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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م

إيرادات خدمات
إيرادات اإلنشاء

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2020م
(غير مراجعة)

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
(غير مراجعة)

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2020م
(غير مراجعة)

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
(غير مراجعة)

إيضاح

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

6
23

238,987,851
20,679,533
───────
259,667,384
───────

172,158,280
───────
172,158,280
───────

621,851,148
20,679,533
───────
642,530,681
───────

519,365,153
───────
519,365,153
───────

إجمالي اإليرادات
تكاليف مباشرة
تكلفة اإلنشاء

23

إجمالي التكلفة
اجمالي الربح
مصروفات تشغيلية
المصاريف العمومية واإلدارية
مصاريف البيع والتوزيع
إجمالي مصاريف التشغيل
الدخل التشغيلي
الحصة في نتائج شركات زميلة ،الصافي
إيرادات أخرى ،صافي
تكلفة تمويل ،صافي

()39,141,054
()1,351,683
───────
()40,492,737
───────
91,660,733

()50,784,440
()4,462,872
───────
()55,247,312
───────
14,913,958

()116,036,062( )113,876,124
()12,813,961
()9,103,148
───────
───────
()128,850,023( )122,979,272
───────
───────
91,536,422 178,230,375

12
18
19

7,124,658
698,830
()51,094,749
───────
48,389,472

7,600,190
3,144,060
()12,255,974
───────
13,402,234

16,025,352
79,847,303
()82,067,012
───────
192,036,018

20,736,774
4,130,746
()37,421,783
───────
78,982,159

20

()4,224,087
───────
44,165,385
═════════

()1,932,921
───────
11,469,313
═════════

()12,953,443
───────
179,082,575
═════════

()8,381,940
───────
70,600,219
═════════

28,157,352
16,008,033
───────
44,165,385
═════════

6,743,486
4,725,827
───────
11,469,313
═════════

111,280,442
67,802,133
───────
179,082,575
═════════

44,979,807
25,620,412
───────
70,600,219
═════════

الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل

()298,978,708( )320,641,501( )101,997,010( )106,834,381
(- )20,679,533
(- )20,679,533
───────
───────
───────
───────
()298,978,708( )341,321,034( )101,997,010( )127,513,914
───────
───────
───────
───────
220,386,445 301,209,647
70,161,270 132,153,470
───────
───────
───────
───────

صافي ربح الفترة
العائد إلى:
المساهمين في الشركة االم
الحصص غير المسيطرة

ربحية السهم
ربحية السهم األساسية والمخفضة من صافي
الربح للفترة العائدة إلى حملة األسهم في
الشركة األم

7

0.35
═════════

0.08
═════════

1.36
═════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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0.55
═════════

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
لفترة التسعة أشهر
لفترة التسعة
لفترة الثالثة أشهر
لفترة الثالثة
أشهر المنتهية في المنتهية في  30أشهر المنتهية في المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
 30سبتمبر
سبتمبر 2019
 30سبتمبر
2020م
2020

صافي ربح الفترة

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

44,165,385
───────

11,469,313
───────

70,600,219 179,082,575
───────
───────

الدخل  /الخسارة الشاملة األخرى

بنود لن يعاد تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة في فترات الحقة

تحوطات تدفقات نقدية ـ الجزء الفعّال من التغيرات
في القيمة العادلة
( 16د) 440,000

()2,699,851

()5,396,345

()12,047,500

بنود لن يعاد تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة في فترات الحقة
مكسب من إعادة قياس منافع نهاية الخدمة
للموظفين
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المصنفة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-

1,491,817

-

()565,569
───────

───────

()565,569
───────

()2,361,614
───────

()125,569
───────

()2,699,851
───────

()4,470,097
───────

()14,409,114
───────

الخسارة الشاملة األخرى للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
56,191,105 174,612,478
8,769,462 44,039,816
═════════ ═════════ ═════════ ═════════
العائد إلى:
المساهمين في الشركة االم
الحصص غير المسيطرة

35,317,408 108,348,729
5,107,376 27,858,423
20,873,697
66,263,749
3,662,086 16,181,393
─────── ─────── ──────── ───────
56,191,105 174,612,478
8,769,462 44,039,816
═════════ ═════════ ═════════ ═════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي غير الموحدة ألغراض خاصة
في  30سبتمبر 2020م

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
الشهرة
موجودات غير ملموسة
األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
العقارات االستثمارية
ممتلكات وآالت ومعدات
االستثمارات في شركات زميلة ،صافي
ضريبة مؤجلة ،صافي
موجودات حق االستخدام
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر.
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
البضاعة ،صافي
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
النقد وما في حكمه
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

إيضاح
11
9
10
8
12
13

21
14

في  30سبتمبر
2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
لاير سعودي

8,776,760
3,033,605,074
151,758,873
130,721,716
273,137,884
143,446,657
1,538,828
84,193,361
14,972,714
3,842,151,867

8,776,760
1,070,384,638
107,456,458
133,781,349
766,963,479
132,421,768
4,407,665
241,825,240
15,538,283
2,481,555,640

20,249,404
144,212,305
14,055,879
293,684,633
472,202,221
4,314,354,088

18,171,701
100,088,944
11,185,041
295,100,801
424,546,487
2,906,102,127

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المــال
عالوة إصدار السهم
االحتياطي النظامي
مكونات أخرى لحقوق الملكية
أرباح مبقاه
حقوق الملكية العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم
الحصص غير المسيطرة
إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات غير المتداولة
التزام بموجب ترتيبات امتياز الخدمات
التزامات عقود اإليجار
قروض طويلة األجل
مخصصات طويلة األجل
منافع نهاية الخدمة للموظفين
األدوات المالية المشتقة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
الجزء المتداول للقروض طويلة األجل
ذمم دائنة تجارية ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
التزام بموجب ترتيبات امتياز الخدمات
التزامات عقود اإليجار
مبالغ مستحقة إلى جهة ذات عالقة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

15

816,000,000
36,409,063
76,382,784
()12,448,561
234,138,584
1,150,481,870
534,625,213
1,685,107,083

816,000,000
36,409,063
76,382,784
()9,516,848
171,818,142
1,091,093,141
499,942,039
1,591,035,180

( 3ب)
13
16
17

1,357,620,283
85,416,057
683,337,865
1,964,428
39,891,743
18,500,000
2,186,730,376

217,085,900
540,389,501
74,537,556
39,470,059
13,103,655
884,586,671

16

69,672,184
177,406,029
189,347,352
4,661,164
1,429,900
442,516,629
2,629,247,005
4,314,354,088

240,711,549
158,857,771
29,930,538
980,418
430,480,276
1,315,066,947
2,906,102,127

15

16

( 3ب)
13
21

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م

حقوق الملكية العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم

مكونات أخرى لحقوق الملكية

عالوة إصدار
السهم
لاير سعودي

رأس المــال
لاير سعودي

تأثير التغير في
نسبة الملكية في
الشركات التابعة
لاير سعودي

االحتياطي النظامي
لاير سعودي

احتياطيات تقييم
اكتواري
لاير سعودي

استثمارات الربح
غير المحقق
بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
اآلخر
لاير سعودي

احتياطي تحوط
تدفق نقدي
لاير سعودي

األرباح المبقاة
لاير سعودي

الرصيد كما في  1يناير 2020م -
مراجع

816,000,000

36,409,063

76,382,784

1,133,474

()8,677,640

()7,940,815

5,968,133

171,818,142

صافي الدخل الفترة

المجموع
لاير سعودي

الحصص غير
المسيطرة
لاير سعودي

499,942,039 1,091,093,141

مجموع
حقوق الملكية
1,591,035,180

-

-

-

-

-

-

-

111,280,442

111,280,442

67,802,133

179,082,575

-

-

-

-

904,041
904,041

()3,270,185
()3,270,185

()565,569
()565,569

111,280,442

()2,931,713
108,348,729

()1,538,384
66,263,749

()4,470,097
174,612,478

توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح - )15

-

-

-

-

-

-

()48,960,000

()48,960,000

()31,462,099

()80,422,099

-

-

-

-

-

-

-

()118,476

()118,476

76,382,784

1,133,474

()7,773,599

(5,402,564 )11,211,000

الدخل ( /الخسارة) الشاملة األخرى
الدخل ( /الخسارة) الشاملة األخرى

صافي الحركة في الحصص غير
المسيطرة
الرصيد في  30سبتمبر 2020م -
36,409,063 816,000,000
غير مراجع
-

-

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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1,685,107,083 534,625,213 1,150,481,870 234,138,584

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
حقوق الملكية العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم

مكونات أخرى لحقوق الملكية

عالوة إصدار
السهم
لاير سعودي

رأس المــال
لاير سعودي
الرصيد كما في  1يناير 2019م -
مراجع

36,409,063 816,000,000

تأثير التغير في
نسبة الملكية في
الشركات التابعة
لاير سعودي

االحتياطي النظامي
لاير سعودي

احتياطي تحوط
تدفق نقدي
لاير سعودي

احتياطيات تقييم
اكتواري
لاير سعودي

استثمارات الربح
غير المحقق بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل
اآلخر
لاير سعودي

71,290,485

1,133,474

()805,878

()2,750,012

8,329,747

األرباح المبقاة
لاير سعودي

الحصص غير
المسيطرة
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

مجموع
حقوق الملكية

1,571,432,775 483,198,445 1,088,234,330 158,627,451

صافي الدخل الفترة

-

-

-

-

-

-

-

44,979,807

44,979,807

25,620,412

70,600,219

الخسارة الشاملة األخرى

-

-

-

-

-

()7,300,784

()2,361,614

-

()9,662,398

()4,746,715

()14,409,113

(الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

()7,300,784

()2,361,614

44,979,807

35,317,409

20,873,697

56,191,106

تحويل إلى احتياطي نظامي (إيضاح
)15

-

-

4,497,981

-

-

-

-

()4,497,981

-

-

-

توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح
)15

-

-

-

-

-

-

-

()32,640,000

()32,640,000

()4,200,000

()36,840,000

صافي الحركة في الحصص غير
المسيطرة
الرصيد في  30سبتمبر 2019م -
غير مراجع

──────── ──────

──────

───────

──────

──────── ──────

───────

36,409,063 816,000,000
═════════ ═══════

75,788,466
═══════

1,133,474
════════

()805,878
═══════

(5,968,133 )10,050,796
═════════ ═══════

1,592,092,378 501,180,639 1,090,911,739 166,469,277
═════════
═════════ ════════
════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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1,308,497
──────── ───────

1,308,497
────────

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
لفترة التسعة أشهر
لفترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر المنتهية في  30سبتمبر
2019م
2020م
إيضاح
األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

(غير مراجعة)
لاير سعودي

(غير مراجعة)
لاير سعودي

192,036,018

78,982,159

108,079,515
5,730,954
3,497,515
()16,025,352
633,552
1,214,534
()75,165,205
5,467,353
29,671,325
255,140,209

112,894,421
5,729,384
()47,826
()20,736,774
16,584,031
1,712,436
8,146,272
3,801,533
38,738,283
245,803,919

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
البضاعة
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى
ذمم دائنة تجارية ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
صافي النقد من األنشطة التشغيلية

()3,292,237
()47,627,751
7,711,981
211,932,202

105,972
()3,025,084
11,845,177
254,729,984

منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة
أعباء مالية مدفوعة
صافي النقد من األنشطة التشغيلية

()3,817,454
()9,586,598
()21,997,095
176,531,055

()1,408,682
()8,381,940
()23,741,567
221,197,795

األنشطة االستثمارية
إضافات لممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ
موجودات غير ملموسة وموجودات حق االستخدام ،صافي
توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()101,491,086
5,000,463
683,028
()95,807,595

()32,720,694
8,353,998
127,097
()24,239,599

()46,599,053
45,000,000
()48,960,000
()31,462,099

()75,953,199
()32,640,000
()4,200,000

()118,476
()82,139,628
()1,416.168

()112,793,199
84,164,997

295,100,801
293,684,633

180,584,183
264,749,180

تعديالت مقابل البنود التالية:
استهالك وإطفاء
مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
خسارة من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
الحصة في نتائج شركات زميلة ،الصافي
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
مخصص بضاعة بطيئة الحركة
(عكس قيد)  /مخصص تكلفة استبدال موجودات
إطفاء إيجارات مدفوعة مقدما ً
تكلفة تمويل ،صافي

األنشطة التمويلية
سداد قروض طويلة األجل
استالم قروض طويلة األجل
توزيعات أرباح مدفوعة
توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة عن طريق
شركات تابعة
صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي الحركة في النقد واألرصدة البنكية
النقد واألرصدة البنكية في بداية الفترة
النقد واألرصدة البنكية في نهاية الفترة

12

18

12

15

14

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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التنظيم واألنشطة

الشركة السعودية للخدمات الصناعية ("الشركة" أو "الشركة األم" أو "سيسكو") هي شركة مساهمة تأسست وفقا ً لنظام الشركات
في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة رقم  223بتاريخ  7ربيع األول 1409هـ (الموافق  18أكتوبر 1988م).
الشركة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  4030062502بتاريخ  10ربيع الثاني 1409هـ (الموافق  20نوفمبر 1988م).
تزاول الشركة نشاطها في االستثمار وإدارة الشركات التابعة إضافة إلى أعمال صيانة وتشغيل وإدارة المصانع والمرافق الصناعية،
واإلنشاء والنقل والتخزين والتخليص الجمركي والخدمات المتعلقة بها وتحلية المياه وتوزيع ومعالجة كافة مرافقها وخدماتها ،وإنشاء
وتشغيل محطات الوقود وخدمات الصيانة وتسويق منتجات المصانع محليا ً وعالمياً ،واالستثمار في جميع األنشطة السابقة .يتمثل
النشاط الرئيسي للشركة األم في االستثمار في الشركات التابعة وإدارتها.
يقع المركز الرئيسي للشركة األم في العنوان التالي:
المركز السعودي لألعمال
ص.ب .رقم 14221
جدة 21424
المملكة العربية السعودية
تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركة األم وشركاتها التابعة التالية المشار
إليهم جميعا ً بـ"المجموعة":
الشركة

بلد التأسيس

نسبة الملكية الفعالة

األنشطة الرئيسية

2020م

2019م

الشركة السعودية لتنمية التجارة
والصادرات ("تصدير")

المملكة العربية السعودية

%76

%76

إدارة وتشغيل مشروع التخزين وإعادة
التصدير المقام على األرض المستأجرة من
ميناء جدة اإلسالمي.

شركة كنداسة لخدمات المياه –
شركة مساهمة مقفلة ("كنداسة")

المملكة العربية السعودية

%65

%65

محطات تحلية وتنقية المياه وبيعها.

شركة تشغيل الخدمات المساندة
المحدودة ("إسناد")

المملكة العربية السعودية

99.28
%

99.28
%

تطوير وتشغيل المدن الصناعية وإنشاء
وتشغيل المطاعم ومراكز التموين والمراكز
الترفيهية وإقامة محطات الوقود وورش
خدمات وصيانة السيارات وشراء األراضي
إلقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو
اإليجار.

شركة محطة بوابة البحر األحمر
المحدودة

المملكة العربية السعودية

%60.6

%60.6

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات
لحاويات وكذلك أعمال الحفر والردم.

شركة البحر األحمر لتطوير
الموانئ – شركة مساهمة مقفلة

المملكة العربية السعودية

%60.6

%60.6

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات
لحاويات وكذلك أعمال الحفر والردم.
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أساس اإلعداد

 1-2بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة
العربية السعودية واإلصدارات والمعايير األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات المطلوبة إلعداد القوام المالية السنوية الكاملة ويجب قراءتها
جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
 2-2األحكام والتقديرات واالفتراضات الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للشركة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق
السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها للموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك
التقديرات .األحكام والتقديرات واالفتراضات الجوهرية متوافقة مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2019م ،باستثناء ما ذكر في اإليضاح (.)3
تأثير كوفيد 19 -
تم التعرف على ساللة جديدة من كورونا فيروس (كوفيد )19-ألول مرة بنهاية ديسمبر 2019م ،وفي مارس 2020م أعلنت منظمة
الصحة العالمية عنه كجائحة .وواصل كوفيد 19-االنتشار في جميع أنحاء العالم تقريبا بما في ذلك المملكة العربية السعودية ،مما
أدى إلى فرض قيود على السفر وحظر التجول في المدن وهو ما أدى لتراجع األنشطة االقتصادية وإغالق العديد من القطاعات
على المستويين العالمي والمحلي.
إن مدى تأثير جائحة فير وس كورونا على أعمال المجموعة وعملياتها ونتائجها المالية أمر مؤكد إال أن المبالغ غير محددة وتعتمد
على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية ،والتي قد ال تتمكن المجموعة من تقديرها بصورة يُعتمد عليها خالل الفترة الحالية.
وتتضمن هذه العوامل معدل انتقال الفيروس ،ومدة تفشي المرض واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد
من انتشار الوباء ،وتأثير تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي ،وتأثيرها على أعمال عمالء المجموعة ،وغيرها من العوامل.
وبما أنه من الصعب اآلن التنبؤ بمدى ومدة تأثيره على األعمال واالقتصاد ،أجرت إدارة المجموعة تقييما ً للتأثير على عمليات
المجموعة ككل ،وقدرت احتياجاتها من السيولة والجوانب التجارية بما في ذلك عوامل مثل القيود على السفر والطلب على الخدمات
والطلب على السيارات المستعملة وغير ذلك .ال يمكن للمجموعة أن تضمن أن افتراضاتها المستخدمة في التقديرات المذكورة أعاله
ستكون صحيحة نتيجة مثل هذا الوضع غير المؤكد .إضافة إلى ذلك ،فإن حجم ومدة وسرعة انتشار الوباء العالمي غير مؤكدين.
ولذلك اتخذت اإلدارة عدة خطوات للتخفيف من آثار الوباء ،بما في ذلك إجراءات خفض التكاليف .كما أن إدارة المجموعة قامت
أيضا بتقييم وضع التدفق النقدي بما في ذلك التسهيالت البنكية المتاحة واستمرار عقود اإليجار الحالية وجاهزية العمليات التشغيلية
عندما يتحسن الوضع .إال أن ه في ظل عدم التيقن الحالي ،فإن أي تغيرات مستقبلية بشأن اإلفتراضات والتقديرات يمكن أن تؤدي
إلى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهريا ً على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية .وبما أن
الوضع يتطور بسرعة مع حاالت عدم التيقن المستقبلية ،فإن إدارة المجموعة ستواصل تقييم األثر استنادا إلى التطورات المرتقبة.
 3-2أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر واألدوات المالية المشتقة المقيدة بقيمتها العادلة.
 4-2العملة التشغيلية وعملة العرض
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي والذي يمثل عملة التشغيل والعرض للمجموعة.
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اتفاقية امتياز جديدة

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات هي شركة تابعة للمجموعة ،أبرمت اتفاقية بناء وتشغيل ونقل ("االتفاقية") مع الهيئة
العامة للموانئ السعودية ("الهيئة" أو "موانئ") إلنشاء محطات للحاويات في منطقة إعادة التصدير بميناء جدة اإلسالمي .وقد تم
تجديد االتفاقية الحقا ً من قبل الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات إلى شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة (شركة
تابعة أخرى للمجموعة) ،اعتبارا ً من  22شوال 1428هـ (الموافق  3نوفمبر 2007م) .وكانت مدة االتفاقية األصلية هي  32سنة.
ومع ذلك ،في  23ديسمبر 2019م ،أبرمت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة اتفاقية امتياز جديدة (اتفاقية االمتياز الجديدة)
مع موانئ حيث حصلت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة على حقوق تشغيل محطة الحاويات الشمالية باإلضافة إلى
اعتبارا من  1أبريل 2020م (تاريخ النفاذ) لمدة  30سنة من تاريخ النفاذ.
المحطة التي تعمل بموجب اتفاقية بناء وتشغيل ونقل،
ً
وحيث أن اتفاقية االمتياز الجديدة تخضع للتفسير ( )12للمعايير الدولية للتقرير المالي  -نموذج الموجودات غير الملموسة ،فإن
الحقوق القائمة لتشغيل المحطة التي تعمل بموجب اتفاقية بناء وتشغيل ونقل ،تمثل موجودات غير ملموسة بموجب االتفاقية الجديدة
دون استبعاد الموجودات غير الملموسة القائمة.
ملخص بالتغيرات نتيجة تطبيق اتفاقية االمتياز الجديدة
ترتيبات امتياز الخدمات هي( :أ) تخضع لسيطرة "المانح" ويقوم بتنظيم الخدمات التي تقدمها منشآت المجموعة والبنية التحتية،
ولمن يمكن تقديمها واألسعار (ب) يسيطر المانح (عن طريق الملكية واالستحقاق أو غير ذلك) على أي حصة جوهرية متبقية في
البنية التحتية في نهاية مدة االتفاقية .يجب على المجموعة دفع رسوم مختلفة بموجب اتفاقية االمتياز الجديدة وتحاسب ضمن التفسير
( )12للمعايير الدولية للتقرير المالي  -ترتيبات امتياز الخدمة .ومن إجمالي الرسوم ،الرسوم الثابتة والرسوم المضمونة المتغيرة،
فإن أي تأجيل خارج عن سيطرة المجموعة يصنف على أنه "موجودات غير ملموسة".
تقاس مثل هذه الموجودات غير الملموسة بداية بالقيمة العادلة للرسوم الثابتة والرسوم المضمونة المتغيرة التي سيتم دفعها للمانح
ويتم تسجيل التزام مالي مقابل وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي ( " )9األدوات المالية" .تتضمن تكلفة الموجودات غير الملموسة
القيمة الحالية للرسوم الثابتة والرسوم المضمونة المتغيرة ،وفقا ً لتعريفها في اتفاقية االمتياز الجديدة" وتستحق الدفع للمانح طوال
مدة االتفاقية .تُحمل جميع الرسوم المتغيرة األخرى على قائمة الربح او الخسارة االولية الموحدة الموجزة حال تكبدها.
الحقاً ،تدرج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا ً أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض في القيمة .تُقيد المصروفات الالحقة او
مصروفات استبدال األجزاء عادة في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة نظرا ً لتكبدها لمنافع اقتصادية متوقعة في
المستقبل المتضمنة في حقوق االمتياز .تدرج المصروفات التي ستساهم في زيادة اإليرادات من العمليات كأصل غير ملموس .يتم
احتساب االطفاء باستخدام طريقة النمط المتوقع لالستخدام للموجودات غير الملموسة األساسية على مدى عمر اتفاقية االمتياز
الجديدة .إضافة إلى ذلك ،يتم تقييم الموجودات غير الملموسة سنويا ً لتحديد االنخفاض في القيمة أو في حال وجود دليل على احتمالية
انخفاض األصل.
يتم الغاء االعتراف بحقوق االمتياز عند استبعادها أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة من استعمالها أو استبعادها .تُقاس
األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف بحقوق امتياز الميناء بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية
لألصل ويتم إدراجها في قائمة أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة .ونتيجة اتفاقية االمتياز الجديدة ،فإنه تم عمل التعديالت التالية
اعتبارا من تاريخ النفاذ (أي  1أبريل 2020م):
قائمة المركز المالي

إيضاح

الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي
موجودات غير ملموسة

أ)
أ ،ب)

 31مارس 2020م
لاير سعودي
900,240,692
1,053,968,944

تأثير االتفاق الجديد
لاير سعودي

 1أبريل 2020م
لاير سعودي

(411,030,199 )489,210,493
3,077,707,853 2,023,738,909

حقوق المساهمين
األرباح المبقاة

ج)

198,419,070

75,165,205

المطلوبات غير المتداولة
مخصصات طويلة األجل
التزام بموجب ترتيبات امتياز الخدمات

ج)
ب)

77,090,700
-

(1,925,495 )75,165,205
1,361,930,569 1,361,930,569

المطلوبات المتداولة
الجزء المتداول من التزام بموجب ترتيبات امتياز
الخدمات

273,584,275

ب)
-
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اتفاقية امتياز جديدة (تتمة)
إيضاح

قائمة الربح أو الخسارة
إيرادات أخرى

أ)

ج)

التأثير لفترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2020م
لاير سعودي
75,165,205

تم تحويل بعض بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بتكلفة بقيمة  633,68مليون لاير سعودي واستهالك متراكم بمبلغ 144,47
مليون لاير سعودي ،والتي كانت مملوكة سابقا ً للمجموعة وتم استخدامها لعمليات المحطة (تم تصنيفها كموجودات اتفاقية غير
امتيازية) إلى موجودات غير ملموسة نظرا ً لكونها أصبحت جزءا ً من اتفاقية االمتياز الجديدة .إضافة إلى ذلك ،نتيجة التفاقية
االمتياز الجديدة ووفقا ً للسياسة المحاسبية المطبقةـ على الموجودات المستهلكة باألعمار االنتاجية أو فترة االمتياز ،أيهما أقل،
عدلت المجموعة االعمار االنتاجية لبعض بنود الممتلكات واآلالت والمعدات (موجودات غير ملموسة أساسية وفقا ً التفاقية
االمتياز الجديدة) على أساس مستقبلي  .في حال عدم قيام المجموعة بتغيير االعمار االنتاجية لتلك البنود من الممتلكات واآلالت
والمعدات ،يكون مخصص االطفاء المحمل للفترة أكبر من مبلغ  11.38مليون لاير سعودي.

ب) تنص اتفاقية االمتياز الجديدة على دفع الرسوم الثابتة والرسوم المضمونة المتغيرة ضمن معدالت محددة طوال مدة سريان
االتفاقية .تُسجل األتعاب الثابتة كأصل غير ملموس وفقا ً لتوجيهات التفسير (" )12ترتيبات خدمات االمتياز" ،مع التزام مقابل
كالتزام مالي آخر وتُقاس وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي (" )9األدوات المالية" .تُحمل جميع الرسوم المتغيرة األخرى على
قائمة الربح او الخسارة االولية الموحدة الموجزة حال تكبدها .يتم عرض الجزء غير المطفأ من "الموجودات غير الملموسة"
و"التزام بموجب اتفاقية امتياز الخدمات" في "اإليضاح  "9في "قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة ،على التوالي.
ج) ال يوجد أي التزام بموجب اتفاقية االمتياز الجديدة للمجموعة من أجل تنفيذ برنامج استبدال األصل في نهاية مدة االتفاقية .وبناء
على ذلك ،فإن إجمالي مخصص تكلفة استبدال األصل بمبلغ  75.17مليون لاير سعودي الذي تم تسجيله بموجب اتفاقية بناء
وتشغيل ونقل لشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة قد تم عكسه ،ولم يعد مطلوبا ً وتم االعتراف به كـ "إيرادات أخرى"
في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة (المالحظة .)18
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اساس التوحيد

تشتمل هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للشركة االم وشركتها التابعة كما هو مبين في االيضاح (.)1
يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير المالي الخاصة بالشركة األم.
4ــ 1الشركات التابعة
الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة .تعتبر المجموعة مسيطرة على المنشأة ،عندما تتعرض أو يكون لديها الحق
في الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها مع المنشأة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها في المنشأة.
ولتحديد تعريف السيطرة ،يجب أن تتحقق المعايير الثالثة التالية:
أن يكون للمجموعة نفوذا ً على المنشأة.
)1
أن يكون للمجموعة تعرضا ً أو حقوقا ً في عوائد متغيرة ناتجة عن ارتباطها بالمنشأة.
)2
أن يكون للمجموعة القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة للتأثير على حجم عوائدها.
)3
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير
الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من
التاريخ الذي تبدأ فيه السيطرة حتى تاريخ انتهاء السيطرة .إن نتائج الشركات التابعة المقتناة أو المباعة خالل الفترة ــ إن وجدت ــ
يتم إدراجها في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة من تاريخ االقتناء أو حتى تاريخ البيع ـــ حسبما يقتضي األمر.
 2-4الحصص غير المسيطرة
ً
تمثل الحصص غير المسيطرة جزءا من صافي الدخل وصافي موجودات الشركات التابعة التي ال تملكها المجموعة بصورة مباشرة
أو غير مباشرة في شركاتها التابعة ،ويتم عرضها بشكل منفصل ضمن قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة ،كما تُعرض ضمن
حقوق الملكية في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة بشكل منفصل عن حقوق الملكية في المجموعة .يتم تحميل أي خسائر
متعلقة بالحصص غير المسيطرة في منشأة تابعة على الحصة غير المسيطرة حتى لو كان ذلك يتسبب في عجز رصيد الحصة غير
المسيطرة .يتم احتساب التغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة ـــ والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية.
4ــ 3استبعاد العمليات عند التوحيد
يتم استبعاد األرصدة بين منشآت المجموعة وأي إيرادات ومصاريف غير محققة الناتجة عن التعامالت بين منشآت المجموعة عند
إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة لألرباح غير المحققة فقط في حالة
أنه ال يوجد دليل على انخفاض القيمة.
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أسس اإلعداد (تتمة)

4ــ 4استثمار في شركات زميلة ومنشآت مسيطر عليها بشكل مشترك
تتضمن حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية حصة في استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة.
الشركات الزميلة هي الشركات التي تمارس عليها المجموعة نفوذا ً جوهرياً .يتم مبدئيا ً تسجيل االستثمارات في الشركات الزميلة
بالتكلفة وتحتسب بعد ذلك وفقا ً لطريقة حقوق الملكية ،ويتم إدراجها في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة بالقيمة المحتسبة
وفقا ً لطريقة حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد ــ أيهما أقل.
المشروع المشترك هو ترتيب يكون للشركة فيه سيطرة مشتركة ولها حقوق في صافي موجودات الترتيب بخالف حقها في موجوداتها
والتزاماتها في المطلوبات.
تمثل القيمة المحتسبة وفقا ً لطريقة حقوق الملكية التكلفة زائدا ً تغيرات ما بعد االقتناء في حصة المجموعة من صافي موجودات
الشركة الزميلة (الحصة من النتائج واالحتياطيات والمكاسب( /الخسائر) المتراكمة) على أساس آخر معلومات مالية متوفرة) ناقصا ً
االنخفاض في القيمة ــ إن وجد .بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة إضافية
النخفاض القيمة على استثمارها في الشركة الزميلة .وتحدد المجموعة في كل تاريخ تقرير مالي ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي
يدل على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة .وفي هذه الحالة تحتسب المجموعة قيمة االنخفاض على أنه الفرق بين القيمة
الممكن استردادها من الشركة الزميلة والقيمة الدفترية وتقوم بإدراج المبلغ ضمن "الحصة في الدخل(/الخسارة) في الشركة الزميلة"
في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة.
إن خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا ً فيما يتعلق باالستثمار في شركة زميلة يمكن عكس قيدها من خالل قائمة الدخل
األولية الموحدة الموجزة بحيث تبقى القيمة الدفترية لالستثمار في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة بقيمتها المحتسبة
وفقا ً لطريقة حقوق الملكية (قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة) أو القيمة القابلة لالسترداد ــ أيهما أقل.
يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة من التعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بقدر حصة المجموعة في الشركات
الزميلة.
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المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

فيما يلي السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة والتي تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد
القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م .لم تقم الشركة بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو
تعديالت م بكرة والتي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد .كما أن هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخر تطبق ألول مرة
في 2020م ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (" )3تعريف األعمال"
توضح التعديالت على المعيار ( )3أنه كي تعتبر أعمال ،يمكن أن تتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات ،على األقل،
مدخالت وعملية موضوعية يعتبروا معا ً مشاركة جوهرية في قدرة الشركة على توليد مخرجات ..كما توضح أن األعمال يمكن أن
توجد دون وجود جميع المدخالت والعمليات الضرورية لتوليد مخرجات .ليس للتعديالت تأثير على القوائم المالية األولية الموحدة
الموجزة للمجموعة ولقد قد تؤثر في الفترات المستقبلية في حال دخلت المجموعة في تجميع أعمال.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )7ومعيار المحاسبة الدولي ( )9والمعيار الدولي للتقرير المالي (" :)39إعادة
تشكيل مؤشر سعر الفائدة"
يجري على الصعيد العالمي فحص وإعادة تشكيل لمؤشر سعر الفائدة الجوهري .ويُشارك مجلس معايير المحاسبة الدولية في عملية
على مرحلتين لتعديل توجيهاته للمساعدة في انتقال أكثر سالسة من أيبور.
المرحلة ( - )1المرحلة األولى من التعديالت على المعيار ( - )9األدوات المالية ومعيار المحاسبة الدولي ( - )39األدوات المالية:
االعتراف والقياس والمعيار ( - )7األدوات المالية :االفصاحات التي تركز على قضايا محاسبة التحوط .قامت التعديالت النهائية،
التي صدرت في سبتمبر 2019م ،بتعديل متطلبات محاسبة تحوط محددة لتخفيف حدة التأثير المحتملة لعدم التيقن بسبب إصالحات
أيبور .تسري التعديالت من  1يناير  2020م وهي إلزامية لجميع عالقات التحوط المتأثرة مباشرة بإصالحات أيبور .لم تتأثر
المجموعة بهذه التعديالت.
المرحلة ( - )2تتعلق المرحلة الثانية باستبدال معدالت المؤشر بمعدالت بديلة خالية من المخاطر .وحالياً ،يوجد عدم تيقن بشأن
توقيت وطريقة التحول للمرحلة الثانية .ونتيجة لعدم التيقن ،يتم استخدام أيبور كمعدل مرجعي في األسواق المالية ويستخدم في تقييم
األدوات ذات آجال االستحقاق التي تتجاوز تاريخ االنتهاء المتوقع أليبور .لذلك ،تعتقد المجموعة أن هيكل السوق الحالي يدعم
استمرار محاسبة التحوط في  30سبتمبر 2020م.
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المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة(تتمة)

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي (" )8تعريف المعلومات الجوهرية"
يوضح التعريف الجديد "بأن المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يتم توقع حذف أو تحريف أو حجب للتأثير على
القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر
معلومات مالية حول منشأة محددة تتولى إصدار تقارير مالية.
توضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات ،سوا ًء فردية أو مع معلومات أخرى ضمن سياق القوائم المالية.
يكون تحريف المعلومات جوهريا ً إذا كان من المتوقع أن يؤثر بشكل معقول على قرارات المستخدمين الرئيسيين .ال يوجد لهذه
التعديالت تأثير على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وال يتوقع أن يكون لها تأثير على المجموعة مستقبالً.
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)16امتياز اإليجار المتعلق بـ "كوفيد "19
في مايو 2020م ،عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" من خالل تقديم اعفاء
للمستأجرين من تطبيق المعيار (- )16توجيهات حول تعديل عقود اإليجار إلى امتيازات اإليجار الناتجة عن اآلثار المباشرة لوباء
كوفيد  .19ال تنطبق التعديالت على المؤجرين.
كوسيلة عملية مساعدة ،يمكن للمستأجر اختيار عدم عمل تقييم لتحديد ما إذا كانت امتيازات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد  19من المؤجر
كتعديل لعقد اإليجار .يقوم المستأجر باستخدام هذا االختيار للمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار الناتجة عن كوفيد  19المتعلقة
بامتيازات اإليجار بنفس طريقة المحاسبة عن أي تغيير بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)16في حال لم يكن التغيير تعدي ً
ال
في عقد اإليجار.
تنطبق الطريقة المساعدة فقط على امتيازات اإليجار الناتجة عن كوفيد  19بشكل مباشر وفقط في حال تحقق جميع الشروط التالية:
أن يؤدي التغير في دفعات اإليجار إلى عوض معدل لعقد اإليجار ،مساو بشكل جوهري أو أقل من العوض لعقد اإليجار الذي
•
يسبق التغيير مباشرة؛
أن يكون تأثير أي تخفيض في دفعات اإليجار فقط على الدفعات األصلية المستحقة أو قبل  30يونيو 2021م ،و
•
عدم وجود تغيير جوهري على شروط واحكام عقد اإليجار.
•
يطبق المستأجرون الوسائل المساعدة بأثر رجعي ،ويتم إدراج التأثير المتراكم للتطبيق االولي للتعديل كتعديل على الرصيد االفتتاحي
لألرباح المبقاة (او عنصر حقوق ملكية آخر  -بحسب مقتضى الحال) في بداية فترة التقرير المالي السنوية التي تم تطبيق التعديل
فيها.
ال يتوجب عرض المعلومات المطلوبة في الفقرة ( 28و) لمعيار المحاسبة الدولي ( - )8السياسات المحاسبية ،التغيرات في التقديرات
المحاسبية واألخطاء.
يطبق المستأجر التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يونيو 2020م ،مع السماح بالتطبيق المبكر .ال يوجد لهذا
التعديل تأثير على المجموعة.
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إيرادات خدمات

خدمات شحن وتفريغ
بيع مياه صالحة للشرب
إيجارات وخدمات مساندة

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2020م
(غير مراجعة)

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
(غير مراجعة)

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2020م
(غير مراجعة)

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
(غير مراجعة)

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

194,120,711
23,204,740
21,662,400
───────
238,987,851
═══════

126,679,082
23,953,129
21,526,069
───────
172,158,280
═══════

493,279,432
68,264,257
60,307,459
───────
621,851,148
═══════
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390,538,433
67,567,059
61,259,661
───────
519,365,153
═══════
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ربحية السهم

يتم احتساب ربحية السهم األساسي عن طريق قسمة ربح الفترة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح
لعدد األسهم العادية المصدرة القائمة خالل الفترة.

ربح الفترة العائد إلى حملة األسهم العادية
في الشركة األم
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية في
اإلصدار
ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2020م
(غير مراجعة)

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
(غير مراجعة)

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2020م
(غير مراجعة)

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
(غير مراجعة)

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

28,157,352
═══════

6,743,486
═══════

111,280,442
═══════

44,979,807
═══════

81,600,000
═══════

81,600,000
═══════

81,600,000
═══════

81,600,000
═══════

0.35
═══════

0.08
═══════

1.36
═══════

0.55
═══════

إن ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم األساسي حيث أن المجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة.
-8

الممتلكات واآلالت والمعدات
في  30سبتمبر
2020م

 31ديسمبر
2019م

33,738,447
210,051,971
29,347,466
────────
273,137,884
═════════

512,307,940
225,262,060
29,393,479
────────
766,963,479
═════════

(غير مراجعة)
لاير سعودي

عمليات محطة الميناء (إيضاح "أ")
ممتلكات وآالت ومعدات (إيضاح "ب")
مشروع منطقة اإليداع وإعادة التصدير

(مراجعة)
لاير سعودي

أ)

نتيجة التفاقية االمتياز الجديدة (إيضاح  ،)3بعض بنود الممتلكات والمعدات لشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة تم
تحويلها إلى موجودات غير ملموسة (إيضاح .)9

ب)

خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،تم إضافة مبلغ  24.7مليون لاير سعودي ( 30سبتمبر 2019م:
 30.7مليون لاير سعودي) إلى ممتلكات وآالت ومعدات.
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موجودات غير ملموسة
في  30سبتمبر
2020م

 31ديسمبر
2019م

لاير سعودي

لاير سعودي

1,509,990,609
1,519,079,718
4,534,747
─────────
3,033,605,074
═════════

1,067,739,776
2,644,862
──────────
1,070,384,638
════════

(غير مراجعة)

حقوق امتياز الميناء (انظر اإليضاح " "3واإليضاح "أ" أدناه)
متعلق بالرسوم الثابتة والرسوم المضمونة المتغيرة (اإليضاح ")"3
الموجودات غير الملموسة
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(مراجعة)

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية الموجزة (تتمة)
في  30سبتمبر 2020م
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الموجودات غير الملموسة (تتمة)

أ)

فيما يلي الحركة في حقوق امتياز الميناء:

التكلفة:
الرصيد في  1يناير
إضافات
محول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
تحويالت (اإليضاح  3واإليضاح )8
استبعادات

إطفاء
الرصيد في  1يناير
االطفاء التراكم المتعلق بالتحويالت (اإليضاح  3واإليضاح )8
المحمل للفترة  /للسنة
متعلق باالستبعادات

في  30سبتمبر
2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
لاير سعودي

1,710,555,638
8,451,008
1,037,667
633,682,080
()2,401,842
────────
2,351,324,551
────────
642,815,862
144,471,587
56,388,587
()2,342,094
────────
841,333,942
────────
1,509,990,609
════════

1,710,555,638
────────
1,710,555,638
────────
577,473,248
65,342,614
────────
642,815,862
────────
1,067,739,776
════════

تم اإلفصاح في اإليضاح  23عن المبالغ المقابلة إليرادات اإلنشاء وتكلفة اإلنشاء بموجب توجيهات التفسير ( )12والمعيار ()15
"اإليرادات من العقود مع العمالء".
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األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

تمثل القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ مبالغ مدفوعة للمقاولين والمزودين مقابل اقتناء موجودات غير ملموسة وبنود
الممتلكات واآلالت والمعدات .حال اكتمال هذه الموجودات يتم تحويل قيمها الدفترية إلى فئة الموجودات المعنية.
-11

الشهرة

سجلت المجموعة شهرة بمبلغ  9.3مليون لاير سعودي عند االستحواذ على شركة كنداسة لخدمات المياه ،شركة تابعة للمجموعة.
والحقاً ،تم تسجيل انخفاض في القيمة بمبلغ  0.5مليون لاير سعودي وهو ما نتج عنه صافي قيمة دفترية بمبلغ  8.8مليون لاير
سعودي ( 31ديسمبر 2019م 8.8 :مليون لاير سعودي).
تقوم اإلدارة بفحص الشهرة سنويا ً لمعرفة مدى انخفاض قيمتها وعندما يكون هناك مؤشرا ً على انخفاض القيمة .ألغراض اختبار
انخفاض القيمة ،تم تخصيص الشهرة للشركة التابعة (أي وحدة توليد النقد) .قد تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد من وحدة توليد النقد
على أساس حساب القيمة قيد االستخدام باستخدام توقعات التدفق النقدي على أساس الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا
ومجلس إدارة كنداسة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية الموجزة (تتمة)
في  30سبتمبر 2020م
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االستثمارات في شركات زميلة ،صافي
في  30سبتمبر
2020م

 31ديسمبر
2019م

في  30سبتمبر
2019م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

(غير مراجعة)

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

132,421,768
16,025,352

كما في  1يناير
الحصة في نتائج شركات زميلة ،الصافي
حصة في خسائر اكتوارية في شركات زميلة مسجلة في الدخل الشامل
اآلخر
()5,000,463
توزيعات أرباح مستلمة خالل الفترة  /السنة
────────
143,446,657
══════════

121,114,973
27,372,268

121,114,973
20,736,774

()1,796,618
()14,268,855
────────
132,421,768
══════════

()8,353,998
──────
133,497,749
════════

 1-12االستثمارات في الشركات الزميلة
شركات زميلة

األنشطة الرئيسية

بلد التأسيس

نسبة المساهمة في رأس المال
الفعلية
 31ديسمبر
في  30سبتمبر
2019م
2020م
(مراجعة)
(غير مراجعة)

أعمال الصرف
الصحي وتنقية
المياه وتأجير
معدات المياه

المملكة العربية
السعودية

أعمال الكهرباء
والمياه واألعمال
الميكانيكية
والصيانة والتشغيل

المملكة العربية
السعودية

%31.85

شركة الجبر تالكي
السعودية المحدودة

مقاوالت ،إنشاءات
وعمليات صيانة
المصانع والمخازن

شركة زنمت اس ايه
فادوز (إيضاح ج)

التخزين والتداول
والوساطة في السلع

الشركة الدولية لتوزيع
المياه المحدودة
(إيضاح أ)
شركة خدمات المياه
والبيئة السعودية
(إيضاح ب)

%50

%50

%31.85

القيمة الدفترية
 31ديسمبر
في  30سبتمبر
2019م
2020م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي

86,985,923

6,990,478

81,610,509

7,685,124

المملكة العربية
السعودية

%33.3

%33.3

47,298,936

41,480,770

إمارة لختنشتاين

%19

%19

2,171,320
────────
143,446,657
═════════

1,645,365
───────
132,421,768
════════

أ)

ليس لدى الشركة األم أي سيطرة مباشرة على إدارة وعمليات الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة وبالتالي تم تصنيفها كشركة
زميلة وتُعامل على هذا األساس.

ب)

شركة خدمات المياه والبيئة السعودية مملوكة بنسبة  %49لشركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة) ،والتي هي مملوكة
بنسبة  %65للشركة األم.

ج)

شركة زنمت اس ايه فادوز مملوكة بنسبة  %25للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (شركة تابعة) ،والتي
هي بدورها مملوكة بنسبة  %76للشركة األم.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية الموجزة (تتمة)
في  30سبتمبر 2020م
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موجودات حق االستخدام

فيما يلي القيم الدفترية لحق استخدام الموجودات المدرجة والحركة التي طرأت عليها خالل الفترة:

في  30سبتمبر 2020م  31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي
التكلفة:
في بداية الفترة  /السنة
التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ()16
تعديالت
ّ
محول من الموجودات غير الملموسة في تاريخ تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي ( ،)16بالصافي
تعديل عقود اإليجار (اإليضاح أدناه)
إضافات خالل الفترة
عقود اإليجار التي تم إنهاؤها خالل الفترة
استهالك:
في بداية الفترة  /السنة
استهالك للفترة  /للسنة
استهالك للفترة  /للسنة (مصنف في أعمال رأسمالية تحت التنفيذ)
متعلق بعقد معدل وتم إنهاؤه

في  30سبتمبر 2020م

256,622,317
-

230,459,708
26,162,609
-

()146,694,649
705,497
()9,815,829
──────────
100,817,336
──────────

──────────
256,622,317
──────────

()14,797,077
()6,471,354
()263,458
4,907,914
──────────
()16,623,975
──────────
84,193,361
══════════

()8,437,952
()6,359,125
──────────
()14,797,077
──────────
241,825,240
══════════

فيما يلي القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة خالل الفترة:

في  30سبتمبر2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
في بداية الفترة  /السنة
التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ()16
تعديالت
ّ
تعديل عقود اإليجار (اإليضاح أدناه)
محمل الفائدة للفترة  /للسنة
عكس قيد التزامات اإليجار (مصنفة ضمن أعمال رأسمالية تحت التنفيذ)
مدفوعات التزامات اإليجار خالل الفترة  /السنة
إضافات خالل الفترة
استبعادات خالل الفترة
في  30سبتمبر 2020م
تصنيف التزامات اإليجار كما يلي:

247,016,438
()146,694,649
1,938,950
3,295,961
()11,277,062
705,497
()4,907,914
─────────
90,077,221
════════

في  30سبتمبر2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
4,661,164
85,416,057
──────────
90,077,221
═════════

الجزء المتداول اللتزام اإليجار
الجزء غير المتداول اللتزام اإليجار
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 31ديسمبر2019م
(مراجعة)
لاير سعودي
241,835,939
1,994,535
9,901,143
()6,715,179
─────────
247,016,438
════════

 31ديسمبر2019م
(مراجعة)
لاير سعودي
29,930,538
217,085,900
──────────
247,016,438
═════════

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية الموجزة (تتمة)
في  30سبتمبر 2020م
موجودات حق االستخدام (تتمة)
-13
ً
ً
وخالل الفترة ،أبرمت شركة تصدير ،وهي شركة تابعة للشركة األم ،عقدا معدال مع "شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني" فيما
يتعلق باستئجار أراضي لبناء وتطوير مجمع للخدمات اللوجستية .ووفقا التفاق اإليجار المعدل ،فإن مساحة األرض أقل من السابق
مع انخفاض مماثل في اإليجار السنوي للسنوات الحالية والمستقبلية.
-14

النقد وما في حكمه

نقد في الصندوق
النقد لدى البنوك (انظر اإليضاح أدناه)
ودائع مرابحة ألجل

في  30سبتمبر
2020م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

لاير سعودي

لاير سعودي

374,486
292,496,211
813,936
────────
293,684,633
═════════

318,714
259,243,419
35,538,668
────────
295,100,801
═════════

من ضمن إجمالي أرصدة هناك مبلغ مقداره  0.81مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م 0.54 :مليون لاير سعودي) محتفظ
به لدى بنك تجاري يتعلق بتوزيعات أرباح متراكمة غير مطالب بها.
-15

رأس المال وتوزيعات األرباح واالحتياطي النظامي

كما في  30سبتمبر 2020م ،يتكون رأس المال المصرح به والمدفوع للمجموعة من  81.6مليون سهم ( 31ديسمبر 2019م81.6 :
مليون سهم) قيمة كل منها  10لاير سعودي.
بتاريخ  20شعبان  1441هـ (الموافق  13ابريل 2020م) ،وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي على توزيع
أرباح بمبلغ  48.96مليون لاير سعودي (بواقع  0.6لاير للسهم) (في  7مايو 2019م ،توزيعات أرباح بمبلغ  32,6مليون لاير
سعودي (بواقع  0,4لاير للسهم)).
وحتى السنة الماضية ،تم عمل تحويل من األرباح المبقاة لالحتياطي النظامي على أساس ربع سنوي .ومع ذلك ،واعتبارا من  1يناير
2020م ،قررت المجموعة إجراء التحويل من األرباح المبقاة إلى االحتياطي النظامي سنوياً ،وبالتالي ،لم يتم إجراء هذا التحويل
خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
-16

قروض طويلة األجل

قرض طويل األجل
ناقص :الجزء غير المتداول

لاير سعودي

لاير سعودي

753,010,049
()69,672,184
────────
683,337,865
═════════

الجزء غير المتداول
أ)

في  30سبتمبر
2020م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
781,101,050
()240,711,549
────────
540,389,501
═════════

خالل سنة 2007م ،أبرمت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة ترتيب إجارة مع اثنين من البنوك المحلية للحصول
على قرض بمبلغ  1,271مليون لاير سعودي .تسهيالت اإلجارة مضمونة عن طريق ممتلكات ومعدات عمليات محطة الميناء
وموجودات غير ملموسة – حقوق امتياز الميناء لشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة (إيضاح  8وإيضاح  .)9وسيتم
سداد المبلغ المتبقي من القرض على أقساط نصف سنوية ،بفترة استحقاق حتى ديسمبر 2023م .يترتب على القرض عمولة
بمعدل اإلقراض الداخلي بين البنوك السعودية (سايبور) باإلضافة إلى هامش متفق عليه.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية الموجزة (تتمة)
في  30سبتمبر 2020م
قروض طويلة األجل (تتمة)
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ب) خالل سنة 2016م ،دخلت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة في ترتيب إجارة مع اثنين من البنوك المحلية للحصول
على قرض بمبلغ  260مليون لاير سعودي لتوسيع مراسيها القائمة .تسهيالت اإلجارة مضمونة بممتلكات ومعدات عمليات
محطة الميناء لشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة (إيضاح  .)8يترتب على القرض عمولة بمعدالت تجارية (سايبور
باإلضافة إلى هامش متفق عليه) ويُسدد على أٌقساط نصف سنوية تنتهي في ديسمبر 2023م.
ج) خالل الفترة الحالية ،اتفقت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة مع بنكيين محليين مقرضين على تعديل مدد اتفاقيات
القروض كما جاء مفصالً في الفقرة (أ) و(ب) أعاله .إن هذه التعديالت بجانب غيرها أدت إلى تغيير العمولة من معدالت
سايبور من ستة أشهر إلى سايبور لثالث ة أشهر وانخفض بذلك الهامش ليكون من دفعات نصف سنوية إلى دفعات ربع سنوية
مع تمديد مدة االستحقاق من 2023م إلى 2030م .تسهيالت اإلجارة مضمونة عن طريق ممتلكات ومعدات عمليات محطة
الميناء وموجودات غير ملموسة – حقوق امتياز الميناء لشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة .لقد تم تقييم التعديالت
على مدد االتفاقيات من الناحية الكمية والنوعية على ضوء المعيار الدولي للتقرير المالي (" )9األدوات المالية" .نتيجة لذلك،
توصلت المجموعة لالستنتاج بأن اتفاقية القرض المعدلة هي امتداد للقرض السابق .وبالتالي ،أسفرت التعديالت في مدد
القرض عن تحقيق مكسب ليوم واحد بمقدار  31,96مليون لاير سعودي تم تسجيلها في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة
الموجزة كما في تاريخ سريان تعديل مدد القروض (إيضاح  .)19الرصيد غير المطفأ لتعديل المكسب كما في  30سبتمبر
2020م هو مبلغ  29,21مليون لاير سعودي وسيتم اطفاؤه طوال المدة المتبقية لتسهيل اإلجارة باستخدام معدل الفائدة الفعلي.
د)

إن شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة مستمرة في التحوط لمخاطر التدفقات النقدية التي قد تنشأ نتيجة التقلبات المعدالت
المطبقة التفاقية القرض المعدل .قامت اإلدارة بتقييم فعالية تحوط التدفقات النقدية بموجب السياسة المطبقة وتوصلت إلى
االستنتاج أن العالقة مستمرة كتحوط تدفقات نقدية فعالة بموجب متطلبات المعيار ( .)9فيما يلي القيم العادلة والقيمة االسمية
للمشتقات:

في  30سبتمبر
2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
382,240,640
═════════
18,500,000
═════════

القيمة االسمية
القيمة العادلة السالبة

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
لاير سعودي
430,051,555
══════════
13,103,655
══════════

يتم تقييم عقد مقايضة معدل الربح ليكون ساري ولفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،تم إدراج صافي الخسارة
غير المحققة البالغة  5.4مليون لاير سعودي ( 30سبتمبر  12.0 :2019مليون لاير سعودي) في قائمة الدخل الشامل اآلخر
كاحتياطي تحوط تدفق نقدي.
ه)

نتيجة للتعديالت ،فيما يلي الجزء المتداول وغير المتداول من القرض:

في  30سبتمبر
2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
748,138,780
()68,343,656
────────
679,795,124
═════════

قروض طويلة األجل
ناقص :الجزء غير المتداول
الجزء غير المتداول
و)

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
لاير سعودي
775,344,095
()238,940,177
────────
536,403,918
══════════

خالل الفترة ،سجل البنك مبلغ  12,37مليون لاير سعودي كرسوم تسهيالت مقابل قرض مخصص ألعمال االنشاءات التي
ستقوم المجموعة بتنفيذها بموجب اتفاقية االمتياز الجديدة .المبلغ مؤجل وسيصبح جزءا ً من معدل الفائدة الفعلي حال سحب
المبلغ ذات الصلة وسيتم اطفاؤه خالل فترة القرض.
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قروض طويلة األجل (تتمة)

ز)

تضمن تسهيل اإلجارة أتعاب إدارة غير مطفأة مدفوعة في البداية لضمان القرض بمبلغ  15,71مليون لاير سعودي كما في
 30سبتمبر 2020م ( 31ديسمبر 2019م 18,42 :مليون لاير سعودي) وسيتم اطفاؤه خالل الفترة المتبقية لتسهيل اإلجارة
باستخدام معدل الفائدة الفعال.

ح)

خالل سنة 2016م ،دخلت شركة كنداسة في ترتيب للحصول على تسهيالت طويلة األجل مع بنك محلي بمبلغ  24مليون لاير
سعودي لتمويل إنشاء محطة تحلية مياه جديدة .يترتب على القرض عمولة بمعدالت تجارية (سايبور باإلضافة إلى هامش متفق
عليه) ويُسدد على أقساط ربع سنوية تبدأ بعد سنة واحدة من أول دفعة سحب من القرض .القرض مضمون برهن ثانوي على
ممتلكات ومعدات شركة كنداسة .كما في  30سبتمبر 2020م ،سحبت شركة كنداسة من القرض مبلغ  8.5مليون لاير سعودي
من أصل  24مليون لاير سعودي إجمالي القرض .ووفقا ً لبرنامج الدعم المالي للقطاع الخاص الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي
السعودي ("ساما") استجابةً لكوفيد  ،19 -قام البنك بتمديد األقساط بمقدار ربعين دون تعديل أي شروط أخرى.

في  30سبتمبر
2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
4,871,269
()1,328,528
────────
3,542,741
═════════

قرض طويل األجل
ناقص :الجزء غير المتداول
الجزء غير المتداول
-17

مخصصات طويلة األجل

في  30سبتمبر
2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
1,801,461
162,967
────────
1,964,428
═════════

مخصص تكلفة استبدال موجودات (إيضاح )3
مخصص تكاليف تفكيك
أخرى
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 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
لاير سعودي
5,756,955
()1,771,372
────────
3,985583
═════════

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
لاير سعودي
72,632,517
1,742,072
162,967
────────
74,537,556
═════════
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إيرادات أخرى ،صافي

مخصص تكلفة استبدال موجودات (إيضاح )3
خسارة من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
عكس مخصص انتفى الغرض منه
أخرى

-19

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

698,830
───────
698,830
═════════

3,144,060
────────
3,144,060
═════════

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
75,165,205
()3,497,515
3,386,373
4,793,240
───────
79,847,303
═════════

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
4,130,746
────────
4,130,746
═════════

تكلفة تمويل ،صافي

مكسب من تعديل اتفاقية قرض (إيضاح ( 16ج))
متعلق بالتزام بموجب ترتيبات امتياز الخدمات
تكلفة تمويل للقرض طويل األجل
أخرى

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

()42,164,191
()4,386,193
()4,544,365
───────
()51,094,749
═════════

()6,811,804
()5,444,170
────────
()12,255,974
═════════

31,959,301
()84,354,988
()25,249,318
()4,422,007
───────
()82,067,012
═════════

()33,099,159
()4,322,624
────────
()37,421,783
═════════
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الزكاة وضريبة الدخل

الشركة االم

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") ربطا ً للسنوات من 2002م حتى 2008م طالبت فيه بالتزام إضافي بمبلغ 25.8
مليون لاير سعودي .تقدمت الشركة األم باعتراض على الربط لدى الهيئة .أصدرت لجنة االستئناف العليا قرارها خالل السنة .وعقب
صدور القرار ،أصدرت الهيئة ربطا ً معدالً بمبلغ  9.5مليون لاير سعودي .لم يضع الربط في االعتبار مبلغ  3.9مليون لاير سعودي
تم دفعه "تحت االعتراض" عند تقديم اعتراض إلى لجنة االستئناف العليا .تقدمت الشركة باستئناف ضد القرار الصادر من لجنة
االستئناف العليا إلى ديوان المظالم.
باإلضافة إلى ذلك ،طلبت الشركة األم من الهيئة إعادة النظر في ربطها المعدل .قام ديوان المظالم مؤخراً بإصدار قراره برفض إعادة
النظر في االستئناف المقدم من الشركة .الشركة حاليا ً بصدد بتقديم استئناف للمستوى الثاني لدى ديوان المظالم والذي رفض القضية
من وجهة نظر إجرائية دون األخذ في االعتبار المبررات الواردة فيها وذلك ردا ً على االعتراض على قرار الديوان لدى المحكمة
العليا .كما تم رفع القضية إلى األمين العام للجان الضريبية بموجب األنظمة التي صدرت مؤخرا ً بهذا الخصوص.
أصدرت الهيئة ربطا ً للسنوات من 2009م حتى 2013م طالبت فيه بالتزام إضافي بخصوص الزكاة وضريبة االستقطاع بمبلغ
 10.95مليون لاير سعودي .قبلت الشركة ودفعت زكاة بمبلغ  0.016مليون لاير سعودي .قدمت الشركة اعتراضا ً على المبلغ
المتبقي لدى الهيئة .أصدرت اللجنة االبتدائية قرارها بتخفيض االلتزام إلى  7.1مليون لاير سعودي .قامت الشركة باالعتراض على
القرار لدى لجنة االستئناف العليا وقدمت ضمانا ً بنكيا ً بمبلغ  7.1مليون لاير سعودي ،بنا ًء على فهمها لقرار اللجنة االبتدائية .تبعا ً
للتغيرات التي طرأت على األنظمة ،تم تحويل القضايا العائدة للسنوات من 2009م إلى 2013م أيضا ً إلى األمين العام للجان الضريبية.
اصدرت الهيئة ربطا ً للسنتين 2014م و2015م مع التزام إضافي بمبلغ  0.69مليون لاير سعودي .وقد تقدمت الشركة األم باعتراض
على الربط لدى الهيئة .وقامت الهيئة بإصدار ربطا ً معدالً خفضت فيه االلتزام إلى  0.52مليون لاير سعودي .تقدمت الشركة باعتراض
على المبلغ المتبقي لدى األمين العام للجان الضريبية .لم يتم بعد تحديد جلسات االستماع لكل قضية من القضايا التي جرى إحالتها إلى
األمين العام للجان الضريبية.
أصدرت الهيئة ربوطا ً للسنوات 2016م و2017م و2018م وطالبت بالتزام زكوي اضافي بمبلغ  1,4مليون لاير سعودي .الشركة
حاليا ً بصدد تقديم االعتراض على الربوط.
قامت الشركة األم الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية للسنوات حتى  31ديسمبر 2019م .لم تصدر الهيئة بعد الربط لسنة 2019م.

شركات تابعة
شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة وشركة البحر األحمر لتطوير الموانئ ("شركات تابعة")
أنهت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة الربط الزكوي والضريبي مع الهيئة حتى سنة 2013م وقدمت إقرارات الزكاة
وضريبة الدخل حتى سنة 2019م .لم تقم الهيئة بإصدار ربطا ً للسنوات من 2014م حتى 2019م.
قدمت شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ اإلقرارات الزكوية والضريبية حتى 2019م .حتى تاريخ هذه القوائم المالية األولية
الموحدّة الموجزة ،لم تقم الهيئة بإصدار الربط بعد.

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ("شركة تابعة")
أنهت الشركة التابعة ربطها الزكوي مع الهيئة حتى 2016م وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة 2019م .وحتى تاريخ هذه القوائم
المالية األولية الموحدّة الموجزة ،لم تقم الهيئة بإصدار الربط للسنوات من  31ديسمبر 2017م حتى  31ديسمبر 2019م.

شركة تشغيل الخدمات المساندة المحدودة ("شركة تابعة")
أنهت الشركة التابعة ربطها الزكوي مع الهيئة حتى 2008م و2018م .وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة 2019م .لم تقم الهيئة
بإصدار الربط للسنوات من  31ديسمبر 2009م حتى  31ديسمبر 2017م و 31ديسمبر 2019م.

شركة كنداسة لخدمات المياه ("شركة تابعة")
أنهت الشركة التابعة ربطها الزكوي مع الهيئة حتى 2008م وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة 2019م .وحتى تاريخ هذه القوائم
المالية األولية الموحدّة الموجزة ،لم تقم الهيئة بإصدار الربط للسنوات من  31ديسمبر 2009م حتى  31ديسمبر 2019م.
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المعامالت مع الجهات ذات عالقة وأرصدتها

تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين والمديرين وكبار موظفين اإلدارة بالشركة والمنشآت التي تسيطر عليها تلك الجهات أو تسيطر عليها سيطرة مشتركة أو تؤثر عليها تأثيرا ً جوهرياً .يتم اعتماد
سياسة تسعير وشروط المعامالت من قبل مجلس اإلدارة.
أ)

فيما يلي المعامالت الهامة التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر:

االسم

طبيعة العالقة

طبيعة المعاملة

مبلغ المعاملـــة
فترة التسعة أشهر المنتهية في
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2019م
2020م
 30سبتمبر2019م
2020م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
(غير مراجع)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي

الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة

شركة زميلة

بيع بضائع وخدمات
تقديم خدمات
مصروفات متكبدة نيابة عن المجموعة
مصروفات متكبدة نيابة عن الشركة الزميلة

17,347,654
189,750
()52,752
16,269

شركة العربية لتجارة المواد السائبة

شركة شقيقة

إيجار أرض ومخازن

()110

شركة امبرو المحدودة

شركة شقيقة

شراء بضائع وخدمات

()3,456

()24,836

شركة الكابالت السعودية

شركة شقيقة

إيجار أرض ومخازن

22,656

6,689

42,656

شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة

شركة زميلة

تقديم خدمات
توزيعات أرباح مستلمة
مصروفات متكبدة نيابة عن الشركة الزميلة

33,282
-

37,738
-

357,173
5,000,463
1,218

340,588
4,000,000
-

شركة خدمات المياه والبيئة السعودية المحدودة

شركة زميلة

بيع بضائع وخدمات

1,189,079

1,130,498

4,314,189

3,441,680

شركة زينل للصناعات المحدودة

مساهم

مدفوعات نيابة عن المساهم
مصروفات متكبدة نيابة عن المجموعة

121,568
()96,181

97,116
()177,110

264,449
()148,676

253,138
()110,496

شركة ايكوم العربية المحدودة

شركة شقيقة

شراء بضائع وخدمات

()2,250

شركة الكرم فيدكس للخدمات

شركة شقيقة

شراء بضائع وخدمات

()4,822,382

شركة الحاج عبد هللا علي رضا وشركاه المحدودة -
القسم الفني العام

شركة شقيقة

شراء بضائع وخدمات
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16,286,797
173,250
()215,487
39,635
-

-

48,126,829
536,250
()62,840
99,909

47,174,861
519,750
()117,735
139,558

1,300

8,620

()39,091

()13,602
31,546

()47,250

-

-

()13,077,976

-

-

()604,506

-
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ب)

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

في  30سبتمبر
2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة
شركة خدمات المياه والبيئة السعودية المحدودة
شركة زينل للصناعات المحدودة
شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة
شركة الكابالت السعودية المحدودة
شركة العربية لتجارة المواد السائبة
شركة ايكوم العربية المحدودة

ج)

12,216,305
1,406,463
381,954
34,638
15,219
1,300
───────
14,055,879
════════

10,376,904
309,637
208,582
10,420
210,035
5,237
64,226
───────
11,185,041
════════

مبالغ مستحقة إلى جهة ذات عالقة

في  30سبتمبر
2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
شركة الكرم فيدكس للخدمات
د)

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
لاير سعودي

1,429,900
════════

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
لاير سعودي
980,418
════════

تشتمل مكافئات وتعويضات كبار موظفي اإلدارة على ما يلي:
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

منافع موظفين قصيرة األجل
منافع ما بعد التوظيف

1,941,750
105,770
───────
2,047,520
═══════

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
2,937,397
112,239
───────
3,049,636
═══════

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
11,106,875
328,857
───────
11,435,732
═══════

تتضمن منافع الموظفين قصيرة األجل لكبار موظفي إدارة المجموعة كالً من الرواتب والمكافآت.
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لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
9,276,970
516,941
───────
9,793,911
═══════

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية الموجزة (تتمة)
في  30سبتمبر 2020م
-21
ه)

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
تشتمل مكافئات وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة  /اعضاء اللجان على ما يلي:

أتعاب حضور اجتماعات
أجور أخرى
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لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر
2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

93,000
912,500
───────
1,005,500
═══════

275,000
2,225,400
───────
2,500,400
═══════

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
423,000
4,650,000
───────
5,073,000
═══════

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

410,000
3,725,400
───────
4,135,400
═══════

االلتزامات واالرتباطات الطارئة

في  30سبتمبر 2020م ،أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة خطابات ضمان بمبلغ  156.3مليون لاير سعودي (31
ديسمبر 2019م 67.1 :مليون لاير سعودي) مقابل هامش ربح نقدي بمبلغ  1,8مليون لاير سعودي تم إيداعه ( 31ديسمبر
2019م 2.25 :مليون لاير سعودي).
لدى المجموعة كما في  30سبتمبر 2020م ارتباطات ألعمال رأسمالية تحت التنفيذ بمبلغ  94.4مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
2019م 141.7 :مليون لاير سعودي) تتعلق بصورة رئيسية بمشروع إنشاء المركز اللوجستي الجديد ومشروع ساحات لوجستية
ومشروع إنشاء وتطوير محطة تحلية المياه.
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إيرادات اإلنشاء وتكلفة اإلنشاء
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

إيرادات اإلنشاء
تكلفة اإلنشاء

20,679,533
═══════
()20,679,533
═══════

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
═══════
═══════

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
20,679,533
═══════
()20,679,533
═══════

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
═══════
═══════

ووفقا ً للتفسير (" )12اتفاقيات امتياز الخدمات" سجلت المجموعة إيرادات إنشاء بلغت  20.68مليون لاير سعودي لبناء محطة
حاويات للفترة من  1أبريل 2020م (أي التاريخ الفعلي التفاق ية االمتياز الجديدة) إلى  30سببببببببتمبر 2020م .وتمثل إيرادات
اإلنشببببباء القيمة العادلة لخدمات اإلنشببببباء المقدمة لتطوير محطة الحاويات .ولم يتم االعتراف بأي هامش ،حيث ترى اإلدارة أن
القيمة العادلة لخدمات اإلنشاء المقدمة تقارب تكلفة اإلنشاء.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية الموجزة (تتمة)
في  30سبتمبر 2020م
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قطاعات األعمال

لدى المجموعة قطاعات األعمال التالية:
•
•
•
•

قطاع تطوير الموانئ والعمليات
قطاع تحلية مياه البحر وتوزيعها
الساحات اللوجستية وخدمات الدعم
مكتب الشركة :يتضمن األنشطة االستثمارية وعمليات المركز الرئيسي.

تقع قطاعات األعمال هذه داخل المملكة العربية السعودية وتمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة.
تقوم اإلدارة العليا للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة أعمال استراتيجية بشكل ربع سنوي على األقل .تتضمن
نتائج القطاعات التابعة لإلدارة العليا البنود العائدة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول.
القطاعات التابعة

قطاع تطوير
الموانئ
والعمليات

الساحات
اللوجستية
وخدمات الدعم

قطاع تحلية مياه
اإلجمالي
البحر وتوزيعها
(ألف لاير سعودي) (غير مراجعة)

غير موزعة

اإلجمالي

في  30سبتمبر 2020م
إيرادات خارجية
إيرادات بين القطاعات
إيرادات اإلنشاء

493,280
20,680
───────
513,960

60,307
─────
60,307

68,977
()713
──────
68,264

622,564
()713
20,680
─────
642,531

──────
-

622,564
()713
20,680
─────
642,531

تكاليف مباشرة
تكلفة إيرادات بين
القطاعات
تكلفة اإلنشاء

235,490

37,127

48,737

321,354

-

321,354

()713
20,680
───────
255,457

─────
37,127

──────
48,737

()713
20,680
─────
341,321

──────
-

()713
20,680
─────
341,321

اجمالي األرباح القطاعية

258,503

23,180

19,527

301,210

-

301,210

الربح العائد إلى
مساهمي الشركة األم

106,652

5,379

2,212

114,243

()2,963

111,280

في  30سبتمبر 2020م
موجودات قطاعية
التزامات قطاعية

3,448,529
2,454,225

409,304
109,912

212,261
32,633

4,070,094
2,596,770

244,260
32,477

4,314,354
2,629,247

إيرادات قطاعية

التكلفة القطاعية
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية الموجزة (تتمة)
في  30سبتمبر 2020م
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قطاعات األعمال (تتمة)
القطاعات التابعة

قطاع تطوير
الموانئ
والعمليات

الساحات
اللوجستية
وخدمات
الدعم

قطاع تحلية مياه
اإلجمالي
البحر وتوزيعها
(ألف لاير سعودي) (غير مراجعة)

غير موزعة

اإلجمالي

في  30سبتمبر 2019م
إيرادات خارجية
إيرادات بين القطاعات

390,539
()378
──────
390,161

63,576
()1,939
─────
61,637

68,263
()696
──────
67,567

522,378
()3,013
─────
519,365

──────
-

522,378
()3,013
─────
519,365

تكاليف مباشرة
تكلفة إيرادات بين القطاعات

223,013

29,921

49,057

301,991

-

301,991

التكلفة القطاعية

()2,635
──────
220,378

()377
─────
29,544

──────
49,057

()3,012
─────
298,979

──────
-

()3,012
─────
298,979

اجمالي األرباح القطاعية

169,783

32,093

18,510

220,386

-

220,386

الربح العائد إلى
مساهمي الشركة األم

40,954

()3,432

2,824

40,346

4,634

44,980

كما في  31ديسمبر 2019م
موجودات قطاعية
التزامات قطاعية

1,906,314
994,452

522,672
259,342

236,847
32,374

2,665,833
1,286,168

240,269
28,899

2,906,102
1,315,067

في  30سبتمبر 2019م
موجودات قطاعية
التزامات قطاعية

1,876,050
981,521

387,635
96,810

232,983
33,090

2,496,668
1,111,421

234,903
28,058

2,731,571
1,139,479

إيرادات قطاعية
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القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية

القيمة العادلة هي الثمن المستلم لبيع أصل ما أو الثمن المدفوع لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ
القياس .إن قياس القيمة العادلة يستند إلى افتراض أن المعاملة ستتم إما:
 −في سوق رئيسية متاحة لألصل أو االلتزام ،أو
 −في حال غياب سوق رئيسية ،تتم المعاملة في السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام.
 −يتم تحليل معلومات القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة بالمجموعة كما يلي:
.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية الموجزة (تتمة)
في  30سبتمبر 2020م
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القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية(تتمة)

تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:
المستوى  : 1األسعار المتداولة في أسواق نشطة ألداة مالية مشابهة أو مماثلة تستطيع المنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس؛
المستوى  :2األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس الموجودات والمطلوبات أو أساليب تقييم أخرى بحيث تستند جميع المعطيات
الجوهرية إلى بيانات يمكن رصدها في السوق ،و
المستوى  :3طرق تقييم ال ترتكز معطياتها الجوهرية على بيانات يمكن رصدها في السوق
تتكون الموجودات المالية للمجموعة للمستوى  3من استثمار في شركة مستثمر بها غير متداولة.
ال يوجد أي تنقالت بين المستوى  1والمستوى  3خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ( 31ديسمبر 2019م:
ال شيء) .ال توجـد موجـودات مالية أو مطلوبـات ماليـة مصنفـة ضمـن المستـوى .2
لم تكن هناك تغييرات في أساليب التقييم خالل الفترة.
في  30سبتمبر 2020م ،تتكون الموجودات المالية للمجموعة من الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى والمستحق من جهات
ذات عالقة ،والنقد وما في حكمه والمسجلة بالتكلفة المطفأة واالستثمار في األوراق المالية لحقوق الملكية والمعترف بها بالقيمة
العادلة ،وتتكون المطلوبات المالي ة من القروض والتسهيالت البنكية ،وااللتزام اتفاقية امتياز الخدمات والذمم الدائنة التجارية
والمطلوبات األخرى واألدوات المالية المشتقة.
تقارب القيم العادلة لألدوات المالية المحملة بالتكلفة المطفأة قيمها العادلة .تقوم ادارة المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات
المتعلقة لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.
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معلومات إضافية غير نقدية
لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2020م

(غير مراجعة)
لاير سعودي

()5,396,345
تحوطات تدفقات نقدية ـ الجزء الفعّال من التغيرات في القيمة العادلة
1,546,967,635
التزام بموجب ترتيبات امتياز الخدمات
تحويل الموجودات من ممتلكات وآالت ومعدات إلى موجودات غير ملموسة 489,210,493
()146,694,649
تعديل عقود اإليجار

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م

(غير مراجعة)
لاير سعودي

()12,047,500
-

 -27أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض مبالغ الفترة  /السنة السابقة كي تتوافق مع العرض في الفترة  /السنة الحالية .إال انه ال يوجد تأثير لعمليات
اعادة التصنيف هذه على قائمة الربح او الخسارة األولية الموحدة الموجزة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية االولية الموحدة
الموجزة.
 -28الموافقة على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدّة الموجزة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  28أكتوبر2020م
(الموافق  11ربيع األول 1442هـ).
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