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 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزةالربح أو الخسارة األولية قائمة 
 م2019مارس  31في  ةالمنتهيأشهر  الثالثةة لفتر

 
 م2018مارس  31 م2019مارس  31 إيضاح  
 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  
لاير سعودي     لاير سعودي     

    
 117.974.697  166.514.804  5 إيرادات

 (80.835.151) (93.843.608)  تكاليف مباشرة

    
 37.139.546  72.671.196   إجمالي الربح

    
    مصروفات تشغيلية

 (4.164.308) (4.243.221)  مصروفات بيع وتوزيع

 (29.128.296) (35.118.792)  مصروفات عمومية وإدارية

    

 (33.292.604) (39.362.013)  إجمالي المصروفات التشغيلية

    
 3.846.942  33.309.183   الدخل التشغيلي
 (9.792.964) (10.144.507)  تكاليف تمويل
 241.054  1.032.768   إيرادات أخرى
 5.591.698  4.979.558   ، بالصافيشركات زميلةحصة في نتائج 

    
 (113.270) 29.177.002   قبل الزكاة وضريبة الدخل/ )الخسارة( الربح 

    
 (1.293.455) (2.954.387) 16 الزكاة وضريبة الدخل

    
 (1.406.725) 26.222.615   للفترة/ )الخسارة( الربح صافي 

    
    العائد إلى:

    
 570.141  16.899.845   المساهمين في الشركة األم

    
 (1.976.866) 9.322.770   الحصص غير المسيطرة

    
 (1.406.725) 26.222.615   صافي الربح / )الخسارة( للفترة

    ربحية السهم
والمخفضة للسهم من صافي  ربحية السهم األساسية

 الربح للفترة العائد للمساهمين في الشركة األم
6  0.21  0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. ( جزءا  ال يتجزأ من22( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزةاألولية قائمة الدخل الشامل األخر 
 م2019مارس  31في  ةالمنتهيأشهر  الثالثةة لفتر

 

 
 

 م2018مارس  31 م2019مارس  31 إيضاح
 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  
لاير سعودي     لاير سعودي     

    
 (1.406.725) 26.222.615   صافي الربح / )الخسارة( للفترة

    
    الدخل الشامل اآلخر

 البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو 
    في فترات الحقةالخسارة الموحدة     
    

 تحوطات التدفقات النقدية ـ الجزء الفعّال من التغيرات في 
 ــ       (5.165.085)  القيمة العادلة    
    

البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو 
    الخسارة الموحدة في فترات الحقة

    
 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 237.445  ــ        اآلخر، صافي التغير في القيمة العادلة    

    
 237.445  (5.165.085)  )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر للفترة

    
 (1.169.280) 21.057.530   إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة

    
    العائد إلى:

 714.033  13.769.801   المساهمين في الشركة األم -
 (1.883.313) 7.287.729   الحصص غير المسيطرة -

   21.057.530 (1.169.280) 

    
    ربحية السهم

والمخفضة للسهم من إجمالي الدخل  ربحية السهم األساسية
 0.01  0.17  6 الشامل للفترة العائد للمساهمين في الشركة األم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. ( جزءا  ال يتجزأ من22( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزةاألولية قائمة المركز المالي 
 م2019مارس  31في  ةالمنتهيأشهر  الثالثةة لفتر

 

 إيضاح 
 مارس  31

 م2019  
 ديسمبر 31
 م2018 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  
 لاير سعودي لاير سعودي  الموجودات

    الموجودات غير المتداولة
 896.943.951 885.088.520 7 ممتلكات وآالت ومعدات
 1.162.102.614 1.145.221.027 8 موجودات غير ملموسة

 143.015.640 140.602.007  عقارات استثمارية
 121.114.973 123.889.531 10 في شركة زميلة استثمار

 17.899.897 17.899.897 11 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ــ      61.660.426 1-4 األصل حق االستخدام

  ــ      3.154.474  ضرائب مؤجلة
 8.776.760 8.776.760 9 الشهرة

 8.041.252 3.858.770  ذمم مدينة تجارية طويلة األجل
    

 2.357.895.087 2.390.151.412  إجمالي الموجودات غير المتداولة
    

    الموجودات المتداولة
 21.302.655 20.031.481  ، صافيمخزون

 107.968.770 108.621.721  أخرىذمم مدينة وومدفوعات مقدما  تجارية ذمم مدينة 
 180.584.183 252.836.768 12 نقد وما في حكمه

 9.984.232 13.120.494 17 مستحق من جهات ذات عالقة

 319.839.840 394.610.464  إجمالي الموجودات المتداولة

 2.677.734.927 2.784.761.876  إجمالي الموجودات

    
    والمطلوبات المساهمينحقوق 
    المساهمينحقوق 

 816.000.000 816.000.000 13 رأس المال
 36.409.063 36.409.063  عالوة إصدار

 71.290.485 71.290.485  احتياطي نظامي
 5.907.331 2.777.287  مكونات حقوق ملكية أخرى

 158.627.451 175.527.296  أرباح مبقاة
 1.088.234.330 1.102.004.131  الشركة األمحقوق الملكية العائدة للمساهمين في 

 483.198.445 490.115.898  الحصص غير المسيطرة
 1.571.432.775 1.592.120.029  المساهمينإجمالي حقوق 

    
    المطلوبات غير المتداولة

 699.026.622 699.852.569 14 قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية
 27.215.717 28.289.151  للموظفينمكافأة نهاية الخدمة 

 61.503.570 64.180.878 15 مخصصات طويلة األجل
1-4 مطلوبات عقود إيجار   ــ      59.034.731 
 4.537.974 9.703.059  أدوات مالية مشتقة

 792.283.883 861.060.388  إجمالي المطلوبات غير المتداولة
    

    متداولةالمطلوبات ال
 153.414.129 153.414.129 14 المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكيةالجزء 

 159.776.021 176.632.077  مطلوبات متداولة أخرىمستحقات وذمم دائنة تجارية و
 828.119 1.535.253 17 لجهات ذات عالقة مستحق

 314.018.269 331.581.459  إجمالي المطلوبات المتداولة

 1.106.302.152 1.192.641.847  المطلوباتإجمالي 

 2.677.734.927 2.784.761.876  والمطلوبات المساهمينإجمالي حقوق 
 
 

 هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. ال يتجزأ من جزءا  ( 22( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزةاألولية قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
 م2019مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة لفترة 

 

 

 

 

 المالية األولية الموحدة الموجزة.هذه القوائم  ال يتجزأ من جزءا  ( 22( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 

 

 حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

    األخرى مكونات حقوق الملكية

 رأس المال

 عالوة إصدار

 احتياطي نظامي أسهم   

 التغيرات فيتأثير 

المساهمة في نسبة 

 شركات تابعة

احتياطيات تقييم 

 اكتواري

 

 

 

احتياطي تحوط 

 تدفقات نقدية

احتياطي القيمة 

العادلة 

مالية الموجودات لل

بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل 

 اإلجمالي أرباح مبقاة  الشامل اآلخر

 الحصص غير

 المسيطرة 

 إجمالي حقوق 

  الملكية

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

 

 1.571.432.775  483.198.445  1.088.234.330  158.627.451 8.329.747 (2.750.012) (805.878) 1.133.474 71.290.485 36.409.063 816.000.000 م2019يناير  1 الرصيد في 

            

 26.222.615  9.322.770  16.899.845  16.899.845 ــ       ــ      ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       الربح للفترة

 (5.165.085) (2.035.041) (3.130.044) ــ       ــ       (3.130.044) ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       الدخل الشامل اآلخر

            

 21.057.530  7.287.729  13.769.801  16.899.845 ــ       (3.130.044) ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       إجمالي الدخل الشامل

            

 (1.680.000) (1.680.000) ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       توزيعات أرباح مدفوعة

            

 1.309.724  1.309.724  ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة

 1.592.120.029  490.115.898  1.102.004.131  175.527.296 8.329.747 (5.880.056) (805.878) 1.133.474 71.290.485 36.409.063 816.000.000 م2019مارس  31الرصيد في 
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 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزةاألولية قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
 م2019مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة لفترة 

 

 

 

 

 

 الموجزة.هذه القوائم المالية األولية الموحدة  ال يتجزأ من جزءا  ( 22( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 

 

 حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

    األخرى مكونات حقوق الملكية

 رأس المال

 عالوة إصدار

 احتياطي نظامي أسهم   

 التغيرات فيتأثير 

المساهمة في نسبة 

 شركات تابعة

احتياطيات تقييم 

 اكتواري

 

 

 

احتياطي تحوط 

 تدفقات نقدية

احتياطي القيمة 

العادلة 

مالية الموجودات لل

بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل 

 اإلجمالي أرباح مبقاة  الشامل اآلخر

 الحصص غير

 المسيطرة 

 إجمالي حقوق 

  الملكية

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

 

 1.544.061.258  476.769.749  1.067.291.509  141.036.870  9.563.788  ــ      (3.467.662) 1.133.474 66.615.976 36.409.063 816.000.000 م2018يناير  1 الرصيد في 

            

 (1.406.725) (1.976.866) 570.141 570.141  ــ       ــ      ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       للفترة/ )الخسارة( الربح 

 237.445  93.553  143.892 ــ       143.892 ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       الدخل الشامل اآلخر

            

 (1.169.280) (1.883.313) 714.033 570.141  143.892 ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       الشامل/ )الخسارة( إجمالي الدخل 

            

 ــ       ــ       ــ       (57.014) ــ       ــ       ــ       ــ       57.014 ــ       ــ       احتياطي نظاميتحويل إلى 

            

 28.805  28.805  ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة

 1.542.920.783  474.915.241  1.068.005.542 141.549.997  9.707.680  ــ       (3.467.662) 1.133.474 66.672.990 36.409.063 816.000.000 م2018مارس  31الرصيد في 
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 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزةاألولية قائمة التدفقات النقدية 
 م2019مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة لفترة 

  
 
 

 إيضاح
 مارس  31

 م2019  
 مارس 31
 م2018 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  
 لاير سعودي  األنشطة التشغيلية

 
 لاير سعودي

 (113.270) 29.177.002   قبل الزكاة وضريبة الدخل/ )الخسارة( الربح 
    

    تعديالت للبنود التالية:
 37.823.023  38.935.364   إطفاءاستهالك و  
 1.075.718  1.617.806   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 1.304.512  1.268.790   مدفوعة مقدما  إيجارات  إطفاء  
 محاسب عنها بطريقة حقوق  حصة في نتائج شركات زميلة  

 ، بالصافيالملكية    
 

10 
 
(4.979.558) 

 
(5.591.698) 

 20.329  109.886   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  
 362.637  775.580   بطيء الحركة ومتقادم مخزون مخصص  
 2.680.373  2.659.532   موجوداتمخصص تكلفة استبدال   
  9.792.964  10.144.507   تمويل تكاليف  

  79.708.909  47.354.588 
    الموجودات والمطلوبات التشغيلية رات فيالتغي
 (5.542.083) 3.419.645   أخرىمدفوعات مقدما  وذمم مدينة تجارية و مدينةذمم   
 1.651.664  495.594   مخزون  
 ــ       (2.625.695)  الحركة في التزامات عقود اإليجار  

 (8.041.564) 4.232.597   ومستحقات ومطلوبات أخرىذمم دائنة تجارية 
      

  35.422.605  85.231.050   النقد من األنشطة التشغيلية
   

 (400.083) (444.372)  للموظفين  المدفوعة مكافأة نهاية الخدمة
 (1.567.456) ــ        مدفوعة  أعباء تمويل

 (787.420) (7.410.051)  زكاة وضريبة دخل مدفوعة
  32.667.646  77.376.627   األنشطة التشغيليةالنقد من صافي 

   
    األنشطة االستثمارية

 محاسب عنها بطريقة  توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
 الملكيةحقوق    

  
 2.205.000 

 
 2.799.944 

 (9.444.366) (7.784.713) 10 ممتلكات وآالت ومعداتشراء 
    

  (6.644.422) (5.579.713)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
   

    األنشطة التمويلية
 (199.686) 825.947   ي)مدفوعة(، بالصافمستلمة / قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية 

 ــ       (1.680.000)  توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة من شركات تابعة
 28.805  1.309.724   صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة

    
 (170.881) 455.671   )المستخدم في( األنشطة التمويليةمن صافي النقد 

    
  25.852.343  72.252.585   في حكمهوما في النقد  الزيادةصافي 

   
 150.707.941  180.584.183  12 في بداية الفترةوما في حكمه النقد 

    
 176.560.284  252.836.768  12 الفترة نهايةفي وما في حكمه النقد 

 
 

 األولية الموحدة الموجزة.هذه القوائم المالية  ال يتجزأ من جزءا  ( 22( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )



 

 

 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 م2019مارس  31في 
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 نشطةالتنظيم واأل .1
 

الشركة السعودية للخدمات الصناعية )"الشركة" أو "الشركة األم" أو "سيسكو"( هي شركة مساهمة تأسست وفقا  
ربيع األول  7بتاريخ  223بموجب قرار وزارة التجارة رقم  في المملكة العربية السعوديةلنظام الشركات 

بتاريخ  4030062502الشركة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم م(. 1988أكتوبر  18هـ )الموافق 1409
االستثمار في وإدارة  م(. تزاول الشركة نشاطها في1988نوفمبر  20هـ )الموافق 1409ربيع الثاني  10

واإلنشاء والنقل لمصانع والمرافق الصناعية، أعمال صيانة وتشغيل وإدارة ا إلى الشركات التابعة إضافة
والتخزين والتخليص الجمركي والخدمات المتعلقة بها وتحلية المياه وتوزيع ومعالجة كافة مرافقها وخدماتها، 

ميع ستثمار في جواالوتسويق منتجات المصانع محليا  وعالميا  إنشاء وتشغيل محطات الوقود وخدمات الصيانة 
  . يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في االستثمار في الشركات التابعة وإدارتها.األنشطة السابقة

 
 يقع المركز الرئيسي للشركة األم في العنوان التالي: 

 
 المركز السعودي لألعمال

 14221ص.ب 
 21424جدة  
 المملكة العربية السعودية 

 
ونتائج عمليات الشركة األم وشركاتها ألولية الموحدة الموجزة موجودات ومطلوبات تتضمن هذه القوائم المالية ا

 التابعة التالية )"المجموعة"(:
 

 األنشطة الرئيسية الملكية الفعلية بلد التأسيس الشركة 

  م8201 م9201  

     

نمية التجارة الشركة السعودية لت

 "(لوجي بوينت)"والصادرات المحدودة 

إدارة وتشغيل مشروع التخزين وإعادة التصدير  %76 %76 المملكة العربية السعودية 

المقام على األرض المستأجرة من ميناء جدة 

 اإلسالمي.

     

شركة  –شركة كنداسة لخدمات المياه 

 مساهمة مقفلة )"كنداسة"(

 وبيعها.محطات تحلية وتنقية المياه  %65 %65 المملكة العربية السعودية 

     

شركة تشغيل الخدمات المساندة 

 المحدودة )"إسناد"(

99.28 المملكة العربية السعودية

% 

99.28

% 

تطوير وتشغيل المدن الصناعية وإنشاء وتشغيل 

المطاعم ومراكز التموين والمراكز الترفيهية 

وإقامة محطات الوقود وورش خدمات وصيانة 

المباني عليها السيارات وشراء األراضي إلقامة 

 واستثمارها بالبيع أو اإليجار.

     

شركة محطة بوابة البحر األحمر 

 المحدودة

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات  %60.6 %60.6 المملكة العربية السعودية 

 الحاويات وكذلك أعمال الحفر والردم.

     

 –شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ 

 شركة مساهمة مقفلة

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات  %60.6 %60.6 المملكة العربية السعودية

 الحاويات وكذلك أعمال الحفر والردم.
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 س اإلعداداأس .2

  
 بيان االلتزام 2-1

 
التقرير المالي " (34)وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تم إعداد هذه 

عودية ة السالمعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئ "األولي
 للمحاسبين القانونيين.

 
جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ال تتضمن هذه 
 31جنبا  إلى جنب القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في ويجب قراءتها  السنوية القوائم المالية

 م.2018ديسمبر 
 

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر 
ات. رادات والمصروفعلى تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المقرر عنها للموجودات والمطلوبات واإلي

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 

م 2019يناير  1" اعتبارا  من عقود اإليجار( "16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )
. وفي سياق إعداد هذه 1-4وقد تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية لهذه المعايير الجديدة في اإليضاح 

مماثلة لتلك المطبقة في القوائم جوهرية أحكام القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة قامت اإلدارة بعمل 
 .أدناه 1-4ما جرى اإلفصاح عنه في اإليضاح باستثناء م 2018ديسمبر  31المنتهية في  المالية للسنة

 
 س القياساأس 2-2

 
دات الموجوتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء 

المالية المصنفة بالقيمة العادلة )استثمارات باألسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واستثمارات 
 بأدوات مالية مشتقة(.

 
 التشغيل والعرضعملة  2-3

 
العرض و التشغيليتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي والذي يمثل عملة 

 للمجموعة.
 

 التوحيد س اأس .3
  

القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في تتكون هذه 
 القوائم المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير المالي للشركة.. يتم إعداد 1اإليضاح 
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 أساس التوحيد )تتمة(  .3

 
 الشركات التابعة  3-1

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 

 تتحقق المعايير الثالثة التالية:جب أن ولتحديد تعريف السيطرة، يالعوائد من خالل تحكمها في المنشأة. 
 

 على المنشأة. ا  أن يكون للمجموعة نفوذ .أ
 بالمنشأة. افي عوائد متغيرة ناتجة عن ارتباطه ا  أو حقوق ا  أن يكون للمجموعة تعرض .ب
 أن يكون للمجموعة القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة للتأثير على حجم عوائدها. .ج

 
تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى استمرارها في السيطرة على المنشأة المستثمر فيها إذا ما اشارت الحقائق 

 واحد أو أكثر من معايير السيطرة.والظروف إلى أن هناك تغيرات في 
 

اعتبارا  من  فيتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا  من التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة إلى المجموعة ويتم التوق
التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة من المجموعة. إن نتائج الشركات التابعة المقتناة أو المباعة خالل الفترة ــ إن 

ا متناء أو حتى تاريخ البيع ـــ حسبوجدت ــ يتم إدراجها في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة من تاريخ االق
 يقتضي األمر.

 
 المسيطرة الحصص غير 2ـ3

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 

شكل باألولية الموحدة الموجزة في قائمة المركز المالي  الملكيةاألولية الموحدة الموجزة، كما تُعرض ضمن حقوق 
ابعة غير المسيطرة في منشأة ت يتم تحميل أي خسائر متعلقة بالحصص. المجموعةفي  الملكيةمنفصل عن حقوق 

على الحصة غير المسيطرة حتى لو كان ذلك يتسبب في عجز رصيد الحصة غير المسيطرة. يتم احتساب التغيرات 
 في شركة تابعة ـــ والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية.  موعةالمجفي حصة 

 
 استبعاد العمليات عند التوحيد 3-3

يتم استبعاد األرصدة بين منشآت المجموعة وأي إيرادات ومصاريف غير محققة الناتجة عن التعامالت بين 
. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس موحدة الموجزةاألولية المنشآت المجموعة عند إعداد القوائم المالية 

 .الطريقة لألرباح غير المحققة فقط في حالة أنه ال يوجد دليل على انخفاض القيمة
 

 استثمار في شركات زميلة ومنشآت مسيطر عليها بشكل مشترك  3-4
 ميلة.في استثمارات في شركات زتتضمن حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية حصة 

 
الشركات الزميلة هي الشركات التي تمارس عليها المجموعة نفوذا  جوهريا . يتم مبدئيا  تسجيل االستثمارات في 
الشركات الزميلة بالتكلفة وتحتسب بعد ذلك وفقا  لطريقة حقوق الملكية، ويتم إدراجها في قائمة المركز المالي 

 .بالقيمة المحتسبة وفقا  لطريقة حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد ــ أيهما أقل زةاألولية الموحدة الموج
 

المشروع المشترك هو ترتيب يكون للشركة فيه سيطرة مشتركة ولها حقوق في صافي موجودات الترتيب بخالف 
 جوداتها والتزاماتها والمطلوبات.حقها في مو

 
يقة حقوق الملكية التكلفة زائدا  تغيرات ما بعد االقتناء في حصة المجموعة من تمثل القيمة المحتسبة وفقا  لطر

ساس على أ (صافي موجودات الشركة الزميلة )الحصة من النتائج واالحتياطيات والمكاسب/ )الخسائر( المتراكمة
 .مالية متوفرة( ناقصا  االنخفاض في القيمة ــ إن وجد معلوماتآخر 
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 أساس التوحيد )تتمة(  .3

 
 استثمار في شركات زميلة ومنشآت مسيطر عليها بشكل مشترك )تتمة(  3-4

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة إضافية النخفاض 
 ي ما إذا كان هناك أي دليلالقيمة على استثمارها في الشركة الزميلة. وتحدد المجموعة في كل تاريخ تقرير مال

موضوعي يدل على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. وفي هذه الحالة تحتسب المجموعة قيمة 
المبلغ  دراجبإاالنخفاض على أنه الفرق بين القيمة الممكن استردادها من الشركة الزميلة والقيمة الدفترية وتقوم 

 .األولية الموحدة الموجزةالربح أو الخسارة الشركة الزميلة" في قائمة /)الخسارة( في الدخلضمن "الحصة في 
 

إن خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا  فيما يتعلق باالستثمار في شركة زميلة يمكن عكس قيدها من 
ألولية ابحيث تبقى القيمة الدفترية لالستثمار في قائمة المركز المالي  األولية الموحدة الموجزةخالل قائمة الدخل 
بقيمتها المحتسبة وفقا  لطريقة حقوق الملكية )قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة( أو  الموحدة الموجزة

 القيمة القابلة لالسترداد ــ أيهما أقل.
 

مجموعة در حصة الالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بقيتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة من التعام
 .الزميلة في الشركات

 
 والمعاييرالمعايير الجديدة والتعديالت  .4

 
 تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة 4-1

 
تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة بما يتماشى مع مع تلك المتبعة 

م، فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة 2018ديسمبر  31في إعداد القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
 المبينة أدناه.والتعديالت على المعايير الحالية و

 
 ( "عقود اإليجار"16) المعيار الدولي للتقرير المالي

لجنة تفسير تفسير "عقود اإليجار"، و -( 17( محل معيار المحاسبة الدولي )16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي )
الترتيب ينطوي على عقد إيجار"، "فيما إذا كان  -( 4المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار الدولي للتقرير المالي )

لجنة تفسير الحوافز"، و -"عقود اإليجار التشغيلي  -( 15لجنة تفسير المعايير للمعيار الدولي للتقرير المالي )تفسير و
"تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار". يحدد المعيار  -( 27تفسير المعايير للمعيار )

عتراف والقياس والعرض واالفصاح لعقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين المحاسبة على جميع عقود مبادئ اال
 اإليجار بموجب نموذج منفرد داخل قائمة المركز المالي.

 
( كما هي دون تغيير يذكر عن المحاسبة بموجب معيار المحاسبة الدولي 16تظل محاسبة المؤجر بموجب المعيار )

تأجرون في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلي أو تمويلي باستخدام نفس مبدأ التصنيف (. يستمر المس17)
 ( تأثير على عقود اإليجار حيثما تكون المجموعة هي المؤجر.16(. ليس للمعيار )17في معيار المحاسبة الدولي )

 
يناير  1طبيق في تاريخ التطبيق األولي وهو ( باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل للت16تطبق المجموعة المعيار )

م.بموجب تلك الطريقة، يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع التأثير التراكمي للتطبيق األولي للمعيار المعترف به 2019
 في تاريخ التطبيق األولي. اختارت المجموعة استخدام الوسائل العملية للتحول والتي تسمح للمعيار أن يتم تطبيقه فقط

لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي تفسير ( و17على العقود التي سبق تحديدها كعقود إيجار تطبق المعيار )
( في تاريخ التطبيق األولي. اختارت المجموعة استخدام إعفاءات االعتراف لعقود 4للمعيار الدولي للتقرير المالي )

شهر أو أقل وال تنطوي على خيار الشراء )"عقود إيجار قصيرة  12إيجار لـ اإليجار ذات، في تاريخ بدء اإليجار، مدة 
 األجل"( وعقود إيجار بها أصل أساسي منخفض القيمة )"موجودات منخفضة القيمة"(.
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 )تتمة(  المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير .4

 )تتمة( معايير جديدة صادرة وتعديالت لم تدخل حيز التنفيذ  4-1
 

 )تتمة( ( "عقود اإليجار"16) ر الدولي للتقرير الماليالمعيا
 

 م )زيادة / )نقص((:2019يناير  1( كما في 16) فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي
 

 م2019يناير  1  
 لاير سعودي

 باآلالف 
 غير مراجعة

  الموجودات
 موجودات حق االستعمال

 

63.747.279 
═══════ 

 المطلوبات
 التزامات عقود إيجار

 
59.565.962 

 ═══════ 
 

 م.2019يناير  1الملكية كما في ( أي تأثير جوهري على حقوق 16لم يكن لتطبيق المعيار )
 

(، قامت المجموعة بتصنيف كل عقد من عقود 16تطبيق المعيار ) وقبل عديدةلممتلكات لدى المجموعة عقود إيجار 
تم ؤجر ولم يتم رسملة الفرع المكعقد إيجار تشغيلي. في عقود اإليجار التشغيلي، اإليجار )كمستأجر( في بداية العقد 

جار. عقد اإليتسجيل دفعات اإليجار كمصروف إيجار في قائمة الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت طوال مدة 
ينة مبالغ مدفوعة مقدما  وذمم مدوذمم مدينة تجارية  وتم تسجيل أي إيجار مدفوع مسبقا  وإيجار مستحق الدفع تحت بند "

 على التوالي.و"ذمم دائنة تجارية ومستحقات ومطلوبات متداولة أخرى" أخرى" 
 

لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار  (، طبقت المجموعة نموذج اعتراف وقياس منفرد16عند تطبيق المعيار )
قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة. يوفر المعيار متطلبات تحول معينة ووسائل عملية والتي 

 طبقتها المجموعة.
 

 عقود اإليجار المحاسب عليها سابقاً كعقود إيجار تشغيلي
حق االستعمال ومطلوبات إيجار لتلك العقود التي تم تصنيفها في السابق قامت المجموعة بإدراج موجودات خاضعة ل

عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة. تم تسجيل كعقود إيجار تشغيلي ـ باستثناء 
وعة مبالغ ذات صلة مدفموجودات الخاضعة لحق االستعمال بناء  على المبلغ المساوي اللتزامات اإليجار وتعديله بأي ال

مسبقا  وأي دفعات تأجير مستحقة تم تسجيلها مسبقا . تم تسجيل التزامات اإليجار بناء  على القيمة الحالية لدفعات اإليجار 
 المتبقية وخصمها باستخدام معدل االقتراض المتزايد في تاريخ التطبيق األولي.

 
 افرة حيث تم من خاللها ما يلي:كما قامت المجموعة بتطبيق الوسائل العملية المتو

 .االعتماد على تقييم فيما إذا كانت عقود اإليجار ملزمة على الفور قبل تاريخ التطبيق األولي 
  شهرا  في تاريخ التطبيق  12تطبيق اإلعفاءات على عقود اإليجار القصيرة األجل التي ال تتجاوز آجالها

 األولي.
  من قياس األصل حق االستعمال في تاريخ التطبيق األولي.استثناء التكاليف المباشرة األولية 
  استخدام التقدير في تحديد مدة عقد اإليجار بالنسبة للعقود التي تتضمن خيارات تمديد أو انهاء للعقد قبل استنفاذ

 آوانه.
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 )تتمة(  المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير. 4

 )تتمة( معايير جديدة صادرة وتعديالت لم تدخل حيز التنفيذ  4-1
 

 )تتمة( ( "عقود اإليجار"16) المعيار الدولي للتقرير المالي
 

 عقود اإليجار المحاسب عليها سابقاً كعقود إيجار تشغيلي )تتمة(
 

 م:2019يناير  1بناء  على ما سبق وكما في 
  في قائمة المركز المالي واالعتراف بها لاير سعودي مليون  63.7تم تسجيل موجودات بحق االستعمال بمبلغ

 .األولية الموحدة الموجزة
 

  لاير سعوديمليون  59.6تم تسجيل التزام عقود إيجار بمبلغ 
 

م 2018ديسمبر  31م مع التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في 2019يناير  1يمكن تسوية التزامات اإليجار كما في 
 التالي: على النحو

 
 لاير سعودي 

 باآلالف 
 غير مراجعة

 
 92.416.987  م2018ديسمبر  31عقود إيجار تشغيلي كما في 

 %5.3  م2019يناير  1المتوسط المرجح لمعدالت االقتراض المتزايدة كما في 
  

 59.893.518  م2019يناير  1التزامات عقود اإليجار التشغيلي المخصومة كما في 
  

 (327.556) التزامات متعلقة بعقود إيجار قصيرة األجلناقص: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 59.565.962  م2019يناير  1عقود اإليجار كما في التزامات 
 ═════════ 
 

ألف لاير سعودي كاستهالك على الموجودات حق  619ألف لاير سعودي ومبلغ  2.087اعترفت المجموعة بمبلغ 
 م.2019مارس  31االستعمال ومصروف فائدة على التوالي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 ( "مزايا الدفع المسبق مع التعويض العكسي"9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 لدخل الشامل اآلخر، بشرط أن(، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل ا9بموجب المعيار )
فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" )"ضوابط مدفوعات تكون التدفقات النقدية التعاقدية هي "

أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ"(، وان يتم االحتفاظ بأداة الدين ضمن نموذج األعمال المناسب من اجل التصنيف. 
( أن األصل المالي يجتاز "ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ 9ت على المعيار )توضح التعديال

القائم" بغض النظر عن األحداث أو الظروف التي تسبب اإللغاء المبكر للعقد، وبغض النظر عن الطرف الذي يدفع او 
تبارا  بق التعديالت بأثر رجعي وتدخل حيز التنفيذ اعيستلم التعويض المعقول من أجل اإللغاء المبكر للعقد. يجب أن تُط

موحدة األولية الم، مع السماح بالتطبيق المبكر. ال يوجد لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية 2019يناير  1
 .الموجزة للمجموعة
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 )تتمة(  المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير. 4

 )تتمة( معايير جديدة صادرة وتعديالت لم تدخل حيز التنفيذ  4-1
 

 ( "تعديل البرامج أو تخفيضه أو تسويته"19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
( المحاسبة عند حدوث تعديل على البرنامج او تخفيضه او تسويته 19)معيار المحاسبة الدولي تعالج التعديالت على 
مالي، تحدد التعديالت أنه عند حدوث تعديل على البرنامج او تخفيضه او تسويته خالل فترة التقرير خالل فترة التقرير ال

 المالي السنوية، يجب على المنشأة:
 
 تحديد تكلفة الخدمة الحالية للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج أو تخفيضه أو تسويته باستخدام افتراضات اكتوارية 

تُستخدم إلعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة )األصل( الذي يعكس المنافع التي جرى تقديمها بموجب البرنامج 
 وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث. 

 
  تحديد صافي الفائدة للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج او تخفيضه أو تسويته باستخدام: صافي التزام المنافع المحددة

ألصل( الذي يعكس المنافع التي جرى تقديمها بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث، ومعدل )ا
 الخصم المستخدم إلعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة )األصل(.

 
سابقة او ربح أو خسارة عند التسوية، دون توضح التعديالت أيضا  أنه يجب على المنشأة أوال  تحديد أي تكلفة خدمة 

األخذ في االعتبار التأثير على سقف األصل. يُدرج هذا المبلغ ضمن الربح أو الخسارة. تقوم المنشأة بعدها بتحديد تأثير 
 نتعديل البرنامج او تخفيضه أو تسويته. يُدرج أي تغيير في التأثير، باستثناء المبالغ الُمدرجة ضمسقف األصل بعد 

 صافي الفائدة، في الدخل الشامل اآلخر.
 

تنطبق التعديالت على تعديالت البرنامج أو تخفيضه أو تسويته التي تحدث عند أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية 
قط ف م أو بعد هذا التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر. سيتم تطبيق هذه التعديالت2019يناير  1األولى التي تبدأ في 

القوائم لى ليس لتلك التعديالت تأثير ع له في المستقبل. مجموعةبرنامج أو تخفيضه أو تسوية العلى أي تعديالت في ال
 .األولية الموحدة الموجزة للمجموعةالمالية 

 
 يراداتاإل. 5
 

لفترة الثالثة أشهر  
 31المنتهية في 

 م2019مارس 

لفترة الثالثة أشهر 
 31المنتهية في 

 م2018مارس 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 76.211.363 124.600.352 خدمات شحن وتفريغ
 24.221.200 21.613.318 بيع مياه صالحة للشرب

 17.542.134 20.301.134 إيجارات وخدمات مساندة

 166.514.804 117.974.697 
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 ربحية السهم. 6
 

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. 

 
لفترة الثالثة أشهر  

 31المنتهية في 
 م2019مارس 

 

لفترة الثالثة أشهر 
 31المنتهية في 

 م2018مارس 
 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 

 ربح الفترة العائد إلى حملة األسهم 
 العادية في الشركة األم 

 
16.899.845 

 
570.141 

   

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية في اإلصدار

 
81.600.000 

 
81.600.000 

   

والمخفضة للسهم من صافي الربح للفترة العائد  ربحية السهم األساسية
 للمساهمين في الشركة األم

 
0.21 

 
0.01 

   

 714.033 13.769.801 إجمالي الدخل الشامل العائد إلى حملة األسهم العاديين بالشركة األم

   

 81.600.000 81.600.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية في اإلصدار

   

ترة للفإجمالي الدخل الشامل والمخفضة للسهم من  السهم األساسيةربحية 
 العائد للمساهمين في الشركة األم

 
0.17 

 
0.01 

 
حيث أن المجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة قيد  األساسيإن ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم 

 اإلصدار.
 
 معداتالالت واآلممتلكات وال. 7

   
الثالثة أشهر لفترة 

 31المنتهية في 
 م2019مارس 

لفترة الثالثة أشهر 
 31المنتهية في 

 م2018مارس 
  )مراجعة( )غير مراجعة( 

 لاير سعودي لاير سعودي
   

 312.038.100 312.254.774 ممتلكات وآالت ومعدات
 30.916.200 30.432.492 ممتلكات ومعدات مشروع منطقة اإليداع وإعادة التصدير

 553.989.651 542.401.254 محطة الميناء عمليات-ممتلكات ومعدات 
   

 885.088.520 896.943.951 

 
 31مليون لاير سعودي ) 7.5 بمبلغإضافات  تم عملم، 2019مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة خالل فترة 

 ت ومعدات.آالمليون لاير سعودي( إلى ممتلكات و 46,6م: 2018ديسمبر 
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 ملموسةالموجودات غير ال. 8

  
لفترة الثالثة أشهر 

 31المنتهية في 
 م2019مارس 

لفترة الثالثة أشهر 
 31المنتهية في 

 م2018مارس 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 1.133.082.390 1.116.742.471 "(1-8إيضاح "ء )حقوق امتياز المينا
 26.162.608 25.864.561 "(2-8إيضاح "حق استعمال أرض )

 2.857.616 2.613.995 موجودات غير ملموسة أخرى
   

 1.145.221.027 1.162.102.614 

 
 حقوق امتياز الميناء 8-1

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة )لوجي بوينت( هي شركة تابعة للمجموعة ولديها اتفاق مع الهيئة 
العامة للموانئ السعودية )"الهيئة" أو "موانئ"( إلنشاء محطات للحاويات في منطقة إعادة التصدير بميناء جدة اإلسالمي. 

تابعة كة إلى شرتصدير شاء والتشغيل ونقل الملكية هذه مع موانئ من قبل شركة وقد تم نقل اتفاقية امتياز خدمة اإلن
سنة. وفقا  لتلك االتفاقية،  32م( ومدتها هي 2007نوفمبر  3هـ )الموافق 1428شوال  22وتبدأ االتفاقية من للمجموعة 

شركة يجب تحويلها إلى موانئ. تبدأ ال في نهاية فترة االمتياز، فإن الممتلكات والمعدات األساسية لحقوق امتياز الميناء
هـ(. يتم إطفاء حقوق امتياز الميناء 1431محرم  5م )الموافق 2009ديسمبر  22التابعة عملياتها التجارية األولية من 

 على مدى العمر اإلنتاجي للموجودات األساسية )التي تمثل الممتلكات والمعدات( أو فترة االمتياز المتبقية ـ أيهما أقصر.
 تم توزيع جميع تكاليف اإلطفاء للسنة إلى تكاليف مباشرة.

 
 الحركة في حقوق امتياز الميناء كما يلي:

 
لفترة الثالثة أشهر  

  31المنتهية في 
 م2019مارس 

 

لفترة الثالثة أشهر 
  31المنتهية في 

 م2018مارس 
 

 لاير سعودي لاير سعودي 
   التكلفة:

 1.711.145.484  1.710.555.638 يناير  1الرصيد في 
 (589.846) ــ       استبعادات

 1.710.555.638  1.710.555.638 

   اإلطفاء:
 512.516.475  577.473.248 يناير 1الرصيد في 

 65.494.040  16.339.919 مخصص محمل للفترة / للسنة
(537.267) ــ       استبعادات  

 593.813.167  577.473.248  
   

 1.133.082.390  1.116.742.471 صافي القيمة الدفترية
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 ملموسةالموجودات غير ال. 8

 
 األرض حق االستعمال 8-2

 
( اتفاقية مع المؤسسة العامة للموانئ لوجي بوينتعقدت الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة )

السعودية بغرض إنشاء محطة حاويات في منطقة إعادة التصدير في ميناء جدة اإلسالمي. وقد تم نقل اتفاقية امتياز 
ى شركة إل لوجي بوينتخدمة اإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية هذه مع المؤسسة العامة للموانئ السعودية من قبل شركة 

ا من  محطة بوابة م(، ومدة هذه االتفاقية 2007نوفمبر  3هـ )الموافق 1428شوال  22البحر األحمر المحدودة اعتبار 
 عاما .  32
 

طبقا  لالتفاقية في نهاية فترة االمتياز فإن الممتلكات والمعدات والتي تمثل الموجودات غير الملموسة لمشروع الرصيف 
 العامة للموانئ.البحري سوف يتم تحويلها إلى المؤسسة 

 
 الشهرة .9
 

 سجلت المجموعة شهرة عند االستحواذ على شركة كنداسة لخدمات المياه، شركة تابعة للمجموعة. 
 

تقوم اإلدارة بمراجعة الشهرة لالنخفاض السنوي في القيمة 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 

قيد االستخدام باستخدام توقعات التدفق النقدي على أساس الموازنات  من وحدة توليد النقد على أساس حساب القيمة
 31تقوم اإلدارة بتقييم القيمة الدفترية للشهرة كما في  المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا ومجلس إدارة كنداسة.

 م النخفاض القيمة ولم يتم تحديد أي مؤشرات النخفاض القيمة.2018ديسمبر 
 

 االستثمار في الشركات الزميلة . 10
 

لفترة الثالثة أشهر  
 31المنتهية في 

 م2019مارس 

لفترة الثالثة أشهر 
 31المنتهية في 

 م2018مارس 
 لاير سعودي 

 
 
 

 
 

 لاير سعودي

 110.971.249  121.114.973  يناير  1كما في 
 23.745.408  4.979.558  حصة في نتائج شركات زميلة، بالصافي

حصة في خسائر اكتوارية في شركات زميلة معترف بها في 
 الدخل الشامل اآلخر

 
 ــ      

 
 793.261 

 (14.394.945) (2.205.000) توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة

 121.114.973  123.889.531  القيمة الختامية
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 )تتمة(االستثمار في الشركات الزميلة . 10

 
 شركاتاالستثمار في  10-1

 

 بلد التأسيس األنشطة الرئيسية الشركات الزميلة

نسبة المساهمة في رأس 

 القيمة الدفترية المال الفعلية

   

مارس  31

 م2019

ديسمبر  31

 م2018

 مارس 31

 م2019   

 غير مراجعة

 ديسمبر 31

 م2018  

 مراجعة

 لاير سعودي لاير سعودي     

الشركة الدولية لتوزيع 

 المياه المحدودة

 )إيضاح أ( 

أعمال الصرف 

الصحي وتنقية المياه 

 وتأجير معدات المياه

 

المملكة العربية 

 السعودية

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

73.927.425 

 

 

71.909.835 

       

شركة خدمات المياه والبيئة 

 السعودية 

 )إيضاح ب(

أعمال الكهرباء والمياه 

واألعمال الميكانيكية 

 والصيانة والتشغيل

 

 العربيةالمملكة 

 السعودية

 

 

31.85% 

 

 

31.85% 

 

 

9.716.533 

 

 

11.337.843 

       

شركة الجبر تالكي 

 السعودية المحدودة

مقاوالت، إنشاءات 

وعمليات صيانة 

 المصانع والمخازن

 

المملكة العربية 

 السعودية

 

 

33.3% 

 

 

33.3% 

 

 

39.274.292 

 

 

37.007.775 

       

اس ايه فادوز  شركة زنمت

 )إيضاح ج(

التخزين والتداول 

 والوساطة في السلع

إمارة 

 لختنشتاين

 

19% 

 

19% 

 

971.281 

 

859.520 

     123.889.531 121.114.973 

 

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

 
لشركة كنداسة لخدمات المياه )شركة تابعة(، والتي هي  %49شركة خدمات المياه والبيئة السعودية مملوكة بنسبة  (ب

 للشركة األم. %65مملوكة بنسبة 
 

للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة )شركة  %25اس ايه فادوز مملوكة بنسبة  شركة زنمت (ج
 للشركة األم. %76تابعة(، والتي هي بدورها مملوكة بنسبة 
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 بطريقة حقوق الملكية:فيما يلي ملخص بالمعلومات المالية للشركات المستثمر بها والُمحاسب عنها 

 
 
 

 الشركات الزميلة

الشركة الدولية 
لتوزيع المياه 

 المحدودة

شركة خدمات 
المياه والبيئة 

 السعودية 

شركة الجبر تالكي 
السعودية 
 المحدودة

 
شركة زنمت اس 

 ايه فادوز

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
     

     م2019مارس  31
 4.095.173 216.835.402 20.835.603 274.719.379 موجودات
 386.914 59.181.759 1.007.545 126.726.903 مطلوبات
 493.301 65.237.247 4.725.207 60.503.195 إيرادات

 447.047 5.728.213 1.191.205 4.035.181 صافي الدخل
     

     م2018ديسمبر  31
 4.193.708  153.774.721 24.547.429 266.055.658 موجودات
 615.019  58.647.572 1.410.543 122.098.362 مطلوبات
 1.008.041  249.763.193 24.466.404 257.091.101 إيرادات

 548.243  35.446.989 5.617.303 15.539.279 صافي الدخل / )الخسارة(
 

 الشامل اآلخرالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل . 11
 

من استثمارات األسهم في حصص  الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرتتكون 
 جروث جيت كابيتال كوربوريشن بي. اس. سي.

 
 نقد وما في حكمهال. 12

 
 مارس 31 

 م2019   
 غير مراجعة

 ديسمبر 31
 م2018  

 مراجعة
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 268.740 236.245 نقد في الصندوق
 99.664.648 152.000.042 (1-12إيضاح نقد لدى البنوك )

 80.650.795 100.600.481 (2-12إيضاح ودائع مرابحة ألجل )
   
 252.836.768 180.584.183 

 
 يشمل النقد لدى البنوك أرصدة محتجزة تبلغ: 12-1
 

مليون لاير سعودي( محتفظ بها في حساب احتياطي  6.80م: 2018 ديسمبر 31مليون لاير سعودي ) 7.19  -
ال أن إ وفق ا لشروط ترتيبات تمويل إجارة. مقيدة االستخدام" لدى بنك تجاري محليكـ "رصيد خدمات الدين 

 قد حصلت على تنازل عن هذا الشرط تحديدا .المجموعة 
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 )تتمة( نقد وما في حكمهال. 12

 
مليون لاير سعودي( محتفظ بها لدى بنك تجاري  0.54م: 2018ديسمبر  31سعودي )مليون لاير  0.54 -

 تتعلق بتوزيعات أرباح متراكمة غير مطالب بها.محلي 
 

الودائع ألجل لدى بنوك تجارية محلية تستحق خالل فترة أقل من ثالثة أشهر بعائد مالي حسب األسعار السائدة  12-2
 في السوق.

 
 رأس المال. 13

 
ديسمبر  31مليون سهم ) 81.6م، يتكون رأس المال المصرح به والمدفوع للمجموعة من 2019مارس  31كما في 
 لاير سعودي. 10مليون سهم( قيمة كل منها  81.6م: 2018
 

 0,3مليون لاير سعودي ) 24,48م، وافقت الجمعية العمومية على توزيعات أرباح نقدية بمبلغ 2018مايو  24في 
 م. تم دفع األرباح بالكامل.2017 لكل سهم( لسنة لاير سعودي

 
 قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية .14

 
 مارس 31 

 م2019   
 غير مراجعة

 ديسمبر 31
 م2018  

 مراجعة
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 852.440.751  853.266.698  قروض طويلة األجل
 (153.414.129) (153.414.129) يخصم: الجزء المتداول

   
 699.026.622  699.852.569 طويل األجلالجزء 

 
، أبرمت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة ترتيب إجارة مع اثنين من البنوك للحصول م2007خالل سنة  (أ

مليون لاير سعودي. تسهيالت اإلجارة مضمونة عن طريق ممتلكات ومعدات عمليات  1,271على قرض بمبلغ 
حمر المحدودة. وسيتم حقوق امتياز الميناء لشركة محطة بوابة البحر األ –محطة الميناء وموجودات غير ملموسة 
م. يترتب 2023، بفترة استحقاق حتى ديسمبر ةنصف سنوية أقساط عشرسداد المبلغ المتبقي من القرض على 

على القرض عمولة بمعدل اإلقراض الداخلي بين البنوك السعودية )سايبور( باإلضافة إلى الهامش المتفق عليه. 
ات المدفوعة مقدما  وغيره من الرسوم المدفوعة للبنوك والتي تتضمن التسهيالت الجزء غير المطفأ من اإليجار

 سيتم إطفاءها خالل الفترة المتبقية من تسهيالت اإلجارة.
 

م، أبرمت المجموعة ترتيبات مقايضات لمعدل ربح العملة مع بنك 2018المنتهية السنة إضافة إلى ذلك، خالل 
تي تنشأ عن القرض. تم تصنيف الترتيب كأداة تحوط ضمن محلي للتحوط من مخاطر تقلبات التدفقات النقدية ال

 التحوط للتدفقات النقدية. 
 

 260في ترتيب إجارة مع اثنين من البنوك للحصول على قرض بمبلغ التابعة شركة ال، دخلت م2016خالل سنة 
القائمة. تسهيالت اإلجارة مضمونة عن طريق ممتلكات ومعدات عمليات  مليون لاير سعودي لتوسيع مراسيها

. يترتب على القرض عمولة بمعدالت تجارية )سايبور باإلضافة إلى هامش متفق للشركة التابعة محطة الميناء
 .م2023 ديسمبرتنتهي في ة نصف سنويعشرة أٌساط عليه( ويسدد على 
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 مارس 31 

 م2019   
 غير مراجعة

 ديسمبر 31
 م2018  

 مراجعة
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 844.912.426  846.181.216  قروض طويلة األجل
 (151.642.758) (151.642.758) يخصم: الجزء المتداول

   
 693.269.668  694.538.458  الجزء غير المتداول

 
مليون لاير  24في ترتيب لتسهيل طويل المدى مع بنك تجاري بمبلغ تابعة ، دخلت شركة م2016 سنةخالل  (ب

 سعودي لتمويل إنشاء محطة تحلية مياه جديدة في رابغ. يترتب على القرض عمولة بمعدالت تجارية )سايبور
باإلضافة إلى هامش متفق عليه( ويسدد على أقساط ربع سنوية تبدأ بعد سنة واحدة من أولى دفعات القرض. 

مليون لاير سعودي من إجمالي القرض البالغ  7.08م، سحبت الشركة التابعة مبلغ 2019مارس  31كما في 
مين القرض برهن ثانوي يتم تأمليون لاير سعودي(.  7.52م: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 24

تشمل اتفاقية القرض شروط ا معينة مثل مصروفات رأسمالية، توجيه التابعة. شركة العلى ممتلكات ومعدات 
 .، دفعات توزيعات األرباح والحفاظ على نسب مالية محددةالمتحصالت

  
 مارس 31 

 م2019   
 غير مراجعة

 ديسمبر 31
 م2018  

 مراجعة
سعوديلاير  لاير سعودي   
   

 7.528.325  7.085.482  قروض طويلة األجل
 (1.771.371) (1.771.371) : الجزء المتداولناقص

   
 5.756.954  5.314.111  الجزء طويل األجل

 
 مخصصات طويلة األجل . 15

 
 مارس 31 

 م2019
 غير مراجعة

 ديسمبر 31
 م2018
 مراجعة

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 استبدال الموجودات )إيضاح "أ"( مخصص تكاليف
 مخصص تكاليف التفكيك )إيضاح "ب"(

 أخرى
 
 

62.320.885 
1.680.663 

179.330 
──────── 

64.180.878 
════════ 

59,661,353 
1,662,887 
179,330 

──────── 
61,503,570 

════════ 
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 أ( مخصص تكاليف استبدال الموجودات
امتياز خدمة اإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية المبرمة مع المؤسسة العامة للموانئ السعودية، فإن لدى شركة وفقا  التفاقية  

محطة بوابة البحر األحمر المحدودة )شركات تابعة للمجموعة( التزاما  باستبدال بعض األليات والمعدات )"المعدات"( 
 534م: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 534تحمل مبلغ التابعة ركة شالخالل فترة االتفاقية. قدرت إدارة 

 مليون رسال سعودي( الستبدال المعدات. 
 

م: 2018ديسمبر  31) %6.62نسبة شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة استخدمت م، 2019مارس  31كما في 
 اإلدارة أن معدل الخصم المستخدم يعكس شروط االلتزام.( كمعدل خصم لتحديد القيمة الحالية لاللتزام. تعتقد 6.62%

 
 مخصص تكاليف التفكيكب( 

 سنة. 17تمثل تكاليف تفكيك وإزالة اآلالت من أرض مستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي لفترة 
 

 الربوط الزكوية والضريبية. 16
 

 الشركة األم
م وطالبت بالتزام إضافي 2008م حتى 2002للسنوات من  أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( ربوطا  

مليون لاير سعودي. تقدمت الشركة األم باعتراض على ربط الهيئة. أصدرت لجنة االستئناف العليا قرارها  25.8بمبلغ 
 بانمليون لاير سعودي. لم يضع الربط في الحس 9.5خالل السنة. وعقب صدور القرار، طالبت الهيئة بربط معدل بمبلغ 

مليون لاير سعودي تم دفعه "تحت االعتراض" عند تقديم اعتراض إلى لجنة االستئناف العليا. تقدمت الشركة  3.9مبلغ 
باستئناف ضد القرار الصادر من لجنة االستئناف العليا إلى ديوان المظالم. باإلضافة إلى ذلك، طلبت الشركة األم من 

م ديوان المظالم مؤخرا  بإصدار قراره برفض إعادة النظر في االستئناف المقدم الهيئة إعادة النظر في ربطها المعدل. قا
 من الشركة. تقوم الشركة بتقديم استئناف لمستوى الثاني لدى ديوان المظالم.

  
مليون  10.95م بالتزام زكاة وضريبة استقطاع إضافي بمبلغ 2013م حتى 2009أصدرت الهيئة ربوطا  للسنوات من 

مليون لاير سعودي وقامت بدفعها. قدمت الشركة استئنافا  على  0.016وقبلت الشركة بفرض زكاة بمبلغ  لاير سعودي.
مليون لاير سعودي. قامت الشركة  7.1المبلغ المتبقي إلى الهيئة. أصدرت اللجنة االبتدائية قرارها بتخفيض االلتزام إلى 

مليون لاير سعودي، بناء  على فهمها لقرار  7.1ا  بنكيا  بمبلغ باالعتراض على قرار لجنة االستئناف العليا وقدمت ضمان
 اللجنة االبتدائية.

 
مليون لاير سعودي. وقد تقدمت الشركة  0,69م بالتزام إضافي بمبلغ 2015م و2014أصدرت الهيئة ربوطا  للسنتين 
 باعتراض على ربوط الهيئة.

 
، لم الموجزة الموحدةاألولية . حتى تاريخ هذه القوائم المالية م2017ديسمبر  31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى 

 م.2017م و2016تقم الهيئة بإصدار ربوط للسنتين 
 

 الشركات التابعة
 

 شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة وشركة البحر األحمر لتطوير الموانئ )"الشركات التابعة"(
م وقدمت 2013أنهت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة الربوط الزكوية والضريبية مع الهيئة حتى سنة 

، لم تقم الهيئة الموجزة الموحدةاألولية م. حتى تاريخ هذه القوائم المالية 2017إقرارات الزكاة وضريبة الدخل حتى سنة 
 م.2017م حتى 2014بإصدار ربوط للسنوات من 

 
م. وحتى تاريخ القوائم 2017إقراراتها الزكوية والضريبية حتى سنة شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة قدمت 

 المالية األولية الموحدة الموجزة، لم تصدر الهيئة بعد ربوطها.
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 تابعة"( الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة )"شركة
وحتى تاريخ  م.2017وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة  2008أنهت الشركة التابعة ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى 

 31م حتى 2009ديسمبر  31، لم تقم الهيئة بإصدار الربط للسنوات من الموجزة الموحدةاألولية هذه القوائم المالية 
 م.2017ديسمبر 

 
 المساندة المحدودة )"شركة تابعة "(شركة تشغيل الخدمات 

، لم يتم الموجزة الموحدةاألولية المالية حتى تاريخ هذه القوائم  م.2017قدمت الشركة التابعة إقراراتها الزكوية حتى 
 استالم أي ربوط من الهيئة.

 
 شركة كنداسة لخدمات المياه )"شركة تابعة"(

حتى م. 2017م وقدمت اإلقرارات الزكوية حتى سنة 2008مع الهيئة حتى سنة  أنهت الشركة التابعة ربوطها الزكوية
م حتى 2009ديسمبر  31، لم تقم الهيئة بإصدار ربوط للسنوات من الموجزة الموحدةاألولية تاريخ هذه القوائم المالية 

 م.2017ديسمبر  31
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 عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال. 17

 
والمنشآت الواقعة تحت الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في الشركاء تمثل الجهات ذات العالقة 

طراف بصورة جوهرية. يتم اعتماد سياسات مشتركة عليها أو تؤثر على هذه األأو تمارس سيطرة الشركة سيطرة 
 .شركةالمعامالت من قبل إدارة ال األسعار وشروط هذه

 
 :مارس 31المنتهية في  فيما يلي معامالت هامة مع جهات ذات عالقة خالل الفترةأ( 

 

 

 مبلغ المعامالت طبيعة المعامالت العالقة االسم

 مارس 31   

 م2018  

 مارس 31

 م2018 

 مارس  31

 م2019 

 ديسمبر  31

 م2018 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي   

لتوزيع المياه الشركة الدولية 

 المحدودة

 

 شركة زميلة

 

 بيع بضائع وخدمات

 

 15.289.648 

 

14.823.895 

 

10.334.204 

 

6.984.904 

 2.105.597 2.177.646 168.000 173.250  لشركة زميلة خدمات مقدمة  

 مصروفات متكبدة نيابة   

 ــ       ــ       ــ       (10.085) المجموعةعن  

من قبل  مصروفات متكبدة  

المجموعة نيابة عن الشركة 

 ــ       ــ       29.395 77.646  الزميلة
       

 شركة العربية لتجارة 

 إيجار أرض ومستودعات  جهة منتسبة المواد السائبة  

 

 7.110 

 

224.231 

 

11.113 

 

4.003 
       

 شركة الجبر تالكي

 250.985 118.035 69.285 118.035  توزيعات أرباح مستلمة  شركة زميلة السعودية المحدودة 

مستلمة من شركة خدمات   

 زميلة

 

 ــ      

 

2.799.944 

 

 ــ      

 

 ــ      
       

شركة خدمات المياه والبيئة 

 بيع بضائع وخدمات شركة زميلة السعودية المحدودة

 

 906.234 

 

1.078.591 

 

157.895 

 

331.625 
       

 242.892 257.375 81.713 14.483 تأجير أراضي ومستودعات جهة منتسبة 
       

 شركة ايكوم العربية المحدودة

 شركة شقيقة

مدفوعات من المجموعة 

 نيابة عن الجهة المنتسبة

 

 ــ      

 

 ــ      

 

64.226 

 

64.226 
       

 (807.873) (1.518.111) (2.215.168) ــ       شراء بضائع وخدمات جهة منتسبة شركة الكرم فيدكس للخدمات
       

 شركة زينل للصناعات المحدودة

 مساهم

 مدفوعات من قبل

 ــ       ــ       18.545 15.300 المجموعة نيابة عن المساهم

 مصروفات تم تكبدها   

 (17.142) (468.750) (20.869) نيابة عن المجموعة   

 

(20.264) 
       

هللا علي رضا  الحاج عبدشركة 

 ــ       ــ       (10.246) ــ       شراء بضائع جهة منتسبة وشركاه المحدودة

 ــ       ــ       (87.931) ــ       شراء تذاكر سفر  

     13.120.494 9.984.232 

       مستحق من جهات ذات عالقة

       

 (828.119) (1.535.253)     جهات ذات عالقةلمستحق 
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 )تتمة( عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال. 17
 

 وتعويضات كبار موظفي اإلدارة مما يلي: أجورتتكون ب( 

 

 .واألجورالموظفين قصيرة األجل لكبار موظفي إدارة المجموعة الرواتب  منافعتتضمن 
 

 مما يلي:/ وأعضاء اللجنة تتكون أجور وتعويضات مجلس اإلدارة ج( 

 
 . االرتباطات وااللتزامات الطارئة18
 

مليون لاير سعودي  42,09م، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة خطابات ضمان بمبلغ 2019مارس  31في 
مليون لاير سعودي تم إيداعه  1,45مليون لاير سعودي( مقابل هامش ربح نقدي بمبلغ  42.10م: 2018ديسمبر  31)
 مليون لاير سعودي(. 1,05م: 2018ديسمبر  31)
 
 

 31مليون لاير سعودي ) 2.4م ارتباطات ألعمال رأسمالية تحت التنفيذ بمبلغ 2019مارس  31لدى المجموعة في 
تعلق بصورة رئيسية بمشروع إنشاء المركز اللوجستي الجديد ومشروع مليون لاير سعودي( ت 2.9م: 2018ديسمبر 
 ومشروع إنشاء وتطوير محطة تحلية المياه.لوجستية ساحات 

 
 قطاعات األعمال. 19

 
 لدى المجموعة قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

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

 تقع قطاعات األعمال هذه داخل المملكة العربية السعودية وتمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة.
 

أعمال استراتيجية كل ثالثة أشهر على األقل. بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة للمجموعة  اإلدارة العلياتقوم 
تتضمن نتائج القطاعات التابعة لإلدارة العليا البنود العائدة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على 

 أساس معقول.
 

 مارس 31 
 م2019  

 ديسمبر 31
 م2018 

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 3.646.001 2.713.016 موظفين قصيرة األجل منافع

 115.041 109.570 منافع ما بعد الخدمة

 2.822.586 3.761.042 

 مارس 31 
 م2019  

 ديسمبر 31
 م2018 

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 445.000 120.000 أتعاب حضور اجتماعات
 4.260.000 1.500.000 أجور أخرى

   
 1.620.000 4.705.000 
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 )تتمة( قطاعات األعمال. 19

 
   القطاعات التابعة 

تطوير الموانئ  

 والعمليات

 )ألف لاير سعودي(

الساحات اللوجستية 

 وخدمات الدعم

 )ألف لاير سعودي(

قطاع تحلية مياه 

 البحر وتوزيعها

 )ألف لاير سعودي(

 اإلجمالي

 )ألف لاير سعودي(

 غير موزعة

 )ألف لاير سعودي(

 اإلجمالي

 )ألف لاير سعودي(

       م2019مارس  31

       

 174.843  ــ       174.843  21.839  28.350  124.654  إيرادات خارجية

 (8.328) ــ       (8.328) (226) (8.049) (53) إيرادات بين القطاعات

 166.515  ــ       166.515  21.613  20.301  124.601  إيرادات قطاعية

       

 (102.172) ــ       (102.172) (15.682) (17.491) (68.999) مباشرة تكلفة 

 8.328  ــ       8.328  ــ      8.102  226  تبين القطاعا المباشرةتكلفة ال

ــ       (93.844) (15.682) (9.389) (68.773) التكلفة القطاعية  (93.844) 

       

 72.671  ــ       72.671  5.931  10.912  55.828  األرباح القطاعية اجمالي

       

الربح العائد إلى مساهمي 

 16.900  214 16.686  657  3.254  12.775  الشركة األم

       

       م 2019مارس  31

       

 2.784.762  259.820 2.524.942  228.732  388.417  1.907.793  موجودات قطاعية

       

 1.192.642  27.521 1.165.121  32.615  80.360  1.052.146  التزامات قطاعية
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 )تتمة( األعمالقطاعات . 19
 

   القطاعات التابعة 

 

 

تطوير الموانئ 

 والعمليات

 )ألف لاير سعودي(

الساحات اللوجستية 

 وخدمات الدعم

 )ألف لاير سعودي(

قطاع تحلية مياه 

 البحر وتوزيعها

 )ألف لاير سعودي(

 اإلجمالي

 )ألف لاير سعودي(

 غير موزعة

 )ألف لاير سعودي(

 اإلجمالي

 )ألف لاير سعودي(

       م 2018مارس  31

       

 126.104  ــ       126.104  24.394  25.498  76.212  إيرادات خارجية

 (8.129) ــ       (8.129) (173) (7.956) ــ     إيرادات بين القطاعات

 117.975  ــ       117.975  24.221  17.542  76.212  إيرادات قطاعية

       

 (88.964) ــ       (88.964) (15.997) (15.409) (57.558) تكلفة اإليرادات

 8.129  ــ       8.129  ــ       7.956  173  تكلفة اإليرادات بين القطاعات

 (80.835) ــ       (80.835) (15.997) (7.453) (57.385) التكلفة القطاعية

       

 37.140  ــ       37.140  8.224  10.089  18.827  األرباح القطاعية اجمالي

       

)الخسارة( / الربح  اجمالي

 (1.407) (310) (1.097) 3.414  5.640  (10.151) القطاعي

       

الربح العائد إلى مساهمي 

 570  (310) 880  2.211  5.001  (6.332) الشركة األم

       

       م 2018مارس  31

       

 2.788.303  256.533  2.531.770  236.898  347.716  1.947.156  موجودات قطاعية

       

 1.245.382  28.409  1.216.973  23.773  41.231  1.151.969  التزامات قطاعية
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أصل أو دفعه لتحويل التزام من خالل معاملة نظامية بين القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن الحصول عليه من بيع 
 إما: . يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض أن المعاملة تحصلأطراف السوق في تاريخ القياس

 
 اللتزاملألصل أو افي األسواق األكثر نفعية  والمتاحة  -
 إليهافي حال عدم وجود سوق رئيسية، في أفضل سوق يمكن للمجموعة الوصول  -
 لألدوات المالية الخاصة بالمجموعة كما يلي:  القيمة العادلةيتم تحليل معلومات  -

 

  :تستخدم المجموعة الهيكل الهرمي في تحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية
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 )تتمة(للموجودات المالية والمطلوبات المالية القيمة العادلة  .20
 

األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة المالية أو أداة مالية مماثلة يمكن للمنشأة الوصول إليها في  :1المستوى 
 تاريخ القياس.

 
األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس الموجودات والمطلوبات أو أساليب تقييم أخرى بحيث تستند  :2المستوى 

 ن رصدها في السوق.جميع المعطيات الجوهرية إلى بيانات يمك
 

 طرق تقييم ال ترتكز معطياتها الجوهرية على بيانات يمكن رصدها في السوق :3المستوى 
 

 قيمتهاتسلسل و مستوياتهاة بما في ذلك يادلة للموجودات والمطلوبات المالالع والقيم الدفترية القيمةل التالي الجدو يوضح
والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة  المالية العادلة. وال يشمل ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات
ا معقوال  للقيمة العادلة.  إذا كانت القيمة الدفترية تمثل تقدير 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  م2019مارس  31
 اإلجمالي 3المستوى  1المستوى   القيمة الدفترية  
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي سعوديلاير  

     الموجودات المالية:
     التكلفة المطفأة 

 ــ       ــ       ــ       113.104.998 ذمم مدينة تجارية 

 ــ       ــ       ــ       13.120.494 مستحق من جهات ذات عالقة

 ــ       ــ       ــ       252.836.768 نقد وما في حكمه 
     

 محتفظ بها بالقيمة العادلة
 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
   

 17.899.897 17.899.897 ــ       17.899.897 أوراق ماليةاستثمارات في 
     

 17.899.897 17.899.897 ــ       396.962.157 

     المطلوبات المالية:

 ــ       ــ       ــ       852.266.698 قروض وتسهيالت بنكية 

 ــ       ــ       ــ       45.261.322 ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى 

 ــ       ــ       ــ       1.535.253 مستحق لجهات ذات عالقة
 9.703.059 9.703.059 ــ       9.703.059 أدوات مالية مشتقة

 9.703.059 9.703.059 ــ       908.766.332 
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 القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(  .20

 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي 3المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية م 2018ديسمبر  31
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

     الموجودات المالية:
     التكلفة المطفأة 

 ــ       ــ       ــ       116.074.248 ذمم مدينة تجارية 

 ــ       ــ       ــ       9.984.232 مستحق من جهات ذات عالقة
 ــ       ــ       ــ       180.584.183 نقد وما في حكمه 

     
     

 محتفظ بها بالقيمة العادلة
 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

    

 17.899.898 17.899.898 ــ       17.899.897 أوراق ماليةاستثمارات في 

 17.899.898 17.899.898 ــ       324.542.560 

 

     المطلوبات المالية:

  قروض وتسهيالت بنكية 
852.440.751 

 
 ــ      

 
 ــ      

 
 ــ      

 ــ       ــ       ــ       49.832.330 ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى 

 ــ       ــ       ــ       828.119 مستحق لجهات ذات عالقة

 4.537.974 4.537.974 ــ       4.537.974 أدوات مالية مشتقة

 4.537.974 4.537.974 ــ       907.639.174 

 

 
 . األدوات المالية وقياس القيمة العادلة21

 
تستند القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة إلى السعر المتداول في تاريخ التقرير المالي. تتكون الموجودات المالية 

 من استثمار في شركة غير متداولة  3للمستوى 
 

 31م )2019مارس  31أشهر المنتهية في  التسعةخالل فترة  3والمستوى  1ال يوجد أي تحويالت بين المستوى 
 .2وى ـن المستـة ضمـة مصنفـات ماليـو مطلوبأودات مالية ـد موجـم: ال شيء(. ال توج2018 ديسمبر
 

 ال يوجد تغيرات في طرق التقييم خالل الفترة. 
 

تقارب القيم العادلة لألدوات المالية المحملة بالتكلفة المطفأة قيمها العادلة. تقوم إدارة المجموعة بتحديد سياسات 
 قيم العادلة المتكررة وغير المتكررة. وإجراءات قياس ال

 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 22
 

م 2019أبريل  29 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لإلصدار
 . هـ(1440 شعبان 24 )الموافق

 


