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هذا العام ،أظهرت “سيســكو”
قدرتهــا علــى تحقيق أهدافها
واســتراتجيتها مدعومــة باألداء
المالــي القــوي والتخطيط
االســتراتيجي ،حيــث أطلقنا
اســتراتيجيتنا التــي تركز على
تســريع وتيرة االســتثمار من خالل
تخصيــص رأس المــال المنضبط
على اســتثمارات مســتدامة ذات
عوائــد عالية.

هــذا التوجه االســتراتيجي الجديد،
تمامــا مع رؤية
الــذي يتماشــى
ً
المملكة  ،2030يســهم في
تشــكيل “سيســكو” ،كشركة
اســتثمارية متكاملة واســتراتيجية
تخلــق قيمــة مميزة ودائمة
لمساهميها.
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تقــريـــر مــوجــز

رؤيتنا

بصــدد تســريـع وتيــرة
االستثمــار ومضـاعفــة النمــو

رائدا بين كُ برى الشــركات لالســتثمارات االســتراتيجية في
تتبوأ “سيســكو” موقعاً ً
المملكة العربية الســعودية وتُ نفذ مشــروعات البينة التحتية العمالقة في القطاعات
الرئيســية الثالث الموانئ ومحطات الحاويات ،والخدمات اللوجســتية والصناعية،
ـهودا من النمو المســتمر واإليرادات المجزية
وأنظمة المياه ،وقد حققت سـ ً
ـجاًل مشـ ً
المســتدامة للمساهمين.

بصفتنا شركة رائدة في قطاعات األعمال التي نتميز بها ،فإننا نهدف
إلى بناء مجموعة من الشركات الناجحة ورائدة في مجاالتها .نحن
نستثمر خبراتنا الواسعة في أسواقنا الحالية ،لتقليل المخاطر إلى الحد

األدنى بينما نواصل تطوير محفظتنا من خالل االستثمار وعمليات
االستحواذ المدروسة ،والذي ساعدنا على بناء مجموعة من الشركات
الناجحة والرائدة في مختلف المجاالت.

رسالتنا

أن نكــون الشــريك األمثــل للجهــات الحكوميــة
وشــركات القطــاع الخــاص مــن خالل بناء
ـراكة راســخة طويلة األجل واالســتثمار
شـ ٍ
فــي مشــروعات البنيــة التحتيــة الكبرى
وتنميتهــا فــي القطاعــات الرئيســية الثــاث ،الموانئ،
والخدمــات اللوجســتية والصناعيــة ،وأنظمــة الميــاه.

موقعا رائدا في
أن تتبوأ المجموعة وشركاتها
ً
مجال استثمارات البنية التحتية وتصبح الشريك
األمثل في قطاعات الموانئ والخدمات
اللوجستية وأنظمة المياه في المملكة العربية
السعودية.

هدفنا

االستثمار في مشاريع البنية التحتية الهادفة ،وتحقيق
عوائد استثمارية مجدية للمساهمين.
أهدافنا االستراتيجية

قطاع الموانئ
ومحطات الحاويات

قطاع الخدمات
اللوجستية والصناعية

قطاع
أنظمة المياه

محطة الحاويات
رقم  1في المملكة

محفظة استثمارية
متوازنة

النموذج التشغيلي

االستثمار

4

تحسين مستوى
السيولة النقدية

نهج منضبط في
ٍ
تخصيص رأس المال
وإدارة المخاطر

عائد استثمار مرتفع
ومستدام على
المدى الطويل

أكبر حصة سوقية من حيث
حجم الحاويات في المنطقة
الغربية

رائدة في تشغيل وتطوير
الخدمات اللوجستية
والعقارية

رائدة في مجال توزيع
المياه ومعالجة مياه
الصرف الصحي

محطة بوابة البحر األحمر هي أكبر
محطة حاويات في المملكة ويتم
تصنيفها بين أكبر محطات الحاويات
في العالم

يوفر قطاع اللوجستيات مجموعة
متنوعة من الخدمات اللوجستية
بدءاً من تطوير وتشغيل العقارات
وصوال إلى الخدمات
اللوجستية
ً
اللوجستية للبتروكيميائيات

من تحلية المياه إلى التوزيع
والمعالجة ،تقوم شركات سيسكو
في قطاع المياه بدور رائد في
خدمة المرافق الخاصة للقطاع
الصناعي وغيره من القطاعات في
المملكة العربية السعودية .و تتمتع
سيسكو بوضع مثالي للمشاركة
في مبادرات الشراكة بين القطاعين
العام والخاص المتضمنة من خالل
“رؤية المملكة .”2030

بناء شركات
استراتيجية
وتطوير األعمال

اإلدارة
والتوسع

تحقيق
القيمة

االستراتيجية
للحصول على
معلومات
إضافية حول
استراتيجيتنا ،انظر
الصفحات 17

نموذج العمل
للحصول على
معلومات حول
نموذج األعمال
الخاص بنا  ،انظر
الصفحات 23

حالة االستثمار

نموذج أعمال
متنوع

سجل ناجح من
خالل استثمار
رأس المال بكفاءة
وتحقيق قيمة
مجزية للمساهمين

تركز محفظة
أعمال المجموعة
على أصول البنية
التحتية الرئيسية
عنصرا
التي تمثل
ً
هاماً في رؤية
المملكة 2030

جذب وبناء
شراكات
استراتيجية طويلة
األمد

حالة االستثمار
للحصول على
معلومات حول
حالة االستثمار
الخاصة بنا  ،انظر
الصفحات 10
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موجز العام

سيسكو في 2021
نظرة عامة على األداء المالي
* اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وإﻳﺮادات
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ

921.2

+6.9%

921.2

861.6

2021

2020

** ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
اﻟﻤﻌﺪل
65

65.0
-2.3%

2021

اﻟﺘﺪﻓﻖ
اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺤﺮ
748.0

** اﻷرﺑﺎح ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔﺎء اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
497.9

2021

رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ
اﻟﻤﻌﺪل
66.5

0.80

2020

2021

748.0
+364.0%

+11.3%

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ رأس
اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﺪل
13.4%

497.9

447.3

2020

2021

2020

سبتمبر

0.81

13.4%
+13.6%

وقعت “سيسكو” وبعض مساهمي األقلية في شركة محطة
بوابة البحر األحمر اتفاقية بيع وشراء لبيع حصة أسهم في
شركة محطة بوابة البحر األحمر لصندوق االستثمارات العامة
وشركة “كوسكو “ شيبينج بورت ليميتد

أغسطس

أعلنت “سيسكو” توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين
بقيمة  0.4ريال سعودي للسهم
أعلنت “لوجي بوينت” زيادة الطاقة االستيعابية للمستودعات
في منطقة اإليداع وإعادة التصدير

أكتوبر

عقدا
وقعت “كنداسة” لخدمات المياه التابعة ل”سيسكو”
ً
جديدا مدته  5سنوات مع هيئة الموانئ السعودية (موانئ)
لمواصلة تشغيل محطة التحلية في ميناء جدة اإلسالمي
طبقا لشروط جديدة
ً
“سيسكو” تطلق االستراتيجية جديدة التي تهدف إلى تسريع
النمو وتعزيز ريادة المجموعة في القطاعات الرئيسية خالل
الخمس سنوات القادمة

2020

نوفمبر

استحواذ شركة “لوجي بوينت” على مجموعة “إليت” من
خالل شركتها جرين دوم لالستثمارات

ديسمبر

11.8%

تماشياً مع مبادرات الشركة في الحوكمة البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات ،قامت “سيسكو” بالتعاون مع مراكز
األندلسية للخدمات الطبية بتنظيم يوم طبي إلجراء فحص
طبي مجاني لجميع الموظفين وعائالتهم والعاملين في مركز
األعمال السعودي

2020

تدرس “سيسكو” و “أميانتيت” عرض أسهم ملكية في الطرح
المبدئي لالكتتاب العام لشركة توزيع في السوق السعودية
الموازية (نمو)

161.2
2021

أكملت “سيسكو” بيع  %21.2من ملكيتها في شركة
محطة بوابة البحر األحمر بالنسبة إلى إجمالي العائدات
البالغة  556.5مليون ريال سعودي والتي تمثل إجمالي
قيمة حقوق ملكية شركة “محطة بوابة البحر الحمر” البالغة
 2.6مليار ريال سعودي

وقعت شركة توزيع  3عقود مع الشركة السعودية
لشراكات المياه ،وتشمل التصميم والبناء والتشغيل
والصيانة لألعمال في المحطات

0.80
-2.3%

يوليو

يناير

*اإليرادات المعدلة ال تشمل إيرادات البناء
** األرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الديون وصافي الدخل وإيرادات الطرح النهائي تستبعد تأثير
العنصر غير المتكرر في عامي  2020و .2021
6
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تاريخنا في سطور

1988

تأسست مجموعة “سيسكو” برأس
مال قدره  59مليون ريال سعودي

2001

تأسيس محطة تحلية خاصة
في المملكة (“كنداسة”)

2007

تأسيس شركة محطة بوابة البحر األحمر  -أول محطة
حاويات من إنشاء القطاع الخاص في المملكة
االستثمار في شركة “أس أي تالكي“ السعودية

2017

االنتهاء من توسعة األرصفة البحرية لشركة محطة بوابة
البحر األحمر وبتالي زيادة قدرتها االستيعابية من 1.8
مليون الى  2.5مليون حاوية مكافئة

2020

أكملت شركة محطة البحر األحمر االستحواذ
على محطة الحاويات الشمالية وبالتالي زيادة
قدرتها االستيعابية من  2.5مليون حاوية مكافئة
الى  4مليون حاوية مكافئة
حققت “سيسكو” أعلى صافي ربح في تاريخيها
بلغ  139.4مليون ريال سعودي

2000

أول شركة خاصة تطور منطقة إيداع وإعادة
تصدير في المملكة (“لوجي بوينت”)

2006

تأسيس شركة توزيع

2015

 10سنوات من التميز

* توزيعات األرباح ونمو محفظة
األصول خالل آخر  5سنوات

معدل ارتفاع اإليرادات

الزيادة في توزيعات األرباح*

معدل النمو السنوي المركب

%22

العائد على حقوق الملكية

معدل النمو السنوي المركب

%24

معدل النمو السنوي المركب

صافي األصول

حجم االستثمار

عقود إمتياز
تم توقيعها

%10

%6

معدل النمو السنوي المركب

1

> مليار

ريال سعودي

6

تطوير شركة محطة بوابة البحر األحمر للمحطة
الثانية في ميناء جدة اإلسالمي من  1.3مليون
لتصبح سعتها  1.6مليون حاوية مكافئة

2019

شركة محطة بوابة البحر األحمر توقع عقد
إسناد لمدة  30عاماً لدمج وإعادة تطوير الجزء
الشمالي من ميناء جدة اإلسالمي ،لتصبح اكبر
ميناء للحاويات في المملكة العربية السعودية

وقعت توزيع عقد بناء وتشغيل ونقل الملكية
لمدة  25عاماً لمشروع المحطة المستقلة
لمعالجة مياه الصرف الصحي في الطائف

2021

اكتسبت شركة محطة البحر األحمر شراكتين استراتيجيتين
جديدتين مع “كوسكو” وصندوق االستثمارات العامة

وقعت توزيع مشاريع جديدة في أنحاء المملكة لخدمة منطقة
جغرافية أكبر

أضافة “لوجي بوينت” خبرات عملية وإقليمه وذلك من خالل
االستثمار في محفظتها

محطة بوابة البحر األحمر
نمت من مرحلة تطوير البنية التحتية
الى أكبر مشغل حاويات
لوجي بوينت
أول مطور ومشغل للمناطق الخاصة
في المملكة العربية السعودية
س.أ تالكي
شركة رائدة للخدمات اللوجستية
للصناعات البتروكيماوية في السوق
توزيع
شركة رائدة في توزيع المياه ومعالجة
مياه الصرف الصحي

حققت “سيسكو” أعلى إيراد بقيمة  921.2مليون ريال سعودي

8
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حـــالـــة
االستثـمـــار

ً
محفظة
تمتلك “سيسكو”
متنوعة من االستثمارات في
البنية التحتية والتي تضمن
ومستداما على
عائدا مجزياً
ً
ً
المدى الطويل.

عوائد مجزية و مستدامة على المدى الطويل

سجل ناجح من استثمار رأس
المال بكفاءة وتحقيق قيمة
مجزية للمساهمين

توقعات قوية بنمو طويل األجل

تلتزم المجموعة بتوسيع محفظة األعمال الرئيسية في األسواق التي تختارها
بعناية من خالل عمليات االستحواذ ذات القيمة المتراكمة والتوسع الداخلي من
نهج منضبط في تخصيص رأس المال
خالل شركات المجموعة مع المحافظة على ٍ
وإدارة المخاطر.

حافال بتحقيق عوائد استثمار عالية للمساهمين
سجال
تمتلك المجموعة
ً
ً
لنمو رأس المال واالستثمار في
االستراتيجية
تنفيذ
إدارة
من خالل ُحسن
ٍ
عقود االمتياز طويلة األجل.
سجل حافل من النمو الداخلي في األسواق االستراتيجية مصحوباً بقدرة
قوية على توفير سيولة نقدية.

تتمتع محفظة “سيسكو” بأداء متميز ُيمكنها من االستفادة من االستراتيجية
الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المتوقع لها من تحفيز االستثمار وطرح فرص
مجدية للنمو أمام المجموعة.

نموذج أعمال متنوع
لتقليل المخاطر

تركز محفظة أعمال المجموعة
على أصول البنية التحتية
عنصرا هاما
الرئيسية والتي تمثل
ً
في رؤية المملكة .2030
تزاول شركات المجموعة
نشاطها في األسواق بمهنية
وجودة عالية ،والتي بدورها تحد
من المنافسة مما يفرض علينا
كفاءات وظيفية ذات
ٍ
امتالك
ناجح من إدارة
وسجل
خبرة عالية
ٍ
ٍ
االمتيازات طويلة األجل.
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توفير السيولة
النقدية

تلتــزم المجموعــة بتطبيق
ـدروس ومنضبط،
ٍ
إطـ ٍـار مالي مـ
وتســتطيع المجموعــة توليد
ســيولة نقديــة عاليــة من خالل
التركيــز علــى هامــش ربح مرتفع
وإيــرادات قوية مــن العمليات
التشــغيلية ومــن ثـ َّـم تعيد
مجزية
ٍ
اســتثمارها لتحقيــق أربــاح
للمســاهمين.
نقديا
تحقق المجموعة تدفقاً
ً
قوياً من العمليات التشغيلية
نتيجة للتركيز على دورة التشغيل
نهج مدروس في
الصافية وإتباع ٍ
إدارة إيرادات جميع قطاعات
األعمال.

نموذجا
وينتهــج مجلــس اإلدارة
ً
ناجحــا إلدارة األصول
ـغيليا
ً
تشـ ً
وإدارة شــمولية للجوانب
ً
ـتحواذ
ٍ
المالية ،واســتراتيجية اسـ
مدروســة للمحافظــة على القيمة
الســوقية وتعزيز نمــو المحفظة
االستثمارية.

توزيعات األرباح
المرحلية

تطبق المجموعة سياسة
مستدامة ومرحلية لتوزيع األرباح
النقدية لألسهم ،حيث حافظت
على التزامها بهذه السياسة
خالل وباء كورونا المستجد بزيادة
التوزيعات النقدية السنوية بنسبة
.%33
ودفعت المجموعة توزيعات
نقدية مرحلية لألسهم عن شهر
نوفمبر 2021م بقيمة  0.4ريال
سعودي للسهم ،وتم اإلعالن
عن توزيعات نقدية في نهاية
العام ،وبإجمالي توزيعات أرباح
إجمالية عن العام 2021م بواقع
 0.8ريال سعودي للسهم.

موقع ريادي في السوق
بفضل الكفاءات والقدرات

رياديا في األسواق؛
تتصدر معظم شركات االستثمار للمجموعة موقعاً
ً
فجميعها يتبوأ مراكز متقدمة من حيث الحصة السوقية في القطاعات
التي تعمل فيه هذه الشركات.
يتحقق ذلك بفضل التركيز المســتمر على تعزيز حصتها الســوقية بالتوســع
وخارجيا من
داخليــا مــن خــال االســتثمار في األصــول المجموعة الحالية،
ً
ً
خالل عمليات االســتحواذ التي تحقق عائد اســتثمار عالي .وللمجموعة
وتاريخ طويل من االســتثمارات المســتمرة التي عززت مواقع
ٌ
ســجل حافل
إيرادات مرتفعة لرأس المال
ٍ
ريادية لشــركات االســتثمار التابعة لها وحققت
المخصص.
سوف تواصل المجموعة تطوير مهاراتها المتخصصة المتنوعة مما يوفر
قاعدة لتوسيع محفظتها االستثمارية وتعزيز تواجدها في القطاعات
ً
لها
الرئيسية وهم؛ قطاع الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية والصناعية
وقطاع أنظمة المياه.

وتحتــل الحوكمــة البيئية
واالجتماعيــة وحوكمة الشــركات
ـارزة في اســتراتيجية أعمال
مكانـ ًـة بـ ً
المجموعــة وعملياتها التشــغيلية
ومشــروعات االستثمار.

إطار فعال لمبادئ
الحوكمة البيئية
واالجتماعية
وحوكمة الشركات

انطالقا من نهج إدارة المحافظ
ً
على تعزيز الربحية مع أهداف
التنمية المستدامة التي
أقرتها األمم المتحدة ،تحرص
المجموعة على دمج مبادئ
الحوكمة البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات في دورة
االستثمار لتعزيز اإليرادات غير
المالية التي تحققها محفظة
األعمال للمساهمين ،مما يمكننا
من تحقيق اإلنجازات االجتماعية
ومتابعتها وإعداد التقارير عنها
بكفاءة وفاعلية باإلضافة إلى
تحفيز مؤشرات األداء البيئي
واالجتماعي والمؤسسي وربط
نتائجها مباشرة بالمكافآت
التنفيذية.
تعتبر الحوكمة الفعالة للشركات
عنصراً أساسياً في الطريقة
التي تدير بها شركة سيسكو
وشركاتها االستثمارية أعمالها.
وتفخر شركة سيسكو بأنها تتمتع
بهيكل إداري متين ورائد لحوكمة
الشركات يتم تطبيقه في جميع
أقسام ودوائر المجموعة من
أجل اإلدارة الفعالة لمحفظة
أصول الشركة.
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كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

“

وتعتــزم المجموعــة مواصلــة تطوير قدرات
الموجــودات الحالية وتعظيم االســتفادة
مــن عمليــات الدمــج بينهــا ،وتعزيز صدارتها
مدفوعـ ًـة بقوة التوســعات فــي العمليات
خارجيا وفرص االســتثمار المباشــر في األصول
ً
الحاليــة ،وتحقيــق قيمـ ٍـة مضافــة لمحفظتنا
االســتثمارية من خالل المشــاركة القوية
للمجموعــة بمكانتهــا كشــركة قابضة رائدة
لالســتثمارات اللوجســتية لنحقق غايتنا
بتحســين اإليــرادات ومضاعفتها.

بصدد تسريع وتيرة االستثمار ومضاعفة النمو

“

سجلت المجموعة نسبة عوائد هي
األعلى في تاريخها وميزانية عمومية
أساسا متينا
قوية مما سيوفر
ً
نستعين به في تحقيق األهداف
االستراتيجية المستقبلية.

وتهدف استراتيجية المجموعة إلى زيادة
عوائدها بأكثر من الضعف خالل السنوات
الخمس القادمة وإعادة تحقيق التوازن بين
محفظة النفقات واإليرادات لزيادة العوائد
وهامش الربح بما يحقق قيمة مجزية
للمساهمين على المدى البعيد.

عامر عبدالله علي رضا
رئيس مجلس اإلدارة

في هذا العام أثبتت الشركة السعودية للخدمات الصناعية “سيسكو” ومجموعة
شركاتها ،مرونتها وقدرتها على تجاوز تحديات البيئة التشغيلية وحققت نتائج مالية قوية.
وبفضــل اللــه تعالــى فقد أوفينا بما وعدنا
به ،وعززنا أعمالنا التجارية لتتصدر الشــركة
في األســواق التي تســعى إليها من خالل
المشــروعات العمالقة في القطاعات
الرئيســية الثالث والتي تتبوأ فيها موقع
ً
محققة بذلك الرؤيا كشــركة متميزة
الريادة،
لالســتثمارات االستراتيجية.

إضاءات على أحداث العام

محوريا في مسيرة
عاما
ً
كان العام 2021م ً
“سيسكو” ،فقد اتخذنا عدد من القرارات
المهمة وذلك لتعزيز األصول الرئيسية للشركة
وتوفير السيولة المالية وتزويد المجموعة
باألدوات الالزمة لمضاعفة النمو .وبفضل
القاعدة االستراتيجية والمالية والتنظيمية
القوية للمجموعة ،أثبتت المجموعة قدرتها
على المرونة والطموح لمواكبة هذه التغيرات
– وهما صفتان نرتكز عليهما لتجاوز الصعاب
وتعزيز األداء المالي – في وقت أعلنا فيه
استراتيجية جديدة للنمو والتوسع والتي
ٍ
عن
نجاح مستدام من
تهدف غايتها إلى تحقيق
ٍ
خالل مضاعفة االستثمارات وتوسيع التنوع.
وعلى الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا
المستمرة والتوقعات االقتصادية المتحفظة
لالقتصاد الكلي ،أكدت مجموعتنا قدرتها
بدرجة متوازنة من
ٍ
على التعامل مع التحديات
المرونة .فقد سجلت المجموعة نسبة عوائد
هي األعلى في تاريخها وميزانية عمومية
أساسا متينا نستعين به في
قوية مما سيوفر
ً
تحقيق األهداف االستراتيجية المستقبلية.
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خطوات هامة خالل هذا العام
ٍ
كما اتخذنا
لتحقيق األهداف بعيدة المدى الستراتيجية
قيمة
ٍ
المجموعة الرامية إلى تحقيق أفضل
من تسييل األصول الحالية بإتمام الصفقة
االستراتيجية لبيع جزء محدد من حصة
المجموعة في شركة محطة بوابة البحر
األحمر خالل هذا العام .ولهذه الصفقة
أبعاد إيجابية أخرى حيث إنها
التاريخية
ٌ
تعزز مستقبل أحد أهم األصول المملوكة
للمجموعة وذلك بالتحالف مع كبار
المستثمرين االستراتيجيين وزيادة وفرة
السيولة ،لتوجهها المجموعة نحو تمويل
التوسع في المشاريع المستقبلية.

النمو الواعد في السوق

ً
شركة قابضة لالستثمارات
انطالقا من كونها
ً
االستراتيجية ،استكشفت المجموعة المواطن
الواعدة للنمو في أعمالها لتعظيم سجل
كشريك
ٍ
اإلنجازات ويشهد على ذلك اختيارها
مميز يتمتع بالقدرة على جذب االستثمارات
وتنميتها وتسييلها لتوظيفها في تطوير
المشاريع الرئيسية للبنية التحتية التي تخدم
التحول االقتصادي للمملكة وازدهارها مما
ينسجم مع رؤية المملكة لعام .2030
وسوف تخلق القطاعات الرئيسية التي تعمل
فيها مجموعة “سيسكو” بإذن الله فرصاً
واعدة للمجموعة بفضل ما تتميز به من
قدرة على النمو وتوفير السيولة الالزمة،
كما أن تسريع وتيرة التجارة والمبادرات
حاليا لخصخصة قطاع
الحكومية المطروحة ً

الموانئ واألصول البحرية والبرامج الحكومية
الرئيسية التي تشكل استراتيجية النقل الوطني
والخدمات اللوجستية سوف تخلق المزيد من
الفرص الواعدة لتوسيع االستثمار.
ويعمل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
كلل على تطبيق
وجميع الموظفين دون ٍ
االستراتيجية الجديدة وتعزيز ريادة المجموعة
للقطاعات التشغيلية الرئيسية التي تتواجد
فيها الشركة.

استراتيجية 2022م
والمستقبل

استثمارا لموقعها الرائد في االستثمارات
ً
االستراتيجية بالمملكة العربية السعودية
قطاعات رئيسية
ٍ
بفضل صدارتها في ثالث
واستراتيجية وهم؛ قطاع الموانئ وقطاع
الخدمات اللوجستية والصناعية وقطاع
أنظمة المياه ،أطلقت “سيسكو” استراتيجيتها
الجديدة التي تعتمد على محفظتها
االستثمارية الحالية كقاعدة لتحقيق النمو
والتنوع في المستقبل.
وسوف تحافظ المجموعة على تركيز جهودها
في القطاعات الرئيسية الثالث مع التوجه
بشكل خاص نحو تعزيز وجودها في قطاع
ٍ
الخدمات اللوجستية والذي يعتبر سريع
النمو وخاصة الخدمات اللوجستية لسلسلة
المبردات والخدمات اللوجستية المستقلة
منصة متكاملة عبر تعزيز سلسلة
ٍ
بهدف تطوير
القيمة المضافة للخدمات اللوجستية.

وقــد حددنــا عــدداً من الفرص االســتثمارية
المســتقبلية الواعــدة والتــي تشــمل االســتثمار
بحــرص فــي قطاعــات مكملــة ألعمالنــا على
مــدار الفتــرة القادمــة والتــي تمتــد مــن  18إلى
 24شــهراً بمخصصــات تتجــاوز  600مليــون
ريال ســعودي.
وســوف ُيعيد هذا التوجه االســتراتيجي الجديد
تشــكيل “سيســكو” لتكون قادرة على مواكبة
المســتقبل كشــركة قابضة لالســتثمارات
االســتراتيجية المتكاملــة والمتنوعــة بما
ُيمكّ نهــا مــن تحقيــق طموحات النمو
للمجموعــة والمســاهمة بقــوة في أهداف
رؤيــة المملكة .2030

غرس مبادئ الحوكمة
الرشيدة وإدارة المخاطر

تواصل المجموعة بناء قدرات الحوكمة
مستعينة بنظامها الرائد في الحوكمة بهدف
دعم مسيرة النمو االستراتيجي المتسارعة.
وتتشكل لجنة المراجعة من أعضاء من مجلس
اإلدارة وخبراء خارجيين مستقلين ولجنة
مستقلة لالستدامة وإدارة المخاطر تابعة
للمجلس ،حيث تقدم له المشورة في إصدار
التوجيهات الالزمة إلى اإلدارة التنفيذية.
عنصرا
وتشكل إدارة الحوكمة والمخاطر
ً
أساسياً من عناصر التحليل واتخاذ القرار فيما
يتعلق باالستثمارات الواعدة لتحقيق عوائد
مستدامة على المدى البعيد .وفي الوقت
ذاته ،تستمر شركات المجموعة في تطبيق
أفضل الممارسات لتحقيق االلتزام بأعلى
معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.

إنجازات المجموعة في
الحوكمة البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات

تلتزم المجموعة في أعمالها التزاماً تاماً
بمبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة
الشركات ،والتي تحتل موقعاً هاماً بين
المجاالت الرئيسية للشركات التابعة لمجموعة
“سيسكو” .ويعتمد إطار االستدامة في
المجموعة على الممارسات البيئية المسؤولة
وتمكين الموظفين ودعم المجتمعات
وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات بأفضل
الممارسات العالمية.
خطوات هامة لدمج
ٍ
واتخذت المجموعة
استراتيجية الحوكمة البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات في االستراتيجية
المؤسسية للمجموعة وقد أصدر في عام
2021م التقرير األول للمجموعة عن الحوكمة
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات.
وتنسجم سياسة المجموعة مع المعايير
الدولية بما في ذلك المعايير التي أقرتها وزارة
التجارة والصناعة ومعايير االستدامة الوطنية.
كما أجرت المجموعة تعديالت على تقارير
تقييم الموظفين بإضافة عناصر الحوكمة
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ،مما
يعزز من الموائمة بين المساءلة والحوافز التي
تبرز أهمية تطبيق ممارسات الحوكمة البيئية
واالجتماعية وحوكمة الشركات في كافة
وحدات العمل بالمجموعة.

توزيعات األرباح

أرباحــا
حققــت الشــركة بنهايــة عــام 2021م
ً
نقديــة لألســهم بلغــت  0.8ريال ســعودي
للســهم ليبلــغ إجمالــي توزيعــات األربــاح عن
العــام قيمــة  65.28مليــون ريال ســعودي،
وبذلــك ُيمثــل معــدل توزيــع األرباح نســبة
 %100مــن صافــي الدخــل المعــدل في
هــذا العام.
تماما أهمية وضع سياسة متسقة
كما ندرك
ً
لتوزيع أرباح األسهم ونفتخر بسجلنا التاريخي
السابق في صرف األرباح للمساهمين بشكل
دوري ،ونؤمن أيضاً بأهمية تطبيق سياسة
تُ حدث توازنا مستقراً بين إعادة االستثمار
في العمليات التشغيلية وتوزيعات األرباح
للمساهمين مع تجنيب المجموعة الحاجة إلى
طلب التمويل الخارجي قدر اإلمكان ،بحيث
تتمكن المجموعة من إعادة استثمار رأس
المال بربحية عالية مع تحقيق قيمة طويلة
األجل للمساهمين.
وخالل هذه الفترة التي اتسمت بالنمو ،تبنت
ً
سياسة مرحلية لتوزيع أرباح نقدية
المجموعة
مع مراعاة أال يتجاوز معدل توزيع األرباح
 %65من صافي الدخل خالل الثالث سنوات

القادمة .وتوفر هذه السياسة للمجموعة
توازن دقيق
القدرة على المرونة في إحداث
ٍ
لتخصيص رأس المال بين إعادة االستثمار
في الفرص التي تُ حقق األرباح وبين منح
أرباحا مجدية بصورة مستدامة.
المساهمين ً

النظرة المستقبلية

سوف ُيعيد التوجه االستراتيجي الجديد
لمجموعة “سيسكو” تشكيل مستقبلها لتكون
قادرة على مواكبة المتغيرات بقدرتها كشركة
لالستثمارات االستراتيجية المتكاملة والمتنوعة
بما ُيسهم بقوة في رؤية المملكة  2030وبما
ً
قيمة عالية ودائمة للمساهمين.
يحقق
ويحدونا تفاؤل كبير بمستقبل المجموعة
على المدى المتوسط والبعيد .كما تضع
االستراتيجية لَ َبنات التشييد األساسية التي
يرتكز عليها نمو مجموعتنا في المستقبل،
وإننا على يقين بأن إيالء األولوية للنمو
في مجال أعمالها مع التركيز على عمليات
االندماج واالستحواذ وتعزيز هامش الربح
بقدر كبير.
سوف يخدم مجموعتنا
ٍ
وقد نجحت المجموعة في المحافظة على
مركزها المالي القوي بفضل فرق اإلدارة التي
تتميز بالخبرة واالقتدار في كافة الشركات
ووحدات العمل ،ولدينا إيمان بأن أسواق
البنية التحتية الذي نتواجد فيه سوف يشهد
المزيد من فرص االستثمار المجزية.

شكر وتقدير

نيابة عن مجلس إدارة المجموعة ،أود أن أعرب
عن أسمى درجات الشكر واالمتنان لقيادة
حكومة المملكة العربية السعودية على
حكمتها ورؤيتها الرشيدة في تعزيز اقتصاد
البالد وتوفير حياة آمنة مستقرة لكافة
المواطنين والمقيمين.
كما أود أن أتوجه بالشكر لمساهمي
المجموعة على ثقتهم ووالئهم ،وأعرب عن
بالغ تقديري للجهود الجبارة عن فريق اإلدارة
التنفيذية وكافة الموظفين في مختلف
مستويات العمل على تفانيهم خالل هذه
الفترة المهمة في مسيرة المجموعة.
وما كان لنا أن نحقق ما حققناه وال أن
ننفذ ما خططنا له إال بوالء وثقة مساهمي
الشركة وجهود كافة أعضاء مجلس اإلدارة
واللجان المنبثقة من المجلس واإلدارات
التنفيذية للشركة وشركات المجموعة.
إن االستثمار في “سيسكو” هو استثمار في
الفعال
مستقبل واعد ،وشكراً على دوركم ّ
في مسيرة المجموعة.
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كلـمــة
الرئيس التنفيذي
على عتبة االنطالق نحو النمو االستراتيجي

رغــم متغيــرات البيئــة االقتصادية التشــغيلية،
نجحــت “سيســكو” فــي تجاوز التحديات
نموا في اإليرادات،
لهــذا العــام ،وحققــت ً
وحافظــت علــى التوقعــات اإليجابية ألداء
المجموعة المســتقبلية.
محمد بن محمد كمال المدرس
الرئيس التنفيذي

وقد عززت المجموعة موقعها الريادي في
القطاعات الرئيسية الثالث التي تتواجد فيها
ً
مدعومة بسجلها الحافل باإلنجازات وقيمتها
السوقية الفريدة واستراتيجيتها الجديدة
رسخ
نحو التوسع في االستثمارات ،مما َّ
للمجموعة قاعدة متينة ومرنة تنطلق منها
مبادراتها وإنجازاتها في المستقبل.
انطالقا من الزخم اإليجابي واألداء المالي
ً
القوي الذي حققته مجموعتنا على مدار
سنوات عديدة ،تمتلك “سيسكو” اإلمكانيات
ٍ
واألدوات الالزمة لتنفيذ استراتيجية النمو
ً
مدفوعة بقوة االستثمار والتنوع
الجديدة
رائدة
ٍ
كشركة قابضة
ٍ
لدعم هويتنا المستقبلية
في مجال االستثمارات االستراتيجية في
القطاعات التي تزاول نشاطها فيها.
وتابعنــا هــذا العــام تطوير محفظة
االســتثمارات وتنويعها بما يدعم شــركات
المجموعــة ويضمــن تفــوق أدائها على
المســتوى االســتراتيجي وســامة العمليات
التشــغيلية واستدامتها.
ومن خالل النشــاطات االســتراتيجية ،واصلت
المجموعــة أداء دورهــا الرئيســي في دعم
أهــداف وطموحــات رؤيــة المملكة .2030
وجــاءت النتائــج واإلنجازات التــي حققتها
تأكيدا اللتزام
“سيســكو” هــذا العــام
ً
المجموعــة بتوفيــر قيمـ ٍـة أكبر للمســاهمين
وجميــع أصحــاب المصلحة.
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تحقيق النتائج

على الصعيد المالي ،حققت “سيسكو” نمواً
كبيراً في العوائد بلغ  %6.9في 2021م
بقيمة  921.2مليون ريال سعودي (دون
ً
مدفوعة
احتساب عوائد مشاريع البناء)،
بشكل رئيسي باألداء القوي لقطاعي الموانئ
والخدمات اللوجستية على الرغم من استمرار
الضغط على الطاقة االستيعابية لمحطات
الحاويات في كافة موانئ المملكة.
وشــهد صافي دخل المجموعة (دون احتســاب
الربــح مــن مصــادر الدخل غيــر المتكررة) انخفاضاً
بنســبة  %2.3لتصــل إلــى  65مليــون ريال
ســعودي بما يتماشــى مع الزيادة الســنوية
فــي إجمالــي األربــاح بنســبة  %48.5لتصل إلى
 446.4مليون ريال ســعودي.
وجاءت النتائج المالية األخرى لمجموعتنا على
نفس مستوى القوة فنمت األرباح تكلفة
القروض والضرائب واإلهالك واستهالك
الدين بنسبة  %11.3لتصل إلى 497.9
مليون ريال سعودي في 2021م مقارنة
بعام 2020م حيث كانت  447.3ميلون ريال
سعودي ،وارتفعت أرباح السهم بعد التصحيح
إلى  0.80ريال سعوديريال سعوديدي في
2021م مقارنة مع ما حققته في العام
السابق بقيمة  0.81ريال سعودي ،وعززت
المجموعة موازنتها العمومية ومستوى
السيولة في 2021م مما أرسى قاعدة مالية
قوية سيتم استثمارها في تحقيق أهداف
التوسع االستراتيجي.

استعراض محفظة االستثمار

بالتدقيق في أداء محفظة استثمارات
المجموعة على صعيد القطاعات الرئيسية
الثالث التي تشمل قطاع الموانئ وقطاع
الخدمات اللوجستية والصناعية وقطاع أنظمة
عاما
المياه ،نزداد يقينً ا بأن هذه الفترة كانت ً
من النمو القوي واإلنجازات التي عززت مسيرة
التوسع االستراتيجي للمجموعة.
ففي قطاع الموانئ ومحطات الحاويات،
قدرا كبيراً من
أظهرت استثمارات المجموعة ً
المرونة في تجاوز تحديات السوق والتغلب
على عقبات االستثمار في قطاع الموانئ
داخل المملكة لتحقق النمو مع المحافظة
ربح قوي.
على هامش ٍ
كمــا نجحــت المجموعــة فــي إتمام صفقة
البيع االســتراتيجي لجزء من حصتها في شــركة
محطــة بوابــة البحر األحمر بنســبة %21.2
والتــي حققــت قيمــة مالية ســنقوم بتوظيفها
في تســريع وتيرة النمو في المســتقبل،
وجاءت الشــراكة بين صندوق االســتثمارات
العامة وشــركة “كوســكو شــيبينج بورت
ليميتــد“ لتضيــف للمجموعــة قيمة اســتراتيجية
بعيــدة المــدى وتعزز موقع شــركة محطة
ـغل رئيســي للموانئ
بوابة البحر األحمر كمشـ ٍ
وعالميا.
إقليميــا
ً
ً
وبالنسبة لقطاع الخدمات اللوجستية
نموا في العوائد
والصناعية ،حقق القطاع ً
وهامش الربح بفضل زيادة الطلب على
ً
نتيجة لنمو قطاع التجارة
المستودعات
اإللكترونية ،فاستثمرت المجموعة في رفع
الطاقة االستيعابية للمستودعات والقرى
اللوجستية بما يعود على المجموعة بمزيد
من العوائد واألرباح.

“

بالتدقيــق فــي أداء محفظــة اســتثمارات المجموعــة على
صعيــد القطاعــات الرئيســية الثــاث التي تشــمل قطاع
الموانــئ وقطــاع الخدمــات اللوجســتية والصناعية وقطاع
عاما
أنظمــة الميــاه ،نــزداد يقينً ــا بــأن هــذه الفترة كانت ً
من النمو القوي واإلنجازات التي عززت مســيرة التوســع
االســتراتيجي للمجموعة.

والتطور اآلخر الذي يستدعي االنتباه في
قطاع الخدمات اللوجستية هو استحواذ
شركة تابعة للمجموعة وهي شركة “لوجي
بوينت” على مجموعة “إليت” من خالل أحد
استثماراتها ،وهو ما ينسجم مع أهدافنا
االستراتيجية بتعزيز تواجد المجموعة في
قطاع الخدمات اللوجستية .وبفضل هذه
الصفقة ستتوسع “سيسكو” للوصول
إلى مستويات عالية من خدمات الشحن
والنقل البرية المتخصصة من خالل العمليات
ومجموعة األصول في ُعمان ،والبحرين،
وقطر ،واإلمارات والتي تُ دار من مركز شركة
(“إليت”) الرئيسي في دبي.
وبالنسبة للعمليات في قطاع أنظمة المياه
فقد عززت العمليات في هذا القطاع قاعدة
عمالء المجموعة خالل العام الماضي وبدأت
المجموعة العديد من المشروعات الجديدة
في هذا القطاع .حيث توفر العقود التي
حازت عليها في محطات معالجة مياه الصرف
قاعدة قوية لتعزيز النمو
ً
الصحي المستقل
في هذا المجال.
وإجمااًل حصلت شركة توزيع على ثالثة
ً
مشاريع في محطات معالجة مياه الصرف
الصحي المستقلة والتي ستضخ المزيد من
العوائد خالل السنوات القادمة وتمكن شركة
توزيع من توسيع وتعزيز استثماراتها مع زيادة
مستوى الخدمات المقدمة للمدن الصناعية
في المملكة.
وحافظت شركة “كنداسة” على أدائها في
ظل التحديات التي شهدتها بيئة األعمال
خالل هذا العام مع تحقيق عوائد متناسقة

لما حققته العام السابق .وتلتزم “كنداسة”
بتعزيز تواجدها وتشارك بقوة في عقود
التشغيل والصيانة وبرامج الشراكة مع القطاع
الحكومي لكونها مشاريع ذات عائد متوازن.
وتعزيزاً لإلنجازات التي حققتها المجموعة في
القطاعات الرئيسية الثالث وفي عملياتها
التشغيلية ،تواصل المجموعة تقديم دعم
الحوكمة والدعم االستراتيجي والقانوني
والمالي والتقني وتطوير العنصر البشري
للشركات التابعة من خالل مركزها الرئيسي
استناداً إلى حجمها ومكانتها وعالقاتها
الوطيدة بهدف رفع مستوى اإلنجاز بما
كشركة متكاملة قابضة
ٍ
يتوافق مع دورنا
لالستثمارات االستراتيجية.
إن مجموعتنا تملك كافة األدوات التي
تمكنها من التوسع بما يتماشى مع توجهها
ً
مدعومة بما يتوفر
واهتمامها االستراتيجي
لها من مصادر وقدرات تمكنها من تحديد
وتقييم واغتنام الفرص التي تعزز مسيرة
المجموعة وتسهم في تنوع عملياتها
المستقبلية.

االستثمار من أجل النمو

إن رؤيتنا للمستقبل تنطلق من استراتيجيتنا
جديدا من النمو
عهدا
الجديدة التي نبدأ معها
ً
ً
بتنمية االستفادة من محفظة االستثمارات
الحالية ووضع خطة ترمي لتعزيز الموقع
الريادي للمجموعة في قطاعات األعمال.
وسوف تمكننا هذه االستراتيجية من بناء
هيكل تشغيلي يتسم بالحيوية والنشاط
والتحول إلى شركة تجمع بين القوة والمرونة

“

سيسكو التقــريــر السنـــوي 2021

قادرة على زيادة النمو واالستدامة ،مع
ٍ
استمرارنا في االستفادة من األصول
والقدرات اللوجستية لدعم شركات المجموعة
وعملياتها التشغيلية ،ومواصلة عمليات
االستثمار بهدف التوسع الخارجي مع اغتنام
فرص االستثمار المباشر الداخلية والعمليات
ذات األصول الخفيفة لزيادة اإليرادات وتعزيز
صدارة المجموعة.
وتُ مكن هذه االستراتيجية مجموعة
“سيسكو” من االستفادة من فرص االستثمار
التي تصاحب مبادرة رؤية المملكة 2030
والمشاركة في تحقيق أهدافها ،وهي ٌ
رؤية
تنسجم معها استراتيجية المجموعة وتتفانى
في سبيل تحقيقها ،حيث تتصل مجموعة
“سيسكو” مع رؤية المملكة بالقطاعات
أفاقا واضحة تبشر
التي تعمل بها وتُ مثل ً
قيمة أكبر
ٍ
بازدهار حقيبة االستثمارات وتحقق
للمساهمين.

شكر وتقدير
ٌ

كانت تحديات عام 2021م مؤثرة ولم يكن
بوسع المجموعة تجاوزها إال بفضل الله
أوال ثم بثقة المساهمين
سبحانه وتعالى ً
والعاملين وأصحاب المصلحة بنا ،فهم
يستحقون منا كل تقدير على مثابرتهم
وتفانيهم .ولذا أعرب عن بالغ شكري وتقديري
لرئيس مجلس اإلدارة واألخوة الزمالء أعضاء
المجلس وأعضاء اللجان التابعة وفريق اإلدارة
التنفيذية وشركائنا والموظفين والمساهمين
وأصحاب المصلحة .فبفضل جهودهم
ودعمهم نضمن االستقرار والنمو لمجموعة
“سيسكو” وشركاتها.
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النموذج التشغيلي

تبني المجموعة القيمة السوقية باالستثمار في أصول البنية التحتية الرئيسية الواعدة
توقعات بتحقيق قيمة طويلة األجل.
بالنمو ولها
ٌ
أعمالنا الرئيسية

الخبرة

يضم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
مجموعة كبيرة من أفضل الكفاءات
ويطبق أفضل الممارسات العالمية.

سجل ناجح

حافال في
سجال
تمتلك المجموعة
ً
ً
بمجموعة من
ٍ
العمليات التشغيلية
اإلنجازات المشهود لها في تطوير
وتعظيم قيمة مشاريع البنية التحتية
الكبيرة بدرجات عالية من السالمة.

شراكات طويلة
األجل

نجحت المجموعة في بناء العديد من
الشركات مع أكبر كيانات االستثمارات
االستراتيجية على المستوى الداخلي
والخارجي،

األطراف التي تعود عليها القيمة

أصول البنية التحتية
الموانئ
االستراتيجية

أنظمة
المياه

تتميز المجموعة بقاعدتها المتنوعة
من المستثمرين على مستوى األفراد
والمؤسسات،

الخدمات
اللوجستية

المساهمون

قيمة
ٍ
بفضل سعيها الدائم لتحقيق
مستدامة وطويلة األجل للمساهمين.

وسائل تحقيق القيمة

لدينا سجل حافل في تطوير شراكات
استراتيجية طويلة األمد مع
شركاء األفضل في السوق
المحلي والدولي.

اﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻤﺎر

ترتبط المجموعة بشراكات هامة
مع العديد من الشركاء ،بهدف بناء
شراكات مربحة للجميع لتحقيق قيمة
أكبر طويلة األجل.

الشركاء

ﻠﻲ
ﻐﻴ

اﻟﺘ
ﺸ

اﻟ
ﻤ
ﺤ

نحن نقدر مجتمعنا .وتستمر محفظة
مشاريعنا في رد الجميل من خالل
التواصل مع المجتمعات المحلية والتبرع
للجمعيات الخيرية المختلفة.

ﺗ
ﺤ
ﻘ

ﻴﻖ

إد

تعمل المجموعة من خالل
شركات االستثمار التابعة للمجموعة
لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ،وعندما
قرارا بتسييل
تقتضي مصلحة المجموعة تتخذ ً
بعض األصول لعقد شراكات مع كبار المستثمرين
االستراتيجيين مما يعزز توسع المجموعة مع
تحقيق المزيد من القيمة واإليرادات للمساهمين.

اﻟ
ﺘﺤ

20

ﻤﺎل
س اﻟ

اﻟﺘ
ﻤﻴﺰ

ا
ﺳ
ﺘﺜ

ﻓﻆ
ﺎ

اﺣﺘ
ﻀ
ارة

نهج مميز

نحن ملتزمون بإدارة أعمالنا بما يتماشى
مع معايير الحوكمة العالمية.

ﺎن

ﺴﻴﻦ

مدروس
منهج
ٌ
ٌ
في تخصيص
رأس المال

تلتزم المجموعة بمنهج مدروس في
تخصيص رأس المال مع التركيز على
تحقيق قيمة طويلة األجل للمساهمين.

وتتركز االستثمارات بشكل رئيسي
على العائد المعدل حسب
المخاطر ألننا نؤمن بأن هذه
العوائد تمثل محركاً قوياً
لتعزيز القيمة.

ﻛ
ﻔﺎء
ة رأ

القنوات مفتوحة بين المجموعة
وصانعي القرار ونتعاون معهم بشكل
وثيق لالرتقاء بالقدرة التنافسية للوطن
لتكون المملكة جاذبة لالستثمارات
الكبرى.

تستثمر المجموعة رأس المال بهدف تحقيق
قيمة طويلة األجل للمساهمين من خالل التوسع
ٍ
داخلياٍ باالستثمار في األصول الحالية والتوسع
خارجياٍ من خالل عمليات االستحواذ التي تعزز
القيمة ألصحاب المصلحة.

تحقيق قيمة إضافية من خالل عمليات االستثمار
واالستحواذ ،ومن خالل التدفق
النقدي قوي.

تمتلك المجموعة شراكات وثيقة مع
العديد من شركات االستثمار بهدف
توفير الخبرة والدعم وتوفير وتمكينهم
من النمو وتسخير إمكانياتهم لتحقيق
أكبر استفادة ممكنة.

شركات
االستثمار

المجتمعات

ﺗﺤﻘﻴﻖ

وتنتهج المجموعة في إدارة
اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
استثماراتها نظاماً ال مركزياً مع توفير
الخبرة والتوجيه االستراتيجي من خالل
أعضاء مجلس اإلدارة وشبكة متنوعة من
رأس المال البشري وتطبيق إطار قوي
للحوكمة المؤسسية.

الموظفون هم أهم األصول التي
تمتلكها المجموعة ،لذا تدعم مسيرتهم
المهنية ورفاهيتهم.

الموظفون
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استراتيجية المجموعة

التوجه االستراتيجي لمجموعة سيسكو

تركز استراتيجية المجموعة على التوسع في محفظة العمليات التشغيلية من خالل
تنفيذ المشروعات االستثمارية واغتنام فرص االستثمارات الواعدة في القطاعات
الرئيسية الثالث الموانئ ومحطات الخدمات اللوجستية والصناعية وأنظمة المياه.
وفي سبيل تحقيق أهدافها االستراتيجية ،حددت المجموعة األسواق التي تتواجد فيها ووسائل تحقيق هذه األهداف ،كما أن غايتنا األساسية هي
زيادة عوائد المجموعة خالل السنوات الخمس القادمة بأكثر من الضعف ،وإعادة توازن محفظة األعمال الرئيسية لزيادة عوائد المجموعة من قطاع
الخدمات اللوجستية وقطاع أنظمة المياه ،مع السعي في ذات الوقت لتحسين هامش األرباح بما ُيحقق قيمة مستدامة طويلة األجل للمساهمين.

التركيز بشكل خاص على المملكة العربية
السعودية باستثناء االستثمارات التي
نختارها بعناية في قطاع الموانئ

نطاق التركيز
لالستراتيجية

استثمارات جديدة في الخدمات
اللوجستية متعددة الوسائط

وسائل التنفيذ

األهداف

االستمرار في تحقيق إمكانيات
االستثمارات الحالية الكاملة

إيالء األولوية لنموذج األصول الخفيفة
واالستثمار في الموجودات القائمة
وعمليات االندماج واالستحواذ القيمة

مدروس في
منهج
ٌ
تخصيص رأس المال
وتحقيق الكفاءة

تنفيذ عمليات االستحواذ
وإبرام الشراكات لتعظيم
االستفادة من األصول
الحالية واالستثمار في
أصول جديدة

تعظيم االستفادة
الشراكات االستراتيجية

دمج استثمارات جديدة
ضمن شبكة سيسكو
لتحقيق نطاق أوسع

زيادة عوائد
المجموعة بأكثر
من الضعف
خالل السنوات
الخمس القادمة

تحقيق إجمالي
إيرادات
للمساهمين
بنسبة تتجاوز
 %10سنوياً

قطاع
الموانئ

الحالي

التركيز على هيكل تنظيمي
يتسم بالسهولة والمرونة

التركيز على إعادة
االستثمار من أجل النمو

التوازن في محفظة
االستثمارات من
قطاعات الخدمات
اللوجستية وأنظمة
المياه لتصل حصتها
في صافي الدخل
إلى %50

توزيعات أرباح
نقدية لألسهم
تكون سنوية
ومستدامة

•مشغل موانئ أحادية
في ميناء جدة
اإلسالمي

•التركيز على منشآت
الخدمات اللوجستية

•محطات تحلية مستقلة

•نموذج األصول الثابتة

•اغتنام فرص االندماج
السانحة

•التوسع في الخدمات
اللوجستية

•أنظمة متكاملة في
قطاع المياه

•عقود إسناد جديدة

•توسيع العقارات
اللوجستية

•تعزيز ريادة المجموعة
في األسواق

•االستفادة من التجارة
اإللكترونية الواعدة

•التوسع في أعمال
االستثمار لتعزيز الموقع
الريادي للمجموعة
باألسواق

•أكبر محطة حاويات

•مشغل موانئ متعدد

المستقبل

قطاع الخدمات
اللوجستية

قطاع
أنظمة المياه

•تنوع فئات الشحن

بصفتها المستثمر االستراتيجي الرائد في المملكة
العربية السعودية عبر ثالثة قطاعات إستراتيجية  ،تمتلك
سيسكو إستراتيجية محدثة تستفيد من محفظتنا
كقاعدة لتحقيق المزيد من النمو والتنويع.

تحقيق قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة
22
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خطة عمل استراتيجيتنا
جرين دوم
التوسع في الخدمات اللوجستية

النمو العضوي
تطورات شركة محطة بوابة البحر األحمر
وقعت شركة محطة بوابة البحر األحمر
عاما مع هيئة
اتفاقية جديدة لمدة ً 30
الموانئ السعودية (مواني) لالستحواذ
على محطة الحاويات الشمالية المجاورة
وبالتالي ،تم تخفيض عدد المشغلين
من ثالث محطات إلى محطتين لمناولة
الحاويات ،وسوف تستثمر شركة محطة
بوابة البحر األحمر حوالي  1مليار ريال
سعودي لتطوير البنية التحتية لمحطة
الحاويات.

وخالل عام 2021م ،وعلى الرغم من
الصعوبات التشغيلية ،حققت شركة
تقدما من خالل
محطة بوابة البحر األحمر
ً
االستحواذ على القسم الشمالي من ميناء
جدة اإلسالمي ،بعد استحواذ الشركة
على المحطة الجديدة أصبحت شركة

محطة بوابة البحر األحمر أكبر مشغل
للموانئ في المملكة بسعة متوقعة
تبلغ  5.2مليون حاوية مكافئة خالل عام
.2022

ستكون المحطة الجديدة أكبر بوابة
لوجستية ومحطة حاويات في المملكة،
حيث يدعم هذا التوسع االستراتيجي
استراتيجية شركة محطة بوابة البحر األحمر
لتصبح مشغل الموانئ الرائد في المملكة
العربية السعودية والذي تماشى مع
أهداف رؤية .2030

المنافع

كان االمتياز عالمة فارقة رئيسية تمكن
شركة “محطة بوابة البحر األحمر” من أن
تصبح أكبر محطة حاويات في المملكة
العربية السعودية ومؤهلة لتكون مساهماً
رئيسياً في “رؤية .”2030

زيادة السعة
من  2.5مليون

إلى

5.2

مليون
حاوية

في نوفمبر 2021م ،استحوذت “لوجي
بوينت” التابعة لشركة “سيسكو” على
مجموعة “إليت” من خالل شركة جرين
دوم لالستثمار المملوكة لها بنسبة
 %31.7بقيمة إجمالية قدرها  157مليون
درهم إماراتي.
تأسست “إليت” في عام  2000كمزود
للحلول الوجستية ووسعت من تواجدها
وشبكتها في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،وهي شركة رائدة
في تقديم حلول الشحن البري والبريد
السريع المتكاملة .لديها أكثر من 1,000
موظف و  600شاحنة و  9,290متر
مربع ( 100,000قدم مربع) من سعة
المستودعات.

يمنح هذا االستحواذ “سيسكو” و ”لوجي
بوينت” إضافة المزيد من الخدمات
اللوجستية النوعية مثل شحن بري
وخدمات البريد السريع،
من خالل منظومة العمليات واألصول
في كل من عمان والبحرين وقطر
واإلمارات العربية المتحدة ،ومركزها
اإلقليمي في دبي.
تتماشى الصفقة مع استراتيجية
“سيسكو” للخمس سنوات القادمة والتي
تهدف إلى توسيع وجودها في الخدمات
اللوجستية مع التركيز على نموذج األصول
الخفيفة لتوفير حل شامل لقطاع التجارة
اإللكترونية.

المالمح الرئيسية للمعاملة
•تأسيس أعمال لوجستية ذات ربحية قوية
•فرصه لتحفيز وتسريع وتيرة النمو
•التناغم مع أهداف محفظة “سيسكو”

%31.7

استحوذت “لوجي بوينت” التابعة لشركة
“سيسكو” على مجموعة “إليت” من خالل
شركة جرين دوم لالستثمار المملوكة لها

خلق القيمة للمساهمين
بيع حصة في شركة محطة بوابة البحر الحمر
أكملت “سيسكو” صفقة لبيع %21.2
من ملكيتها في شركة محطة بوابة البحر
األحمر إلى صندوق االستثمارات العامة
السعودي وشركة “كوسكو “ شيبينج
بورت ليميتد .حيت تم تقييم الشركة
بقيمة  2.6مليار ريال سعودي وكانت
حصه “سيسكو” الصافية من العملية
 556.5مليون ريال سعودي.

فلسفة المجموعة وراء هذه الصفقة

يتمتع الشركاء الجدد في شركة محطة
بوابة البحر األحمر وهما صندوق
االستثمارات العامة ومجموعة “كوسكو
“ بموقع ريادي من شأنه أن يضيف
ً
قيمة كبيرة إلى أعمال الشركة  ،ويعود
انضمامهما بشكل غير مباشر بالفائدة
على محفظة األعمال الرئيسية لمجموعة
“سيسكو” في الموانئ ومشاريع البنية
التحتية .كما سوف يستفيد المساهمون
من الشراكة طويلة األجل مع أكبر شركة
من شركات الشحن وأسرعها نموا ومع
التحالف مع ميناء جدة اإلسالمي.
24

الشراكة االستراتيجية مع صندوق
االستثمارات العامة أحد أكبر صناديق
الثروة السيادية في العالم والمحرك
االقتصادي لرؤية المملكة  2030وخاصة
في ظل ما يملكه من استراتيجية واضحة
لتعزيز تنوع اقتصاد المملكة وهدفه بأن
يكون الشريك االستثماري األفضل في
العالم.

منحت الصفقة القدرة لشركة محطة
بوابة البحر األحمر على النمو لتصبح مركزاً
إقليمياً وعالمياً للخدمات اللوجستية
والذي يدعم مهمة صندوق االستثمارات
العامة في فتح الباب أمام الفرص
االقتصادية في كافة أنحاء المملكة
وتوفير رأس المال لدعم القطاعات
الناشئة الواعدة بتحقيق نمو طويل األجل.

تدفقات نقدية كبيرة
لشركة سيسكو إلعادة استخدامها
وزيادة المحفظة والقيمة
للمساهمين

إيرادات
على االستثمار بلغت

%250

جزءا
تشكل عمليات االستحواذ ً
مهما من استراتيجيتنا االستثمارية
ً
وطريقة رئيسية لبناء محفظتنا
االستثمارية في القطاع اللوجستي
لتحسين عوائده.
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“

كلـمـــة
المدير المالي
خالل عام 2021م حققت “سيسكو”
أداء مالياً قوياً مدعوماً بتدفقات النقد
ً
المرتفعة ،وعززت المجموعة موازنتها
العمومية وزادت من نشاطات االستثمار
بما يتماشى مع التوجه االستراتيجي بتسريع
وتيرة النمو وزيادة التنوع.

حافظت “سيسكو” على تركيزها االستراتيجي
ونجحت في تجاوز تحديات السوق وتأثير وباء
فيروس كورونا المستجد لتخرج من هذه
المرحلة بنتائج قوية .وقد أسرعت المجموعة
في استجابتها لمواجهة التحديات واغتنام
الفرص الواعدة التي تحقق ربحية عالية وتعزز
من قدرات الشركة في مجال االستثمار
استعداداً للمشاريع االستثمارية في المستقبل
كما تعزز الميزانية العمومية للمجموعة.

أبرز مؤشرات األداء

صافي الدخل المعلن للشركة األم

المدير المالي

بينما ارتفعت مصروفات التمويل من 165
مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى
 203.5مليون ريال سعودي في 2021م
نتيجة لتأثير تكاليف التمويل على مدار العام
المرتبطة برسملة التكاليف المتغيرة والثابتة.
انخفضت اإليرادات األخرى بمقدار  %83حيث
تضمن عام 2020م عكس المخصصات البالغة
 86مليون ريال سعودي.

أداء قياسياً وصافي دخل
سجلت المجموعة ً
قوي على الرغم من الصعوبات التشغيلية
المجموعة ،ال سيما خالل النصف الثاني من
عام 2021م ،مما يعكس مرونة إدارة أصولنا
واالستجابة السريعة لظروف السوق المتغيرة.

ارتفع دخل االستثمار خالل العام مدفوعاً
بتحسن أداء الشركات.

بلغ إجمالي عوائد المجموعة لهذا العام
 921.2مليون ريال سعودي بزيادة %6.9
ً
ً
مدفوعة بشكل أساسي
مقارنة بعام 2020م
بأداء المجموعة القوي في قطاع الموانئ
والمحطات الحاويات التي زادت اإليرادات
بنسبة .%5.8
ارتفع إجمالي الربح ليصل إلى 446.5
مليون ريال سعودي بزيادة تعادل %5.4
بينما انخفض إجمالي هامش األرباح بنسبة
طفيفة لم تتجاوز  %0.7كرد فعل بشكل
أساسي النخفاض حجم مناولة الحاويات في
قطاع الموانئ خالل النصف الثاني من عام
2021م وزيادة التكاليف المباشرة .وبإتباع
نهج مدروس في إدارة التكاليف تمكنت
ٍ
المجموعة من زيادة الربح التشغيلي المعدل
ليصل إلى  286.6مليون ريال سعودي بنسبة
 %11.8في نهاية العام.

تركز المجموعة على تحقيق توازن بين المخاطر
واإليرادات مع التريث والتحلي بالحكمة في متابعة
الفرص وتعقبها بما يعزز محفظة االستثمارات
ويحقق قيمة مجزية للمساهمين.

مليون ريال سعودي

محمود حسين
انخفض صافي الدخل المعلن بمقدار ،%58.5
متأثرا بانخفاض الهوامش ،والتكاليف غير
ً
المتكررة البالغة  7.1مليون ريال سعودي
وتأثير انخفض حصة “سيسكو” من صافي
دخل محطة بوابة البحر األحمر خالل النصف
الثاني من عام 2021م.
وانخفــض صافــي الدخل المعدل وحســاب
الدخــل مــن الصفقــات غيــر االعتياديــة بقيمة
 65مليون ريال ســعودي بنســبة .%2.30
بمــا يعــادل ربحــا للســهم بقيمــة  0.80ريال
ســعودي مقارنة ريال ســعودي للســهم 0.81
فــي عام 2020م.

مليون ريال سعودي

2021

2020

نسبة التغير %

اإليرادات (باستثناء إيرادات اإلنشاء)

921

862

6.9

()438

8.4

اجمالي الربح

446

424

5.2

مصروفات بيع وتوزيع  ،ومصروفات
عمومية وادارية

()168

()168

–

الدخل التشغيلي

278

256

8.6

صافي تكاليف التمويل

()204

()133

53.4

حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة

24

22

9.1

ايرادات اخرى

15

88

()83.0

الزكاة وضريبة الدخل

()18

()16

12.5

صافي الربح للمجموعة

95

217

()56.2

حقوق االقلية

()37

()78

()52.6

صافي الربح

58

139

()58.3

تكاليف اإليرادات (باستثناء تكاليف اإلنشاء)* ()475

“

سيسكو التقــريــر السنـــوي 2021

نظرة عامة على االستراتيجية

2021

2020

57.9

139.4

تعديالت لمرة واحدة:
المعيار الدولي التاسع ( )9تعديل القرض

–

()31.9

عكس مخصص تكاليف استبدال األصول

–

()75.2

عكس مخصص الزكاة

()4.6

()8.0

تكاليف لمرة واحدة

11.7

مجموع التعديالت

7.1

()115.1

أثر التعديالت على صافي دخل “سيسكو”

7.1

()72.9

صافي الدخل المعدل للشركة األم

65.0

66.5

المركز المالي

بلغ صافي األصول الموحدة في  31ديسمبر،
2021م  2,296مليون ريال سعودي بزيادة
قدرها  586.8مليون ريال سعودي مقارنة
بالعام السابق ،وذلك بفضل األرباح وزيادة
السيولة التي تحققت بعد بيع جزء من حصة
شركة محطة بوابة البحر األحمر.
شهدت الشركة بنهاية العام تدفقات نقدية
مرتفعة حيث زادت بنسبة  %364لتبلغ 748
مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق
حيث بلغت  161.2مليون ريال سعودي،
مدعومة باألداء التشغيلي القوي في كافة
القطاعات التشغيلية وارتفاع السيولة النقدية
على مستوى المجموعة.
كما تحسن صافي الدين دون احتساب
االلتزامات اإليجارية طبقاً لمعيار المحاسبة
الدولي  16تحسناً كبيراً ليصل المبلغ الصافي
إلى  119.6مليون ريال سعودي (صافي
الدخل دون احتساب االلتزامات اإليجارية طبقاً
لمعاير المحاسبة العالمي  16كما هي في 31
ديسمبر2020 ،م  456.9مليون ريال سعودي
بما يعكس عائدات صفقة شركة محطة بوابة
البحر األحمر :وتحسن التدفقات النقدية في
شركات االستثمار في المحفظة الرئيسية.

وتؤمن اإلدارة بأن المجموعة تمتلك القوة
المالية وموارد رأس المال التي تدعم تنفيذ
خططها االستراتيجية التي يضعها مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالتركيز الدائم على
نمو االستثمار وتوسيع العمليات التشغيلية
في القطاعات الرئيسية من خالل التخصيص
المنضبط والمدروس لرأس المال.

نشاط االستثمارات

تمكنت “سيســكو” في يوليو 2021م من
اســتكمال بيع  %21.2من أســهم “شــركة
محطــة بوابــة البحر األحمر المحدودة”
لصندوق االســتثمارات العامة و“كوســكو”
بقيمة  556.5مليون ريال ســعودي ،وبلغ
صافــي التدفــق النقــدي للمجموعة بعد خصم
تكاليف الصفقة  545.5مليون ريال ســعودي.
انعكــس تأثيــر المعاملــة في حقوق ملكية
المجموعــة دون أي تأثيــر علــى بيان الدخل.
حققت شــركة “سيســكو”  302.5مليون ريال
ســعودي كعائد على االســتثمار .يراجع مجلس
اإلدارة باســتمرار خطط اســتثمار العائدات من
الصفقة مع الحفاظ على الهدف األساســي
المتمثل في تعزيز قيمة أســهم الشــركة.
وفي نوفمبر استحوذت شركة “لوجي بوينت”
على  %100من رأس المال لمجموعة (“إليت”)

من خالل شركة جرين دوم لالستثمارات
المحدودة والتي تمتلك فيها شركة “لوجي
بوينت” بنسبة  ،%31.7مما يؤكد على نهج
المجموعة في التوسع من خالل االستثمار
بمحفظة قطاع الخدمات اللوجستية.
وخالل العام نفذت المجموعة الكثير من
المشروعات االستثمارية والعمليات التشغيلية
التي اشتملت على مجموعة متنوعة من
فرص االستثمار الجديدة الواعدة .وتركز
المجموعة على تحقيق توازن بين المخاطر
واإليرادات مع التريث والتحلي بالحكمة
في متابعة الفرص وتعقبها بما يعزز
محفظة االستثمارات ويحقق قيمة مجزية
للمساهمين.

توزيع األرباح

لدينا سياسة توزيع أرباح تراعي كل من الربحية
ومستوى التوفر النقدي ،المستمد من
االحتياطيات القابلة للتوزيع للشركة ،والتي
تنشأ بشكل أساسي من توزيعات األرباح
المستلمة من الشركات التابعة.
بالنسبة لعام 2021م ،أوصى مجلس اإلدارة
بتوزيع أرباح قدرها  0.8ريال سعودي للسهم،
مع المحافظة على نفس قيمة التوزيع
المعلنة في عام 2020م على الرغم من
انخفاض صافي الدخل المعدل.

التوقعات لعام 2022

تمتلك “سيسكو” كافة الموارد والمصادر التي
تحقق لها القدرة على األداء المرن وإحداث
تنوع متميز في محفظتها االستثمارية ،حيث
يتوفر لديها كماً قيماً من السيولة لمواصلة
االستثمار من خالل التوسع داخلياً باالستثمار
في األصول الحالية والتوسع خارجياً من خالل
عمليات االستحواذ التي تحقق قيمة متراكمة
لصالح المحفظة الرئيسية .وسوف تستمر
المجموعة في التزامها بتطبيق االستراتيجية
الجديدة التي تهدف إلى تحقيق إيرادات
مستدامة وطويلة األجل للمساهمين.

* اإليرادات وتكاليف اإليرادات ال تشمل إيرادات اإلنشاء
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أهمية العالقة مع
أصحاب المصلحة
انطالقاً من كونها شركة استثمارات
استراتيجية هدفها الرئيسي توسيع
نطاق استثماراتها وتحقيق المزيد من
اإليرادات ،تولي مجموعة “سيسكو”
أصحاب المصلحة أهمية كبيرة تختلف
عن غيرهم في كثير من الشركات
والمؤسسات االستثمارية األخرى،
وفيما يلي نبذة عن مجموعات
شرح لمدى
أصحاب المصلحة مع
ٍ
أهمية التعاون والتواصل معهم
وكيفة التفاعل وتنمية عالقات العمل
الرئيسية بينهم وبين المجموعة.
حيث يتواصل مجلس اإلدارة وشركات المجموعة معهم
بشكل منتظم ويرحبون بآرائهم ومالحظاتهم ،ويسترشد
المجلس بتواصله معهم في تدبير شؤون المجموعة واتخاذ
القرارات التي تتعلق باستراتيجية المجموعة واإلشراف على
شركات االستثمار التابعة لها.

المساهمون

يحافظ مجلس اإلدارة على التزامه بالتفاعل والتواصل بشكل
فعال وبناء مع المساهمين ،وتتواصل الشركة بشكل دائم مع
ٍ
المساهمين من خالل التفاعل مع أحداث السوق واقتراحات
المساهمين وتقارير التحليل والتقارير الربع سنوية واالجتماعات
الثنائية والتواصل عبر الهاتف والرسائل اإلخبارية عبر موقع
تداول أو موقع المجموعة.
ويدعو مجلس اإلدارة المساهمين إلى حضور الجمعيات
العامة والتصويت على قراراتها بهدف مناقشة الحوكمة
واالستراتيجية والتعرف على آراء المساهمين واهتماماتهم.

الجهات الحكومية والتنظيمية

تزاول مجموعة سيكسو نشاطها ضمن القوانين واللوائح
التنظيمية وتحرص على تطبيق اإلجراءات واللوائح ذات الصلة
تنسيق وثيق
ٌ
على كافة مراحل العمليات التشغيلية ،كما يجري
وتواصل دائم بين الشركات التابعة والجهات الرسمية لتقديم
خدمات تستوفي أعلى معايير الجودة طبقاً لعقود اإلسناد
طويلة األجل.

شركات االستثمار التابعة
والزميلة في محفظة الشركة

تحقق المجموعة المزيد من األرباح والقيمة من خالل التعاون
الناجح بينها وبين الشركات التابعة والزميلة لتنفيذ العمليات
التشغيلية واألعمال الرئيسية بشكل متناسق ،وتمثل التقارير
الصادرة عن مجالس اإلدارة بالشركات التابعة والزميلة بمثابة
قنوات التواصل الرئيسية بين المجموعة وشركات المجموعة،
ويأخذ هذا التواصل الطابع الرسمي على مستوى مجلس
اإلدارة والطابع غير الرسمي من خالل فريق اإلدارة بمجموعة
سيكسو الذي يقدم خدمات استشارية مؤسسية على
مستوى عالي من المهنية بصفة مستمرة.
28

المجتمع المحلي

ُيمثل العطاء أحد القيم السامية التي يؤمن بها مجتمعنا ،وفي
سبيل تحقيق المجموعة لدورها الخيري في المجتمع ،تمتلك
“سيسكو” والشركات التابعة قائمة بالجهات الخيرية المحلية
تخصص لها التبرعات للتفاعل مع فئات المجتمع المختلفة.
ولمزيد من التفاصيل حول المبادرات المؤسسية والمجتمعية
والعمل الخيريُ ،يرجى االطالع على تقرير االستدامة.

الموظفون

تلتزم المجموعة بتوفير بيئة صحية تساهم على تعزيز كفاءة
الموظفين ورفاهيتهم ،حيث تحرص المجموعة على حصول
آمن للعمل.
الموظفين على التدريب السليم وتوفير
ٍ
مناخ ٍ
وفي المقابل تتوقع المجموعة منهم حسن السلوك وااللتزام
بجميع اإلجراءات القانونية والتنظيمية حرصاً على استمرارية
وسالمة أعمال المجموعة.
ويحظــى ذلــك بقــدر كبيــر مــن االهتمام خاصة في ضوء إقرار
الســلطات الرســمية لمجموعة من تدابير الســامة لمكافحة
وباء كورونا المســتجد بما يشــمل االلتزام بتطبيق جميع
توجيهات وزارة الصحة وتوزيع النشــرات الدورية عن فيروس
كورونــا وتســهيل عــودة الموظفيــن إلى المملكة في ظل
القيود المفروضة على الطيران والمســاعدة في اإليفاء
بمتطلبــات التطعيم.
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استعراض محفظة االستثمار
قطاع الموانئ
والمحطات

نظرة عامة على األداء المالي 2021م (مليون ريال سعودي)
724

نظــرة عــامـة

684

تتصدر شركة محطة بوابة البحر األحمر نجاح المجموعة في هذا القطاع بداية من
التأسيس والتشييد حتى تصدرت قطاع الموانئ وأصبحت أكبر شركة في المملكة
وحققت موقعاً ريادياً بين شركات الحاويات من حيث اإلنتاجية التشغيلية على الصعيد
الدولي .وتدعم أعمال المجموعة في قطاع الموانئ رؤية المملكة .2030
ففي عام 2021م اتخذت شركة محطة بوابة البحر األحمر خطوات
رئيسية لتوسيع مدى خدماتها وتعزيز موقعها في المملكة والمنطقة
بأسرها .وقد مكنت قوة شركة محطة بوابة البحر األحمر عمليات
المجموعة التشغيلية في قطاع الموانئ من اجتياز التحديات العالمية.
وقد عانى قطاع الموانئ معاناة شديدة إثر مواجهة العديد من
التحديات في األعوام األخيرة جراء تفشي وباء كورونا وتأثيره على
سلسة التوريد والطلب على الحاويات وخطوط الشحن .ورغم هذه
التحديات ،عززت شركة محطة بوابة البحر األحمر حصتها السوقية

30

المعلن
المعدل

121
504
53 53

من خالل االستحواذ والدمج المدروس للجزء الشمالي لميناء جدة
اإلسالمي مما أضاف  700موظف للشركة وتمكنت الشركة من دمج
الهيكل التنظيمي الكامل مع تحسين مستوى الكفاءة.

2021

وعالوة على ذلك ،أثبتت الشركة قدرتها على المرونة في وجه تحديات
نموا هو األعلى منذ تأسيسها مع المحافظة على
السوق وحققت ً
هامش أرباح جيدة.

استراتيجية  2022والمستقبل

2020

اﻹﻳﺮادات

2019

تهدف استراتيجية المجموعة في قطاع الموانئ والمحطات إلى
توسيع نطاق النجاح المحلي ليمتد إلى األسواق اإلقليمية والدولية
وتحقيق أقصى استفادة من قاعدة المساهمين القوية التي تتمتع
بها شركة محطة بوابة البحر األحمر ،وتسعى “سيسكو” إلى تعزيز
تواجدها في القطاعات الرئيسية من خالل البحث عن الفرص الواعدة
لتنويع أعمالها االستثمارية في كافة أرجاء المملكة من خالل االستثمار
المدروس لالستثمارات الداخلية والخارجية مع التركز بشكل خاص على

2021

56

2020

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ

42

42

2019

األسواق الناشئة في أفريقيا وأسيا ،وتهدف “سيسكو” إلى توسيع
نطاق تواجداها في األسواق العالمية بالتحول من مشغل ميناء واحد
قدرات
ٍ
إلى مشغل موانئ متعددة يتميز بقدرته المتأصلة على تحقيق
إضافية في األسواق االستراتيجية.
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 16+مليون حاوية
سعة  20طن

حصة “سيسكو”
من األرباح

78.6

الخدمات
تعمل شركة محطة بوابة البحر األحمر في
مجال تطوير وتشغيل المحطات وهي أول
شركة تنفذ مشروع بناء وتشغيل ونقل
الملكية بتمويل خاص في المملكة ،وتستخدم
الشركة األنظمة الحديثة وتزاول نشاطها من
خالل أفضل األدوات والمعدات .وتمتلك
الشركة أكبر طاقة استيعابية في المملكة
حيث استحوذت على ما يقرب من  %30من
السوق في المملكة عام 2021م.
شركة محطة بوابة البحر
األحمر في 2021
يعتبر هذا العام مرحلة فاصلة في مسيرة
شركة محطة بوابة البحر األحمر وحمل الكثير
من التطورات اإليجابية للشركة ،ففي شهر
يوليو 2021م أكملت “سيسكو” الشريك
المؤسس واألكبر للشركة بالتوافق مع
مساهمي األقلية بيع جزء من حصة الشركة
إلى صندوق االستثمارات العامة وشركة
“كوسكو “ شيبينج بورت ليميتد.
وقد جاءت هذه الصفقة عالمة فارقة في
تاريخ الشركة حيث دخلت الشركة في شراكة
مع إثنين من أكبر الكيانات االستثمارية مما
يضاعف قدرتها على االستثمار في المملكة
واألسواق الناشئة الواعدة.
وبالرغم من التحديات والظروف القاسية التي
شهدتها األسواق هذا العام ،حققت شركة
محطة بوابة البحر األحمر تقدماً في دمج
الجزء الشمالي من ميناء جدة اإلسالمي الى
عملياتها .وتسعى الشركة إلى رفع طاقتها
االستيعابية في محطات الميناء من خالل
التوسعات الجارية في العمليات التشغيلية
وأعمال التطوير األخيرة.
ونفذت الشركة العديد من أعمال التطوير
والخدمات في عام :2021
1.نظام تشغيل آلي على طراز عالمي مما
رفع من كفاءة عمليات غرف التحكم مع
تطوير أعمال المناولة من خالل الروافع
والبوابات اآللية باإلضافة إلى استخدام
المركبات اآللية.
2.أطلقت الشركة خدمات األرصفة للرحالت
البحرية الترفيهية بالشراكة مع شركة كروز
السعودية في مقر إدارة الرحالت البحرية
بجدة.
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األداء
عاما
سجلت شركة محطة بوابة البحر األحمر ً
آخر من األداء اإليجابي على الرغم من تأثر
اإليرادات واألرباح بشكل كبير خالل النصف
الثاني من عام 2021م بسبب االنخفاض في

عدد الحاويات والبضائع التي تم مناولتها
من خالل محطة الحاويات .و هذا التأثير ناتج
عن األسواق أنحاء المملكة نتيجة لقضايا و
معوقات المرتبطة بسلسلة التوريد العالمية
والقيود المفروضة على السياحة وانخفاض
مستويات اإلنفاق االستهالكي .وعلى الرغم
من هذه التحديات ،استمرت شركة محطة
بوابة البحر األحمر في زيادة حصتها في السوق
في ميناء جدة اإلسالمي والمنطقة الغربية.
نظراً لتفشــي وباء كورونا ،تعرضت األســواق
خــال عــام 2021م إلــى الكثير من التقلبات
وانخفض أداء ســوق االســتيراد بمقدار
نقطتين ،غير أن شــركة محطة بوابة البحر
ً
مدفوعة بنمو الســوق بنســبة %5
األحمر
تقريبــا تمكنــت مــن زيادة حجم مناولة الحاويات
بنسبة .%10
وعالوة على ذلك ،عانى سوق االستيراد
السعودي على الساحل الغربي من انخفاض
بنسبة  %20جراء أسباب معقدة تشمل تبعات
وباء كورونا وتحديات الخدمات اللوجستية
خارج المملكة .وتسبب هذا التباطؤ في
انخفاض ملحوظ لعوائد الشركة مما أثر على
ً
واستجابة
صافي األرباح وصافي الدخل.
لذلك ،استحدثت الشركة آليات لضبط التكلفة
لتعزيز كفاءتها ورفع القدرة التنافسية تحضيراً
لتعافي االقتصاد المحلي.
انخفض صافي الدخل المعدل (المعدل
الستبعاد تأثير العناصر غير المتكررة في عام
 )2020بنسبة  ، %5.3ويرجع ذلك أساساً
إلى االنخفاض في إجمالي االرباح  ،و استقرار
التكاليف التشغيلية على نفس المستوى.
الموائمة مع استراتيجية “سيسكو”
تلوح فرصة سانحة أمام شركة محطة بوابة
البحر األحمر لتعزيز تواجدها في األسواق
الدولي لتتحول من مشغل موانئ فردي
إلى مشغل موانئ متعدد مع تميزها
بالقدرة على تحقيق إمكانيات إضافية في
األسواق االستراتيجية الرئيسية .وتستهدف
الشركة بشكل رئيسي االستثمار في األصول
والموجودات القائمة نظراً لكونها شركة
واعدة تسعى لتوفير الفرص لمضاعفة
اإليرادات النقدية مقارنة بالموجودات
التأسيسية .وفي الوقت الحالي تبحث الشركة
عن فرص استثمارية في منطقة البحر األحمر
وآسيا وأفريقيا لتأسيس مجموعة عمليات
في الموانئ الدولية الواعدة بما يتماشى مع
استراتيجية “سيسكو” .
وسوف تركز الشركة على تعزيز موقعها
الريادي داخل المملكة كونه السوق الرئيسي

ألعمالها وتتوفر فيه فرص كبيرة للنمو من
خالل تقديم العطاءات للحصول على عقود
اإلسناد الجديدة لتلبية الطلب المستمر على
رفع الطاقة االستيعابية لإلنتاج في المملكة.
كما تسعى الشركة إلى خلق كيانات مشتركة
مع الشركات األخرى التابعة لمجموعة
“سيسكو” لتعزيز المشاريع االستثمارية في
السوق المحلي.
وباإلضافة إلى األهمية التي توليها الشــركة
للتنوع نحو أعمال الشــحن األخرى حيث
تحتفظ محطات وموانئ شــحن البضائع
الســائبة والبضائــع المتنوعــة بالعديد من عقود
اإلسناد المربحة.

 53رحلة بحرية

نسبة الملكية
الفعلية لـ

سيسكو

تم تنظيمها منذ إدراج خدمات
الرحالت البحرية ضمن خدمات
الشركة في يوليو 2021

36.36
2.9

مناولة لكل الساعة
متوسط اإلنتاجية للمرفأ

اإلنتاجية التراكمية للشركة
خالل  10سنوات الماضية

%

شركة محطة بوابة البحر األحمر تتصدر السوق السعودي
وهي أكبر مشغل محطات حاويات في المملكة

BMPH 136

%

مليون حاوية نمطية

( %12+زيادة في اإلنتاجية)

4.8

 110ناقالت
بحرية عمالقة

( +13,000حاوية سعة
 20طن) تم مناولتها

مليون حاوية سعة  20طن

(السعة الحالية )

توقعات وأهداف 2022
تحتل شركة محطة بوابة البحر األحمر موقعاً
ريادياً يمكنها من التركيز على المشروعات
الرئيسية بما يحقق لها النمو في المستقبل.
وفي عام  ،2022تتوقع الشركة تعافي قطاع
مناولة الحاويات في بوابات الموانئ وتأمل
في تحقيق نتائج إيجابية مربحة من تطبيق
استراتيجية النمو المحلية والعالمية.
وعالوة على ذلك ،سوف تركز الشركة على
استقطاب واستمرار أفضل الكفاءات لتعزيز
موقعها في مواجهة تحديات المستقبل
ورفع قدرتها التنافسية .كما تولي الشركة
مزيدا من االهتمام لعمالئها بالتركيز على
تطوير الخدمات والمنتجات البرية مع توجه
الشركة في نفس الوقت إلى االستفادة من
فرص االستثمار في زيادة الخدمات المائية
والتوسع جغرافياً بتأمين المزيد من خدمات
خطوط الشحن وتوسيع مدى غطاء المسافة
ليصل إلى شرق أفريقيا.
وتخطط الشركة لمواكبة األنظمة الرقمية
الحديثة في القطاع من خالل تكييف
اإلجراءات وتنمية المهارات لالستفادة من
وختاما ،تهدف الشركة
االستثمارات اآلمنة.
ً
إلى الحد من التأثير البيئي لعملياتها من خالل
تأسيس نظام يتميز باالستدامة والكفاءة
واالنسيابية ويقلل من أوقات انتظار السفن
على المرفأ ويحد من التأثير على البيئة.

)Volume (TEUs ’000

2,904

2,639

1,820
1,084

1,432

1,207

2020 2021

تعتبــر شــركة محطــة بوابــة البحــر األحمــر أكبــر
مشــغل لمحطــات الحاويــات فــي المملكــة ،كمــا
إنهــا مــن أفضــل الشــركات عالميــا فــي نطــاق
العمليــات التشــغيلية.
تتمتــع الشــركة بالمعرفــة والخبــرات الالز مــة
للتو ســع فــي الســوق المحلــي والدولــي.

2020 2021

Transhipment Gateway
2021
مشغل
ّ
أفضل
محطة حاويات
للعام

خالل مؤتمر “ ”ShipTekالدولي
السنوي الرابع عشر للصناعة البحرية
والنفطية والغاز.

2020 2021

Total

2021
أفضل صفقة
إقليمية

2020

جوائز سيتريد السنوية للشرق األوسط
وشبه القارة الهندية وأفريقيا

جوائز سيتريد في دورتها السنوية الـ 17
للشرق األوسط وشبه القارة الهندية
وأفريقيا

جائزة اإلستدامة
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قطاع الخدمات والمناطق
اللوجستية والصناعية

قطاع الخدمات والمناطق اللوجستية والصناعية في “سيسكو”

نظــرة عــامـة

أساسيا في استراتيجية “سيسكو”
عنصرا
تُ عد الخدمات والمناطق اللوجستية والصناعية
ً
ً
لكونها توفر خدماتها في هذا القطاع وتعمل كمنصة لوجستية متكاملة ،لذا تعتزم
“سيسكو” التوسع في عملياتها التشغيلية من الخدمات اللوجستية والصناعية لتشمل
كافة جوانب سلسلة القيمة اللوجستية وذلك من خالل خدمات لوجستية متكاملة
وسلسة يتم تمكينها بواسطة المنصات الرقمية ،وبفضل استثماراتنا االستراتيجية في
كال من شركات “لوجي بوينت” (الشركة الرائدة في مجال تطوير وتشغيل المناطق
ً
اللوجستية في المملكة) وشركة الجبر تالكي السعودية ،وشركة اسناد ،تسارع نمو
األعمال التجارية لتشمل مجموعة متنوعة من الخدمات اللوجستية.
جاء عام 2021م ومعه الكثير من الصعاب والتحديات التي واجهت
عمالء الخدمات اللوجستية العالمية والمحلية أيضاً باإلضافة إلى نقص
غير مسبوق في توفر الحاويات وسفن الشحن ،واالرتفاع الملحوظ في
أسعار شحن وعوامل االقتصاد الكلي.
أداء
ورغم هذه التحديات ،حقق قطاع الخدمات اللوجستية للمجموعة ً
قويا على المستوى المالي والتشغيلي باإلضافة الي نمو قوي في
ً
األرباح وخفض التكاليف.

استراتيجية 2022م والمستقبل

تركز استراتيجية “سيسكو” في قطاع الخدمات اللوجستية والصناعية
على التوسع في الخدمات اللوجستية مع إيالء األولوية لنموذج

34

نسبة الملكية – %76

توفر مجموعة كاملة من الحلول اللوجستية
التي تشمل المستودعات والتخزين والنقل

توفر مجموعة كاملة من الخدمات
اللوجستية المتخصصة للصناعات الكيماوية
والبتروكيماوية في المملكة

نظرة عامة على األداء المالي 2021م (مليون ريال سعودي)

10.9

101
85

األصول الخفيفة ،لذا سوف نركز على رفع حجم استثمار المجموعة
في المنشآت والتنويع باستحداث خدمات جديدة بما في ذلك الشحن
أيضا
وإدارة محطات السكك الحديدية .وسوف تواصل “سيسكو” ً
أعمال النمو في الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء المملكة لتصبح
مزود للخدمات الشاملة ،وبالتوازي مع ذلك ،تخطط المجموعة أيضا
مواصلة التوسع وتحقيق التوازن في محفظة األعمال الرئيسية الحالية.
وفي يونيو2020 ،م أعلنت المملكة عن االستراتيجية الوطنية للنقل
والخدمات اللوجستية والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز
عالمي للخدمات اللوجستية مما يقدم فرصا مربحة في هذا القطاع.

نسبة الملكية – %33.3

نسبة الملكية – %97

80

5.5
2.6

2021

2020

اﻹﻳﺮادات

2019

2021

2020

ﺻﺎﻓﻲ اﻻرﺑﺎح

2019
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حصة “سيسكو” محطة اإليداع
من اإليرادات المعدلة وإعادة التصدير
تزاول شركة “لوجي بوينت” عملياتها في قطاع منشآت وعقارات مناطق الخدمات
اللوجستية ومتخصصة في تميكن الخدمات اللوجستية وتحقيق قيمة لعمالئها من
خاللها تصدرها لسلسة التوريد وكونها مركزاً للخدمات اللوجستية في المنطقة.
الخدمات
تقدم “لوجي بوينت” خدمات من الطراز العالمي في مجال التخزين
ومرافق التوزيع والمستودعات وخدمات القيمة المضافة حسب طلب
العمالء من خالل كيانين رئيسيين :الشركة السعودية لتنمية التجارة
والصادرات وشركة تشغيل الخدمات المساندة المحدودة التي تعمل
بشكل جماعي تحت مظلة “لوجي بوينت”.
وتمتلك “لوجي بوينت” العديد من منشآت الخدمات اللوجستية بعد
تطويرها في ميناء جدة اإلسالمي وتشرف على إدارتها في الوقت
الحالي ،كما تقوم حاليا بتطوير منشآت لوجستية في مواقع أخرى من
المملكة بمساحة تصل إلى  1مليون متر مربع.
كما تقدم الشركة خدمات لوجستية ذات قيمة مضافة من خالل
الموظفين والعاملين الذين يتمتعون بالكفاءة والمهارة وملكيتها من
أسطول للشاحنات والمعدات.
“لوجي بوينت” في 2021
حققت شركة “لوجي بوينت” العديد من اإلنجازات في عام 2021م،
حيث ركزت خالل العام على تقوية موقعها في السوق بين شركات
المنشآت العقارية الصناعية .وعززت الشركة بند المستودعات في
محفظتها االستثمارية حيث وقعت اتفاقيات استراتيجية جديدة تهدف
إلى تعزيز تواجدها الجغرافي في جدة مع تطلعها إلى التوسع في مدن
أخرى بالمملكة في عام .2022
ووقعت “لوجي بوينت” عقداً لبناء مرافق خاصة في مركز جدة
للخدمات اللوجستية لصالح شركة المخازن المتحدة ،حيث ارتفع
الطلب في 2021م على مستودعات اإليداع وإعادة التصدير ووصلت
نسبة اإلشغال  %99مع إضافة المرافق متعددة األغراض والذي
يتوقع الخبراء أن تجذب المزيد من االستثمارات الدولية وتنمو معها
األعمال الرئيسية للشركة في االستثمارات الحالية ،وبدأت الشركة
بناء قرية المستودعات جديدة في منطقة اإليداع وإعادة التصدير
وتخطط لالنتهاء منها في الربع الثالث من عام  .2022وتضم القرية
مناطق مخصصة لمناولة حاويات البضائع المجمدة والمبردة والمعلبة
والبضائع الجافة مع استحداث منطقة إضافية مجهزة لمناولة شحنات
األدوية والمواد الطبية داخل ميناء جدة اإلسالمي.
وأكملت “لوجي بوينت” تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات
المسمى (رامكو) في 2021م مما يوفر منصة واحدة متكاملة إلدارة
سلسلة للعمليات التشغيلية .عالوة على ذلك ،طبقت “لوجي بوينت”
جديدا في منطقة اإليداع وإعادة التصدير من خالل التعاون مع
نظاما
ً
ً
هيئة الغذاء والدواء السعودية لفحص المواد االستهالكية والغذائية
عن بعد باستخدام التكنولوجيا االفتراضية .ويساعد هذا النظام بعد
االنتهاء من تطبيقه بالكامل على توفير السرعة والمرونة بما يوفر
وقت التخليص والفسح الجمركي لشحنات األغذية مع تطبيق جميع
اإلجراءات وتأمين كافة الضمانات.
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األداء
أداء متميزا هذا العام ،مع نمو اإليرادات بنسبة
بوينت”
“لوجي
حققت
ً
مدفوعا بزيادة الطلب على خدمات التخزين
 %19مقارنة بعام 2020م،
ً
ونمو إيرادات الخدمات اإلضافية.

11

%

نسبة الملكية
لـ “سيسكو”

األولى من نوعها في المملكة

مع هيئة الموانئ السعودية

تعزيز تواجدها

قاعدة عمالء قوية
من الشركات

في المملكة وفي االستثمارات
واألسواق االستراتيجية في
مناطق الخدمات اللوجستية
ذات موقع متميز.

76

%

اتفاقية بناء وتشغيل
ونقل ملكية

واالستثمارات الكبرى

نسبة اإلشغال 49
نسبة اإلشغال  %99المستودعات

 %الساحات المفتوحة

ونجحت الشركة في عقد شراكات جديدة وبدأت تنفيذ مشروعات
استراتيجية إضافية .وارتفعت نسبة إشغال المستودعات إلى %100
بينما زادت عوائد الخدمات اإلضافية المقدمة للعمالء بنسبة %23
خالل العام الماضي .وفي المقابل ،تواصلت معاناة سوق الخدمات
اللوجستية فتراجع بسبب االرتفاع غير المسبوق في تكلفة الشحن
ونقص السفن والحاويات .وانعكس هذا التراجع على عمليات “لوجي
بوينت” في الموانئ حيث تعتمد على تدفق الحاويات من الشركات
العاملة في الخدمات اللوجستية المستقلة ،لكن جاء األداء اإلجمالي
إيجابيا.
للشركة من حيث السوق والمنافسة
ً
انخفض صافي الدخل المعدل (باستثناء تأثير عكس اثر عقد اإليجار
للمعيار المحاسبي الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16في عام
أساسا إلى انخفاض الهوامش
 )2020بنسبة  ،%26.7ويرجع ذلك
ً
اإلجمالية وزيادة تكاليف التشغيل خالل العام.
الموائمة مع استراتيجية “سيسكو”
تعتبر شركة “لوجي بوينت” واحدة من الشركات الرئيسية ضمن
مجموعة شركات “سيسكو” وتمثل محورا مهما في استراتيجيتها
الرامية إلى استمرار تطوير االستثمار في المنشآت العقارية لمناطق
الخدمات اللوجستية وتعزيز تواجدها في قطاع الخدمات اللوجستية
والصناعية مع التركيز على نموذج األصول الخفيفة .وبهذا تنسجم
عمليات “لوجي بوينت” مع استراتيجية “سيسكو” من خالل
االستثمارات متعددة المستويات في تطوير العقارات في مناطق
الخدمات اللوجستية داخل منطقة اإليداع وإعادة التصدير ومركزها
جدة.
وتعود استثمارات الشركة في مشروعات البنية التحتية بفوائد مضاعفة
على اقتصاد المملكة بجذب االستثمارات الجديدة والتي تمثل قاعدة
الموائمة بين استراتيجية “سيسكو” و”لوجي بوينت” مع رؤية المملكة
 2030وهدفها تحويل المملكة إلى مركز دولي للخدمات اللوجستية.
أهداف 2022
تركز استراتيجية الشركة خالل  2022على التوسع في المناطق الرئيسية
الواعدة بعمليات تجارية ذات ربحية عالية .وتهدف الشركة إلى تحقيق
االستفادة القصوى من منطقة اإليداع وإعادة التصدير ومنطقة جدة
للخدمات اللوجستية بنهاية العام .باإلضافة إلى تخطيط الشركة لتأمين
المصمم خصيصاً (حسب مواصفات
ثالث صفقات جديدة بنظام البناء
ُ
خاصة متفق عليها) لإليجار خالل الربع األول من العام.

تقدم شركة “لوجي بوينت” خدمات لوجستية ذات قيمة مضافة
من خالل الموظفين والعاملين الذين يتمتعون بالكفاءة والمهارة
وملكيتها من أسطول للشاحنات والمعدات.
الخدمات
اللوجستية بالشرق
األوسط

النقل والخدمات
اللوجستية بالشرق
األوسط

المركز المحوري لسلسلة
التوريد للعام 2021

المركز المحوري للخدمات
اللوجستية للعام 2021

جوائز أبطال النقل

والخدمات اللوجستية
في الشرق األوسط

أخبار الخدمات
اللوجستية

خالل الوباء 2021

المركز المحوري للخدمات
اللوجستية للعام 2021

رواد حلول منشآت الخدمات
اللوجستية للعام 2021
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نسبة الملكية
“سيسكو”
لـ
نظــرة عــامـة

تزاول شركة س.أ .تالكي السعودية المحدودة نشاطها بشكل رئيسي في مجال
المستودعات والنقل وخدمات الصيانة للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في المملكة.

33.3

الخدمات
في مجال الحلول اللوجستية ،تعمل شركة س.أ .تالكي في بناء
مرافق لوجستية جاهزة وتقدم حلول التخزين والحلول اللوجستية
للمواد الخطرة وغير الخطرة والتغليف والتخزين في الموقع وحلول
المستودعات وإدارة محطات الحاويات .كما تقدم الشركة خدمات نقل
شحنات المنتجات السائلة والجافة ومنتجات التغليف والخدمات الفنية
بما يشمل الصيانة وإدارة محطات الحاويات.

األداء
أداء قويا في مشروعاتها الحالية،
الشركة
حققت
2021م
عام
في
ً
وتمتلك الشركة في الوقت الحالي نسبة  %51من الحصة السوقية
في مشاريع وحدات التخزين .وانخفضت عوائد الشركة عن المبالغ
المخصصة في ميزانية غالبية المشروعات التي تنفذها ،لكن على الرغم
من انخفاض العوائد على عكس المقدر في الميزانيات ،نجحت الشركة
في زيادة صافي األرباح ب  %0.7مقارنة بالعام 2020م.

13.5

شركة شركة س.أ .تالكي السعودية المحدودة في عام 2021
على الرغم من تداعيات وباء كورونا المستجد التي ألقت بظاللها
على قطاعات الصناعة ،حافظت الشركة على أدائها المرن في تقديم
الخدمات خالل 2021م ،حيث فازت الشركة بثالثة مشروعات جديدة
تعزز استثمارها في الخدمات ،ودخلت الشركة سوق نقل البضائع
السائلة بعد إبرامها عقد مع شركة “الفارابي للبتروكيماويات” لنقل
المنتجات السائلة من مصنع “الفارابي” إلى محطات “الشركة العربية”
في ينبع .وتوسعت الشركة في تقديم خدماتها بعد حصولها على
وعالوة على
ً
عقود لتأهيل خطوط التغليف  5و  6من شركة “ابن زهر”.
ذلك ،وقعت الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) عقدا مع
شركة شركة س.أ .تالكي لتشغيل جميع مستودعات قطع الغيار لها
في منطقة الجبيل والرياض وينبع.

الموائمة مع استراتيجية “سيسكو”
استجابة الستراتيجية “سيسكو” الهادفة للتوسع في قطاع الخدمات
اللوجستية والصناعية ،أضافة شركة س.أ .تالكي خدمات نقل المنتجات
السائلة وتشغيل مستودعات قطع الغيار وتأهيل خطوط التغليف،
ونفذت الشركة عدة مشروعات جديدة ،مثل مشروع مستودعات
شركة سابك ،ونقل منتجات شركة الفارابي وتخزين منتجات داو وتأهيل
خطوط التغليف لشركة “ابن زهر”.

كما بدأت الشركة بنجاح إضافة مستودعات كيماوية الجديدة إلى
مرفق الخدمات اللوجستية في الميناء وبدأت المرحلة  3من مشروع
سافكو مما يحول المشروع بالكامل إلى شركة س.أ .تالكي ،ونجحت
الشركة أيضا في تجديد العقود الحالية مثل عقد سبيكو لمدة 3
سنوات وعقد لمدة لعامين آخرين ،كما فازت الشركة بعقد تخزين مادة
البوليمر لمدة  3سنوات.

أهداف 2022
تهدف شركة س.أ .تالكي إلى زيادة حصتها السوقية والبحث عن الفرص
لتعزيز تواجدها في األسواق ،وفي أعقاب نجاح الشركة في إكمال
المشروع األول في مجال الخدمات الفنية ،سوف تعرض الشركة هذه
الخدمات على عمالئها الحاليين .وعالوة على ذلك ،أحرزت الشركة تقدما
جيدا في المحطة متعددة االستعماالت وفي العام القادم ،سوف تركز
الشركة على بدء المشروع واالنتهاء من تجهيز ساحة التخزين بنهاية العام.
كما تهدف الشركة عقد شراكات مع عمالء جدد بهدف تنويع محفظة
عمالئها من خالل االستهداف المدروس للمشروعات االستراتيجية ذات
العائد المرتفع .باإلضافة إلى ذلك ،ونظرا لمواجهة معظم عمالء الشركة
تحديات في الصيانة واإلصالح والتأهيل والتخزين ,وفي ظل نجاح الشركة
في تنفيذ المشروع األول لها مع شركة سابك ،سوف تعرض الشركة
خدماتها على سبيكو وشركة بي آر سي وشركة تصنيع الوطنية.

اإليرادات

276.4

التوسع

مليون ريال سعودي
قطاعات
فيأحد
القطاع
ويعد هذا
أنظمة
( 260.7قطاع
رائدا في
تحتل
دورا ً
“سيسكو” ً
الغربية
المنطقة
2020م)
المياهللعام
سعودي
مليون ريال
%
البنية التحتية الرئيسية في إطار رؤية المملكة  2030وتمتلك المجموعة كافة األدوات
تطرحها تزيد
الدخل مبادرات الخصخصة التي خبرة
األعمال
حجم
الرؤية.
المشاركة في
والموارد التي
تمكنها منصافي

40.5

على  15عاما

للمياه
بعددأنظمة
المتصلة بقطاع
ريالالرئيسية
الخدمات
سعودي
تزاول “سيسكو” نشاطها في جميع مليون
موظفين
القطاع
يتجاوز هذا
وشركاتنا في
الصحي،
المياه إلى التوزيع
تحلية
(من
1,800
2020م)
الصرفللعام
مياهسعودي
ومعالجة ريال
( 40.20مليون
طن)
مليون
تقود الطريق كمزود خاص لخدمات القطاع الصناعي والقطاعات األخرى في المملكة
العربية السعودية.

استراتيجية  2022والمستقبل

تتمثل استراتيجية “سيسكو” لقطاع أنظمة المياه في تحسين أداء
الشركات االستثمارية في محفظتها الحالية من خالل تعزيز األصول
وتطوير خدمات متكاملة ،وتركز المجموعة على تحقيق أقصى استفادة
من إمكانياتها في المناطق الرئيسية والمناطق المجاورة ،وتحسين

الكفاءة وتوسيع نطاق العمليات التشغيلية الحالية بشكل كبير .كما
حاليا إلى استكشاف فرص التوسع في الشرق
تسعى المجموعة ً
األوسط مع سعي المجموعة لتحقيق النمو من خالل االستحواذ
المستهدف على الشركات المحلية لتحلية المياه.

العمليات التشغيلية لمجموعة “سيسكو”
في قطاع أنظمة المياه

حصة “سيسكو” – %10.5

توفر مجموعة كاملة من الخدمات التي تغطي إنشاء
وتشغيل محطات تحلية المياه والصرف الصحي والري
واألعمال الميكانيكية

حصة “سيسكو” – %50

متخصصة في إدارة المدن الصناعية وتشغيل وصيانة مرافق
المياه الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي

الحصة السوقية وفق أحجام التعهيد المتوقعة

%51

من حصة السوق

(وهو ما يشكل ضعف
حصه اقرب منافس لها)
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عقود خدمات وشراكة
 10سنوات مع شركة
سبيكو

أداء متميز شهدت
به شركة ابن زهر
في مشروع تأهيل
خط التغليف 5

أداء متميز في شراكتها
مع الفارابي ينبع
في مشروع نقل المنتجات
السائلة من مصنع الفارابي
إلى المحطات الشركة
العربية في ينبع

أداء متميز في شراكتها
مع شركة سابك
ولها دور هام من خالل
برنامج سابك العتماد
الموردين
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قطاع أنظمة المياه

العمليات التشغيلية لمجموعة “سيسكو”
في قطاع أنظمة المياه

حصة “سيسكو” – %65

نظــرة عــامـة

رائدا في قطاع أنظمة المياه ويعد هذا القطاع أحد قطاعات
دورا ً
تحتل “سيسكو” ً
البنية التحتية الرئيسية في إطار رؤية المملكة  2030وتمتلك المجموعة كافة األدوات
والموارد التي تمكنها من المشاركة في مبادرات الخصخصة التي تطرحها الرؤية.
تزاول “سيسكو” نشاطها في جميع الخدمات الرئيسية المتصلة بقطاع أنظمة للمياه
من تحلية المياه إلى التوزيع ومعالجة مياه الصرف الصحي ،وشركاتنا في هذا القطاع
تقود الطريق كمزود خاص لخدمات القطاع الصناعي والقطاعات األخرى في المملكة
العربية السعودية.

استراتيجية  2022والمستقبل

تتمثل استراتيجية “سيسكو” لقطاع أنظمة المياه في تحسين أداء
الشركات االستثمارية في محفظتها الحالية من خالل تعزيز األصول
وتطوير خدمات متكاملة ،وتركز المجموعة على تحقيق أقصى استفادة
من إمكانياتها في المناطق الرئيسية والمناطق المجاورة ،وتحسين
الكفاءة وتوسيع نطاق العمليات التشغيلية الحالية بشكل كبير .كما
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توفر مجموعة كاملة من الخدمات التي تغطي إنشاء
وتشغيل محطات تحلية المياه والصرف الصحي والري
واألعمال الميكانيكية

نظرة عامة على األداء المالي 2021م (مليون ريال سعودي)
96

المعلن

92

92

3.3 3.3

2020

2019

2021

2.4 2.4

2021

حاليا إلى استكشاف فرص التوسع في الشرق
تسعى المجموعة ً
األوسط مع سعي المجموعة لتحقيق النمو من خالل االستحواذ
المستهدف على الشركات المحلية لتحلية المياه.

حصة “سيسكو” – %50

متخصصة في إدارة المدن الصناعية وتشغيل وصيانة مرافق
المياه الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي

اﻹﻳﺮادات

2020

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ

2.8 2.8

المعدل

2019
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حوالي  %60من حصة

تعتبر شركة “كنداسة” لخدمات المياه هي أول شركة خاصة مزودة لمياه
الشرب تزاول نشاطها في تحلية مياه البحر وتوزيع مياه الشرب إلى المنشآت
الصناعية والمرافق التجارية بجدة.
الخدمات
تقدم شركة “كنداسة” مجموعة كاملة من الخدمات تشمل إنشاء
وتشغيل محطات تحلية المياه والصرف الصحي والري وأعمال الصيانة
واألعمال الفنية.
وتمتلك الشركة محطات تحلية في ميناء جدة اإلسالمي ورابغ بطاقة
إجمالية تبلغ  106.000م 3في اليوم.
“كنداسة” في عام 2021م
إنجازات هامة ،حيث
ٍ
استثنائيا حققت فيه
عاما
ً
شهدت شركة “كنداسة” ً
حصلت الشركة في عام 2021م على عقد البناء والتملك والتشغيل
إلمداد المياه المقطرة مع شركة أرامكو السعودية للزيوت األساسية
(لوبريف) ،ونجحت في إنشاء خطي إنتاج جديدين :اولهما توريد الماء
المقطر والثاني العمل على توفير محطات متنقلة ألنظمة معالجة
المياه .ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة اإليرادات حيث سيتطلب
إنشاء المشاريع إضافية لتغطية احتياجات المشاريع مثل مشروع نيوم،
وحدات متنقلة لمعالجة المياه باستخدام
ٍ
والبحر األحمر ،وأماال ،بإنشاء
خاليا الطاقة الشمسية.
كما دخلت “كنداســة” في شــراكة مع شــركات دولية ومحلية
للمشــاركة في المناقصات القادمة للشــركة الســعودية لشــراكات
الميــاه لعقــود المحطــات المســتقلة إلنتــاج الميــاه والمحطات
المســتقلة لمعالجــة ميــاه الصرف.
وفي أكتوبر 2021م ،وقعت الشركة اتفاقية جديدة مع ميناء جدة
اإلسالمي لتمديد عقد إيجار أرض مصنعها الحالي بجدة حتى منتصف
عام  2027لضمان استمرار الخدمات للمدن الصناعية والقطاع التجاري.
عالوة على ذلك ،وقعت شــركة “كنداســة” مذكرة اتفاق مع مزود
محلــي لتكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة لتطويــر نظام صديق للبيئة
لمعالجة المياه بهدف تقليل اســتهالك الطاقة بما يتماشــى مع
أهداف االستدامة.
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االداء
قويا في صافي األرباح وانخفاض
نموا ً
حققت شركة “كنداسة” ً
التكاليف في عام 2021م ،حيث وزادت العوائد اإلجمالية بأكثر من %4
مقارنة بعام 2020م لتصل إلى  97مليون ريال سعودي ،في حين ارتفع
صافي الدخل بنسبة  %10ليبلغ  5.6مليون ريال سعودي.
أما من حيث حجم المبيعات ،فقد ارتفعت مبيعات المياه بنسبة %3
مقارنة بعام 2020م ،مدفوعة في الغالب بمبيعات مياه محطة رابغ
التي تجاوزت  1.4مليون متر مكعب في عام 2021م مع الحفاظ على
أسعار تنافسية وهوامش أرباح قوية.
الموائمة مع استراتيجية “سيسكو”
وضعت شركة “كنداسة” خطة عمل تفصيلية تتماشى مع استراتيجية
“سيسكو” ،حيث قامت الشركة بتنويع مصادر إيراداتها من خالل إنشاء
خط إنتاج جديد وهو بيع الماء المقطر لتلبية المتطلبات الخاصة للقطاع
الصناعي .كما حصلت شركة “كنداسة” على عقد توريد مياه – إحدى
الشركات التابعة لشركة أرامكو السعودية.
باإلضافة إلى ذلك ،تجري شركة “كنداسة” مناقشات مع الشركات
المحلية والعالمية لتطوير نظام مستدام لتحلية المياه ،ووقعت الشركة
مذكرة شراكة مع شريكين دوليين للمشاركة في تطوير محطة مياه
أيضا استهداف
مستقلة تقع في رأس محيسن وستواصل الشركة ً
التشغيل والصيانة (العقود القائمة على األداء).
توقعات وأهداف 2022
تمتلك الشركة العديد من األهداف االستراتيجية لعام  ،2022مثل إنتاج
الماء المقطر وتطوير نظام صديق للبيئة لمعالجة المياه باستخدام
تكنولوجيا الطاقة المتجددة .وعالوة على ذلك ،تركز الشركة أيضا
على الحصول على امتياز لمشروع ضخم مع الشركة السعودية لشراكة
المياه ،والذي يتضمن عقودا محتملة للمحطات المستقلة إلنتاج المياه
والمحطات المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتتطلع الشركة
أيضا إلى الفوز بمشاريع التشغيل والصيانة في المستقبل.
ً

مزودة لمياه
المياه شركة
هي أول
تعتبر شركة “كنداسة” لخدمات
محطات خاصة
تزودهاخاصةأول
المياهمن
السوق
المنشآت
مياه الشرب
وتوزيع
الشركةالبحر
الشرب تزاول نشاطها في تحلية مياه
المياه
إلىوتوزيع
لتحلية
القطاع
لعمالء
في المملكة
الصناعية والمرافق التجارية بجدة .الصناعي في جدة.
االداء إنتاج
مصممة بطاقة
بدء تشغيل المصنع
الخدمات
5,000
رابغ
 22مليون
تقدم شركة “كنداسة” مجموعة كاملة من الخدمات تشمل إنشاء
بسعة وانخفاض
صافي األرباح
قويا في
نموا
حققت شركة
في ً
متر“كنداسة” ً
وتشغيل محطات تحلية المياه والصرف الصحي والري وأعمال الصيانة
التكاليف في عام 2021م ،حيث وزادت العوائد اإلجمالية بأكثر من %4
ارتفع.
يومياً
متر مكعب من المياه
مكعب سنويا
واألعمال الفنية.
مقارنة بعام 2020م لتصل إلى  97مليون ريال سعودي ،في حين
صافي الدخل بنسبة  %10ليبلغ  5.6مليون ريال سعودي.

وتمتلك الشركة محطات تحلية في ميناء جدة اإلسالمي ورابغ بطاقة
إجمالية تبلغ  106.000م 3في اليوم.

أما من حيث حجم المبيعات ،فقد ارتفعت مبيعات المياه بنسبة %3
مقارنة بعام 2020م ،مدفوعة في الغالب بمبيعات مياه محطة رابغ
التي تجاوزت  1.4مليون متر مكعب في عام 2021م مع الحفاظ على
أسعار تنافسية وهوامش أرباح قوية.

نسبة الملكية

إنجازات هامة ،لـحيث“سيسكو”
ٍ
استثنائيا حققت فيه
عاما
ً
شهدت شركة “كنداسة” ً

“كنداسة” في عام 2021

65

للقطاع الصناعي
الموائمة مع استراتيجية “سيسكو”

حصلت الشركة في عام 2021م على عقد البناء والتملك والتشغيل
إلمداد المياه المقطرة مع شركة أرامكو السعودية للزيوت األساسية
(لوبريف) ،ونجحت في إنشاء خطي إنتاج جديدين :اولهما توريد الماء
المقطر والثاني العمل على توفير محطات متنقلة ألنظمة معالجة
المياه .ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة اإليرادات حيث سيتطلب
إنشاء المشاريع إضافية لتغطية احتياجات المشاريع مثل مشروع نيوم ,
وحدات متنقلة لمعالجة المياه باستخدام
ٍ
والبحر األحمر  ,وأماال  ,بإنشاء
خاليا الطاقة الشمسية.

%

وضعت شركة “كنداسة” خطة عمل تفصيلية تتماشى مع استراتيجية
“سيسكو”  ،حيث قامت الشركة بتنويع مصادر إيراداتها من خالل إنشاء
خط إنتاج جديد وهو بيع الماء المقطر لتلبية المتطلبات الخاصة للقطاع
الصناعي .كما حصلت شركة “كنداسة” على عقد توريد مياه مع شركة
لوبريف – إحدى الشركات التابعة لشركة أرامكو السعودية.

إنتاج المياه

18.1

مترالشركات
مناقشات مع
مكعب
باإلضافة إلى ذلك ،تجري شركة “كنداسة”مليون
المحلية والعالمية لتطوير نظام مستدام لتحلية المياه ،ووقعت الشركة
:2020محطة مياه
المالي في تطوير
دوليين للمشاركة
مذكرة شراكة مع شريكين
(العام
أيضا استهداف
مستقلة تقع في رأس محيسن وستواصل الشركة ً
متر مكعب)
مليون
17.7
األداء).
القائمة على
التشغيل والصيانة (العقود

كما دخلت “كنداســة” في شــراكة مع شــركات دولية ومحلية
للمشــاركة في المناقصات القادمة للشــركة الســعودية لشــراكات
الميــاه لعقــود المحطــات المســتقلة إلنتــاج الميــاه والمحطات
المســتقلة لمعالجــة ميــاه الصرف.

حصة

مبيعات المياه

توقعات وأهداف 2022
تمتلك الشركة العديد من األهداف االستراتيجية لعام  ،2022مثل إنتاج
الماء المقطر وتطوير نظام صديق للبيئة لمعالجة المياه باستخدام
الشركة أيضا
مكعب
تكنولوجيا الطاقة المتجددة .وعالوة على ذلك ،تركز متر
على الحصول على امتياز لمشروع ضخم مع الشركة السعودية لشراكة
للمحطات:2020
المالي
(العام
16.9المياه
المستقلة إلنتاج
محتملة
المياه ،والذي يتضمن عقودا
والمحطات المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي و تتطلع الشركة
مكعب)
مليون متر
المستقبل.
والصيانة في
أيضا إلى الفوز بمشاريع التشغيل
ً

وفي أكتوبر 2021م ،وقعت الشركة اتفاقية جديدة مع ميناء جدة
اإلسالمي لتمديد عقد إيجار أرض مصنعها الحالي بجدة حتى منتصف
عام  2027لضمان استمرار الخدمات للمدن الصناعية والقطاع التجاري.
عالوة على ذلك ،وقعت شــركة “كنداســة” مذكرة اتفاق مع مزود
محلــي لتكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة لتطويــر نظام صديق للبيئة
لمعالجة المياه بهدف تقليل اســتهالك الطاقة بما يتماشــى مع
أهداف االستدامة.

تقديم خدمات
التشغيل والصيانة

“سيسكو”

من األرباح

10.5

16.9

مليون

%

نظرة عامة على األداء المالي 2021م (مليون ريال سعودي)
97.4

93.0

92.7

5.9

2021

2020

2019

2021

اﻹﻳﺮادات

5.1

5.0

2020

2019

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
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يخدم  230ألف

شخص على مساحة
إجمالية قدرها 1,140
مليون متر مربع
تعد شركة توزيع واحدة من أولى الشركات التي نجحت في خصخصة قطاع المياه في
المملكة العربية السعودية ،ومن الشركات السعودية القليلة التي أثبتت كفاءتها في
تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي قطاع التشغيل والصيانة.
الخدمات
تزاول شركة توزيع نشاطها الرئيسي في إدارة والتشغيل المشاريع
لتطوير البنية التحتية الالزمة لتوزيع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي
وإعادة استخدام المياه المعاد تدويرها .وتشمل خدمات الشركة إدارة
مرافق المياه والصرف الصحي ،واالستثمار في المياه والبيئة (مشاريع
البناء والتشغيل ونقل الملكية ومشاريع البناء والتملك والتشغيل ونقل
الملكية وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص) والحلول البيئية
واالستثمارات لتقليل هادر المياه بسبب الخسائر المادية والتجارية
أيضا مركز
وأنظمة مياه الصرف الصحي المعالجة .وتقدم شركة توزيع ً
اتصال وحلول للفواتير واختبار العدادات لقطاع المياه في المملكة
العربية السعودية.
توزيع في عام 2021م
في هذا العام ،نجحت توزيع في تحسين أدائها وتعزيز بنيتها
التكنولوجية التحتية ورفع مستوى تفاعل بالموظفين.
وفي عام 2021م ،حصلت شركة توزيع على ثالثة مشاريع لمحطات
مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المدينة المنورة وبريدة
وتبوك بسعة معالجة إجمالية قدرها  440ألف م 3في اليوم.
وفي ديسمبر ،وافقت شركة “سيسكو” وشركة أميانتيت رسمياً على
تحويل توزيع من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة
مقفلة مع تعيين شركة وساطة كابيتال كمستشار مالي .وكان هذا
التحول مصحوبا بقرار إدراج توزيع في السوق السعودية الموازية (نمو).
كما ركزت شركة توزيع على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية من خالل
تحسين عملياتها اإلدارية لزيادة الكفاءة ورضا العمالء .كما قامت
تطبيق لمراقبة استهالك المياه في المدينة الصناعية
بتطوير وتنفيذ
ٍ
بالرياض ،مما أدى إلى تحسين قدراتها بشكل كبير.

إنشاء

شبكة توزيع المياه
في المملكة العربية
السعودية (2006م)

األداء
شهد عام 2021م فترة انتعاش مقارنة بعام 2020م بعدما أثر وباء
كورونا المستجد الوباء في كافة القطاعات ،حيث ارتفعت مستويات
المبيعات بنهاية العام إلى مستويات مالمسة لما قبل الوباء ،مما أدى
إلى تحسين أداء الشركة بشكل كبيرو من المتوقع اكتمال التعافي
بحلول الربع األول من عام 2022م.
وقــد أحــرزت الشــركة تقدمــا إيجابيــا فــي زيادة الحصة الســوقية في
مجــال التشــغيل والصيانــة فــي حيــن شــهدت أحجــام توزيــع المياه نمواً
إيجابيا.
تصاعديــا
ً
ً

 18مشروع تشغيل
وصيانة وعقود

بناء وتشغيل ونقل ملكية
تخدم  14مدينة سعودية
الموائمة مع استراتيجية “سيسكو”
ً
رئيسية للتوسع في
استنادا إلى رؤية “سيسكو” التي تولي أهمية
ً
قطاع أنظمة المياه ،فإن نمو توزيع في قطاع المياه كان بمثابة دعم
مباشر الستراتيجية “سيسكو” .وقد أدى ذلك إلى تعزيز دور “سيسكو”
كالعب رئيسي في قطاع توزيع المياه والصرف الصحي في المملكة.
األهداف والرؤية في 2022م
تمتلك شركة توزيع األدوات والموارد االستراتيجية التي تمكنها من
تحقيق النمو المستدام والتوسع في جميع أنحاء المملكة .وفي عام
2022م ،تهدف الشركة إلى التركيز على تنمية رأس المال البشري
للمشاريع القائمة وطويلة األجل لتحقيق االستدامة في األعمال
أيضا في الفوز بمشاريع المحطات المستقلة
الرئيسية وتأمل توزيع ً
لمعالجة مياه الصرف الصحي القادمة وإضافة المزيد من عقود
التشغيل والصيانة إلى محفظتها .باإلضافة إلى ذلك ،تتطلع الشركة
إلى االنضمام إلى السوق الموازية (نمو) في عام 2022م.

نظرة عامة على األداء المالي 2021م (مليون ريال سعودي)
285.1

260.8

إنتــاج المياه (مليون متر مكعب)
35.9

20.3

38.0

12.7

2021

2020

اﻹﻳﺮادات
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االستدامة في مجموعة “سيسكو”

ُ
ً
مبادئها مع القيم
فلسفة تشغيلية تتماشى
تُ طبق “سيسكو” على مستوى المجموعة
إدارة متكاملة ألداء المجموعة
ٍ
األساسية الثالث لالستدامة ،وتتمثل هذه الفلسفة في
على المستويات الثالث وهي المستويات البيئية واالجتماعية واالقتصادية بما يحقق
ً
قيمة كبيرة للمساهمين .ومن خالل هذا النهج ،تتطلع المجموعة إلى دعم رؤية
المملكة  2030لالستدامة ودفع عجلة االقتصاد الوطني مع المساهمة بفعالية في
تعزيز النتائج التي تعود بالنفع على البيئة والمجتمع.
بنهج يراعي
ونؤمن بأن التزام المجموعة في تطبيق استراتيجية العمل
ٍ
مردود إيجابي على نتائج إدارة المخاطر ويدعم
االستدامة سيكون له
ٌ
تفوق المجموعة على المنافسين ،مما ُيسهم في توسع المجموعة
في األسواق الناشئة والمزدهرة ويعزز أداء األعمال الرئيسية.

وسوف نسلط الضوء خالل إيجاز الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة
الشركات على أبرز إنجازات إدارة االستدامة في مجموعة سيكسو خالل
عام 2021م.

إطار الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

جزءا ال يتجزأ من االستراتيجية المؤسسية للمجموعة
تُ مثل االستدامة ً
مدروس ومسؤول ،مما يمكننا من
ٍ
وحافزً ا للنمو القوي بأسلوب
تحقيق قيمة أكبر للمساهمين من العمالء وفريق العمل والمستثمرين
والشركاء والمجتمع بأسره.

ويرتكز إطار “سيسكو” للحوكمة على أربع ركائز رئيسية تُ برز األهمية التي
توليها المجموعة لالستدامة ،كما يتسق هذا اإلطار مع رؤيتنا ورسالتنا
المؤسسية حيث ُيشكل قاعدة األخالق المهنية بالمجموعة وتسترشد
به عملية صناعة القرار.

تمكين الموظفين

اإلدارة الجيدة والبديهية

1 .جذب المواهب العاملة وتطويرها
والحفاظ عليها
2 .األمن والسالمة

3 .التنوع والمساواة

بيئة وبنية أساسية مستدامة

الموانئ
والمحطات

46

المناطق
والخدمات
اللوجستية

أنظمة
المياه

تغير المناخ والطاقة
ُّ 1 .
2 .التكنولوجيا واالبتكار
3 .اإلدارة البيئية

4 .إدارة المياه والمخلفات

1 .اإلدارة واألخالقيات واالمتثال

2 .خصوصية المعلومات واألمن السيبراني
3 .األداء المالي

دعم مجتمعاتنا

1 .االستثمار والمشاركة في المجتمع
2 .التحصيل المستدام
3 .تجربة العميل
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المساهمة في أهداف التنمية المستدامة

نقر بأننا يجب أن نؤدي دورنا في االنتقال نحو مستقبل أكثر استدامة
للجميع ،ولهذا السبب حددنا في “سيسكو” الكيفية التي نستطيع
بها أن نساهم في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.

إطار عمل
“سيسكو”
لالستدامة

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة

تمكين الموظفين

المتسق من
إن إدارة أعمالنا بأعلى درجات النزاهة هي مبدأ أساسي في مجموعة “سيسكو”  .ونعتقد أن السلوك األخالقي ُ
قيادة المجموعة وإلى موظفينا “على أرض الواقع” يمكن أن يغرس ثقافة قوية ودائمة من الثقة ،والمساءلة والشفافية،
مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين أداء األعمال وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة لدينا.

أهداف التنمية المستدامة

إننا نهدف باستمرار إلى توظيف أفضل المواهب والمحافظة عليها باإلضافة إلى تحسين جهودنا المؤسسية ،وفي نفس
الوقت االستثمار في تطور موظفينا لبناء القدرات وتأمين فرص التقدم الوظيفي.

المقاصد

اإلدارة الجيدة والبديهية

نحن نؤمن في مجموعة “سيسكو” بالقوة الكامنة في بيئة العمل المتنوعة والشاملة والتي تحظى بالدعم والتقدير .إن
موظفينا هم أغلى ما نملك وبالتالي ،فإن الحفاظ على صحة موظفينا وسالمتهم ورفاهيتهم يشكل أولوية بالنسبة لنا.

إطار عمل
“سيسكو”
لالستدامة

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

المقاصد

48

ونحن ملتزمون بدعم أهداف التنمية المستدامة عن طريق مواءمة
ممارساتنا التجارية مع هذه األهداف وضمان عملنا بطريقة تسهم
إسهاما إيجابياً في تحقيق األهداف من خالل المقاصد ذات الصلة.
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إطار عمل
“سيسكو”
لالستدامة

المقاصد

بيئة وبنية أساسية مستدامة

أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة

دعم مجتمعاتنا

إننا في مجموعة “سيسكو” ملتزمون بالحد من آثارنا البيئية السلبية ودعم المبادرة الخضراء للمملكة .فنحن نكرس جهودنا
فعالة بشأن كفاءة الطاقة ،واستخدام التقنيات والبنية التحتية المبتكرة في
للحد من أثر الكربون من خالل تنفيذ مبادرات ّ
جميع أعمالنا .كما نسعى جاهدين إلى مواصلة تخفيض استهالكنا للمياه وأثر النفايات ،وفي نفس الوقت نقوم بتحديد
وإدارة المخاطر ذات صلة بالمناخ والمرتبطة بعملياتنا.

في مجموعة “سيسكو”  ،نؤمن أننا كمساهمين في الحيوية االقتصادية للمملكة ونتشارك أيضاً المسؤولية في تطوير
وازدهار المجتمعات التي نخدمها .ولهذا السبب ،فإننا نستمد مواردنا لتكون قوة دافعة للتغيير اإليجابي في مجتمعنا.
باإلضافة إلى ذلك ،نسعى باستمرار إلى إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتحسين تجربة الزبائن من خالل توفير منتجات وخدمات
معززة وتطوير آليات إشراك العمالء .نحن ملتزمون بتوفير المنتجات والمواد والخدمات بطريقة أخالقية وشفافة ،وملتزمون
موردينا وسبل عيشهم عبر سلسلة التوريد الخاصة بنا.
أيضاً بزيادة قدرتنا على االستعانة بالمصادر المحلية وتحسين ظروف ّ

SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES

المقاصد
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المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

إطار عمل
“سيسكو”
لالستدامة

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
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إطار عمل “سيسكو”
بشأن الحوكمة البيئية
واالجتماعية وحوكمة الشركات

التوافق مع األولويات الوطنية

لقــد قمنــا بموائمــة عمليــة إدارة الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية
وحوكمــة الشــركات لمجموعــة “سيســكو” مــع الرؤية الوطنية
من خالل دمج المكونات الرئيســية للرؤية الســعودية ،2030

		
والتي تحدد مســاراً مســتداماً لمســتقبل المملكة العربية الســعودية .وتحدد
الرؤيــة أهميــة المملكــة علــى المســرح العالمــي مــع توفير رؤيــة ثاقبة لتحديات
المملكــة وثقافتهــا وفرصهــا الفريدة.

اإلدارة الجيدة
والبديهية

وطن
طموح
بيئة وبنية أساسية
مستدامة

52

دعم مجتمعاتنا

اقتصاد
ُمزدهر

تمكين الموظفين

مجتمع
حيوي
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الشركات التابعة

تقرير الحوكمة
قطاعات األعمال

الشركات التابعة هي تلك الشركات التي تمتلك فيهــا “سيسكو” حصــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بنسـبة اكثر من  %50أو من
خــالل قــدرة “سيسكو” علــى التأثيــر فــي إدارة هذه الشركات ،ويتــم توحيــد قوائمهــا الماليــة من ضمن قوائم “سيسكو”.
معلومات عن الشركات التابعة كالتالي:

تعمل مجموعة شركات “سيسكو” في ثالث قطاعات رئيسية ،وتتميز هذه القطاعات بالتنوع المتوازن مع المحافظة على
التنسيق المستمر والمشترك بين الشركات في أعمالها والذي بدوره يحافظ على استقرار األداء العام للمجموعة ،وهذا التنوع
في القطاعات وضع الشركة في مكانة تنافسية جيدة تمكنها من االستفادة من خبراتها في الفرص االستثمارية المستقبلية
بطريقة فعالة.
الشركات الزميلة والشركات التابعة لـ سيسكو تنشط في  3قطاعات أعمال رئيسية:

اسم الشركة ونشاطها

شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ (مساهمة مغلقة)

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحوايات ومناولتها وتفريغها
وخدمات الشحن والمالحة والخدمات البحرية المساندة الالزمة وتزويد السفن
بالماء والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي وأعمال الحفر والردم واالستثمار
في جميع األنشطة السابقة.

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات

تخزين البضائع الواردة للمملكة والسيارات وتوفير ساحات الحاويات وعمليات
المناولة والفحص الجمركي والتصدير وإعادة التصدير وتوفير المستودعات
وإعادة التغليف والتعبئة والتجميع للبضائع في الساحات المفتوحة أو
المستودعات المغلقة وتجزئتها ونقلها ومناولتها.

الموانئ
والمحطات

المناطق
والخدمات
اللوجستية

أنظمة
المياه

شركة “كنداسة” لخدمات المياه

يتمثل نشاط الشركة بشكل رئيسي في بناء وتشغيل محطات تحلية المياه
المالحة وتقديم الخدمات الفنية والهندسية فيما يتعلق بمشاريع المياه.

شركة تشغيل الخدمات المساندة

تشغيل مشاريع الخدمات في المدن الصناعية والمناطق اللوجستية
والمتمثلة في محطات الوقود وصيانة السيارات والخدمات المساندة
للموانئ وتجارة األجهزة والمعدات واآلالت الصناعية و قطع الغيار.

رأس المال

نسبة الملكية

مقرها الرئيسي

دولة التأسيس

 333مليون ريال
سعودي

%53

جدة

السعودية

 140مليون ريال
سعودي

%76

جدة

السعودية

 77مليون ريال
سعودي

%65

جدة

السعودية

 15مليون ريال
سعودي

%97

جدة

السعودية

الشركات الزميلة

الشركات الشقيقة هي تلك الشركات التي تمتلك فيها سيسكو حصه ولها و خطة استثمار طويلة األجل ,وحيث تكون سيسكو في وضع يمكنها
من ممارسة تأثير على الشركة من خالل المشاركة في قراراتها المالية والتشغيلية.
معلومات عن الشركات الزميلة كالتالي:
اسم الشركة ونشاطها

الشركة الدولية لتوزيع المياه

مقاوالت اإلنشاءات العامة وأعمال المياه والمجاري والري والصرف الصحي
وشبكات المياه وتصريف السيول واألعمال الميكانيكية ومحطات تقنية
المياه والمجاري ومحطات الضخ وصيانة وتشغيل مرافق المياه والمجاري
وتشغيل شبكات المياه بأنواعها.

الشركة الجبر تالكي السعودية المحدودة

تنفيذ عقود مقاوالت إنشاء وتشغيل وصيانة المستودعات والخدمات
اللوجستية لقطاع البتروكيماويات للمواد الصلبة والسائلة.
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رأس المال

نسبة الملكية

مقرها الرئيسي

دولة التأسيس

 146مليون ريال
سعودي

%50

جدة

السعودية

 21مليون ريال
سعودي

%33.33

جدة

السعودية
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استثمارات أخرى

•تستثمر شركة “سيسكو” ما قيمته  2.5مليون دوالر ( 9.4مليون
ريال سعودي تقريباً ) والذي يمثل نسبة  %1.16من رأس مال شركة
جروث جايت كوريوريشن (البحرين) والبالغ  343.4مليون دوالر
أمريكي.

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (“لوجي بوينت”)
•تمتلك شركة “كنداسة” لخدمات المياه ما نسبته  %49من رأس
مال شركة خدمات المياه والبيئة السعودية.

•تمتلك الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ما
نسبته  %25من شركة زينمنت اس ايه فادوز.

شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ
انشئت عام

2009م

نوع الشركة

مساهمة مقفلة

المقر الرئيس للشركة

جده ،السعودية

نشاط الشركة

تطويــر وإنشــاء وتشــغيل وصيانــة محطــات الحاويــات
وكذلــك أعمــال الحفــر والــردم

رأس المال

 333,125مليون ريال سعودي

عدد األسهم

 33,312,500سهم قيمة السهم  10ريال سعودي

التأثير على البيانات المالية لشركة سيسكو
ليس هناك أي تأثير على البيانات المالية لشركة سيسكو ،حيث تمتلك شركة
البحر األحمر لتطوير الموانئ  %60من شركة محطة بوابة البحر األحمر.

انشئت عام

1999م

نوع الشركة

ذات مسؤولية محدودة

المقر الرئيس للشركة

جده ،السعودية

نشاط الشركة

ادارة وتشــغيل مشــروع منطقــة االيــداع وإعــادة
التصديــر المقــام علــى األرض المســتأجرة مــن مينــاء
جــدة اإلســالمي.

الشركاء

عدد األسهم

%

“سيسكو”

106,400

%76.0

رأس المال

 140مليون ريال سعودي

زينل للصناعات

33,600

%24.0

عدد األسهم

 140,000سهم قيمة السهم  1,000ريال سعودي

المجموع

التأثير على البيانات المالية لشركة سيسكو

الشركاء

عدد األسهم

%

“سيسكو”

17,655,625

%53.0

سيتي آيالند القابضة

6,662,500

%20.0

زينل للصناعات

5,330,000

%16.0

إيرادات

%5.1

إجمالي الموجودات

%9.0

صافي األرباح

%0.1

شركة تشغيل الخدمات المساندة

“لوجي بوينت”

3,331,250

%10.0

انشئت عام

2004م

زينل للصيانة

333,125

%1.0

نوع الشركة

ذات مسؤولية محدودة

المجموع

33,312,500

%100

المقر الرئيس للشركة

جده ،الرياض ،السعودية

نشاط الشركة

شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة

140,000

%100

تطويــر وتشــغيل المــدن الصناعيــة وإنشــاء وتشــغيل
المطاعــم ومراكــز التمويــن والمراكــز الترفيهيــة
وإقامــة محطــات الوقــود وورش خدمــات وصيانــة
الســيارات.

الشركاء

عدد األسهم

%

“سيسكو”

14,550

%97.0

“لوجي بوينت”

450

%3.0

رأس المال

 15مليون ريال سعودي

عدد األسهم

 15,000سهم قيمة السهم  1,000ريال سعودي

المجموع

15,000

%100

التأثير على البيانات المالية لشركة سيسكو
انشئت عام

2007م

إيرادات

%5.9

نوع الشركة

ذات مسؤولية محدودة

إجمالي الموجودات

%0.4

المقر الرئيس للشركة

جده ،السعودية

الشركاء

صافي األرباح

%8.5

نشاط الشركة

تطويــر وإنشــاء وتشــغيل وصيانــة محطــات الحاويــات
وكذلــك أعمــال الحفــر والــردم

شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ 333,125

%60

رأس المال

 555,207مليون ريال سعودي

صندوق االستثمارات العامة

111,041

%20

عدد األسهم

 555,207سهم قيمة السهم  1,000ريال سعودي

وشركة “كوسكو“ شيبينج بورت
ليميتد

111,041

%20

المجموع

555,207

%100

التأثير على البيانات المالية لشركة سيسكو
إيرادات

%78.6

إجمالي الموجودات

%71.6

صافي األرباح

%92.2

عدد األسهم

%

شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة
انشئت عام

2004م

نوع الشركة

ذات مسؤولية محدودة

المقر الرئيس للشركة

الجبيل ،السعودية

الشركاء

عدد األسهم

%

نشاط الشركة

التعبئــة وتغليــف وتخزيــن ومناولــة وتوزيــع المــواد
والمنتجــات البتروكيماويــة والمــواد الخطــرة

“سيسكو”

7,033

%33.30

رأس المال

 21,99مليون ريال سعودي

الفرد تالكي

7,033

%33.30

عدد األسهم

 21,099سهم قيمة السهم  1,000ريال سعودي

مجموعة الجبر

5,627

%26.70

عبد اللطيف مجاهد

1,406

%6.70

المجموع

21,099

%100

التأثير على البيانات المالية لشركة سيسكو
أن نتائــج اعمــال شــركة اس ايــه تالكــي الســعودية المحــدودة ال تدمــج ضمــن
نتائــج “سيسكو” الموحــدة ،ويتــم فقــط إدراج حصــة “سيسكو” مــن صافــي
نتائــج األعمــال.
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إيرادات

 276.4مليون ريال سعودي

إجمالي الموجودات

 191.8مليون ريال سعودي

صافي األرباح

 40.5مليون ريال سعودي
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شركة “كنداسة” لخدمات المياه
انشئت عام

2000م

نوع الشركة

شركة مساهمة مغلقة

المقر الرئيس للشركة

جده ،السعودية

نشاط الشركة

بنــاء وتشــغيل محطــات تحليــة الميــاه وتوزيــع الميــاه

رأس المال

 77.3مليون ريال سعودي

عدد األسهم

 7,730,000سهم قيمة السهم  10ريال سعودي

الشركاء

عدد األسهم

%

“سيسكو”

5,024,500

%65.00

عبد اللطيف جميل

2,705,500

%35.00

المجموع

7,730,000

%100

إيرادات
إجمالي الموجودات

%3.40

صافي األرباح

%5.70

انشئت عام
نوع الشركة

ذات مسؤولية محدودة

المقر الرئيس للشركة

جده ،السعودية

الشركاء

عدد األسهم

%

نشاط الشركة

توزيــع الميــاه الصالحــة للشــرب ومعالجــة ميــاه
الصــرف الصحــي واســتخدام تدويــر إعــادة الميــاه
للــري

“سيسكو”

73,000

%50.0

اميوتر احدى شركات اميانتيت

73,000

%50.0

رأس المال

 146مليون ريال سعودي

المجموع

146,000

%100

عدد األسهم

 146,000سهم قيمة السهم  1,000ريال سعودي

التأثير على البيانات المالية لشركة سيسكو
بما أن شركة “توزيع” ليست شركة تابعة لمجموعة سيسكو ،فال يوجد تأثير
مباشر على األصول أو اإليرادات الموحدة لشركة سيسكو
إيرادات

 285.1مليون ريال سعودي

إجمالي الموجودات

 277.2مليون ريال سعودي

صافي األرباح

 20.3مليون ريال سعودي

المادة الخامسة واألربعون من النظام األساس( :توزيع األرباح) توزع
أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

3.يوزع من الباقي ان وجد بعد ذلك على المساهمين ما نسبته %10
كحد أدنى من االرباح الصافية السنوية للشركة بموجب توصية من
مجلس االدارة وموافقة جمعية المساهمين.

الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة
2006م

تستند الشركة في سياسة توزيع األرباح على ما نصت عليه المادة رقم
( )45و ( )46من النظام األساس للشركة ،وفقاً للتالي:

1.يجنب ( )%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي
للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب
متى بلغ االحتياطي المذكور ( )%30من رأس المال المدفوع.
2.للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى ،وذلك
بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر
اإلمكان على المساهمين ،وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع
من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي
الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

التأثير على البيانات المالية لشركة سيسكو
%10.50

سياسة توزيع األرباح

كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف
سنوي أو ربع سنوي ،وذلك بعد استيفاء المتطلبات التالية:
•أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية
بموجب قرار يجدد سنوياً .
•أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
•أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة
بمستوى أرباحها.
•أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً آلخر قوائم مالية
مراجعة ،كافية لتغطية األرباح المقترح توزيعها ،بعد خصم ما تم
توزيعه ورسملته من تلك األرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

المادة السادسة واالربعون من النظام األساس( :استحقاق األرباح)
يستحق المساهم حصته من األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر
في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون
أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في
نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

بيان بتوزيعات األرباح السابقة:
2015م

البيان
الربح/السهم
نسبة التوزيع
المجموع

0.5

2016م
*

2017م
0.3

2018م
0.4

2019م
0.6

2020م
0.8

2021م
0.8

 %5من رأس المال
*
البالغ  680مليون

 %3من رأس المال  %4من رأس المال  %6من رأس المال  %8من رأس المال  %8من رأس المال
البالغ  816مليون البالغ  816مليون البالغ  816مليون البالغ  816مليون البالغ  816مليون

 34مليون ريال
سعودي

 24.4مليون ريال  32.6مليون ريال  48.9مليون ريال  65.2مليون ريال  65.2مليون ريال
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

*

* تم منح سهم مجاني لكل خمسة أسهم لجميع المساهمين عن العام 2016م حسب اعتماد الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ  16أبريل2017 ،م.

تحليل مجال عمل “توزيع”:

تعمل شركة “توزيع” في توفير المياه الصالحة للشرب للمدينة الصناعية
في جدة والرياض والقصيم ومدن صناعية أخرى بعد حصولها على
امتياز من هيئة المدن الصناعية السعودية (مدن) .ويشمل عقد االمتياز
إنشاء وتطوير وتشغيل شبكات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف
الصحي بأعلى المعايير الهندسية العالمية.
كما أنها من أوائل الشركات التي نجحت في تخصيص قطاع المياه في
المملكة العربية السعودية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام.
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أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان

الهيكل التنظيمي
لجنة االستثمار

لجنة الترشيحات والمكافآت

مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة

أمين سر مجلس
اإلدارة

الرئيس التنفيذي

إدارة المراجعة
الداخلية

إدارة المخاطر

اإلدارة المالية

إدارة تطوير
األعمال

إدارة شؤون
الشركات

اإلدارة القانونية

إدارة تقنية
المعلومات

عالقات
المستثمرين

الشؤون اإلدارية

الموارد البشرية

االلتزام

الشؤون الحكومية

المسؤولية
االجتماعية

عامر عبد الله زينل علي رضا
رئيس مجلس اإلدارة

عضو في مجلس إدارة “سيسكو”
من العام 2003م

عضو لجنة االستثمار وعضو لجنة
الترشيحات والمكافآت

العضوية في مجالس إدارة الشركات

الكيان
القانوني

•شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ (شركة تابعة
لشركة “سيسكو”)
•الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونياً
(سابقاً )
•شركة تطوير البلد

مساهمة
مقفلة

•شركة بوبا للتأمين التعاوني (سابقاً )

مساهمة
عامة

ذات
•شركة زينل للصناعات المحدودة
•شركة محطة بوابة البحر األحمر (شركة تابعة لشركة مسؤولية
محدودة
“سيسكو”)
•الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (شركة
تابعة لشركة “سيسكو”)
•شركة تشغيل الخدمات المساندة (شركة تابعة
لشركة “سيسكو”)
•شركة ايكوم العربية المحدودة
•مستشفيات مغربي
•اوكساجن  -نيوم
•جرين دوم لالستثمارات (اإلمارات العربية المتحدة)
الوظيفة الحالية
•رئيس مجلس المديرين – تنفيذي للشركة السعودية لتنمية التجارة
والصادرات (“لوجي بوينت”)
•عضو مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة ،ورئيس اللجنة
التنفيذية والعضو المنتدب لمجموعة الخدمات بالشركة
•رئيس مجلس المديرين -تنفيذي لشركة محطة بوابة البحر األحمر
•رئيس مجلس المديرين لشركة ايكوم العربية المحدودة
•عدة مناصب في الخارج  :كشركة اويل سبيس وشيفرون حيث شغل
عددا من المناصب .آخرها كمدير تسويق لشركة شيفرون للبترول.
الوظيفة السابقة
•نائب رئيس مجلس إدارة شركة “سيسكو”
•الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات
(“لوجي بوينت”) وعضو مجلس المديرين
•الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر األحمر وعضو
مجلس المديرين
المؤهالت
•البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من كلية بيتزر في
الواليات المتحدة األمريكية
•شهادات في الشؤون المالية من جامعة كاليفورنيا ،وجامعة
ستانفورد ،وجامعة سينجيوالتوري وجامعة هارفارد بالواليات
المتحدة األمريكية

عدنان عبد الفتاح صوفي
نائب رئيس مجلس االدارة

عضو في مجلس ادارة “سيسكو” من
العام 2020م

رئيس لجنة االستثمار

العضوية في مجالس إدارة الشركات
•شركة بندة للتجزئة (وعضو لجنة االستثمار)
•شركة وادي جدة (وعضو لجنة االستثمار)
•شركة الزمازمة (رئيس مجلس اإلدارة)
•شركة ناتيكسيس العربية السعودية لالستثمار
(( )NSAICوعضو لجنة التدقيق والمخاطر)

•شركة مجموعة صافوال (وعضو لجنة االستثمار)
•مجموعة فتيحي القابضة (وعضو لجنة المراجعة)
•العربية لألسمنت (سابقاً )
•بوبا العربية (ورئيس لجنة المراجعة) (سابقاً )
•األهلي كابيتال (وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
(سابقاً )

الكيان
القانوني
مساهمة
مقفلة

مساهمة
عامة

الوظيفة الحالية
•الشريك المؤسس والتنفيذي ،مكتب دكتور عدنان عبد الفتاح صوفي
لالستشارات اإلدارية
•رئيس اللجنة االستشارية للهيئة العامة لألوقاف
•عضو لجنة االستثمار بصندوق البيئة
الوظيفة السابقة
•عضو مجلس هيئة السوق المالية
•الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القابضة
•عميد لكلية االقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز
•عضو مشارك أول في جامعة أكسفورد
•عضو في المجلس العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز (سابقاً )
•رئيس اللجنة االستشارية  -هيئة السوق المالية (سابقاً )
المؤهالت
•الدكتوراه في إدارة األعمال من جامعة جورج واشنطن بالواليات
المتحدة األمريكية.
•الماجستير في إدارة األعمال من جامعة سياتل بالواليات المتحدة
األمريكية.
الخبرات
خبــرة  22عامــاً فــي ادارة الشــركات وعضويــة مجالــس ادارتهــا والحوكمــة
وتطويــر األعمــال واالســتراتيجيات وإدارة التغييــر وبرامــج التحــول
واالســتثمار المؤسســي.

الخبرات
عضــو مجلــس إدارة فــي عــدة شــركات تابعــة وزميلــة ورئيس مجلس إدارة
شــركة ايكــوم العربيــة .كذلــك يشــغل منصــب عضــو مجلس إدارة جمعية
أصدقــاء حدائــق جــدة (جمعيــة خيريــة) ،وكان يشــغل عضو مجلس إدارة
في الشــركة الســعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً “تبادل” وشــركة بوبا
العربيــة للتأمين.
كما حضر العديد من الدورات في اإلدارة والتخطيط االستراتيجي
في جامعة ستانفورد وبيركلي وهارفرد ،وحصل على شهادة اإلدارة
المتقدمة لكبار التنفيذيين من جامعة هارفرد.
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عبد العزيز عبد اللطيف جزار
عضو في مجلس ادارة “سيسكو”
من العام 2014م
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

صالح أحمــد حفني
عضو في مجلس ادارة “سيسكو”
من العام 1998م

طالل ناصر الدخيل
عضو مجلس ادارة “سيسكو” من العام
2020م

منيرة حجاب الدوسري
عضو في مجلس ادارة “سيسكو”
من العام 2020م

عضو لجنة االستثمار

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة االستثمار

وعضو لجنة المراجعة

العضوية في مجالس إدارة الشركات
•شركة المبادرات للمعلومات واالتصاالت (سابقاً )

الكيان
القانوني
مساهمة
مقفلة

•شركة سالمة للتأمين التعاوني (سابقاً )

مساهمة
عامة

•شركة كروم أجياد التجارية
•شركة مجموعة الملز

ذات
مسؤولية
محدودة

الوظيفة الحالية
•شريك تنفيذي والعضو المنتدب لشركة الملز المالية
•رئيس مجلس المديرين لشركة مجموعة الملز
•وعضو مجلس إدارة جمعية الملكية الخاصة ورأس المال االستثماري
•عضو في مجلس إدارة واعد
•مجلس إدارة شركة امكان واعمال لتقنية المعلومات واالتصاالت
•ومجلس إدارة وقف الملك عبد الله بن عبد العزيز للموهبة واالبداع
الوظيفة السابقة
•المدير التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والنشر
•عضو مجلس إدارة هيئة المدن االقتصادية
•عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية
•عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض  ،ورئيس اللجنة المنظمة
لمدينة الرياض المنتدى االقتصادي في دورتيه األولى والثانية
حاليا عضو في اللجنة التنفيذية لمجلس األعمال السعودي
•وهو ً
البريطاني ،ومجلس األعمال السعودي الصيني
المؤهالت
•درجة الدكتوراه في علوم الحاسب اآللي من جامعة ساوث
كاليفورنيا األمريكية
•درجة الماجستير في هندسة النظم من جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن
•درجة البكالوريوس في الكمبيوتر وهندسة االتصاالت من جامعة
اسكس ببريطانيا

العضوية في مجالس إدارة الشركات
•شركة حلواني أخوان (سابقاً )
•شركة االهلي تكافل (واللجنة التنفيذية ولجنة
المخاطر)
•شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية ولجنة
المراجعة ولجنة المكافئات الترشيحات – ميكو
(سابقاً )
•الشركة السعودية للخدمات األرضية (وعضو لجنة
الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية)

الكيان
القانوني
مساهمة
عامة

•شركة حلواني أخوان  -جمهورية مصر العربية (سابقاً ) مساهمة
•شركة “كنداسة” لخدمات المياه (شركة تابعة لشركة مقفلة
“سيسكو”)
•الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (شركة
تابعة لشركة “سيسكو”)

ذات
مسؤولية
محدودة

الوظيفة الحالية
•الرئيس التنفيذي لشركة عمر قاسم العيسائي وشركاءه (أوماكو)
الوظيفة السابقة
•العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة حلواني أخوان (المملكة
العربية السعودية  ،جمهورية مصر العربية)
المؤهالت
•درجة الماجستير في الموارد البشرية من جامعة ستراث كاليد بإسكتلندا
•درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة سان فرانسيسكو
بالواليات المتحدة

العضوية في مجالس ادارة الشركات
•شركة مياه ريقوفي “كوسوفو”

الكيان
القانوني
مساهمة
مقفلة

الوظيفة الحالية
•الرئيس التنفيذي لالستثمار – شركة  HSBCالعربية السعودية
•رئيس لجنة المؤسسات المالية المرخصة لهيئة السوق المالية
•نائب رئيس اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين في مجالس الغرف
السعودية السعودية
•عضو لجنة االستثمار واألوراق المالية بالغرفة التجارية بالرياض
الوظيفة السابقة
لكية لالستثمار
•الرئيس التنفيذي لشركة ُم ّ
•محلل بيانات إدارية في البنك السعودي الفرنسي
•رئيس إدارة استثمارات األسهم في السعودي الفرنسي كابيتال
•نائب رئيس مجلس إدارة صندوق تعليم ريت
المؤهالت
•البكالوريوس في إدارة األعمال والنظم اإلدارية من الجامعة العربية
المفتوحة
•دبلوم في األعمال البنكية من معهد اإلدارة العامة
•رخصة المحللين المعتمدين  CFTeمن منظمة IFTA

العضوية في مجالس ادارة الشركات
•واشمن القابضة المحدودة

الكيان
القانوني
ذات
مسؤولية
محدودة

الوظيفة الحالية
•مصرفي أول لمصرفية الشركات في البنك السعودي الفرنسي
الوظيفة السابقة
•شغل عدة مناصب منها مدير عالقات أول لمصرفية الشركات في البنك
السعودي الفرنسي ،ومسؤول عالقات لمصرفية الشركات في البنك
السعودي الفرنسي.
المؤهالت
•البكالوريوس في اإلدارة المالية من جامعة الملك سعود
الخبرات
•خبرة  11سنوات في العالقات المصرفية في البنوك

الخبرات
•خبرة تزيد عن  17عام في الخدمات المصرفية وإدارة األصول

الخبرات
•خبرة واســعة في مجال االدارة ومســاعدة الشــركات على الهيكلة
وتطويــر األعمال.

الخبرات
•رئيس تنفيذي لشركة النظم الصناعية والهندسية
•عضو في مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية
•عضو في مجلس برنامج تطوير الصناعات الوطنية
•ضابط في القوات الجوية الملكية السعودية
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وليد عبد العزيز كيال
رئيس لجنة المراجعة

أحمد محمد الربيعة
عضو في مجلس ادارة “سيسكو”
من العام 2020م

ثامر سعيد الحارثي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

ابو بكر علي باجابر
عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة الكيان
القانوني

العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة الكيان
القانوني

العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة الكيان
القانوني

•شركة األغذية المبتكرة

مساهمة
مقفلة

مساهمة
مقفلة

•ساب تكافل
•أنفال كابيتال – وعضو لجنة المراجعة (سابقاً )

مساهمة
عامة

•الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (شركة
تابعة لشركة “سيسكو”)

ذات
مسؤولية
محدودة

•شركه النهدي الطبية
•عبد اللطيف جميل للتمويل
•شركة باعشن للشاي (سابقاً )

ذات
مسؤولية
محدودة

الوظيفة الحالية
•مدير االستثمار واالدارة االستراتيجية لشركة األغذية المبتكرة
الوظيفة السابقة
•شغل عدة مناصب مختلفة سابقاً منها مدير في إدارة الثروات
واالستثمار في عوده كابيتال ،وكبير مدراء العالقات المصرفية
للشركات في البنك السعودي البريطاني.
المؤهالت
•البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة بوسطن بالواليات
المتحدة األمريكية.
الخبرات
خبرة  14عاماً في ادارة الثروات واالستثمار والعالقات المصرفية في البنوك
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•شركة كنان الدولية  -عضو في لجنة المكافآت
(سابقاً )
•شركة اتقان كابيتال (سابقاً )
•شركة محمد صالح باعشن (عضو لجنة المراجعة)

•شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية (ميكو)  -عضو مساهمة
عامة
في لجنة المراجعة (سابقاً )
•شركة ساب تكافل (وعضو لجنة المراجعة) (سابقاً )

الوظيفة الحالية
•رجل أعمال
الوظيفة السابقة
•المدير اإلقليمي للبنك السعودي البريطاني
المؤهالت
•درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة في االقتصاد
الخبرات
يتمتع بخبرة واسعة في المجال المصرفي ويعمل حاليا كمستشار مع إتش
إس بي سي وعدة شركات أخرى بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

الوظيفة الحالية
•أستاذ مساعد في جامعة األعمال والتكنولوجيا (برنامج الماجستير)
دوام جزئي
•مكتب استشارات ماليه وإدارية (مكتب الدكتور ابو بكر باجابر)

الوظيفة الحالية
•استشاري مستقل وشريك مؤسس
الوظيفة السابقة
•المدير التنفيذي  -إدارة رأس المال البشري في فقيه للرعاية الصحية
المؤهالت
•درجة البكالوريوس في القانون
الخبرات
أكثر من  22عاما من الخبرة في مجال إدارة رأس المال البشري واالستشارات
اإلدارية .من خالل عمله كتنفيذي مع العديد من الكيانات مثل بوبا العربية،
فونتيرا ،البنك األهلي التجاري ونيكلسون الدولية.

الوظيفة السابقة
•رئيس اداره الشؤون المالية والمحاسبة في البنك األهلي التجاري.
المؤهالت
•دكتوراه في المحاسبة واإلدارة المالية ،جامعه استراسكاليد بريطانيا،
•درجة الماجستير في المحاسبة ،جامعه برمنجهام ببريطانيا
•بكالوريوس في المحاسبة ،جامعه الخرطوم بالسودان
•زمالة المحاسبين القانونيين البريطانية
الخبرات
خبرة واسعة وطويلة في األعمال المصرفية والمالية والمحاسبية من خالل
عمله مع البنك األهلي التجاري
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اإلدارة التنفيذية
المهندس محمد المدرس
الرئيس التنفيذي

أداء الحوكمة

محمود أحمد حسين
رئيس الشؤون المالية

يضمن هيكل الحوكمة القوي استمرار أداء المجموعة بفعالية ونزاهة عالية مع الحفاظ على ثقة مساهميها .كما أن الحفاظ
على تطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل فعال من األولويات األساسية لمجلس االدارة ،ويتحقق ذلك من خالل تنفيذ
االنظمة والقيام بأفضل الممارسات وتطبيق جميع اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية،
باإلضافة إلى أفضل الممارسات العالمية.

مجلس االدارة

الوظيفة السابقة
•المدير اإلقليمي للشرق األوسط شركة ستورك كوبرهيت الهولندية
•المدير العام إلدارة توليد الطاقة بالسعودية شركة سيمنس األلمانية
المؤهالت
•بكالوريوس وماجستير في الهندسة الكهربائية في جامعة كولورادو،
الواليات المتحدة األمريكية
الخبرات
•خبرة طويلة ( 28عاماً ) في ادارة الشركات العالمية والمحلية.
•عضو مجلس المديرين في شركة محطة بوابة البحر األحمر ،الشركة
السعودية لتنمية التجارة والصادرات ،شركة تشغيل الخدمات المساندة،
شركة الجبر تالكي السعودية ،الشركة الدولية لتوزيع المياه وشركة
“كنداسة” لخدمات المياه
•عضو في بعض لجان الشركات التابعة والزميلة

الوظيفة السابقة
•رئيس الخدمات المصرفية االستثمارية ورئيس االستثمارات الخاصة
في شركة الخبير المالية
المؤهالت
•ماجستير (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة اإلدارية
•ACA
•CISI
الخبرات
•خبرة طويلة ( 22عاماً ) في االدارة المالية واالستثمارات في الشركات
العالمية والمحلية

الرئيســية للمجموعة ،ويســتعرض اتجاهات قطاعات أعمال المجموعة
كال على حده.
واســتثماراتها ً

يقوم المســاهمين بانتخاب مجلس ادارة جديد كل  3ســنوات يكون
هو المســؤول األول أمام المســاهمين عن قيادة دفة المجموعة.
كما أن المجلس لديه المســؤولية العليا والشــاملة لتكوين هيكل
إداري متقن لحوكمة الشــركات ووضع التوجه االســتراتيجي للمجموعة
والمســاعدة فــي تحقيــق أهــداف المجموعة ،والرئيس التنفيذي
وفقاً لتوجيهات مجلس االدارة هو المســؤول عن تطبيق سياســات
االســتحواذ واالســتثمارات والنفقات الرأســمالية والنظر في المســائل
الماليــة المهمــة فــي حين يراقب المجلس المخاطر التشــغيلية
اسم عضو مجلس اإلدارة

وتنص المادة ( )15من النظام االساســي لشــركة “سيســكو” أن يشــكل
مجلــس اإلدارة مــن ســبعة أعضــاء ،والــذي يتوافــق مــع الفقرة (أ) من
المــادة ( )12مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عن هيئة الســوق
المالية.
تم عقد ثمانية اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل السنة المالية 2021م،
وقد حضرها األعضاء التالية اسمائهم:

 25فبراير

 27فبراير

 29أبريل

 03مايو

 11اغسطس  07سبتمبر  28سبتمبر  02نوفمبر

عامر عبد الله علي رضا

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

عدنان عبد الفتاح صوفي

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

عبد العزيز عبداللطيف جزار

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

صالح أحمد حفني

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

منيرة حجاب الدوسري

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

طالل ناصر الدخيل

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

أحمد محمد الربيعة

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

تعيين مجلس االدارة الحالي من قبل الجمعية العامة للمساهمين في  28يونيو2020 ،م لمدة  3سنوات ،اعتباراً من  1يوليو2020 ،م.
تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة في 2021م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لها:
اجتماع الجمعية العامة العادية ()30

اجتماع الجمعية العامة العادية ()31

عامر عبد الله علي رضا

⎷

⎷

عدنان عبد الفتاح صوفي

⎷

⎷

اسم عضو مجلس اإلدارة

بتاريخ  05مايو 2021م

عبد العزيز عبداللطيف جزار
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بتاريخ  03نوفمبر 2021م

⎷

صالح أحمد حفني

⎷

⎷

منيرة حجاب الدوسري

⎷

⎷

طالل ناصر الدخيل

⎷

⎷

أحمد محمد الربيعة

⎷

⎷
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تشكيل مجلس اإلدارة
هناك تشكيل متوازن ومتوافق مع معيار استقاللية األعضاء حسب متطلبات هيئة السوق المالية في مجلس إدارة شركة “سيسكو” حيث ان
جميع األعضاء السبعة في المجلس هم أعضاء غير تنفيذين وثالثة أعضاء منهم أعضاء مستقلين يتميزون بخبرات طويلة في مجاالت مختلفة مما
يؤهلهم التخاذ القرارات بصفة مستقلة فيما يخص االستراتيجية واألداء العام واالستفادة من اإلمكانيات المتاحة للشركة ويعتبر وجود هؤالء
األعضاء المستقلين إضافة جيدة لتشكيل المجلس.
يبين الجدول التالي تصنيف كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة:
اسم عضو مجلس اإلدارة

المنصب

عامر عبد الله علي رضا

رئيس مجلس اإلدارة

مستقل

غير تنفيذي

تنفيذي

⎷

عدنان عبد الفتاح صوفي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

⎷

⎷

عبد العزيز عبداللطيف جزار

عضو مجلس اإلدارة

⎷

⎷

صالح أحمد حفني

عضو مجلس اإلدارة

منيرة حجاب الدوسري

عضو مجلس اإلدارة

⎷

طالل ناصر الدخيل

عضو مجلس اإلدارة

⎷

⎷

أحمد محمد الربيعة

عضو مجلس اإلدارة

لجنة االستثمار

اسم عضو مجلس اإلدارة

⎷

وبشكل عام يضم المجلس مزيج متميز من األعضاء من ذوي الخبرات األكاديمية والمهنية المتنوعة لتوفير نطاق واسع من المهارات والخبرات
والتجارب ذات الصلة لدعم النمو والتعامل مع التحديات والمنافسة والتغيرات في األنشطة.
اعتبارا من  1يناير2022 ،م  ،وبالتالي سيكون
تم تعيين األستاذ /طالل الدخيل في مجلس إدارة إحدى شركات “سيسكو” الزميلة “شركة توزيع”
ً
اعتبارا من هذا التاريخ.
عضو غير مستقل
ً

لجان مجلس االدارة

لقد أنشأ مجلس اإلدارة ثالثة لجان ،تتكون من أعضاء مجلس اإلدارة وخبراء خارجيين مستقلين .لدى هذه اللجان ميثاق مخصص
معتمد من مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية للمساهمين.

 24فبراير

 27أبريل

 10أغسطس

 01نوفمبر

وليد عبد العزيز كيال (رئيس اللجنة)

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

ابو بكر علي باجابر

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

عبد العزيز عبداللطيف جزار

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

المسؤوليات
تجتمع اللجنة مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر وتساعد المجلس
على أداء مسؤولياته الرقابية في المقام األول بمراجعة القوائم المالية
الربع سنوية والسنوية وإبالغ المعلومات المالية وغير المالية ومراجعة
نظم الرقابة الداخلية ،وإدارة المخاطر وعمليات التدقيق ،والمعامالت
ذات العالقة .تم تكليف لجنة المراجعة من قبل مجلس اإلدارة
لإلشراف على إدارة ومتابعة المخاطر في الشركة .يوجد لدى شركة
“سيسكو” موظف مسؤول عن ادارة المخاطر حيث تتمثل مسؤولياته
الرئيسية في التنسيق مع جميع الشركات التابعة والزميلة في جميع
الموضوعات المتعلقة بإدارة المخاطر وجمع المعلومات ذات الصلة
لمراجعتها وتقييمها من قبل لجنة المراجعة ومن ثم عرضها على
مجلس اإلدارة.

تم تعيين لجنة المراجعة الحالية من قبل الجمعية العامة للمساهمين
في  28يونيو2020 ،م لمدة  3سنوات ،اعتباراً من  1يوليو2020 ،م.
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 07أبريل

 17سبتمبر

عدنان عبد الفتاح صوفي (رئيس اللجنة)

⎷

⎷

⎷

عامر عبد الله علي رضا

⎷

⎷

⎷

صالح أحمد حفني

⎷

⎷

⎷

منيرة حجاب الدوسري

⎷

⎷

⎷

المسؤوليات
اللجنة تساعد المجلس على مراجعة العمليات االستثمارية الكبري
وأدائها واإلشراف على الموارد المالية للمجموعة وتقديم المشورة
في االستراتيجية المالية المستقبلية .وتقوم اللجنة باالجتماع مرتين
على األقل سنوياً أو عندما تقتضي الحاجة.

اسم عضو مجلس اإلدارة

 21ديسمبر

إطار الرقابة الداخلية
يتحمل مجلس االدارة المسؤولية بشكل عام عن فعالية أنظمة الرقابة
والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر داخل المجموعة ،إال أن المجلس
فوض مسؤولية مراجعة اإلطار التفصيلي ألنظمة الرقابة الداخلية
واداره المخاطر إلى لجنة المراجعة المكونة من بعض أعضاء مجلس
اإلدارة وخبراء خارجيين ،ومجلس االدارة هو المسؤول عن المحافظة
على نظم رقابة داخلية قوية ومحكمة و فعالة.
تضمن المجموعة وجود إطار رقابة داخلية فعال يشمل كل من الهياكل
التنظيمية وحدود السلطة والمسائلة ووضع السياسات الواضحة
واالجراءات الرقابية وكذلك متابعة الموازنات السنوية التقديرية .كما
يجتمع المجلس باستمرار للنظر ومتابعة االداء المالي ،ونمو األعمال
التجارية وخطط التنمية ،ومقترحات النفقات الرأسمالية ومؤشرات
األداء الرئيسية األخرى.

ويــدرك المجلــس أن اإلدارة الفعالــة للمخاطــر تتطلــب الوعي والمشــاركة
على جميع مســتويات الشــركة .وبالرغم من أن المجلس مســؤول عن
إدارة المخاطــر بشــكل عــام فقــد فــوض هذه المســؤولية إلى لجنة
المراجعة .وبالنســبة للشــركات التابعة فإن مســؤولية تحديد وتقييم
المخاطــر تقــع علــى عاتقهــا ،فــي حيــن أن وظيفــة إدارة المخاطر في
شــركة “سيســكو” هي ضمان أن تكون االجراءات التي تتبعها الشــركات
التابعــة كافية.

 11ديسمبر

لجنة الترشيحات والمكافآت

هذه اللجان ممثلة كما يلي:

اسم عضو مجلس اإلدارة

أسست مجالس ادارات الشركات التابعة والزميلة ل”سيسكو” لجان
للمراجعة على مستوى كل شركة ،وتقوم شركة “سيسكو” بمتابعة أداء
ادارات المراجعة الداخلية في تلك الشركات عن طريق وجود ممثليها
داخل اللجان.

⎷
⎷

لجنة المراجعة

ادارة المراجعة الداخلية
تقوم لجنة المراجعة سنوياً بمراجعة مالئمة الموارد والقدرات المتوفرة
في ادارة المراجعة الداخلية لمتطلبات عمليات المراجعة كما يتبع رئيس
ادارة المراجعة الداخلية في الشركة الى لجنة المراجعة من الناحية
بناء
التشغيلية ،وتقوم لجنة المراجعة باعتماد خطة المراجعة السنوية ً
على تقييم المخاطر السنوي .كما تتولي االدارة مراجعة األمور المالية
والتشغيلية والتأكد من االمتثال للوائح واالنظمة المعتمدة ويقوم رئيس
ادارة المراجعة الداخلية بعرض النتائج على لجنة المراجعة بشكل دوري.

وحدة ادارة المخاطر
تتطلب اإلدارة الفعالة للمخاطر الوعي والمشاركة على جميع مستويات
الشركة ولهذا السبب يتم دمج عملية إدارة المخاطر في األعمال
فضال عن انعكاسها في العمليات األساسية للمجموعة.
اليومية،
ً
يتم النظر في المخاطر على كل مستوى من مستويات األعمال
ويتم تقييمها ومناقشتها وأخذها في االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن
االستراتيجية المستقبلية ،والموافقة على المعامالت ،ورصد األداء.

تم تعيين لجنة االستثمار الحالية من قبل مجلس االدارة في  01يوليو،
2020م لمدة ثالث  ،3اعتباراً من  1يوليو2020 ،م.

 17فبراير

 26اكتوبر

عبد العزيز عبد اللطيف جزار (رئيس اللجنة)

⎷

⎷

عامر عبد الله علي رضا

⎷

⎷

طالل ناصر الدخيل

⎷

⎷

أحمد محمد الربيعة

⎷

⎷

ثامر سعيد الحارثي

⎷

⎷

المسؤوليات
تقوم اللجنة باالجتماع مرتين على األقل ســنوياً لتســاعد المجلس في
المراجعــة والموافقــة علــى المكافــآت والبدالت اإلجمالية المخصصة
ل”سيســكو”  ،أعضــاء مجلــس اإلدارة ،الرئيــس التنفيذي والموظفين،
باإلضافة إلى مســؤولية االشــراف على تطوير والبحث وترشــيح
الكفــاءات لعضويــة المجلــس ولجانه ومراجعة أنظمة الموارد البشــرية
الداخلية للشركة.

تم تعيين لجنة الترشيحات والمكافآت الحالية من قبل مجلس االدارة
في  01يوليو2020 ،م لمدة  3سنوات ،اعتباراً من  1يوليو2020 ،م.
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سياسة إدارة السيولة

المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء اللجان من 2021/1/1م حتى 2021/12/31م كاالتي:

يتم إدارة السيولة النقدية والتحكم فيها من قبل مجلس إدارة “سيسكو” ومجالس إدارة الشركات التابعة والزميلة بشكل
كل على حده وذلك وفقاً للسياسات المعتمدة لكل شركة .إن الغرض من هذه السياسات هو ضمان توفر السيولة
منفصل ٌ
النقدية الكافية والفعالة من حيث التكلفة وإتاحتها في جميع األوقات والتقليل من التعرض للمخاطر المالية .إن المخاطر التي
تديرها اإلدارة هي مخاطر السيولة النقدية وسعر الفائدة وأسعار صرف العمالت .يتم استخدام مشتقات األدوات المالية إلدارة
التعرض لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت وال تستخدم هذه المشتقات لتحقيق مكاسب تجارية أو لجلب األرباح.
تهدف سياسة “سيسكو” في إدارة السيولة إلى تطبيق أفضل
الممارسات العملية كالوفاء بااللتزامات في أوقاتها من أجل ضمان
الحصول على التمويل النقدي الكافي على المدى القصير وإتاحة
التسهيالت البنكية لتلبية متطلبات االقتراض المتوقعة .يتم تخفيض

مخاطر عدم الحصول على السيولة النقدية من خالل رصد دقيق
الحتياجات التدفق المالي للشركة ،والتواصل المستمر مع مقدمي
االئتمان للشركة واالختيار الدقيق للبنوك القوية مالياً لتفعيل برامج
التشغيل واالستثمار في الشركة.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
وكبار التنفيذيين

أعضاء اللجان

بدل حضور الجلسات

أعضاء لجنة المراجعة
وليد عبد العزيز كيال

150,000

50,000

200,000

ابو بكر علي باجابر

100,000

50,000

150,000

عبد العزيز عبداللطيف جزار

100,000

50,000

150,000

االجمالي

350,000

150,000

500,000

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
عبد العزيز عبداللطيف جزار

100,000

20,000

120,000

عامر علي رضا

75,000

20,000

95,000

طالل ناصر الدخيل

75,000

20,000

95,000

أحمد محمد الربيعة

75,000

20,000

95,000

ثامر سعيد الحارثي

75,000

20,000

95,000

االجمالي

400,000

100,000

500,000

أعضاء لجنة االستثمار

تدفع الشركة مكافآت سنوية ومصروفات حضور االجتماعات والنفقات اإلضافية لمجلس إدارتها وأعضاء اللجان على أساس األنظمة واللوائح
المنصوص عليها من قبل وزارة التجارة واالستثمار ووفقاً للنظام األساس للشركة واللوائح الداخلية المنظمة لعمل مجلس االدارة واللجان.
المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة من 2021/1/1م حتى 2021/12/31م كاالتي:
أعضاء مجلس االدارة

المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)

االجمالي

عدنان عبدالفتاح صوفي

100,000

30,000

130,000

عامر علي رضا

75,000

30,000

105,000

صالح أحمد حفني

75,000

30,000

105,000

منيرة حجاب الدوسري

75,000

30,000

105,000

االجمالي

325,000

120,000

445,000

المكافآت المتغيرة

المكافآت الثابتة

األعضاء المستقلون

مكافئة
عضوية لجان
المجلس

بدل حضور
جلسات
المجلس

بدل حضور
اجتماعات
اللجان

مكافآت
أعضاء
المجلس

مكافأة رئيس
مكافأة
المجلس أو
األعمال
العضو المنتدب
الفنية
أو أمين السر إن
واإلدارية
مزايا عينية واالستشارية كان من األعضاء المجموع

مكافآت
نهاية
الخدمة

المجموع الكلي

بدل المصروفات

عبد العزيز عبداللطيف جزار

200,000

80,000

70,000

150,000

-

-

-

500,000

-

-

-

-

-

-

-

500,000

-

عدنان عبدالفتاح صوفي

100,000

80,000

30,000

250,000

-

-

-

460,000

-

-

-

-

-

-

-

460,000

-

منيرة حجاب الدوسري

75,000

80,000

30,000

200,000

-

-

-

385,000

-

-

-

-

-

-

-

385,000

-

طالل ناصر الدخيل

75,000

80,000

20,000

200,000

-

-

-

375,000

-

-

-

-

-

-

-

375,000

-

االجمالي

450,000

320,000

150,000

800,000

-

-

-

1,720,000

-

-

-

-

-

-

-

1,720,000

-

مكافات
نسبة األرباح دورية

األسهم
خطط تحفيز
خطط تحفيز الممنوحة
قصيرة
طويلة األجل (القيمة)
األجل

المجموع

األعضاء الغير تنفيذيين
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عامر علي رضا

150,000

80,000

50,000

220,000

-

-

-

500,000

-

-

-

-

-

-

-

500,000

-

صالح أحمد حفني

75,000

80,000

30,000

200,000

-

-

-

385,000

-

-

-

-

-

-

-

385,000

-

أحمد محمد الربيعة

75,000

80,000

20,000

200,000

-

-

-

375,000

-

-

-

-

-

-

-

375,000

-

االجمالي

300,000

240,000

100,000

620,000

-

-

-

1,260,000

-

-

-

-

-

-

-

1,260,000

-
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اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

مكافآت التنفيذيين
بناء على العقود المبرمة معهم ومؤشرات األداء.
التنفيذيين
لمدراءها
العينية
والمزايا
والمكافآت
والبدالت
المرتبات
تدفع الشركة
ً
المكافآت والمزايا المدفوعة لكبار التنفيذيين (تشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي) خالل عام 2021م هي كما يلي:
المكافآت المتغيرة

المكافآت الثابتة

مكافأة نهاية
الخدمة

المجموع
4,528,779

التنفيذيين

رواتب

بدالت

مزايا أخرى

المجموع

مكافآت

المجموع

الرئيس
التنفيذي

1,140,000

834,000

50,000

2,024,000

1,003,200

1,003,200

1,501,579

وفقا لمتطلبات المادة ( )90من الئحة حوكمة الشركات ،و في الفقرة ( )4من المادة ( )76والفقرة ( )2من المادة ( )126من نظام الشركات
و المادة السابعة والمادة الخامسة عشر والمادة األربعين من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات
المساهمة المدرجة ،ولضمان التزام المجلس لتسليط الضوء على المتطلبات المطبقة والغير قابلة للتطبيق في ظل هذه المواد  ،فإن المجلس
يؤكد ما يلي:
المادة ( )90من الئحة حوكمة الشركات:
الفقرة

البيان

رئيس الشؤون
المالية

840,000

384,000

84,886

1,308,886

350,000

350,000

130,099

1,788,985

9

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو ال تنطبق
قضائية ،مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

كبار التنفيذيين
اآلخرين

1,920,000

862,000

251,000

3,033,000

750,000

750,000

728,889

4,511,889

المجموع

3,900,000

2,080,000

385,886

6,365,886

2,103,200

2,103,200

2,360,567

10,829,653

سیاسة المكافآت
تدفع الشركة مكافآت سنویة ومصروفات حضور االجتماعات والنفقات اإلضافیة لمجلس إدارتھا وأعضاء اللجان على أساس األنظمة واللوائح
المنصوص .علیھا من قبل وزارة التجارة واالستثمار ووفقاً للنظام األساس للشركة واللوائح الداخلیة المنظمة لعمل مجلس االدارة واللجان.
(المادة رقم (  ) 19من النظام االساس للشركة( :مكافأة أعضاء المجلس
تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من مبلغاً معین أو بدل حضور عن الجلسات أو مزایا عینیھ أو نسبة معینة من األرباح ویجوز الجمع بین اثنین أو أكثر
من المزایا وفق ما یقرره مجلس اإلدارة وفي حدود ما نص علیھ نظام الشركات ولوائحھ مع مراعاة األنظمة والقرارات والتعلیمات ذات العالقة
الصادرة من الجھات المختصة  ،ویجب أن یشتمل تقریر مجلس اإلدارة إلى الجمعیة العامة العادیة على بیان شامل لكل ما حصل علیھ أعضاء مجلس
اإلدارة خالل السنة المالیة من مكافآت وبدل مصروفات وغیر ذلك من المزایا  ،وأن یشتمل كذلك على بیان ما قبضھ أعضاء المجلس بوصفھم
عاملین أو إداریین أو ما قبضوه نظیر أعمال فنیة أو إداریة أو استشارات للشركة وأن یشتمل على بیان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي
حضرھا كل عضو من تاریخ أخر اجتماع للجمعیة العامة.
سیاسة مكافآت وبدالت أعضاء المجلس وأمین السر وفقاً لالئحة عمل مجلس االدارة:
أ .تتكون مكافأة مجلس االدارة في حدود مانصت علیھ المادة التاسعة عشر من النظام االساس للشركة ونظام الشركات ولوائحھ على أال
یتجاوز مجموع ما یحصل علیھ عضو مجلس االدارة مقابل عضویتھ في المجلس من مكافآت ومزایا مالیة وعینیھ مبلغ خمسمائة ألف ریال
سنویاً.
ب .بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات المجلس قدره  10.000ریال سعودي وبدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجان قدره  10.000ریال
سعودي لكل عضو من األعضاء.
ج .توفر الشركة تذاكر السفر بالدرجة االولى ،مع المواصالت واإلقامة ،وذلك للعضو غیر المقیم في مدینة االجتماع.
د .یحدد مجلس اإلدارة المكافأة السنویة ألمین سر المجلس ،وتغطي الشركة المصاریف المتعلقة بحضوره كتذاكر السفر واإلقامة وغیرھا في
كل ما یخص شئون المجلس.
ه .تصرف مكافآت وبدالت الحضور والبدالت األخرى كما أعاله في نھایة السنة المالیة ،إال في حالة انتھاء عضویة أي عضو قبل نھایة السنة
المالیة فإنھا تصرف عند انتھاء العضویة.
مكافآت التنفیذیین:
بناء على العقود المبرمة معھم ومؤشرات األداء.
تدفع الشركة المرتبات والبدالت والمكافآت والمزایا العینیة لمدراءھا التنفیذیین ً
•علماً بأنھ تقوم الشركة بإتباع السیاسة الخاصة بالمكافآت وال یوجد أي انحراف أو تعارض مع سیاسة المكافآت المعمول بھا في الشركة مع
المكافآت الممنوحة.
•لم یقوم أعضاء مجلس االدارة بقبض أي مبالغ من الشركة مقابل أي أعمال إداریة أو فنیة أو استشاریة ،علماً بأن جمیع أعضاء مجلس االدارة
غیر تنفیذیین.

سبب عدم اإلمتثال

11

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.

ال تنطبق

12

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين
مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ،ومسوغات تلك التوصيات ،وأسباب
عدم األخذ بها.

ال تنطبق

21

إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ال تنطبق

25

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار
التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج ،وأي
تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

ال تنطبق

26

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم
في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة ،وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة
المالية األخيرة.

ال تنطبق

28

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة
أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

ال تنطبق

29

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب ،أو
حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

ال تنطبق

30

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد  ،وقيمة األوراق المالية المتبقية،
مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

ال تنطبق

35

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

ال تنطبق

36

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

ال تنطبق

38

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

ال تنطبق

40

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية  ،يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك
التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

ال تنطبق

41

في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها  ،يجب أن يحتوي التقرير على
ذلك ،مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

ال تنطبق

تقییم أداء مجلس االدارة

وافقت لجنة الترشیحات والمكافآت على تقییم أداء المجلس من خالل نموذجاً للمراجعة السنویة لالحتیاجات الالزمة من المھارات أو الخبرات
المناسبة لعضویة مجلس االدارة ووظائف االدارة التنفیذیة ،وللتحقق بشكل سنوي من عدم وجود أي تعارض مصالح ،وتحدید جوانب الضعف
والقوة في مجلس االدارة واقتراح الحلول لمعالجتھا بما یتفق مع مصلحة الشركة ،وللتحقق من استقالل االعضاء المستقلین .كما تقوم لجنة
الترشیحات والمكافآت أیضاً بتقییم أداء اإلدارة التنفیذیة لشركة سیسكو سنویاً من خالل مراجعة جدول مؤشرات األداء للعام الحالي والموافقة
على مؤشرات األداء للشركة للعام المقبل.
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وفقاً للفقرة ( )39من المادة ( )90من الئحة الحوكمة لهيئة السوق المالية يقر المجلس بما يلي:
 .أأن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
 .بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية
 .جأنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها
المادة الخامسة عشر من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة:
رقم المادة

الوصف

سبب عدم اإلمتثال

15

تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل
عن استخدامات هذه األسهم.

لم يتم الحصول على اسهم خزينة من قبل الشركة

مقترحات المساهمين
في حال ورود أي اقتراح أو مالحظة أو استفسار من المساهمين ،يقوم ضابط االتصال بإبالغ اإلدارة التنفيذية لمعالجتها واإلجابة عليها ،وإذا دعت
الحاجة يتم إبالغ أمين سر مجلس اإلدارة

حقوق المساهمين

معلومات المساهمين المطلوبة إلعداد التقارير كما يلي:
عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها وأسبابها:
رقم
الطلب

تاريخ الطلب

تاريخ السجل

سبب الطلب

1

2021/02/28

2021/02/28

إجراءات الشركة

2

2021/04/29

2021/04/29

إجراءات الشركة

3

2021/05/05

2021/05/05

الجمعية العامة

4

2021/05/09

2021/05/09

ملف أرباح

5

2021/07/13

2021/07/12

إجراءات الشركة

6

2021/08/04

2021/08/07

أخرى

7

2021/10/07

2021/10/07

إجراءات الشركة

8

2021/10/12

2021/10/12

إجراءات الشركة

9

2021/10/24

2021/10/17

إجراءات الشركة

10

2021/10/25

2021/10/19

إجراءات الشركة

11

2021/10/25

2021/07/15

إجراءات الشركة

12

2021/10/25

2021/02/01

إجراءات الشركة

13

2021/11/03

2021/11/03

الجمعية العامة

14

2021/11/07

2021/11/07

ملف أرباح

15

2021/12/06

2021/12/06

إجراءات الشركة

16

2021/12/29

2021/12/20

إجراءات الشركة

المساهمين الذين يملكون أكثر من  %5من رأس المال المدفوع للشركة:

االسم

عدد األسهم كما في
2021/1/1

النسبة من
رأس المال
%

عدد األسهم كما
في 2021/12/31

زينل للصناعات المحدودة

11,992,924

14.7

11,992,924

النسبة من
رأس المال
%

العدد

نسبة التغير %

%14.7

0

-

أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين والتغييرات خالل العام:
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النسبة من
رأس المال
%

االسم

عدد األسهم كما في
2021/1/1

عدد األسهم كما
النسبة من
رأس المال  %في 2021/12/31

العدد

نسبة التغير %

عامر عبد الله علي رضا

50,927

0.062

50,927

0.062

-

-

عدنان عبدالفتاح صوفي

100

-

100

-

-

-

صالح أحمد حفني

26,000

0.032

6,000

0.007

()20,000

()0.0002

عبدالعزيز عبداللطيف جزار

29,400

0.036

29,001

0.036

()399

()0.00

منيرة حجاب الدوسري

8,100

0.010

14,100

0.017

6,000

0.001

احمد محمد الربيعة

20,000

0.025

10,000

0.012

()10,000

()0.00

طالل ناصر الدخيل

275,000

0.337

350,000

0.429

75,000

0.0009

77

الحـــوكــمـــــــة

سيسكو التقــريــر السنـــوي 2021

أعلى عشرة مساهمين كما في  31ديسمبر2021 ،م  -من الشركات:

تقسيم المساهمين حسب نسبة تملكهم كما في  31ديسمبر2021 ،م:
األسهم

المساهمين

رقم

اسم الشركة

عدد األسهم
المملوكة

%

.1

شركة زينل للصناعات المحدودة

11,992,924

14.70

.2

شركة االستثمارات الرائدة "رائد"

1,426,269

1.75

.3

الشركة السعودية للخدمات والتشغيل المحدود

1,280,892

1.57

.4

شركة لؤلؤه الخليج للتجاره

1,080,000

1.32

مؤسسه الملك عبدالله لألعمال اإلنسانية

1,070,306

1.31

921,969

1.13
1.07

رقم

ملكية األسهم

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

.1

أقل من  20سهم

2,785

%14.0

14,742

%0.0

.2

من  20إلى  99سهم

2,782

%14.0

142,327

%0.2

.3

من  100إلى  499سهم

5,633

%28.3

1,344,319

%1.6

.4

من  500إلى  999سهم

2,591

%13.0

1,735,458

%2.1

.5

من  1000إلى  19999سهم

5,666

%28.5

19,624,491

%24.0

.5

.6

من  20,000إلى  99,999سهم

367

%1.8

14,708,314

%18.0

.6

صندوق اتش اس بي سي ﻻسهم الشركات السعودية

.7

من  100,000إلى  999,999سهم

82

%0.4

21,746,625

%26.7

.7

صندوق اتش بي سي لال ستثمار 30

874,798

.8

من  1,000,000إلى  4,999,999سهم

8

%0.0

10,290,800

%12.6

.8

الشركة العربيه لتجارة المواد السائبه

701,400

0.86

.9

أكثر من  5,000,000سهم

1

%0.0

11,992,924

%14.7

.9

صندوق الجزيرة لال سهم السعودية

556,576

0.68

المجموع

19,915

%100.0

81,600,000

%100.00

.10

المؤسسه العامه للتامينات االجتماعيه

538,892

0.66

المجموع

20,444,026

25.05

فئات المساهمين كما في  31ديسمبر2021 ،م:
رقم

فئة المساهم

العدد

عدد األسهم
المملوكة

النسبة %

.1

شركات

43

20,080,284

%25

.2

صناديق استثمارية

81

6,009,852

%7

.3

أفراد

19,791

55,509,864

%68

المجموع

19,915

81,600,000

%100

مقترحات المساهمين

في حال ورود أي اقتراح أو مالحظة أو استفسار من المساهمين يقوم ضابط االتصال بإبالغ االدارة التنفيذية لمعالجتها واإلجابة عليها  ،وإذا دعت
الحاجة يتم ابالغ أمين سر مجلس االدارة لعرضها على المجلس لمناقشتها.

تصنيف المساهمين كما في  31ديسمبر2021 ،م  ،حسب الجنسية:

78

رقم

الجنسية

عدد األسهم
المملوكة

النسبة %

.1

السعودية

78,336,803

96.00

.2

الواليات المتحدة

1,774,169

2.17

.3

أخرى ( 23دولة)

1,489,028

1.83

المجموع

81,600,000

%100.00

79

الحـــوكــمـــــــة

سيسكو التقــريــر السنـــوي 2021

إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر جزءا ال يتجزأ من فلسفة إدارة “سيسكو” حيث تتبع شركة “سيسكو” مجموعة من األساليب لتحديد وتقييم المخاطر التي
تواجهها المجموعة من خالل تطوير خطط للتعامل مع هذه المخاطر خالل العام 2021م .قامــت شــركة “سيسكو” وكافــة شــركات المجموعــة
بتحديــث ســجل المخاطــر مــع األخــذ بعيــن االعتبــار ظــروف الســوق و المؤشــرات االقتصاديــة الحاليــة.
خالل العام تم متابعة وتقيم المخاطــر المحيطة بشركات المجموعة بشكل شــامل وتــم وضــع أولويــات تنفيــذ خطــط األعمــال للحــد مــن أي تأثيــر
سلبي ناتج عن المخاطر التي تم تحديدها.
وفي ما يلي المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة:
م

المخاطر المتوقعة

.1

تقــوم المجموعــة بمراجعــة مســتمرة لمحافظتهــا االســتثمارية لتنويــع قطاعــات
تركيز األعمال
تعتمد المجموعة بشكل كبير على قطاع الموانئ .وفي حالة تأثر هذا االســتثمار باإلضافــة إلــى تطويــر األعمــال الغيــر متعلقــة بالموانــئ ،ممــا ســيؤدي
القطاع من الممكن ان ـينعكس هذا التأثير بشكل سلبي علي أعمال الــي تــوازن االعتمــاد علــى قطاعــات األعمــال الثالثــة للمجموعــة.
المجموعــة.

.2

مخاطر االئتمان وتحصيل المستحقات

.3

اللوائح الحكومية

.4

خطة استمرارية األعمال  /التعافي من الكوارث

.5

مخاطر التحديات المالية

قــد تؤثــر حالــة الســوق الحاليــة ســلبا على المــالءة الماليــة والســيولة
للعمــالء ممــا قــد يتســبب فــي تأخيــر تحصيــل المســتحقات من
العمالء
يتم تغيير العديد من اللوائح بصفة مستمرة مما يزيد من تحديات
التنفيذ ومن ثم مخاطر عدم االمتثال .وكنتيجة لذلك ,فإن أي تغيير
في اللوائح أو القوانين ربما يكون له أثر سلبي على أعمالنا.

مخاطر اضطراب األعمال بسبب الحوادث أو التهديدات الداخلية
والخارجية بما في ذلك األمن السيبراني و الكوارث الطبيعية
والمناخية واإلرهاب وعدم االستقرار االقتصادي واألوبئة والحوادث
التشغيلية.

•قد تواجه المجموعة صعوبة في الحصول على تسهيالت جديدة
لالستثمارات المستقبلية.
•التحديات المالية للشركاء

إجراءات تخفيف المخاطر

قامــت شــركات المجموعــة بتحســين إجــراءات الرقابــة علــى االئتمــان وتحصيــل
المســتحقات مــن العمــالء مــن خــالل المتابعــة الدائمــة للعمــالء ،وتحديــث
السياســة االئتمانيــة ،وتعزيــز الضوابــط علــى منــح االئتمــان.
تراقب مجموعة “سيسكو” التغييرات التي تطرأ على اللوائح و التي تتعلق
بمحفظتها االستثمارية و لضمان اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة لتخفيف حدة تأثير
أي تغيير في اللوائح وضمان االمتثال المستمر لهذه القوانين.

وأيضاً تضم مجموعة “سيسكو” فريقا قانونيا مركزي لدعم الشركات بغرض اإلدارة
واالمتثال مع تغييرات اللوائح.
•تعمل مجموعة “سيسكو” وشركاتها التابعة على تعزيز إطار المرونة التشغيلية
لتقوية استجاباتها لالضطرابات.
أيضا بتحديث خطط التعافي من الكوارث واستمرارية األعمال لتقليل
•ونقوم ً
تعطل العمليات من الكوارث الطبيعية.
•التحديث المستمر لسياسة األمن السيبراني الخاصة بالمجموعة.

•قوم المجموعة بالتأكد بشكل مستمر من أنها تحافظ على نسبة تغطية دين
متوازنة.
•تقوية عالقتنا المصرفية.
•التأكد من عدم التخلف عن سداد في أي من مدفوعات القروض الحالية
للحفاظ على سجل ائتماني جيد.

تقرير لجنة المراجعة

اجتمعت لجنة المراجعة ( )5خمس مرات خالل عام 2021م ،وذلك
للقيام بدورها الرئيسي في مساعدة مجلس اإلدارة (المجلس) في
الوفاء بمسؤولياته اإلشرافية المتعلقة بنظم الرقابة الداخلية والمالية
ونظم إدارة المخاطر في الشركة لضمان مدى كفاءتها وتنفيذها بشكل
فعال ،كما تقوم اللجنة بمسؤولياتها الرئيسية التالية:
•مساعدة المجلس إلتمام مهامه عن طريق التوصية باعتماد
القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية بعد
مناقشتها مع إدارة الشركة.
•اجتماع اللجنة مع المراجع الخارجي للشركة لمعرفة رأيه المستقل
في تقييم نظم الرقابة الداخلية للمجموعة وغيرها من المسائل
المتعلقة بعملية مراجعة الحسابات.
وكذلك قامت اللجنة باآلتي:
•اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية والقيام بالتحقق من مدى
فاعليتها وذلك من خالل مراجعة التقارير المقدمة منهم ومتابعة
تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة في هذه التقارير.
•تحليل المقترحات المقدمة من قبل المراجع الخارجي ورفع
التوصيات لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية بخصوص تعيين

أداء الحوكمة ونتائج المراجعة الداخلية

تتخذ شركة سيسكو منهجية شاملة تجاه برامج الحوكمة والرقابة
الداخلية لضمان أقصى درجة ممكنة من اإلفصاح والشفافية .حيث
تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتصميم برامجها للكشف عن أوجه
الضعف في نظم الرقابة في الوقت المناسب ولرصد آليات المتابعة
إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في وقتها .كما أن شركة
سيسكو تتبع منهج خطوط الدفاع الثالثة الذي يتبناه معهد المراجعين
الداخليين العالمي ،حيث أن خط الدفاع األول عبارة عن اإلدارات
التنفيذية في الشركة حيث تسعى تلك اإلدارات إلى إيجاد آليات رقابة
ذاتية داخل إداراتهم من أجل متابعة األعمال التنفيذية اليومية .أما خط
الدفاع الثاني فيقصد بها اإلدارات المساعدة في وضع آليات الرقابة
لخط الدفاع األول ومن ثم فحص وقياس األداء المحقق والغير محقق
في خط الدفاع األول ورفع التقارير لإلدارة التنفيذية في الشركة ،وأخر
خطوط الدفاع الثالثة هو خط المراجعة الداخلية باستقالليته التامة عن
اإلدارة التنفيذية في الشركة .
خالل عام 2021م ،أفادت لجنة المراجعة بأن إدارة المراجعة الداخلية
في شركة سيسكو تابعت جميع المالحظات المطلوب اهتمام اإلدارة
بها وقد تم التعامل معها عن طريق إدارة الشركة.
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بناءا على المعايير
المراجعيين الخارجيين للشركة للعام القادم ً
المطلوبة.
•مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية.
•مراجعة خطة المراجعة الخارجية وإبداء المالحظات عليها (إن
وجد).
•مناقشة ومتابعة المالحظات الواردة في تقرير اإلدارة المقدم من
المراجع الخارجي للشركة.
•اإلشراف على برنامج اإلبالغ عن المخالفات ،و متابعة التحقيقات
(إن وجدت).
•التوصية لمجلس اإلدارة باعتماد المعامالت مع األطراف ذات
العالقة لعام 2021م ،بعد الحصول على قائمة بكافة هذه
المعامالت والتأكد من سالمتها ومدى كفاية اإلفصاح عنها في
القوائم المالية.
باإلضافة إلى المسؤوليات المذكورة أعاله  ،تقوم لجنة المراجعة بتنفيذ
أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس إدارة الشركة

أيضا أنه لم ينم إلى علمها وجود أي ضعف جوهري
كما تؤكد اللجنة ً
في نظم الرقابة الداخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر التي وضعتها
شركة سيسكو والشركات التابعة لها .كما تتركز جهود لجنة المراجعة
باستمرار على تطوير وتحسين كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية
والمالية ونظم إدارة المخاطر.
لقد تم تأسيس لجان مراجعة في جميع شركات سيسكو وتقوم هذه
اللجان في جميع الشركات التابعة والزميلة لشركة سيسكو بكامل
مسؤولياتها في مساعدة مجالس إداراتها في اإلشراف على نظم
الحوكمة والرقابة الداخلية.
لقد تم تأسيس لجان مراجعة في جميع شركات “سيسكو” وتقوم
هذه اللجان في جميع الشركات التابعة والزميلة لشركة “سيسكو”
بكامل مسؤولياتها في مساعدة مجالس إداراتها في اإلشراف على
نظم الحوكمة والرقابة الداخلية.
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة

شــركات المجموعــة كانــت لديهــا معامــات مــع أطــراف ذات عالقــة من داخل
المجموعــة وخارجهــا وتتبــع هــذه التعامــات نفــس الشــروط والمبادئ فــي التعامل
مــع األطــراف ذات العالقة.
كال من أعضاء مجلس إدارة الشــركة
وتشــمل األطراف ذات عالقة ً
والمســاهمون الرئيســيون وكبــار المديريــن وأي مــن أقاربهــم من الدرجة
األولــى وفقــاً للوائــح هيئــة الســوق المالية ووزارة التجارة واالســتثمار.
وفقا إلجراءات
ً
تتــم جميــع المعامــات مــع األطــراف ذات العالقة
وسياســات الشــراء المعتمدة من قبل الشــركات.

الجــدول التالــي يوضــح المعامــات مع األطــراف ذات العالقة التي
تكــون فيهــا العالقــة مــن خــال عضو في مجلس إدارة “سيســكو”،
والتــي تتطلــب موافقــة الجمعيــة العامــة عليهــا وفقــاً للمادة  71من
نظام الشــركات:
نوع العملية

المبلغ

األطراف ذات عالقة العالقة
شركة كرم العربي
للتموين

شركة زينل للصناعات (مساهمين في شركة “سيسكو” ) هي أحد
المساهمين أيضاً في شركة كرم العربي ،واألستاذ عامر عبدالله علي رضا
(رئيس مجلس ادارة “سيسكو” ) عضو في مجلس ادارة شركة كرم العربي
أيضاً .

شراء بضائع وخدمات تشمل التموين
وإدارة سكن الموظفين الخاص بشركة
محطة بوابة البحر األحمر .

19,298,438

شركة زینل للصناعات
المحدودة

شركة زينل للصناعات (مساهمين في شركة “سيسكو” ) ،واألستاذ عامر
عبدالله علي رضا (رئيس مجلس ادارة “سيسكو” ) هو عضو في مجلس
إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة.

مصروفات إدارية مدفوعة من قبل
المجموعة نيابة عن شركة شركة زینل
للصناعات

337,862

مصروفات إدارية مدفوعة من
قبل شركة زینل للصناعات نيابة عن
المجموعة

40,095

الشركة العربية
لتجارة المواد السائبة
المحدودة

تمتلك شركة زينل للصناعات المحدودة (احدى مساهمي شركة
“سيسكو”) الشركة العربية لتجارة المواد السائبة ،واألستاذ عامر عبدالله
علي رضا (رئيس مجلس إدارة “سيسكو”) عضو في مجلس ادارة الشركة
العربية لتجارة المواد السائبة.

إيجار مستودعات من الشركة
السعودية لتنمية التجارة والصادرات

348,900

إضافة إلى الجدول أعاله  ،فيما يلي جدول المعامالت ذات العالقة المتطلب اإلفصاح عنها وفقاً للوائح التسجيل واإلدراج وحوكمة الشركات
الصادرة من هيئة السوق المالية:
األطراف ذات عالقة العالقة
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سجلت “سيسكو” نموا إيجابيا خالل العام 2021م حيث حققت زيادة في اإليرادات
بمبلغ قدره  59مليون ريال سعودي (.)%6.9
حققت الشركة أعلى نتائج لإليرادات على اإلطالق في تاريخها بمبلغ
 921مليون ريال سعودي (باستثناء إيرادات اإلنشاء) .يعود السبب
الرئيسي لهذا النمو الى تحسن نتائج قطاع الموانئ بسبب االستحواذ
على المحطة الشمالية في ميناء جدة االسالمي باإلضافة إلى الزيادة
مليون ريال سعودي

2021

2020

التغير

اإليرادات (باستثناء إيرادات
اإلنشاء)

921

862

59.0

في حجم التعامالت والتغير اإليجابي في تعرفة التفتيش ،حيث ارتفعت
اإليرادات بنسبة .%5.8
الجدول التالي يعرض تحليل موجز لنتائج العام 2021م ومقارنتها مع
العام 2020م:
نسبة التغير التوضيح
%
6.9

ارتفعت اإليرادات (باستثناء إيرادات البناء) بشكل رئيسي من قطاع
الميناء بمقدار  40مليون ريال سعودي مدفوعة بالزيادة في حجم
التعامالت والتغيير اإليجابي في تعرفة التفتيش .تحسنت اإليرادات
من الخدمات اللوجستية بمقدار  15مليون ريال سعودي نتيجة
لزيادة إيرادات الخدمات بينما ظلت إيرادات قطاع المياه كما هي
نسبيا.

()438

37.0

8.4

ارتفعت تكلفة اإليرادات بسبب الزيادة في مصاريف التشغيل
في قطاع الموانئ بسبب التكاليف االدارية المتعلقة بالموظفين
وتكاليف االهالك الخاصة باالستحواذ على المحطة الشمالية في
ميناء جدة االسالمي.

اجمالي الربح

446

424

22.0

5.2

مصروفات بيع وتوزيع،
ومصروفات عمومية
وادارية

()168

()168

–

–

الدخل التشغيلي

278

256

22.0

8.6

صافي تكاليف التمويل

()204

()133

()71.0

53.4

تعود الزيادة في رسوم التمويل إلى رسملة الرسوم الثابتة
والمتغيرة اإللزامية.

24

22

2.0

9.1

التحسن في نتائج شركة توزيع وشركة الجبر تالكي مع االنخفاض
في شركة خدمات المياه والبيئة السعودية وشركة جرين دوم.

88

()73.0

()83.0

تضمنت اإليرادات األخرى للعام الماضي عكس مخصص تكاليف
استبدال األصول بمبلغ  75مليون ريال سعودي.

()2.0

12.5
()56.2

تكاليف اإليرادات (باستثناء ()475
تكاليف اإلنشاء)

نوع العملية

المبلغ

بيع مياه من شركة “كنداسة”
لخدمات المياه

65,565,273

حصة الشركة من نتائج
الشركات الزميلة

مدفوعات من قبل ”سيسكو” نيابة
عن الشركة الدولية لتوزيع المياه

837,20

ايرادات اخرى

15

مدفوعات من قبل الشركة الدولية
لتوزيع المياه نيابة عن “سيسكو”

11,867

الزكاة وضريبة الدخل

()18

()16

2,087,380

صافي الربح للمجموعة

95

217

()122.0

حقوق االقلية

()37

()78

41.0

()52.6

صافي الربح

58

139

()81.0

()58.3

الشركة الدولية لتوزيع
المياه المحدودة
(توزيع)

تمتلك شركة “سيسكو” ما نسبته  %50من رأس مال شركة توزيع،
والرئيس التنفيذي لشركة “سيسكو” المهندس محمد المدرس عضو في
مجلس إدارة شركة توزيع.

شركة خدمات المياه
والبيئة السعودية
المحدودة

تمتلك شركة “كنداسة” لخدمات المياه (شركة تابعة ل”سيسكو” ) ما
نسبته  %49من شركة خدمات المياه و البيئة السعودية

مبيعات من شركة “كنداسة”
لخدمات المياه مقابل إدارة
وتشغيل محطة تحلية المياه

شركة محطة بوابة
البحر األحمر

شركة تابعة ل”سيسكو”  -واألستاذ عامر عبد الله علي رضا (رئيس
مجلس إدارة “سيسكو” ) والسيد محمد كمال المدرس (الرئيس التنفيذي
ل”سيسكو” ) أعضاء مجلس إدارة في شركة محطة بوابة البحر األحمر

مدفوعات من قبل شركة
”سيسكو” نيابة عن شركة محطة
بوابة البحر األحمر

83,720

الشركة السعودية
لتنمية التجارة
والصادرات

شركة تابعة ل”سيسكو” – األستاذ عامر عبد الله علي رضا (رئيس
مجلس إدارة “سيسكو” ) واألستاذ صالح أحمد حفني (عضو مجلس
إدارة “سيسكو” ) واألستاذ أحمد الربيعة (عضو مجلس إدارة “سيسكو” )
واألستاذ محمد كمال المدرس (الرئيس التنفيذي ل”سيسكو” ) جميعهم
أعضاء في مجلس إدارة الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات.

مدفوعات من قبل شركة
”سيسكو” نيابة عن الشركة
السعودية لتنمية التجارة والصادرات

1,099,077

شركة “كنداسة”
لخدمات المياه

شركة تابعة ل”سيسكو” – واألستاذ عامر عبدالله علي رضا (رئيس مجلس
إدارة “سيسكو” ) واألستاذ صالح أحمد حفني (عضو مجلس إدارة “سيسكو”
) والسيد محمد كمال المدرس (الرئيس التنفيذي ل”سيسكو” ) هم أعضاء
في مجلس إدارة شركة “كنداسة” لخدمات المياه.

مدفوعات من قبل شركة
”سيسكو” نيابة عن شركة
“كنداسة” لخدمات المياه

837,496

مدفوعات من قبل “سيسكو”
نيابة عن شركة تشغيل الخدمات
المساندة

7,513

شركة تشغيل الخدمات شركة تابعة ل”سيسكو”  -واألستاذ عامر عبد الله علي رضا (رئيس مجلس
إدارة “سيسكو” ) واألستاذ محمد كمال المدرس (الرئيس التنفيذي
المساندة (إسناد)
ل”سيسكو” ) جميعهم أعضاء في مجلس إدارة شركة تشغيل الخدمات
المساندة (إسناد)

تحليل اقتصادي ألعمال الشركة

التغييرات في الحصص غير المسيطرة متوافقة مع التغير في
الحصص الغير مسيطرة في الشركات التابعة.
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القوائم المالیة الموحدة
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المؤشرات المالية

أبرز المؤشرات المالية

(مليون ريال سعودي)

صافي القروض

توزيعات أرباح للسهم الواحد
0.8

2021

0.8

2020

-119.7

0.6

2018

0.4
0.3

695.4

ربحية السهم المعدلة
0.80
0.81

2020

0.57
0.72

921

447
290
271
260

721

2019

676

2018

565

2018

2017

562

2017
2021

2021

65

2021

2020

66

2020
47

2017

2020

2019

2018

446

2020

2018

2019

2017

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

986

278

2021

2017

256

2020

93

88

74

2019

2018

2017

424
260

222

199

2018
2017

59

2021

2021

748
161

2020
2019

237

2018

205
-53

2020

2019

2018

2017

اﻹﻳﺮادات  -ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل

التدفق النقدي الحر

86

736

781

852

2017

2021

2019

51

2018

2,364

ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ

صافي الربح المعدل

2019

2020

2019

2018

اﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ

2020

862

األرباح قبل الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء المعدلة
498

2021

2021

2019

0.62

2,476

2,477

2017

المبيعات وإيرادات األعمال المعدلة
2021

2,358

2,507

3,879

2018

860

2017

4,463
2,482

2019

504.4

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ

3,906

2020

456.9

2019

2021

3,904

اﻷﺻﻮل ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ

2017

اﻟﻤﻴﺎه

788

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
101
96

844

85
92

504
388
369

80
92
84
93
94
98

اﻟﻤﻴﻨﺎء

2021
2020
2019
2018
2017
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قائمة المركز المالي
ر.س .باآلالف

2021

20 – 21
نسبة التغير %

قائمة المركز المالي

2020

2019

2018

2017

الموجودات

أرقام العام  2017كأساس للمقارنة

الموجودات المتداولة:
نقد وما في حكمه

892,374

%165.2

336,534

295,101

180,584

150,708

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

172,416

%19.8

144,990

111,274

117,953

101,588

مخزون

25,935

%32.1

19,628

18,172

21,303

25,503

1,090,725

%117.6

501,152

424,546

319,840

277,799

الموجودات غير المتداولة:
استثمارات

211,707

%31.8

160,672

156,737

147,792

180,297

ممتلكات ،آالت ومعدات

545,107

%6.0

514,436

1,008,201

1,039,960

1,079,520

موجودات حق االستخدام

90,132

%3.7

86,918

241,825

–

–

األصول األخرى طويلة األجل

3,057,380

%-2.8

3,143,976

1,074,792

1,170,143

1,247,218

3,904,326

–

3,906,002

2,481,556

2,357,895

2,507,036

4,995,051

%13.3

4,407,154

2,906,102

2,677,735

2,784,835

إجمالي الموجودات

(تحليل أفقي)
يستخدم التحليل األفقي أرقام العام  2017كأساس للمقارنة ويظهر التغير في البنود األساسية على مدى الخمسة سنوات السابقة.

المطلوبات وحقوق الملكية

الموجودات
الموجودات المتداولة:
نقد وما في حكمه

592

223

196

120

100

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

170

143

110

116

100

مخزون

102

77

71

84

100

393

180

153

115

100

الموجودات غير المتداولة:
استثمارات

117

89

87

82

100

ممتلكات ،آالت ومعدات

50

48

93

96

100

موجودات حق االستخدام

100

100

100

100

–

األصول األخرى طويلة األجل

245

252

86

94

100

156

156

99

94

100

179

158

104

96

100

إجمالي الموجودات

المطلوبات المتداولة:
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

458,760

%0.4

457,050

189,769

160,605

161,938

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
وتسهيالت بنكية

73,211

%3.6

70,671

240,712

153,414

146,391

531,971

%0.8

527,721

430,480

314,019

308,329

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة:
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

283

282

117

99

100

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية

50

48

164

105

100

173

171

140

102

100

المطلوبات غير المتداولة:
الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل
وتسهيالت بنكية

648,147

%2.6-

665,663

540,390

699,027

839,710

مطلوبات أخرى طويلة األجل

1,376,996

%0.4

1,371,469

87,641

66,042

66,041

التزام إيجار

88,796

%5.0

84,598

217,086

–

–

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

52,725

%9.6

48,126

39,470

27,216

26,693

2,166,664

%0.1-

2,169,856

884,587

792,285

932,444

حقوق الملكية

88

رأس المال

816,000

–

816,000

816,000

816,000

816,000

عالوة إصدار

36,409

–

36,409

36,409

36,409

36,409

االحتياطيات

96,115

%6.4

90,324

76,383

71,290

66,616

احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع

334,993

%2,132.5

()16,482

()9,517

5,907

10,697

األرباح(/الخسائر) المتراكمة

202,527

%18.4-

248,330

171,818

158,627

137,569

حقوق الملكية العائدة للمساهمين
في الشركة األم

1,486,044

%26.5

1,174,581

1,091,093

1,088,233

1,067,292

حقوق الملكية غير المسيطرة

810,372

%51.5

534,996

499,942

483,198

476,769

مجموع حقوق الملكية

2,296,416

%34.3

1,709,577

1,591,035

1,571,431

1,544,061

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

4,995,051

%13.3

4,407,154

2,906,102

2,677,735

2,784,835

2021

2020

2019

2018

2017

المطلوبات غير المتداولة:
الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية

77

79

64

83

100

مطلوبات أخرى طويلة األجل

2,085

2,077

133

100

100

التزام إيجار

100

100

100

100

–

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

198

180

148

102

100

232

233

95

85

100

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم:
رأس المال

100

100

100

100

100

عالوة إصدار

100

100

100

100

100

االحتياطيات

144

136

115

107

100

احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع

3,132

()154

()89

55

100

األرباح(/الخسائر) المتراكمة

147

181

125

115

100

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

139

110

102

102

100

حقوق الملكية غير المسيطرة

170

112

105

101

100

إجمالي حقوق الملكية

149

111

103

102

100

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

179

158

104

96

100
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قائمة الدخـــل

قائمة المركز المالي

(تحليل عمودي)
يستخدم التحليل العمودي اجمالي الموجودات كأساس للمقارنة ويظهر التغير النسبي مقارنة بالبنود األساسية لكل عام .

ر.س .باآلالف

2021

20 – 21
نسبة التغير %

2020

2019

2018

2017

ايرادات

985,408

%-3.5

1,020,865

675,884

564,705

562,407

تكاليف مباشرة

()538,936

%-9.7

()597,125

()415,577

()342,639

()363,720

الربح االجمالي

446,472

423,740

260,307

222,066

198,687

مصاريف بيع و توزيع

()16,583

%-20.4

()20,825

()32,863

()16,395

()19,467

مصاريف عمومية و إدارية

()151,544

%3.3

()146,672

()134,036

()117,592

()105,300

مجمل الربح التشغيلي

278,345

%8.6

256,242

93,408

88,078

73,920

تكاليف تمويل

()203,541

%52.5

()133,481

()47,727

()50,780

()34,994

%9.6

21,609

27,372

23,745

20,736

استثمارات

4.2

3.6

5.4

5.5

6.5

إيرادات أخرى(/مصروفات) ،بالصافي

15,068

%-83.0

88,728

10,818

9,283

28,162

ممتلكات ،آالت ومعدات

10.9

11.7

34.7

38.8

38.8

صافي الدخل قبل الزكاة

موجودات حق االستخدام

1.8

2.0

8.3

–

–

113,554

%-51.3

233,099

83,872

70,327

87,824

الزكاة وضريبة الدخل

()18,437

%12.2

()16,430

()5,993

()4,806

()6,702

األصول األخرى طويلة األجل

61.2

71.3

37.0

43.8

44.7

صافي الدخل للمجموعة

78.2

88.6

85.4

88.1

90.0

95,117

%-56.1

216,669

77,879

65,520

81,122

العائد الى:

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

(إجمالي األصول كأساس)

2021

2020

2019

2018

2017

الموجودات
الموجودات المتداولة:
نقد وما في حكمه

17.9

7.6

10.2

6.7

5.4

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

3.5

3.3

3.8

4.4

3.6

مخزون

0.5

0.5

0.6

0.8

1.0

21.8

11.4

14.6

11.9

10.0

الموجودات غير المتداولة:

إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة:
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

9.2

10.4

6.5

6.0

5.7

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية

1.5

1.6

8.3

5.7

5.3

10.6

12.0

14.8

11.7

11.0

حصة في نتائج شركات زميلة محتسبة بطريقة 23,682
حقوق الملكية  ،بالصافي

الحصص غير المسيطرة

37,238

%-51.8

77,256

26,956

18,775

22,311

المساهمين في الشركة األم

57,878

%-58.5

139,413

50,923

46,745

58,811

مالحظات:
•تم إعادة تصنيف بعض بنود القائمة لتتوافق مع جداول المقارنة لهذا العام
•الفروقات الجوهرية في اإليرادات واألرباح تم شرحها بالتفصيل في قسم التحليل المالي لكل شركة في الجزء الخاص بذلك

المطلوبات غير المتداولة:
الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية

13.0

15.1

18.6

26.1

30.2

مطلوبات أخرى طويلة األجل

27.6

31.1

3.0

2.5

2.4

التزام إيجار

1.8

1.9

7.5

–

–

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

1.1

1.1

1.4

1.0

1.0

43.4

49.2

30.4

29.6

33.6

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم:

90

رأس المال

16.3

18.5

28.1

30.5

29.3

عالوة إصدار

0.7

0.8

1.3

1.4

1.3

االحتياطيات

1.9

2.0

2.6

2.7

2.4

احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع

6.7

()0.4

()0.3

0.2

0.4

األرباح(/الخسائر) المتراكمة

4.1

5.6

5.9

5.9

4.9

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

29.8

26.5

37.5

40.7

38.3

حقوق الملكية غير المسيطرة

16.2

12.3

17.2

18.0

17.1

اجمالي حقوق الملكية

46.0

38.8

54.7

58.7

55.4

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

91

المـراجــعــــــة المــالـيــــــــة

سيسكو التقــريــر السنـــوي 2021

قائمة الدخــل

(تحليل أفقي)
يستخدم التحليل األفقي أرقام العام 2017م كأساس للمقارنة ويظهر التغير في البنود األساسية على مدى الخمسة سنوات السابقة.

النسب المالية الرئيسية
2021

2020

2019

2018

2017

نسب السيولة

التغير في البنود األساسية على مدى الخمسة سنوات

2021

2020

2019

2018

2017

نسبة التداول

2.1

0.9

1.0

1.0

0.9

ايرادات

175

182

120

100

100

النسبة السريعة

2.0

0.9

0.9

1.0

0.8

تكاليف مباشرة

148

164

114

94

100

النقد الى المطلوبات المتداولة

1.7

0.6

0.7

0.6

0.5

الربح االجمالي

225

213

131

112

100

التدفق النقدي من العمليات إلى المبيعات

0.2

0.3

0.4

0.3

0.4

مصاريف بيع و توزيع

85

107

169

84

100

نسبة هيكل رأس المال

مصاريف عمومية و إدارية

144

139

127

112

100

نسبة الدين إلى حقوق المساهمين

0.3

0.4

0.5

0.5

0.6

مجمل الربح التشغيلي

377

347

126

119

100

نسبة الرفع المالي

0.9

0.6

1.2

1.4

1.2

تكاليف تمويل

582

381

136

145

100

تغطية الفائدة
ِ
نسبة

1.6

2.7

2.8

2.4

3.5

حصة في نتائج شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية،
بالصافي

114

104

132

115

100

نسب النشاط

إيرادات أخرى(/مصروفات) ،بالصافي

54

315

38

33

100

صافي الدخل قبل الزكاة

129

265

95

80

100

الزكاة وضريبة الدخل

275

245

89

72

100

صافي الدخل للمجموعة

117

267

96

81

100

العائد الى:
الحصص غير المسيطرة

167

346

121

84

100

المساهمين في الشركة األم

98

237

87

79

100

قائمة الدخل

(تحليل عمودي)
يستخدم التحليل العمودي إجمالي اإليرادات كأساس للمقارنة ويظهر التغير النسبي مقارنة بالبنود األساسية لكل عام.
مقارنة بالبنود األساسية لكل عام

2021

2020

2019

2018

2017

ايرادات

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

تكاليف مباشرة

()54.7

()58.5

()61.5

()60.7

()64.7

الربح االجمالي

45.3

41.5

38.5

39.3

35.3

مصاريف بيع و توزيع

()1.7

()2.0

()4.9

()2.9

()3.5

مصاريف عمومية و إدارية

()15.4

()14.4

()19.8

()20.8

()18.7

مجمل الربح التشغيلي

28.2

25.1

13.8

15.6

13.1

تكاليف تمويل

()20.7

()13.1

()7.1

()9.0

()6.2

حصة في نتائج شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية،
بالصافي

2.4

2.1

4.0

4.2

3.7

إيرادات أخرى(/مصروفات) ،بالصافي

1.5

8.7

1.6

1.6

5.0

صافي الدخل قبل الزكاة

11.5

22.8

12.4

12.5

15.6

الزكاة وضريبة الدخل

()1.9

()1.6

()0.9

()0.9

()1.2

صافي الدخل للمجموعة

9.7

21.2

11.5

11.6

14.4

متوسط فترة التحصيل

49.1

43.7

48.0

55.6

48.3

العائد على األصول الثابتة

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2

معدل دوران األصول

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

معدل دوران الذمم المدينة

5.7

7.0

6.1

4.8

5.5

نسب الربحية
هامش الربح اإلجمالي %

45.3

41.5

38.5

39.3

35.3

هامش الربح التشغيلي %

28.2

25.1

13.8

17.2

18.0

هامش صافي الربح %

11.5

22.8

12.4

12.5

15.6

العائد على رأس المال العامل %

1.9

4.9

2.7

2.4

2.9

العائد على حقوق المساهمين %

4.1

12.7

4.9

4.2

5.3

هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك،
واإلطفاء إلى المبيعات%

49.8

52.0

42.8

48.0

46.3

االستثمار  /نسبة السوق
نسبة السعر إلى العائد

43.3

18.9

31.6

19.0

15.8

القيمة السوقية للسهم
في نهاية السنة

30.7

32.4

19.6

10.8

11.4

أعلى قيمة خالل العام

53.0

33.5

19.9

16.2

13.5

أقل قيمة خالل العام

10.7

13.1

10.7

10.8

9.9

قيمة السهم الدفترية

18.2

14.4

13.4

13.3

13.1

القيمة السوقية  /هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب
واالستهالك ،واإلطفاء

5.1

5.0

5.5

3.3

3.6

قيمة الشركة  /هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب
واالستهالك ،واإلطفاء

6.4

6.7

8.9

7.5

8.6

العائد الى:
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الحصص غير المسيطرة

3.8

7.5

4.0

3.3

4.0

المساهمين في الشركة األم

5.9

13.7

7.5

8.3

10.4
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نظرة عامة على األداء المالي والتشغيلي
2021

التحليل الجغرافي لإليرادات

2020

2019

2018

2017

قائمة المركز المالي (ر.س .باآلالف)
رأس المال

816,000

816,000

816,000

816,000

816,000

احتياطيات

90,324

90,324

76,383

71,290

66,616

حقوق المساهمين

1,486,044

1,174,581

1,091,093

1,088,234

1,067,292

تعمل الشركات التابعة بشكل رئيسي في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية.
اسم الشركة

(ر.س .باأللف)

2020

2021
المنطقة
الغربية

المنطقة
الوسطى

المنطقة
الشرقية

المنطقة
الغربية

المنطقة
الوسطى

المنطقة
الشرقية

قروض طويلة االجل

648,147

665,663

540,390

699,027

839,710

شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة

788,090

–

–

843,524

–

–

رأس المال العامل

4,463,080

3,879,433

2,475,622

2,363,717

2,476,506

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات
المحدودة

60,810

–

–

46,960

–

–

ممتلكات ،آالت ومعدات

545,107

514,436

1,008,201

1,039,960

1,079,520

شركة “كنداسة” لخدمات المياه

96,340

–

–

92,247

–

–

موجودات حق االستخدام

90,132

86,918

241,825

–

–

شركة تشغيل الخدمات المساندة المحدودة

40,168

–

–

38,133

–

–

األصول طويلة األجل

3,052,853

3,141,574

1,070,385

1,162,103

1,238,841

985,408

–

–

1,020,864

–

–

قائمة الدخل (ر.س .باآلالف)
المبيعات

985,408

1,020,865

675,884

564,705

562,407

الربح اإلجمالي

446,472

423,740

260,307

222,066

198,687

الربح التشغيلي

278,345

256,242

93,408

88,078

73,920

الربح قبل الزكاة

113,554

233,099

83,872

70,327

87,824

الربح بعد الزكاة

57,878

139,413

50,923

46,745

58,811

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك ،واإلطفاء

490,841

530,424

289,543

220,193

225,416

صافي ربح السهم

0.71

1.71

0.62

0.57

اإلجمالي

1,020,864

985,408

شركات “سيسكو” الزميلة ،التي ال يتم توحيد القوائم المالية لها والتي تعمل في مناطق متعددة  ،فإن توزيع اإليرادات لها كما يلي:
اسم الشركة

(ر.س .باأللف)

2020

2021
المنطقة
الغربية

المنطقة
الوسطى

المنطقة
الشرقية

المنطقة
الغربية

المنطقة
الوسطى

المنطقة
الشرقية

0.72

الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة

122,181

144,186

–

111,859

133,747

–

شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة

64,584

–

211,874

64,207

–

196,493

صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

236,272

355,907

256,064

183,951

243,550

اإلجمالي

186,765

144,186

211,874

176,066

133,747

196,493

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

511,448

()194,694

()23,726

20,742

()296,071

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()191,880

()119,779

()117,821

()174,817

7,824

صافي التغير في النقد وما في حكمه

555,840

41,433

114,517

29,876

()44,696

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

892,374

336,534

295,101

180,584

قائمة التدفقات النقدية (ر.س .باآلالف)

542,825

تفاصيل ألدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
اسم الشركة

150,708

رقم

(ر.س .باأللف)

سعر االقفال

30.7

32.4

19.60

10.84

11.40

1

القيمة السوقية

2,505,120

2,643,840

1,599

885

930

شركة محطة
بوابة البحر األحمر البنك السعودي
المحدودة
الفرنسي

قيمة الشركة

3,144,476

3,579

2,585

2,040

2,242

عدد األسهم المصدرة

81,600

81,600

81,600

81,600

81,600

أخــــرى

506,854

2

المجموع

2020

793,771

743,525

–

()68,899

674,626

2020

750,000

45,000

50,000

–

95,000

2016

24,000

4,871

–

()1,771

3,100

3,098,832

799,527

50,000

()70,670

772,726

الجهة المقرضة سنة االقتراض
بنك الراجحي،

شركة “كنداسة”
لخدمات المياه

أصل مبلغ
القرض

الرصيد في
2021/01/01

القروض
الجديدة

القروض
المسددة

الرصيد في
2021/12/31

البنك السعودي
البريطاني

إحصائيات االنتاج
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حاويات (وحدة قياسية باآلالف)

2,937

2,667

1,959

1,581

1,363

المركبات (عدد)

3,915

1,761

4,688

7,348

8,304

البضائع العامة (طن متري)

65,824

48,505

73,881

63,720

38,280

المياه (متر مكعب)

16.9

16.9

16.7

17.3

18.3
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جدول االستحقاق
اسم الشركة

شركة
“كنداسة”
لخدمات المياه

شركة محطة بوابة
البحر األحمر المحدودة

(ر.س .باأللف)

معلومات عامة عن الشركة
المجموع

الجهة المقرضة

بنك الراجحي،
البنك السعودي
الفرنسي ()1

بنك الراجحي،
البنك السعودي
الفرنسي ()2

البنك السعودي
البريطاني

مستحقة خالل سنة

71,439

–

1,771

73,210

أكثر من سنة الى سنتين

74,218

6,023

1,329

81,570

أكثر من سنتين الى خمس سنوات

239,163

25,678

–

264,841

أكثر من خمس سنوات

289,806

63,299

–

353,105

الرصيد في 2021/12/31م

674,626

95,000

3,100

772,726

المدفوعات الحكومية والنظامية
البيان

مجلس اإلدارة
عامر عبدالله زينل علي رضا (رئيس المجلس)

عدنان عبدالفتاح صوفي (نائب رئيس المجلس)

عبدالعزيز عبد اللطيف جزار
صالح أحمد حفني

منيرة حجاب الدوسري

(ر.س .باأللف)

المسدد
خالل العام

المستحق خالل العام
ولم يسدد

مالحظات

مصلحة الزكاة والدخل

26,787

1,487

مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

13,117

279

مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام

تكاليف تأشيرات وجوازات ومكتب عمل

3,333

–

-

الهيئة العامة للجمارك

3,851

250

مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام

الهيئة العامة للموانئ

171,071

17

مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام

اإلجمالي

218,159

2,033

بنك الرياض

بنك الجزيرة

طالل ناصر الدخيل

المكتب الرئيسي

مراجع الحسابات

المركز السعودي لألعمال ،جناح 501 #

كي بي ام جي

صندوق البريد 14221

طريق األمير سلطان

طريق المدينة المنورة ،حي الشرفية

زهران سنتر

جدة  ،21424المملكة العربية السعودية

صندوق البريد 55078

فاكس+966 12 657 4270 :

تلفون+966 12 698 9595 :

بريد إلكترونيinfos@sisco.com.sa :

موقع إلكترونيwww.sisco.com.sa :

جده  ،21534المملكة العربية السعودية
فاكس+966 12 698 9494 :

كبار المسؤولين في الشركة

تسجيل األسهم

محمد كمال المدرس (الرئيس التنفيذي)

شركة مركز إيداع األوراق المالية

محمود حسين (رئيس الشؤون المالية)

سليم رضا شيخ (رئيس الشؤون القانونية)

هشام طارق الجندي (رئيس المراجعة الداخلية)

ريتشارد فوري (رئيس الشؤون التنظيمية للشركات)

عبدالله محمد حبادي (رئيس المجموعة لتقنية المعلومات)
مقبول عمر عسوني (مدير الشؤون اإلدارية والمساهمين)
يوسف محمد ابوعليان (أمين سر مجلس اإلدارة)

96

البنك األهلي التجاري

البنك السعودي البريطاني

احمد محمد الربيعة

تلفون+966 12 661 9500 :

2021

البنوك المتعامل معها

 6897طريق الملك فهد – العليا -وحدة رقم 15
الرياض 3388 – 12211

المملكة العربية السعودية

تلفون+966 11 920001919 :

فاكس+966 11 2189326 :

بريد إلكترونيsdc.is@edaa.com.sa :
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
ﻣوﺟودات أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﻟﺷﮭرة
ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام
ﻋﻘﺎرات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﻣوﺟودات ﺿرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﺧزون ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل
ﻋﻼوة إﺻدار أﺳﮭم
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
ﻣﻛوﻧﺎت ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ أﺧرى
أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
ﺣﺻص ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت

۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

٦
۷
۸
۱۲
۲۳
۹
۱۰
۱۱
۲۹

۲٤٥٫۳٤۹٫٦۷٤
۱۸۱٫۷۱٥٫۲۹۸
۳٫۰٥۲٫۸٥۲٫۸۸۱
۸٫۷۷٦٫۷٦۰
۹۰٫۱۳۲٫۲۳۷
۱۱۸٫۰٤۱٫۹۹٤
۱۸۸٫۰۲۰٫٤٦۱
۱٤٫۹۰۹٫٥۳۲
٤٫٥۲۷٫٤۹۸
۳٫۹۰٤٫۳۲٦٫۳۳٥

۲٦۸٫٤۸۱٫٥۳۳
۱۱۷٫۹٥٤٫۲۲۸
۳٫۱٤۱٫٥۷٤٫۱٤٥
۸٫۷۷٦٫۷٦۰
۸٦٫۹۱۸٫۲٥۳
۱۲۸٫۰۰۰٫٦۰٤
۱۳٦٫۹۲۲٫٤٦۰
۱٤٫۹۷۲٫۷۱٤
۲٫٤۰۱٫٥۱۹
۳٫۹۰٦٫۰۰۲٫۲۱٦

۱۳
۱٤
۳۱
۱٥

۲٥٫۹۳٤٫۹۹۷
۱٦۱٫۷۹۳٫٦۲۳
۱۰٫٦۲۲٫۳۲۲
۸۹۲٫۳۷٤٫۰۹۱
۱٫۰۹۰٫۷۲٥٫۰۳۳
٤٫۹۹٥٫۰٥۱٫۳٦۸

۱۹٫٦۲۷٫۹۹۲
۱۳۲٫۹٤۰٫۹۲۷
۱۲٫۰٤۸٫٦٦٤
۳۳٦٫٥۳۳٫۹۲۷
٥۰۱٫۱٥۱٫٥۱۰
٤٫٤۰۷٫۱٥۳٫۷۲٦

۱٦

۸۱٦٫۰۰۰٫۰۰۰
۳٦٫٤۰۹٫۰٦۳
۹٦٫۱۱۱٫۹۰۸
۳۳٤٫۹۹۲٫۸۹۸
۲۰۲٫٥۰۰٫۲٦۰
۱٫٤۸٦٫۰۱٤٫۱۲۹
۸۱۰٫۳۷۲٫۳۷۱
۲٫۲۹٦٫۳۸٦٫٥۰۰

۸۱٦٫۰۰۰٫۰۰۰
۳٦٫٤۰۹٫۰٦۳
۹۰٫۳۲٤٫۰۷٦
)(۱٦٫٤۸۱٫٥۳٦
۲٤۸٫۳۲۹٫۷۷٤
۱٫۱۷٤٫٥۸۱٫۳۷۷
٥۳٤٫۹۹٥٫۷۱٥
۱٫۷۰۹٫٥۷۷٫۰۹۲

۳٦
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۳

۱٫۳٦۹٫۲۹۹٫۸۰٥
٦٤۸٫۱٤٦٫۸٦٥
٥۲٫۷٥٤٫۷۲۳
۲٫۰۳٤٫۰۲۷
٥٫٦٦۲٫۳٦۱
۸۸٫۷۹٦٫۱۱۳
۲٫۱٦٦٫٦۹۳٫۸۹٤

۱٫۳٥٥٫٤۲٤٫٤۹۳
٦٦٥٫٦٦۲٫٥۷٦
٤۸٫۱۲٦٫٤٥٥
۱٫۹۸٤٫۲۲٤
۱٤٫۰٦۰٫٥٦٦
۸٤٫٥۹۷٫۷۷۲
۲٫۱٦۹٫۸٥٦٫۰۸٦

۳٦
۱۸

۱٦۹٫۰۲۷٫۷۱۳
۷۳٫۲۱۰٫٥۲۹

۱۹۰٫٥۳۰٫٥۲۸
۷۰٫٦۷۰٫٦٦٦

۲۲
۲۹
۲۳
۳۱

۲٦۰٫۷٦۸٫۰٥۳
۱۸٫٦۲۲٫۱۷٥
۸٫۷۳۹٫٥۷٦
۱٫٦۰۲٫۹۲۸
٥۳۱٫۹۷۰٫۹۷٤
۲٫٦۹۸٫٦٦٤٫۸٦۸
٤٫۹۹٥٫۰٥۱٫۳٦۸

۲٤۷٫۱۱۷٫۱۸۱
۱۲٫۳۳۱٫٦۱۳
۷٫۰۳۳٫۹٥٥
۳٦٫٦۰٥
٥۲۷٫۷۲۰٫٥٤۸
۲٫٦۹۷٫٥۷٦٫٦۳٤
٤٫٤۰۷٫۱٥۳٫۷۲٦

۱۷

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺗزام ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﻧﻛﯾﺔ
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﻣﺧﺻﺻﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر  -اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول ﺑﻣوﺟب ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﻧﻛﯾﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ
أﺧرى
اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت
اﻹﯾراد ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء
إﯾرادات ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﺿﺎﺋﻊ وﺧدﻣﺎت
إﯾرادات إﻧﺷﺎءات

۲٤
۳۷

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات
۲٥
۳۷

ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺷﺎء

۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۹۲۱٫۲۰۰٫۳٤۰
٦٤٫۲۰۷٫۸۷۸

۸٦۱٫٦۳۱٫۳۰٦
۱٥۹٫۲۳۳٫٤٤۲

۹۸٥٫٤۰۸٫۲۱۸

۱٫۰۲۰٫۸٦٤٫۷٤۸

)(٤۳۷٫۸۹۱٫۷۳۱) (٤۷٤٫۷۲۸٫٤٦٦
)(۱٥۹٫۲۳۳٫٤٤۲
)(٦٤٫۲۰۷٫۸۷۸

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات

)(٥۹۷٫۱۲٥٫۱۷۳) (٥۳۸٫۹۳٦٫۳٤٤

ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ

٤٤٦٫٤۷۱٫۸۷٤

٤۲۳٫۷۳۹٫٥۷٥

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

۲٦
۲۷

ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ

)(۲۰٫۸۲٥٫۳۱۸
)(۱٦٫٥۸۳٫۰٦۱
)(۱٤٦٫٦۷۱٫۷٥۹) (۱٥۱٫٥٤٤٫۲۱۹

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل

)(۱٦۷٫٤۹۷٫۰۷۷) (۱٦۸٫۱۲۷٫۲۸۰

اﻟرﺑﺢ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

۲۷۸٫۳٤٤٫٥۹٤

۲٥٦٫۲٤۲٫٤۹۸

۳۹
۲۸

)(۱۳۳٫٤۸۰٫۸۲٥) (۲۰۳٫٥٤۱٫۳۱۰
۸۸٫۷۲۷٫۸۸۸
۱٥٫۰٦۸٫٤۰۰

۱۰

۲۳٫٦۸۲٫٤٥۹

۲۱٫٦۰۹٫۱۷۱

۱۱۳٫٥٥٤٫۱٤۳

۲۳۳٫۰۹۸٫۷۳۲

)(۱۸٫٤۳۷٫٤۳۰

)(۱٦٫٤۲۹٫۸۳۱

ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة

۹٥٫۱۱٦٫۷۱۳

۲۱٦٫٦٦۸٫۹۰۱

اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ:
ﺷرﻛﺎء اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
ﺣﺻص ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة

٥۷٫۸۷۸٫۳۱۸
۳۷٫۲۳۸٫۳۹٥

۱۳۹٫٤۱۲٫۹۲٤
۷۷٫۲٥٥٫۹۷۷

۹٥٫۱۱٦٫۷۱۳

۲۱٦٫٦٦۸٫۹۰۱

ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
إﯾرادات أﺧرى
اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ،
ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

۲۹

رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم:
اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺳﮭم ﻣن ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد
ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

۳۰

۰٬۷۱

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ  ۱إﻟﻰ رﻗﻢ  ٤۲ﺟﺰ ًءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
۷

۹٥٫۱۱٦٫۷۱۳

۲۱٦٫٦٦۸٫۹۰۱

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

ﺑﻧود ﻟن ﯾﺗم إﻋﺎد ة ﺗﺻﻧﯾ ﻔ ﮭﺎ إﻟﻰ ا ﻟرﺑ ﺢ أو اﻟﺧ ﺳﺎر ة

ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﻛﺗوارﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ ﻣﺣﺎﺳب ﻋﻧﮭﺎ
ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

ﺑﻧود ﻣﻌﺎد أو ﻗد ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾ ﻔ ﮭﺎ ﻻﺣ ﻘﺎ إﻟﻰ رﺑ ﺢ أو ﺧ ﺳﺎر ة

۱۹

)(۱٤۸٫٦۳٦

)(٥٫۸٦٤٫۹۲۱

۱۱

)(٦۳٫۱۸۲

)(٥٦٥٫٥٦۹

۱۰

)(۱۲٥٫٤۸٥

)(۲٫۰۸۲٫٥۱۲

٥٫۹٥۹٫۹۱۰

)(۹٥٦٫۹۱۱

اﻟدﺧل ) /اﻟﺧﺳﺎرة( اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺳﻧﺔ

٥٫٦۲۲٫٦۰۷

)(۹٫٤٦۹٫۹۱۳

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

۲۰۷٫۱۹۸٫۹۸۸ ۱۰۰٫۷۳۹٫۳۲۰

اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ:
ﺷرﻛﺎء اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
ﺣﺻص ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة

٦۱٫٥٦٤٫۷۸۷
۳۹٫۱۷٤٫٥۳۳

ﺗﺣوطﺎت اﻟﺗدﻓﻖ اﻟﻧﻘدي  -اﻟﺟزء اﻟﻔﻌﺎل ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

106

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت

۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۲۱

۱۳۲٫٤٤۸٫۲۳٦
۷٤٫۷٥۰٫۷٥۲

۲۰۷٫۱۹۸٫۹۸۸ ۱۰۰٫۷۳۹٫۳۲۰

۱٬۷۱
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ  ۱إﻟﻰ رﻗﻢ  ٤۲ﺟﺰ ًءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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۳٦٫٤۰۹٫۰٦۳

--

--

--

--

۹۰٫۳۲٤٫۰۷٦

--

۱۳٫۹٤۱٫۲۹۲

--

--

--

۱٫۱۳۳٫٤۷٤

--

--

--

--

--

)(۱٤٫٤۹٦٫۸۷۱

--

--

)(٥٫۸۱۹٫۲۳۱

)(٥٫۸۱۹٫۲۳۱

--

)(۸٫٦۷۷٫٦٤۰

اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﺗﻘﯾﯾم
اﻛﺗواري
﷼ ﺳﻌودي

۸۱٦٫۰۰۰٫۰۰۰

--

--

۳٦٫٤۰۹٫۰٦۳

--

--

---

--

۳٦٫٤۰۹٫۰٦۳

۹٦٫۱۱۱٫۹۰۸

--

٥٫۷۸۷٫۸۳۲

---

--

۹۰٫۳۲٤٫۰۷٦

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
﷼ ﺳﻌودي
۱٫۱۳۳٫٤۷٤

اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ
ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
﷼ ﺳﻌودي

۳٤۳٫٦۸۳٫۷٥۲

۳٤۲٫٥٥۰٫۲۷۸

--

---

--

۱۰

)(۸٫٥۲۰٫۷۰۳

--

--

)(٥۷۹٫۸۸۸

)(٥۷۹٫۸۸۸

--

)(۷٫۹٤۰٫۸۱٥

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺣوط
اﻟﺗدﻓﻖ اﻟﻧﻘدي
﷼ ﺳﻌودي

)(۱۱٫۹۷۱٫٤۰۲

۲٫۷۹۹٫۳۹۱

--

)(۲۷۳٫۹۲۲
)(۲۷۳٫۹۲۲

--

)(۱٤٫٤۹٦٫۸۷۱

اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﺗﻘﯾﯾم
اﻛﺗواري
﷼ ﺳﻌودي

۹

)(۲٫۰٥۸٫۸۳٤

۲٫٤۳۸٫۲۹٦

--

٤٫۰۲۳٫٥۷۳
٤٫۰۲۳٫٥۷۳

--

)(۸٫٥۲۰٫۷۰۳

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺣوط
اﻟﺗدﻓﻖ اﻟﻧﻘدي
﷼ ﺳﻌودي

ﻣﻛوﻧﺎت ﺣ ﻘوق ﻣ ﻠﻛﯾ ﺔ أﺧرى

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ  ۱إﻟﻰ رﻗﻢ  ٤۲ﺟﺰ ًءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ -
ﺑﯾﻊ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺻﺔ
ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة )اﻹﯾﺿﺎح (۱

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
)اﻹﯾﺿﺎح (۱٦

اﻟﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

---

--

۸۱٦٫۰۰۰٫۰۰۰

رأس اﻟﻣﺎل
﷼ ﺳﻌودي

ﻋﻼوة أﺳﮭم
﷼ ﺳﻌودي

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۱م
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

۸۱٦٫۰۰۰٫۰۰۰

--

--

--

--

--

--

۳٦٫٤۰۹٫۰٦۳

۷٦٫۳۸۲٫۷۸٤

۱٫۱۳۳٫٤۷٤

اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ
ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
﷼ ﺳﻌودي

ﻣﻛوﻧﺎت ﺣ ﻘوق ﻣ ﻠﻛﯾ ﺔ أﺧرى

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ  ۱إﻟﻰ رﻗﻢ  ٤۲ﺟﺰ ًءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
)اﻹﯾﺿﺎح (۱٦

اﻟﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻟﻧظﺎﻣﻲ

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر
۲۰۲۰م
۸۱٦٫۰۰۰٫۰۰۰

رأس اﻟﻣﺎل
﷼ ﺳﻌودي

ﻋﻼوة أﺳﮭم
﷼ ﺳﻌودي

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
﷼ ﺳﻌودي

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

٥٫۳۳۹٫۳۸۲

--

--

)(٦۳٫۱۸۲
)(٦۳٫۱۸۲

--

٥٫٤۰۲٫٥٦٤

أرﺑﺎح ﻏﯾر
ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن
اﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
﷼ ﺳﻌودي

٥٫٤۰۲٫٥٦٤

--

--

)(٥٦٥٫٥٦۹

)(٥٦٥٫٥٦۹

--

٥٫۹٦۸٫۱۳۳

أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ
ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
﷼ ﺳﻌودي

۲۰۲٫٥۰۰٫۲٦۰

--

)(۹۷٫۹۲۰٫۰۰۰

)(٥٫۷۸۷٫۸۳۲

-٥۷٫۸۷۸٫۳۱۸

٥۷٫۸۷۸٫۳۱۸

۲٤۸٫۳۲۹٫۷۷٤

أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة
﷼ ﺳﻌودي

۲٤۸٫۳۲۹٫۷۷٤

)(٤۸٫۹٦۰٫۰۰۰

)(۱۳٫۹٤۱٫۲۹۲

۱۳۹٫٤۱۲٫۹۲٤

--

۱۳۹٫٤۱۲٫۹۲٤

۱۷۱٫۸۱۸٫۱٤۲

أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة
﷼ ﺳﻌودي

۱٫٤۸٦٫۰۱٤٫۱۲۹

۳٤۷٫۷۸۷٫۹٦٥

)(۹۷٫۹۲۰٫۰۰۰

--

۳٫٦۸٦٫٤٦۹
٦۱٫٥٦٤٫۷۸۷

٥۷٫۸۷۸٫۳۱۸

۱٫۱۷٤٫٥۸۱٫۳۷۷

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

۱٫۱۷٤٫٥۸۱٫۳۷۷

)(٤۸٫۹٦۰٫۰۰۰

--

۱۳۲٫٤٤۸٫۲۳٦

)(٦٫۹٦٤٫٦۸۸

۱۳۹٫٤۱۲٫۹۲٤

۱٫۰۹۱٫۰۹۳٫۱٤۱

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

۸۱۰٫۳۷۲٫۳۷۱

۳۰۰٫٥٦۸٫۹۳۱

)(٦٤٫۳٦٦٫۸۰۸

--

۱٫۹۳٦٫۱۳۸
۳۹٫۱۷٤٫٥۳۳

۳۷٫۲۳۸٫۳۹٥

٥۳٤٫۹۹٥٫۷۱٥

۲٫۲۹٦٫۳۸٦٫٥۰۰

٦٤۸٫۳٥٦٫۸۹٦

)(۱٦۲٫۲۸٦٫۸۰۸

--

٥٫٦۲۲٫٦۰۷
۱۰۰٫۷۳۹٫۳۲۰

۹٥٫۱۱٦٫۷۱۳

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

۱٫۷۰۹٫٥۷۷٫۰۹۲

)(۸۸٫٦٥۷٫۰۷٦

--

۲۰۷٫۱۹۸٫۹۸۸

)(۹٫٤٦۹٫۹۱۳

۲۱٦٫٦٦۸٫۹۰۱

۱٫٥۹۱٫۰۳٥٫۱۸۰

۱٫۷۰۹٫٥۷۷٫۰۹۲

اﻟﺣﺻص ﻏﯾر
اﻟﻣﺳﯾطرة
﷼ ﺳﻌودي

٥۳٤٫۹۹٥٫۷۱٥

)(۳۹٫٦۹۷٫۰۷٦

--

۷٤٫۷٥۰٫۷٥۲

)(۲٫٥۰٥٫۲۲٥

۷۷٫۲٥٥٫۹۷۷

٤۹۹٫۹٤۲٫۰۳۹

اﻟﺣﺻص ﻏﯾر
اﻟﻣﺳﯾطرة
﷼ ﺳﻌودي

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟـ:
اﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء
اﺳﺗﮭﻼك ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام
ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﺧﺳﺎﺋر اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ ﻣﺣﺎﺳب ﻋﻧﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
)ﻋﻛس(  /ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻣوﺟودات أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷطوﺑﺔ
إطﻔﺎء إﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ
ﻣﺧﺻص ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻔﻛﯾك
اﺳﺗﮭﻼك إﯾﺟﺎرات إﺟﺎرة ﻣﻘدﻣﺔ
ﻣﺧﺻص ﻣﺧزون ﻣﺗﻘﺎدم وﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ
ﻋﻛس ﻣﺧﺻص ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺳﺗﺑدال ﻣوﺟودات
أﻋﺑﺎء ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

۱۱۳٫٥٥٤٫۱٤۳

۲۳۳٫۰۹۸٫۷۳۲

 ۸ ،٦و ۹

۱٦۷٫۳٥۸٫۳۰٥
٦٫۳۸۷٫٤٤۸
۹٫٤۷۲٫۷۸٤
٦۰٫۲٦۱

۱٥٦٫٦۲٦٫۱۱۰
۷٫۲۱۸٫٥۹۷
۷٫۲۳۷٫۰۰٦
۳٫٤۹۸٫۷۷۳

۱۰
۳٤
۷

)(۲۳٫٦۸۲٫٤٥۹
۱٫٤۹۳٫٥۳۰
-٥۹٫۰۰۰
٤۹٫۸۰۳
٥٫٦۹٥٫۰۲۲
۱۱٥٫۹٤٤
-۲۰۳٫٥٤۱٫۳۱۰
٤۸٤٫۱۰٥٫۰۹۱

)(۲۱٫٦۰۹٫۱۷۱
۱٫۰٤۷٫٥٥۱
۱٫۲۱۹٫٤۱۸
٦۳٫٤۲٥
۷۹٫۱۸٥
۷٫٥٤۹٫۲۹۸
۳٫٦٦۰٫۸۹۱
)(۷٥٫۱٦٥٫۲۰٦
۱۳۳٫٤۸۰٫۸۲٥
٤٥۸٫۰۰٥٫٤۳٤

)(۳۰٫٥۸۰٫٦۹٥
۱٫٦٦۰٫۸۱۱
)(٦٫٤۲۲٫۹٤۸
)(۱٦٦٫٤٦٥٫۹۰۲
۱٫٦۳۷٫٥٥۰
۲۸۳٫۹۳۳٫۹۰۷

)(۳۳٫٦٦٥٫۰٦٥
)(۱٫۰۹۸٫۰۹۲
)(٥٫۱۱۷٫۱۸۲
)(۱۹٫۷۸۲٫٤۳۱
۹٤۳٫۸۱۳
۳۹۹٫۲۸٦٫٤۷۷

)(۲۸٫۳۹٦٫۱۸۱
)(٤٫۹۹۳٫۱٥۲
)(۱٤٫۲۷۲٫۸٥۰
۲۳٦٫۲۷۱٫۷۲٤

)(۲۸٫۱٦۲٫۰٤٤
)(٤٫٤٤٥٫٥۳۱
)(۱۰٫٥۳٥٫۱۳۰
۳٥٦٫۱٤۳٫۷۷۲

۱۹
۲۸

۱۳
۲۸
۳۹

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺧزون
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
أﻋﺑﺎء ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

۱۹
۲۹

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﺣﺻص ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ
ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺑﯾﻊ ﺣﺻﺔ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺻﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة
إﺿﺎﻓﺎت إﻟﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات وﻣوﺟودات أﻋﻣﺎل ﺗﺣت
اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
إﺿﺎﻓﺎت إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ) /اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ( اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺳداد ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل
اﺳﺗﻼم ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ إﻟﻰ ﺣﻘوق ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة ﺑواﺳطﺔ
ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

۱۰
۱۰
۱
۸ ،۷ ،٦
و۹

۱٦
۲۳
۱٥
۱٥

۱۷٫۰۰۳٫٤۰۹
)(٤٤٫٥٤٤٫٤۳٦
٦٤۸٫۳٥٦٫۸۹٦

۱٥٫۰۲٥٫۹٦۷
---

)(۱۰۹٫٤۹۷٫۳٦٥
-۱۲۹٫٤٤٥
٥۱۱٫٤٤۷٫۹٤۹

)(۲۰٦٫٤۷۱٫٥۰۷
)(۳٫٦۰۰٫۰۰۰
۳٥۱٫۲۸۸
)(۱۹٤٫٦۹٤٫۲٥۲

)(۷۰٫٦۷۰٫٦٦۷
٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰
)(۹۷٫۹۲۰٫۰۰۰

)(٦٦٫۹٥٦٫۸۹۸
٤٥٫۰۰۰٫۰۰۰
)(٤۸٫۹٦۰٫۰۰۰

)(٦٤٫۳٦٦٫۸۰۸
)(۸٫۹۲۲٫۰۳٤
)(۱۹۱٫۸۷۹٫٥۰۹
٥٥٥٫۸٤۰٫۱٦٤
۳۳٦٫٥۳۳٫۹۲۷
۸۹۲٫۳۷٤٫۰۹۱

)(۳۹٫٦۹۷٫۰۷٦
)(۹٫٤۰۲٫٤۲۰
)(۱۲۰٫۰۱٦٫۳۹٤
٤۱٫٤۳۳٫۱۲٦
۲۹٥٫۱۰۰٫۸۰۱
۳۳٦٫٥۳۳٫۹۲۷

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ  ۱إﻟﻰ رﻗﻢ  ٤۲ﺟﺰ ًءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
110

۱۱

۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت
ﺗﺣوطﺎت اﻟﺗدﻓﻖ اﻟﻧﻘدي  -اﻟﺟزء اﻟﻔﻌﺎل ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺗزام ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣوﺟودات ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات إﻟﻰ ﻣوﺟودات
ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﻟﻣﺣول ﻣن ﻣوﺟودات أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
وﻣﻌدات
اﻟﻣﺣول ﻣن ﻣوﺟودات أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﻋﻘﺎرات
اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﻣﺣول ﻣن ﻣوﺟودات أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺣطﺔ
اﻟﻣﯾﻧﺎء
اﻟﻣﺣول ﻣن ﻣوﺟودات أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻣﺗﯾﺎز
ﻣواﻧﺊ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﻟﻣﺣول ﻣن ﻣوﺟودات أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ ﺣﺎﺳب
آﻟﻲ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺗﻌدﯾل ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
رﺑﺢ ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب ﻗرض
ﻣوﺟودات ﺿرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ

۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۲۱
۳٦

٥٫۹٥۹٫۹۱۰
--

)(۹٥٦٫۹۱۱
۱٫٥۳٤٫٥۲۸٫٤۱٦

۳-٦

--

٤۸۹٫۲۱۰٫٤۹۳

۷
۷

--

۲٫۰۹۰٫۷۰۳

--

۳٫۳۱٤٫۹۷۳

۲٫٦۷۱٫۰۱۲

۱۰٫۷٥٤٫٥۳۸

۲٤٫۲۰۹٫٥۹۱

۷۲٫۰٦٥٫۸۸۰

۲۲۱٫۳٥۲
۲٥٦٫٥٦۸
۱٤۸٫٦۳٦
-۲٫۱۲٥٫۹۷۹

۱٫٦۸۷٫۳٤۳
)(۱٤۷٫۳٤۰٫۱۹٥
٥٫۸٦٤٫۹۲۱
)(۳۱٫۹٥۹٫۳۰۱
)(۲٫۰۰٦٫۱٤٦

۷
۷
۷
۲۳
۱۹
۱۸
۲۹
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.۱

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.۱

اﻟﺗﻧظﯾم واﻷﻧﺷطﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ )"اﻟﺷرﻛﺔ" أو "اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم" أو "ﺳﯾﺳﻛو"( ھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺗﺄﺳﺳت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم
اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗرار وزارة اﻟﺗﺟﺎرة رﻗم  ۲۲۳ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۷رﺑﯾﻊ اﻷول ۱٤۰۹ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ
 ۱۸أﻛﺗوﺑر ۱۹۸۸م( واﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ٤۰۳۰۰٦۲٥۰۲ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ۱٤۰۹ھـ
)اﻟﻣواﻓﻖ  ۲۰ﻧوﻓﻣﺑر ۱۹۸۸م( وﺗزاول ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾل وإدارة اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وإﻧﺷﺎء
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﻓﻖ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻛﺎﻟﻣراﻛز اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ وﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق واﻟﻣطﺎﻋم وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻣوﯾن وإﻧﺷﺎء
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗﺳوﯾﻖ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻣﺣﻠﯾﺎ وﻋﺎﻟﻣﯾﺎ
وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺷرﻛﺎت .ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
وإدارﺗﮭﺎ.
ﯾﻘﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ﻓﻲ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺣدودة
)"ﺗﺻدﯾر"(

ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر
اﻷﺣﻣر اﻟﻣﺣدودة

اﻟﺳﻌودﯾﺔ

٪۳٦٬۳٦

٪٦۰٬٦

ﺗطوﯾر وإﻧﺷﺎء وﺗﺷﻐﯾل وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﺣطﺎت
اﻟﺣﺎوﯾﺎت وﻛذﻟك أﻋﻣﺎل اﻟﺣﻔر واﻟردم.

ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﻟﺗطوﯾر
اﻟﻣواﻧﺊ – ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ
ﻣﻘﻔﻠﺔ

اﻟﺳﻌودﯾﺔ

٪٦۰٬٦

٪٦۰٬٦

ﺗطوﯾر وإﻧﺷﺎء وﺗﺷﻐﯾل وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﺣطﺎت
اﻟﺣﺎوﯾﺎت وﻛذﻟك أﻋﻣﺎل اﻟﺣﻔر واﻟردم.

ﻓﻲ  ۱٤ﯾوﻟﯾو ۲۰۲۱م ،أﻛﻣﻠت ﺷرﻛﺔ ﺳﯾﺳﻛو واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﺎدرات )"ﺗﺻدﯾر"( ﺑﯾﻊ ﺣﺻﺗﮭﺎ
اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  ٪۲۱٫۲و  ٪٤ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﺑﻌد ﺧﺻم ﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ ھذه اﻷﺳﮭم ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ ﺳﯾﺳﻛو وﺷرﻛﺔ ﺗﺻدﯾر  ٥٤٥٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي و  ۱۰۲٫۹ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .ﺳﺗواﺻل ﺳﯾﺳﻛو ﺗوﺣﯾد ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر
ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣواﻧﺊ .ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺣﺻﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر دون ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة .وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﻘد زادت اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﺑﻣﻘدار  ۳۰۰٫٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻟﺗﻌﻛس اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺻﺻﮭم اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر .ﺑﻠﻎ اﻟﻔرق
ﺑﯾن ﻣﺑﻠﻎ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  ۳٤۷٫۸ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﺗﺄﺛﯾر ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وھو
ﻣﻧﺳوب إﻟﻰ ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم .ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ً ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺣﺻﺔ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم
اﻻﻛﺗواري واﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺗﺣوط ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۲٫۸ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي و ۲٫٤
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻟﺗﻌﻛس ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة.

ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣوﺟودات ،اﻟﺗزاﻣﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ
ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑـ )"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"(.
اﻟﺷرﻛﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ

ﺑﻠد اﻟﺗﺄﺳﯾس

اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
۲۰۲۰م
۲۰۲۱م

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

ﺗﻣﺗﻠك ﺳﯾﺳﻛو  ٪٦۰٫٦ﺣﺻﺔ ﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣواﻧﺊ واﻟﺗﻲ ﺑدورھﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﺣﺻﺔ  ٪٦۰ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ
ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر.

اﻟﻣرﻛز اﻟﺳﻌودي ﻟﻸﻋﻣﺎل
ﺻﻧدوق ﺑرﯾد ،۱٤۲۲۱
ﺟدة ،۲۱٤۲٤
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.

ﺑﻠد اﻟﺗﺄﺳﯾس

اﻟﺗﻧظﯾم واﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
۲۰۲۰م
۲۰۲۱م

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

اﻟﺳﻌودﯾﺔ

٪۷٦

٪۷٦

إدارة وﺗﺷﻐﯾل ﻣﺷروع اﻟﺗﺧزﯾن وإﻋﺎدة
اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة
ﻣن ﻣﯾﻧﺎء ﺟدة اﻹﺳﻼﻣﻲ.

ﺷرﻛﺔ ﻛﻧداﺳﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﯾﺎه – اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ
)"ﻛﻧداﺳﺔ"(

٪٦٥

٪٦٥

ﻣﺣطﺎت ﺗﺣﻠﯾﺔ وﺗﻧﻘﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه وﺑﯾﻌﮭﺎ.

ﺷرﻛﺔ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣﺣدودة )"إﺳﻧﺎد"(

٪۹۹٬۲۸

٪۹۹٬۲۸

.۲

أﺳﺎس اﻹﻋداد

 ۱-۲ﺑﯾﺎن اﻻﻟﺗزام
ﺗطوﯾر وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣدن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وإﻧﺷﺎء
وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣطﺎﻋم وﻣراﻛز اﻟﺗﻣوﯾن
واﻟﻣراﻛز اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺣطﺎت اﻟوﻗود
وورش ﺧدﻣﺎت وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎرات وﺷراء
اﻷراﺿﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ واﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ
ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ أو اﻹﯾﺟﺎر.

ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﯾن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن.
 ۲-۲أﺳﺎس اﻟﻘﯾﺎس
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻷﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﺑﻘﯾﻣﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ وﺣدة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
 ۳-۲ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻌرض
ﯾﺗم ﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻌرض ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.۳

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.۳

اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﺳﺗﺧدام ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌض اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﯾرادات،
اﻟﻣﺻروﻓﺎت ،اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻋن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ .ﯾؤدي ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺷﺄن ھذه
اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗد ﺗﺗطﻠب ﺗﻌدﯾﻼ ﺟوھرﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﻓﻲ
اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
اﻷﺣﻛﺎم
ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺣﻛﺎم أدﻧﺎه ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻷﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة:
•
•
•
•
•

ﻗرار ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ )اﻹﯾﺿﺎح (۱-٤
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ )اﻹﯾﺿﺎح (٦-٤
ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر )اﻹﯾﺿﺎح (۷-٤
ﻣﺧﺻﺻﺎت )(۱۳-٤
ﺣﻘوق اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣواﻧﺊ واﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ )(٥-٤

ﺧﺻم اﻟﻛﻣﯾﺎت

ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻌض ﻋﻘود ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﺧﺻوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟم ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺗﻐﯾر .ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺗﻐﯾر ،ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗﺧدام إﻣﺎ طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أو طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺑﺄ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل
ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذي ﺗﺳﺗﺣﻘﮫ.
ﺣددت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ھﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت
ﻣﻊ ﺧﺻم اﻟﺣﺟم ﺣﯾث أن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﺗﺗﻧﺑﺄ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺧﺻم ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣدود اﻟﺣﺟم .ﻗﺑل إدراج أي ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﻧظر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺑﻠﻎ
اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻘﯾدًا .ﻗررت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻏﯾر ﻣﻘﯾدة ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺧﺑرﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺗوﻗﻌﺎت اﻷﻋﻣﺎل
واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺳﯾﺗم ﺣل ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ،إن وﺟدت ،ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺧﻼل إطﺎر
زﻣﻧﻲ ﻗﺻﯾر.

اﻻ ﺳﺗﻣرارﯾ ﺔ

أﺟرت إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ ﻟﻘدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،وﻟدﯾﮭﺎ ﻗﻧﺎﻋﺔ أن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﺳﺗﻣرار أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور .ﻋﻼوة ً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻹدارة ﻟﯾﺳت ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺄي ﻋدم ﺗﺄﻛد
ﺟوھري ﻗد ﯾﺛﯾر ﺷﻛﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً ﺑﺷﺄن ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .ﻟذﻟك ،ﻻ ﯾزال إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.
اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت
إن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧرى اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾرات ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر،
واﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﺗﻌدﯾﻼت ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،ﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه.
ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻓﺗراﺿﺎﺗﮭﺎ وﺗﻘدﯾراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .ﻣﻊ ذﻟك ،ﻗد ﯾﺣدث
ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟظروف واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳوق أو اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﺳﯾطرة
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .إن ﻣﺛل ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻧد وﻗوﻋﮭﺎ .ﺗﺗﺿﻣن اﻷﺟزاء اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻻﻓﺗراﺿﺎت
واﻟﺗﻘدﯾرات ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة:
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اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾ ﺔ واﻟ ﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑ ﻘﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات

ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﻟﻐرض اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد
ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﻌد اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸﺻل أو اﻟﺗﻠف اﻟطﺑﯾﻌﻲ .ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ
واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ،وﯾﺗم ﺗﻌدﯾل أﻋﺑﺎء اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺗﻰ ﺗرى اﻹدارة أن اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن
اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

ﻣﺧﺻص ﻟﺧ ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺧزون

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺧزون ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل ﻣﺛل اﻟﺗﻘﺎدم ،واﻷﻋطﺎل اﻟﻔﻧﯾﺔ ،واﻷﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،إﻟﺦ.
ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻘدﯾرات ھذه اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋواﻣل ﺗﺗﺿﻣن ،ودون أن ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﺗطﺑﯾﻖ ﻧﻣﺎذج ﺟدﯾدة أو
ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺻﻧﻊ اﻟﻣﺣدد ،أﺣوال اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ.

ﻣﺧﺻص اﻟﺧ ﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾ ﺔ اﻟﻣﺗو ﻗﻌ ﺔ ﻣن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧ ﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾ ﺔ

ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﯾﻌﺗﻣد ﺳﺟل اﻟﻣﺧﺻص
ﻣﺑدﺋﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻟﺿﺑط
ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ،ﯾﺗم ﺗﺣدﯾث ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺧﻠف اﻟﺗﻲ ﺗم
ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ ،وﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
إن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ھو ﺗﻘدﯾر ﺟوھري .ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺣﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف واﻷﺣوال
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗوﻗﻌﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﺗﺧﻠف
اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋن اﻟﺳداد .ﯾﻔﺻﺢ اﻹﯾﺿﺎح  ۳٤ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.

اﻻﻧﺧ ﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣ ﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ

ﯾظﮭر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد أو ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ .ﯾﻌﺗﻣد اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﻠزﻣﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺟﺎري ،ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو أﺳﻌﺎر
اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل .ﯾﺳﺗﻧد ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام إﻟﻰ ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻻ ﺗﺷﻣل أﻧﺷطﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻠﺗزم
ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌد أو اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻌزز أداء ﻣوﺟودات وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد اﻟﺟﺎري اﺧﺗﺑﺎرھﺎ .إن
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﺣﺳﺎﺳﺔ ﺗﺟﺎه ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ وﻛذﻟك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟداﺧﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻷﻏراض اﺳﺗﻘراء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.

ﺧط ﺔ اﻟﻣﻧﺎ ﻓﻊ اﻟﻣﺣدد ة

ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت إﻛﺗوارﯾﺔ .ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻹﻛﺗواري وﺿﻊ
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗطورات اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .وھذا ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم
وزﯾﺎدة اﻟرواﺗب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت وﻣﻌدل ﺗﺳرﯾﺢ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ .وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم
وطﺑﯾﻌﺗﮫ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ،ﻓﺈن اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت .وﯾﺗم ﻓﺣص
ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ.

ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌدل اﻟﺗﺧﻔﯾض ھو اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻷﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر .ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﻼﺋم ،ﺗﻌﺗﻣد اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳوﻗﻲ
ﻋﻠﻰ ﺳﻧدات اﻟﺷرﻛﺎت  /اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة .ﯾﺳﺗﻧد ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت إﻟﻰ ﺟداول اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ.
ﺗﻣﯾل ﺟداول اﻟوﻓﯾﺎت ھذه إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ .وﺗﺳﺗﻧد زﯾﺎدات اﻟرواﺗب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
إﻟﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ .ﺗوﺟد ﺗﻔﺎﺻﯾل أﻛﺛر ﺣول اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح .۱۹

۱٦

115

القوائم المالیة الموحدة

سيسكو التقــريــر السنـــوي 2021

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.۳

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

ﻗﯾﺎ س اﻟ ﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎد ﻟ ﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ

ﻋﻧد ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرق اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .ﯾﺗم أﺧذ اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ ھذه اﻟﻧﻣﺎذج ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون
ذﻟك ﻣﺟدﯾﺎ ،ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب إﺑداء درﺟﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺗﻘدﯾرات ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣدﺧﻼت ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳﻌﺎر .إن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه
اﻟﻌواﻣل ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘرر ﻋﻧﮭﺎ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣﺗﻣل ،اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻧدﻣﺎﺟﺎت
اﻷﻋﻣﺎل ،ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ ﻛﺟزء ﻣن اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام
اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎﺳﮫ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر .ﯾﺳﺗﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ.
ﺗﺄﺧذ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻛل ھدف ﻣن أھداف اﻷداء وﻋﺎﻣل اﻟﺧﺻم.

اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻص إذا ظﮭر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ ﻧظﺎﻣﻲ أو ﺗﻌﺎﻗدي ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻐﮫ ﺑﺷﻛل
ﻣوﺛوق وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗطﻠب ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ھذا اﻻﻟﺗزام .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋن طرﯾﻖ
ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣﻌدل ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﯾﻌﻛس ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود
واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﻟﺗزام .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﻟﻐﺎء اﻟﺧﺻم ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ.

ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻻﺣﺗ ﺳﺎب اﻟ ﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ﺔ

ﺗﻣﺛل ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻛﯾﺎن ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎل واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻔردﯾﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗدﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻖ اﻟﻧﻘدي .ﯾﻌﺗﻣد ﺣﺳﺎب ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻛﯾﺎن وﯾﺗم اﺷﺗﻘﺎﻗﮫ ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺟﺢ ﻟرأس اﻟﻣﺎل .ﯾﺄﺧذ ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺟﺢ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﻼً ﻣن
اﻟدﯾون وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .ﯾﺗم اﺷﺗﻘﺎق ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺗﺛﻣري اﻟﻛﯾﺎن .ﺗﺳﺗﻧد
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻓﺎﺋدة واﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم اﻟﻛﯾﺎن ﺑﺗﻘدﯾﻣﮫ .ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻟﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺑﻠﻎ
اﻟﻣﺣدد وﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻋﻛس ﻣﻌدل ﺧﺻم ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ  /اﻟزﻛﺎة.

ﺗﺄﺛﯾر ﻛو ﻓﯾد ۱ ۹ -

ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ ﺳﻧﺔ ۲۰۲۰م ،اﻧﺗﺷرت ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓﯾد  (۱۹ -ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ ﻋﺑر ﻣﻧﺎطﻖ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ
ﺗﻌطﯾل اﻷﻋﻣﺎل واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﮫ ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣدى اﻟﻛﺎﻣل وﻣدة اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن
ﻓﻘد درﺳت إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد  ۱۹ -ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺧﻠﺻت إﻟﻰ أﻧﮫ
ً
ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،وﻻ ﺗوﺟد ﺗﻐﯾﯾرات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ .وﺗراﻗب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت داﺋﻣﺔ اﻟﺗطور ،وﺳوف ﯾﻧﻌﻛس أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻔﺗرات إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.

.٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﺗم ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه ﺑﺷﻛل ﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

 ۱-٤أﺳﺎس ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م.
ﺗﺗﺣﻘﻖ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ،أو ﻟدﯾﮭﺎ ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﻣﺗﻐﯾرة ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ وﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻛﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ.
وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد ،ﺗﺳﯾطر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ،ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ:
•
•
•

اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ )أي ،اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﮭﺎ اﻟﻘدرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﮫ اﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ
ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ(
اﻷﺣﻘﯾﺔ ،أو ﺣﻘوق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﻣﺗﻐﯾرة ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺳﻠطﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋواﺋدھﺎ

وﻋﻣوﻣﺎ ،ھﻧﺎك اﻓﺗراض ﺑﺄن أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺣﻖ اﻟﺗﺻوﯾت ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺳﯾطرة .ﻟدﻋم ھذا اﻻﻓﺗراض وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺣﺻﺔ أﻗل ﻣن أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت أو ﺣﻘوق ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ،ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ
واﻟظروف ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك:
•
•
•

اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻊ أﺻﺣﺎب ﺣﻖ اﻟﺗﺻوﯾت اﻷﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﺣﻘوق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻷﺧرى
ﺣﻘوق ﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ أم ﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ واﻟظروف ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود
ﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾطرة اﻟﺛﻼث .ﯾﺑدأ ﺗوﺣﯾد اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﺗوﻗف ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﯾﺗم إدراج اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻹﯾرادات
واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﺑﯾﻌﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾطرة
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗف ﺳﯾطرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ.
ﯾﻌود اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وﻛل ﻣﻛون ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وإﻟﻰ
اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ،ﺣﺗﻰ ﻟو ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك إﻟﻰ وﺟود ﻋﺟز ﻓﻲ رﺻﯾد اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة.
ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ،ﻣﺗﻰ ﻣﺎ ﻟزم ذﻟك ،ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗﺿﺑط ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻧد ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،دون ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ،ﻛﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣوﺟودات )ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷﮭرة( واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﺣﺻﺔ
ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة وأي ﻣﻛوﻧﺎت أﺧرى ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل أي رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة .وﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ﻛﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۱-٤أﺳﺎس ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۱-٤أﺳﺎس ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

ﺗﺗﻛون ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻹﯾﺿﺎح ) .(۱ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻧﻔس ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل واﻟ ﺷ ﮭر ة

ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻌﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ .ﺗﻘﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣول ،وﯾﻘﺎس
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ وﻗﯾﻣﺔ أي ﺣﺻص ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ .وﻓﻲ ﻛل ﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
دﻣﺞ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺧﺗﺎر إﻣﺎ ﻗﯾﺎس اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﺣﺻص
اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺣواذ ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻛﺑدة
وﺗدرج ﺿﻣن اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﻧﯾﮭﺎ ﻟﻛﻲ ﯾﺗم
ﺗﺣدﯾد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻼﺋم وﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷﺣوال اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻻﺳﺗﺣواذ .وﯾﺷﻣل ذﻟك ﻓﺻل اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺣﺗﻣل ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻘﺗﻧﻲ ﺗﺣوﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻛﺄﺻل
أو ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟذي ﯾﻣﺛل أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " ۹اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ إﺛﺑﺎت
اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺷﮭرة ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ )اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل زﯾﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣول واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻠﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة وأﯾﺔ
ﺣﺻﺔ ﺳﺎﻟﻘﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻋن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺷﺗراة اﻟﻣﺣددة واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻘدرة( .وإذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺗزﯾد ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣول ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻗد ﺣددت ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة وﺟﻣﯾﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﻣﻠﺔ وﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ .إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻻ ﺗزال ﺗﺷﯾر إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺳﺗﺣواذ
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣول ،ﯾدرج اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﻘﺎس اﻟﺷﮭرة ﺑﻌد ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم أي ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﺗراﻛﻣﺔ .وﻟﻐرض اﺧﺗﺑﺎر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺷﮭرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻗﺗﻧﺎؤھﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق دﻣﺞ اﻷﻋﻣﺎل ﯾﺗم – اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء – ﺗﺧﺻﯾﺻﮭﺎ ﻟﻛل وﺣدة ﻣوﻟدة
ﻟﻠﻧﻘد ﻣن وﺣدات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﺗوﻗﻊ ﻟﮭﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺿم ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت
أﺧرى ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟوﺣدات أم ﻻ .وإذا ﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﺷﮭرة ﻟوﺣدة ﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد وﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺟزء ﻣن
اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟوﺣدة ،ﻓﺈن اﻟﺷﮭرة اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﺗﺗم إﺿﺎﻓﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﺑﯾﻊ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺷﮭرة ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة وذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟوﺣدة
اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟذي ﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮫ.

اﻻ ﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟ ﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠ ﺔ أو اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌ ﺔ ﻟ ﺳﯾطر ة ﻣ ﺷﺗرﻛ ﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧﻔوذ اﻟﮭﺎم ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ وﻟﻛن ﺑدون ﺳﯾطرة أو ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت.
اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ھو ﻧوع ﻣن اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﯾﻛون ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻟﻸطراف اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﺣﻘوﻗﺎ ﻓﻲ
ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك .اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ھﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب ﻣﺎ ،وھو
ﻣوﺟود ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻣن اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎﺳم اﻟﺳﯾطرة.
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ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

۱۹

اﻻ ﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟ ﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠ ﺔ أو اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌ ﺔ ﻟ ﺳﯾطر ة ﻣ ﺷﺗرﻛ ﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ﺗﺗﺷﺎﺑﮫ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺗﺧذة ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎم أو اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺗﮭﺎ اﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
ﺑﻣوﺟب طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﯾﺗم ﺑداﯾﺔً إدراج اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك
ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ .ﯾﺗم إدراج اﻟﺷﮭرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر وﻻ
ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل.
ﺗﻌﻛس ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك .وﯾﺗم ﻋرض أي
ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﻛﺟزء ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .إﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون
ھﻧﺎك ﺗﻐﯾرا ﻣدرﺟﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ً ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘوم ﻋﻧدﺋذ ﺑﺗﺳﺟﯾل
ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻣن أي ﺗﻐﯾرات ،ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر
اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك وﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﺣﺻﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك.
ﺑﻌد ﺗطﺑﯾﻖ طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﻗﯾد ﺧﺳﺎﺋر اﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك .ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾل
ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل،
ﺗﺣﺗﺳب اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك وﻗﯾﻣﺗﮫ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺛم ﺗدرج اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻛـ "ﺣﺻﺔ ﻓﻲ رﺑﺢ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ وﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﻋﻧد ﻓﻘدان اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﺎس أي
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺗﺑﻘﻲ وﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﺑﻘﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻧد
ﻓﻘدان اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎم أو اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ واﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺣﺻﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك أي اﺳﺗﺛﻣﺎرات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ،إﻟﻰ اﻟﺻﻔر ،وﯾﺗم إﯾﻘﺎف إﺛﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻷﺧرى إﻻ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺗزام ﻣﻘﺎﺑل.
 ۲-٤اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﯾﺗم ﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي واﻟذي ﯾﻣﺛل أﯾﺿﺎ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل
ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺑﻧود ﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط
اﻟﻣﺣددة .ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗوﺣﯾد وﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﯾﻌﻛس اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ
إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻣن اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۲-٤اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۳-٤اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺗداول ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول )ﯾﺗﺑﻊ(

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻد ة

ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﻔوري ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ
اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﺎھزة ﻟﻺﺛﺑﺎت ﻷول ﻣرة .ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗﺳﺟل اﻟﻔروق اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺳوﯾﺔ
أو ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻛرﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑﻧود اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻐطﯾﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
ﺷرﻛﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛدﺧل ﺷﺎﻣل آﺧر ﺣﺗﻰ ﺑﯾﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻋﻧدﺋذِ ،ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗراﻛﻣﻲ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر
اﻟﺻرف ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷوﻟﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺟرى ﻓﯾﮫ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود
ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ إﺛﺑﺎت اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧد.

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻟﺗزام ﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل:
•
•
•
•

ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛
ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة؛
ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭراً ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ أو
ﻋدم وﺟود ﺣﻖ ﻏﯾر ﻣرﺗﺑط ﺑﺷرط ﻟﺗﺄﺟﯾل ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ.

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.

اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾ ﺔ

ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﮭرة وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻻﺳﺗﺣواذ إﻟﻰ اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر .ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗدرج ﻓروق اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﺣوﯾل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ ذي اﻟﺻﻠﺔ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻛﺟزء ﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﻋﻧد اﻟﺑﯾﻊ .وﻋﻧد اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺟزﺋﻲ )دون ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة( ﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻧﺳﺑﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﮭذا
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﯾﺗم إﻋﺎدة رﺑطﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﺻﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة.
أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺑﻧد ﻧﻘدي ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣن أو ﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم
اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ أو ﯾﺣﺗﻣل أن ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور وﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺟوھرھﺎ ﺟز ًء ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
 ۳-٤اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺗداول ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول

 ٤-٤اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات

اﻹﺛﺑﺎت واﻟ ﻘﯾﺎ س

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ.
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻻﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻل .ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻧﺎؤھﺎ ذاﺗﯾﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
وأي ﺗﻛﺎﻟﯾف أﺧرى ﺗﻧﺳب ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﺟﻌل اﻟﻣوﺟودات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣدد ﻟﮭﺎ وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻔﻛﯾك وإزاﻟﺔ اﻟﺑﻧود
واﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﯾﮫ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣؤھﻠﺔ .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾطر
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷﻐل واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﯾﻧﺎء ﻛﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات  -ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺣطﺔ اﻟﻣﯾﻧﺎء.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻷﺟزاء ﻣﮭﻣﺔ ﻣن أﺣد ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت اﻟﻣﻌدات ،ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ذﻟك اﻷﺻل ﻛﺑﻧد
ﻣﻧﻔﺻل ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺣد ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻊ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺿﻣن اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻣوﺣدة.

اﻟﻣوﺟودات
ﺗﺑوب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ .ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺻل ﻣﺗداوﻻً
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن:
•
•
•
•

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻘﮫ أو ﺗوﺟد ﻧﯾﺔ ﻟﺑﯾﻌﮫ أو اﺳﺗﮭﻼﻛﮫ ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛
ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة؛
ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر؛ أو
ً
ﻧﻘد أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺣﺿره ﻣن اﻟﺗﺑﺎدل أو اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزام ﻣﺎ ﻟﻣدة اﺛﺗﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻌد
ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر

اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼﺣ ﻘ ﺔ

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺑدال ﺟزء ﻣن أﺣد ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟذﻟك اﻷﺻل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون
ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗدﻓﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻷﺻل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق .وﯾﺗم
إﻟﻐﺎء ﻗﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟذﻟك اﻟﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺑدل .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻛﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ٥-٤اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ٤-٤اﻟﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات )ﯾﺗﺑﻊ(

ﺣ ﻘوق اﻣﺗﯾﺎز ﻣواﻧﺊ

ا ﺳﺗ ﮭﻼك

ﯾﻣﺛل اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗظم ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك ﻷﺣد اﻟﻣوﺟودات ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘدر ﻟﮫ .ﺗﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ
اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ،أو أي ﻣﺑﻠﻎ آﺧر ﯾﺗم اﺳﺗﺑداﻟﮫ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﺑﻌد ﺧﺻم ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ.
ﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﺷطب ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﺑﻌد ﺧﺻم ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ
اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻋﻣﺎرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣؤﺟرة
وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗطوﯾر اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر وأﻋﻣﺎرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ،أﯾﮭﻣﺎ
أﻗﺻر ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳوف ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر .ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻷراﺿﻲ.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ طرق اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣرة واﺣدة ﺳﻧوﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ:
ﻣﺑﺎﻧﻲ
ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات ﻣﺳﺗﺄﺟرة
آﻻت وﻣﻌدات
ﻣﺣطﺔ ﺗﺣﻠﯾﺔ
ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت وﻣﻌدات
ﺳﯾﺎرات
أﺛﺎث وﻣﻔروﺷﺎت
ﺣﺎﺳب آﻟﻲ وﻣﻌدات

ﻟﻔﺗرة اﻹﯾﺟﺎر  /اﻻﻣﺗﯾﺎز أو ﻣن  ٤۰ - ۱۰ﺳﻧﺔ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل
ﻟﻔﺗرة اﻹﯾﺟﺎر  /اﻻﻣﺗﯾﺎز أو ﻣن  ٤۰ - ۱۰ﺳﻧﺔ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل
ﻟﻔﺗرة اﻹﯾﺟﺎر  /اﻻﻣﺗﯾﺎز أو ﻣن  ۲۰ - ٥ﺳﻧﺔ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل
ﻟﻔﺗرة اﻹﯾﺟﺎر أو  ٤۰ﺳﻧﺔ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل
 ۲٥ - ۲ﺳﻧﺔ
 ۱۰ - ٥ﺳﻧﺔ
 ۱۰ - ٥ﺳﻧﺔ
 ٥ - ۲ﺳﻧوات

 ٥-٤اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .ﺗﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ .وﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات
ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم أي إطﻔﺎء ﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﺗراﻛﻣﺔ .إن اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ داﺧﻠﯾﺎ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣرﺳﻣﻠﺔ ﻻ ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺗﮭﺎ وﯾﺗم إدراج اﻟﻧﻔﻘﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻛﺑد ﺗﻠك اﻟﻧﻔﻘﺎت .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻛﺄﻋﻣﺎر
إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة أو ﻏﯾر ﻣﺣددة.
ﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ذات اﻷﻋﻣﺎر اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أن اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻗد ﺗﻌرض ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ
ﻓﺗرة اﻹطﻔﺎء وطرﯾﻘﺔ اﻹطﻔﺎء ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ذي اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺣدد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ أو اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ
اﻷﺻل ﻣن أﺟل ﺗﻌدﯾل ﻓﺗرة أو طرﯾﻘﺔ اﻹطﻔﺎء ـ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ـ وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻛﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ .ﯾﺗم إدراج ﻣﺻروﻓﺎت اﻹطﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ذات اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺿﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ وظﯾﻔﺔ ھذه اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ.
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ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺣطﺔ اﻟﻣﯾﻧﺎء ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻻﻣﺗﯾﺎز طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ،ﺣﯾث ﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺎﻧﺢ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻛﻣﺷﻐل،
ﻟﺗطوﯾر )أو ﺗرﻗﯾﺔ( ﺗﺷﻐﯾل وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣوﺟودات اﻻﻣﺗﯾﺎز وﻛﻣﺷﻐل ﯾﻘوم ﺑﻔرض رﺳوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﻘدﻣﺔ .أدرﺟت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﻘوق اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﯾﻧﺎء اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ ﺣﯾث أن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم )"اﻟﻣﺎﻧﺢ"( ﯾﻘوم
ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ أو ﺗﻧظﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ وﯾﺳﯾطر ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أي ﺣﺻﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ
ﻛﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎﻧﺢ أو ﻓﻲ ﺣﺎل أن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻗد ﺗم إﻧﺷﺎؤھﺎ أو ﺗم ﺷراؤھﺎ ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ.

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎز ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﮭﺎ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن رﺳوم اﺳﺗﺧدام
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻛﻣﻘﺎﺑل ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺷﯾﯾد أو اﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب
اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ.
ﺗﺗﺿﻣن ﺣﻘوق اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﯾﻧﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺣطﺔ اﻟﺣﺎوﯾﺎت .ﺗﺷﻣل ﺣﻘوق اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﯾﻧﺎء أﯾﺿﺎ ﺑﻌض
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت اﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر " ۱۲ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ" .ﯾﺗم إدراج ﺣﻘوق اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﯾﻧﺎء ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً إطﻔﺎء اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺧﺳﺎﺋر
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ .إن اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘدر ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ ھو اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻛون
ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﯾل اﻟﺟﻣﮭور رﺳوم اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻻﻣﺗﯾﺎز وھﻲ  ۳۰ﺳﻧﺔ أو ﻋﻣر
اﻟﻣوﺟودات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗﺻر.

ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣو ﺳ ﺔ ﻣﺗﻌﻠ ﻘ ﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎب ﺛﺎﺑﺗ ﺔ وﻣﺿﻣوﻧ ﺔ ﻣﺗﻐﯾر ة
ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ ،ﺣﯾث) :أ( ﯾﺗﺣﻛم اﻟﻣﺎﻧﺢ أو ﯾﻧظم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻛﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ،
وﻟﻣن ﯾﻣﻛﻧﮫ ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ،وﺑﺄي ﺳﻌر؛ و )ب( ﯾﺗﺣﻛم اﻟﻣﺎﻧﺢ )ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﺣﻖ اﻻﻧﺗﻔﺎع أو ﻏﯾر ذﻟك( ﻓﻲ أي ﺣﺻﺔ ﻛﺑﯾرة
ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣدة اﻟﺗرﺗﯾب .ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ دﻓﻊ رﺳوم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﺟدﯾدة
وﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر  - ۱۲ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ .ﻣن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺳوم ،ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺗﺄﺟﯾﻠﮭﺎ ﺧﺎرج ﺳﯾطرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻛـ
"ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ".
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ھذه اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣﺑدﺋﯾًﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠرﺳوم اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن دﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ
اﻟﻣﺎﻧﺢ وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " ۹اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" .ﺗﺷﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات
ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠرﺳوم اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ )ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﺟدﯾدة( اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻟﻠﻣﺎﻧﺢ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدد اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد وﺣﺎل
ﺗﻛﺑدھﺎ.
ﻻﺣﻘﺎ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ھذه اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ،
إن وﺟدت .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻹطﻔﺎء ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺣﯾث ﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺎوﯾﺎت .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ
أن اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻗد ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮫ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟﻣؤﺷر ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد
ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس.
ﯾﺗم إﻟﻐﺎء ﺣﻖ اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻋﻧد اﻟﺑﯾﻊ ،أو ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك أي ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮫ أو اﺳﺗﺑﻌﺎده .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت ﺣﻖ اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﯾﻧﺎء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﯾﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺎﺋدات اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل
وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.
۲٤
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ٥-٤اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۷-٤ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣو ﺳ ﺔ أﺧرى

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻷﺧرى ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ،اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺷراؤھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻟﮭﺎ
أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ.
ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزﯾد اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺗﻠك اﻟﻣﺻروﻓﺎت .ﯾﺗم
إﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭرة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﻟدة داﺧﻠﯾﺎ،
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻹطﻔﺎء ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ،أو أي ﻣﺑﻠﻎ آﺧر ﯾﺗم اﺳﺗﺑداﻟﮫ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﺑﻌد ﺧﺻم ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ .ﺗﺗراوح اﻷﻋﻣﺎر
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻷﺧرى ﻣن  ۲إﻟﻰ  ٥ﺳﻧوات.
 ٦-٤اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ھو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر أو ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر .ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘد ھو ﻋﻘد اﯾﺟﺎر أو ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ
ﻋﻘد إﯾﺟﺎر إذا ﻣﺎ أﻋطﻰ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺻل ﻣﺣدد ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟزﻣن ﻣﻘﺎﺑل ﺛﻣن أو ﻋوض ﻣﺎ.

اﻟﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻛﻣ ﺳﺗﺄﺟر

ﻋﻧد ﺑدء أو ﺗﻌدﯾل ﻋﻘد ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻛون إﯾﺟﺎر ،ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻟﻛل ﻣﻛون إﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌره
اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻧﺳﺑﻲ .ﺗطﺑﻖ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذج ا ﻣﻧﻔرد اً ﻟﻼﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة
اﻷﺟل وﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗزام اﻻﯾﺟﺎر ﻟدﻓﻊ دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر وﯾﻣﺛل ﺣﻖ
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺻل اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣوﺟودات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.

 (۱ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻ ﺳﺗﺧدام
ﺗﺛﺑت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر )أي ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻓر اﻷﺻل ذي اﻟﺻﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام(.

اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ھﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ إﻣﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﯾرادات إﯾﺟﺎرﯾﺔ أو ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻛﺎﺳب رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻟﻛﻠﯾﮭﻣﺎ،
وﻟﻛن ﻟﯾس ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎدي أو اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ إﻧﺗﺎج أو ﺗورﯾد اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت أو ﻷﻏراض إدارﯾﺔ.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .ﺗدرج اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد
ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ،إن وﺟدت .ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺑدال أﺟزاء
ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺷﺎء طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺛﺑﺎت .ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ
إﻟﻰ اﺳﺗﺑدال أﺟزاء ھﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ھذه اﻷﺟزاء ﻛﻣوﺟودات ﻓردﯾﺔ
ذات أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة وﺗﺳﺗﮭﻠﻛﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺻﻼح واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ .ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر واﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
ﻣن  ۱۰إﻟﻰ  ۳۰ﺳﻧﺔ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗﺻر.
ﯾﺗم إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ إﻣﺎ ﻋﻧد ﺑﯾﻌﮭﺎ )أي ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺻول اﻟﻣﺳﺗﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة( أو ﻋﻧد ﺳﺣب اﻟﻌﻘﺎر
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺑﺷﻛل داﺋم ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام وﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك أي ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎده .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ
ﺗﺣﺻﯾﻼت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗﺻرف واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ ﻓﺗرة إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺑﺎت .ﯾﺗم
ﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذي ﺳﯾﺗم إدراﺟﮫ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣدﯾد
ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " - ۱٥اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء".
ﺗﺗم اﻟﺗﺣوﯾﻼت إﻟﻰ )أو ﻣن( اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣن ﻋﻘﺎر
اﺳﺗﺛﻣﺎري إﻟﻰ ﻋﻘﺎر ﯾﺷﻐﻠﮫ اﻟﻣﺎﻟك ،ﻓﺈن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻧد
اﻻﺳﺗﺧدام .إذا أﺻﺑﺢ اﻟﻌﻘﺎر اﻟذي ﯾﺷﻐﻠﮫ اﻟﻣﺎﻟك ﻋﻘﺎرا اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺎ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ھذا اﻟﻌﻘﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ
ﺗﺣت ﺑﻧد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻐﯾﯾر.
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ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

۲٥

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﻧﺎﻗﺻﺎ أي اﺳﺗﮭﻼك ﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮫ
ﻷي ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر .ﺗﺷﺗﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ
واﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻷي ﻣدﻓوﻋﺎت إﯾﺟﺎر ﺗﻣت ﻓﻲ أو ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﺗﻛﺎﻟﯾف أوﻟﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺗﻛﺑدة وﺗﻘدﯾر ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺗﻔﻛﯾك وإزاﻟﺔ اﻷﺻل اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻷﺻل اﻷﺳﺎﺳﻲ أو اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً أي ﺣواﻓز إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ .ﯾﺗم
اﺳﺗﮭﻼك ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت طوال ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر أو اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘدر ﻟﻸﺻل أﯾﮭﻣﺎ
أﻗﺻر .إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻠﻛﯾﮫ اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر أو أن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻌﻛس ﻣﻣﺎرﺳﮫ ﺧﯾﺎر
اﻟﺷراء ،ﻓﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘدر ﻟﻸﺻل .ﺗﺧﺿﻊ ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻻﻧﺧﻔﺎض
اﻟﻘﯾﻣﺔ.

 (۲ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋ ﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدراج اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟ ُﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر طوال ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر.
ﺗﺗﺿﻣن دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر دﻓﻌﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ )ﺗﺗﺿﻣن اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻏﯾر اﻟﺟوھرﯾﺔ( ﻧﺎﻗﺻﺎ أي ﻣﺣﻔزات إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻻﺳﺗﻼم،
ودﻓﻌﺎت إﯾﺟﺎر ﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷر أو اﻟﻣﻌدل ،واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ .ﺗﺗﺿﻣن
دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر أﯾﺿﺎ ﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻟﺷراء اﻟذي ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﻘوة أن ﺗﻣﺎرﺳﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ودﻓﻌﺎت اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ
ﺑﺈﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺷروط اﻹﯾﺟﺎر ﺗﻌطﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ودﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﻻ
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر أو ﻣﻌدل ﺛﺎﺑت ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻛﻣﺻروف )إﻻ إذا ﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ ﻹﻧﺗﺎج ﺑﺿﺎﻋﺔ( ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻓﯾﮭﺎ
اﻟدﻓﻊ .ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر ،ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻹﯾﺟﺎر
ﻷن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﺑﺳﮭوﻟﺔ .ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻘد ﯾﺗم زﯾﺎدة ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻟﯾﻌﻛس
اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻔﺎﺋدة وﺧﻔض اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧد دﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎرات.
ﺗﻘﺎس ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ .ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﻌدﯾﻼ أو ﺗﻐﯾر ا ً ﻓﻲ ﻣدة اﻟﻌﻘد أو ﺗﻐﯾر ا ً ﻓﻲ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر )أي ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷر أو اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺛل ھذه ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر( أو ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ
ﺗﻘﯾﯾم ﺧﯾﺎر ﺷراء اﻷﺻل اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ اﻟدﻓﻊ ﺑﻣوﺟب ﺿﻣﺎن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۷-٤ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۱۰-٤اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 (۳ﻋ ﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾر ة اﻷﺟل وﻋ ﻘود إﯾﺟﺎر اﻟﻣوﺟودات ﻣﻧﺧ ﻔﺿ ﺔ اﻟ ﻘﯾﻣ ﺔ

 (۱اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ

ﺗطﺑﻖ اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن إﺛﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﻠﻣﺎﻛﯾﻧﺎت واﻟﻣﻌدات )أي
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر ﻓﯾﮭﺎ  ۱۲ﺷﮭرا أو أﻗل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء وﻻ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎر ﺷراء( .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﯾﻖ
اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟدﯾﮭﺎ ﻣن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻣﻌدات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻟﻣوﺟودات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر.

اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ واﻟ ﻘﯾﺎ س

اﻟﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻛﻣؤ ِ ّﺟر

ﻋﻧد ﺑدء أو ﺗﻌدﯾل ﻋﻘد ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻛون إﯾﺟﺎر ،ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻟﻛل ﻣﻛون إﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌره
ﻛﻣؤ ِ ّﺟر ،ﺗﺣدد ﻋﻧد ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻛل ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ أو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر
اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻧﺳﺑﻲ .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ َ
ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ .إذا ﻟم ﯾﻛن اﻷﻣر ﻛذﻟك ،ﻓﺳﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻌﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ .ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة
اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوض وﺗرﺗﯾب ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣؤﺟر وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة
اﻹﯾﺟﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻧﻔس اﻷﺳس ﻛﺈﯾرادات إﯾﺟﺎر .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻛﺈﯾراد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻛﺈﯾرادات ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة
اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳب ﻓﯾﮭﺎ.
 ۸-٤اﻟﻣﺧزون
ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺧزون ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر واﻟﺗورﯾدات اﻷﺧرى .ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .ﺗﻌﺗﻣد ﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣﺧزون ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ،وﺗﺷﻣل اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ ﺷراء اﻟﻣﺧزون واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى
ﺻﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘدرة ﻟﻺﻛﻣﺎل واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘدرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟراء اﻟﺑﯾﻊ.
اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ إﯾﺻﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﮭﺎ وﺣﺎﻟﺗﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻧﺎﻗ ً
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺧزون ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل ﻣﺛل اﻟﺗﻘﺎدم ،واﻷﻋطﺎل اﻟﻔﻧﯾﺔ ،واﻷﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،إﻟﺦ.
 ۹-٤اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﯾﺗﻛون اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻣن اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق واﻟﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟوداﺋﻊ  /اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻷﺧرى ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ذات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻﻠﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أو أﻗل ،إن وﺟدت ،واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ دون أي
ﻗﯾود .ﻟﻐرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﯾﺗﻛون اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻣن اﻟﻧﻘد ﺑﺎﻟﺻﻧدوق وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ووداﺋﻊ
ﻣراﺑﺣﺔ.
 ۱۰-٤اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھﻲ أي ﻋﻘد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺷوء أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة أﺧرى.
ﺗﺗﻛون اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر واﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣن اﻷطراف ذات اﻟﺻﻠﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وﺗﺳﮭﯾﻼت
ﺑﻧﻛﯾﺔ وذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﺧرى.
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ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

۲۷

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﺑﻘﯾﻣﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ
وﯾﻛون إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﻌﺗﻣد ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﻣوذج
أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻹدارﺗﮭﺎ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر ﺗﻣوﯾل ھﺎم ،ﺗﻘﯾس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﺑداﯾﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻘﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻛون ﻣﺎﻟﻲ ﺟوھري ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣدد ﺑﻣوﺟب
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .۱٥
ﻣن أﺟل ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﯾﺟب أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ
ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ھﻲ "ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت ﻷﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ أو ﻓﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ" .ﯾﺷﺎر إﻟﻰ ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم أﻧﮫ اﺧﺗﺑﺎر
"ﻣدﻓوﻋﺎت ﻷﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ أو ﻓﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋم" ﻓﻘط وﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداة.

اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ واﻟ ﻘﯾﺎ س

ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت أو ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣوﺟودات ﻓﻲ إطﺎر زﻣﻧﻲ ﻣﺣدد ﺑﻣوﺟب ﻻﺋﺣﺔ
أو اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق )اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎدﯾﺔ( ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،وھو اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﻠﺗزم ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻷﺻل.

اﻟ ﻘﯾﺎ س اﻟﻼﺣ ﻖ

ﻷﻏراض اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ ،ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ( ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ب( اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر )أدوات اﻟدﯾن(
ج( ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة

أ( ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )أدوات دﯾن(
ﺗﻘﯾس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:
•
•

ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺿﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﮭدف إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ؛ و
اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ﺗﻣﺛل ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ وﻓﺎﺋدة
ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ.

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺗﺧﺿﻊ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت
اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻷﺻل أو ﺗﻌدﯾﻠﮫ أو اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﮫ.

۲۸
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۱۰-٤اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۱۰-٤اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 (۱اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 (۱اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

ب( اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

ج( ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة )ﯾﺗﺑﻊ(

ﺗﻘﯾس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:

ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.

أدوات دﯾن

اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺿﻣن ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل ﺑﻐرض اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء؛ و
اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ﺗﻣﺛل ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ وﻓﺎﺋدة
ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ.

ﺗﻘﯾﯾم ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌﻣل ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﮭدف ﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﻛون اﻷﺻل ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻷن ھذا
ﯾﻌﻛس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﻣﺛل اﻟﺗﻲ ﯾدار ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إرﺳﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻹدارة .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﯾﺗم إدراج إﯾرادات اﻟﻔواﺋد وإﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ أو ﻋﻛﺳﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﺑﻧﻔس طرﯾﻘﺔ اﺣﺗﺳﺎب
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة .ﺗدرج ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .ﻋﻧد إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺑﺎت،
ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷھداف اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ .وﺑﺷﻛل ﻣﺣدد ،إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹدارة ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ
ﺗﺣﻘﯾﻖ إﯾرادات اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﻣﺣدد أو ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗواﻓﻖ ﺑﯾن ﻣدة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣدة
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣول ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات أو ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات؛
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﺣﻔظﺔ وإرﺳﺎل ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ إﻟﻰ إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ؛
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أداء ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل )واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺿﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل( وﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة
اﻟﻣﺧﺎطر؛
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌوﯾض ﻣدراء اﻷﻋﻣﺎل ،أي ھل اﺳﺗﻧد اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﺗﻣت إدارﺗﮭﺎ أم اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ؛ و
ﺗﻛرار وﻛﻣﯾﺔ وﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وأﺳﺑﺎب اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺷﺄن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .إﻻ أن
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ،وﻟﻛن ﺗﻌﺗﺑر ﺟز ًء ﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷﺎﻣل ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟﮭدﻓﮭﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.

•
•

أدوات ﺣ ﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ

ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ،ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﺧﺗﺎر ﺗﺻﻧﯾف اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻛﺄدوات
ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (۳۲اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻌرض وﻋدم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة .ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل أداة ﻋﻠﻰ
ﺣدة.
ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ھذه اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻛﺈﯾرادات أﺧرى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﺛﺑوت اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ ،إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣوﺣدة ﻣن ھذه
اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻛﺎﺳﺗرداد ﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ھذه اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
إن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻏﯾر ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ.

ج( ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﺗﺷﻣل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ،أو اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،أو اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ إﻟزاﻣﯾﺎ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺻﻧف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﺗم ﺷراؤھﺎ ﺑﻘﺻد إﻋﺎدة ﺑﯾﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘرﯾب.
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ،ﻛﺄدوات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﺄدوات
ﺗﺣوط ﻓﻌﺎﻟﺔ .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﺛل ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻔﺎﺋدة ،وﯾﺗم
ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣل .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر أدوات اﻟدﯾن
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ أﻋﻼه ،ﯾﻣﻛن ﺗﻌﯾﯾن
أدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑدﺋﻲ إذا أدى ذﻟك إﻟﻰ إﻟﻐﺎء أو ﺗﻘﻠﯾل ﻋدم اﻟﺗواﻓﻖ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر.
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۲۹

•
•
•
•
•

ﯾﺳﺗﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ دون اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت "اﻟوﺿﻊ
اﻷﺳوأ" أو "اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﻌب" .إذا ﺗﺣﻘﻘت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗﻐﯾر ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل ،وﻟﻛن ﯾﺗم دﻣﺞ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧد ﻋﻣل ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺣدﯾﺛﺎ أو اﻟﻣﺷﺗراة ﺣدﯾﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم أداﺋﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻷﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﻻ ھﻲ ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ.

۳۰
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۱۰-٤اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۱۰-٤اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 (۱اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 (۲اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﯾ ﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ھﻲ ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت ﻷﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ واﻟرﺑﺢ
ﻟﻐرض اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ،ﻓﺈن "أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ" ھو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ" .اﻟرﺑﺢ" ھو ﻣﻘﺎﺑل ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠوﻗت ،واﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻻﻗﺗراض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى )ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ( ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﮭﺎﻣش اﻟرﺑﺢ.

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﯾ ﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠ ﻔ ﺔ اﻟﻣط ﻔﺄ ة

ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ھﻲ ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت ﻷﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ أو اﻟرﺑﺢ ﻷﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة .ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﺷروط ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر
ﺗوﻗﯾت أو ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺣﯾث أﻧﮫ ﺑذﻟك ﻟن ﯾﺳﺗوﻓﻲ ھذا اﻟﺷرط .ﻋﻧد إﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾم ،ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹطﻔﺎء ﻋن طرﯾﻖ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺧﺻم أو ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﻧﺎء واﻟرﺳوم واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر
ﺟز ًء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌّﺎل .ﯾﺗم ﺗﺿﻣﯾن إطﻔﺎء ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻣوﺣدة.

•
•
•
•
•

اﻷﺣداث اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﺑﻠﻎ وﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ؛
ﺧﺻﺎﺋص اﻟراﻓﻌﺔ؛
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ وﺷروط اﻟﺗﻣدﯾد؛
اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾد ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﺻل ﻣﺣدد )أي ﺗرﺗﯾﺑﺎت أﺻل دون ﺣﻖ اﻟرﺟوع(؛ و
اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻟﺗﻌدﯾل اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠوﻗت ،أي اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدوري ﻷﺳﻌﺎر اﻟرﺑﺢ.

 (۲اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﯾ ﺔ
اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ واﻟ ﻘﯾﺎ س

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻘﻖ اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة أو ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.

اﻟ ﻘﯾﺎ س اﻟﻼﺣ ﻖ

ﯾﻌﺗﻣد ﻗﯾﺎس ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎه:

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﯾ ﺔ ﺑﺎﻟ ﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎد ﻟ ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑ ﺢ أو اﻟﺧ ﺳﺎر ة

ﺗﺷﻣل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ،واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﺗﺻﻧف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣطﻠوﺑﺎت
ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻋﻧد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻐرض إﻋﺎدة ﺷراﺋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،وﻓﻘط إذا ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء
اﻟﺿواﺑط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .۹
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ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

۳۱

ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘﻖ اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺧﻼف ﺗﻠك اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﺗﺗم إﺛﺑﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻛس ﻗﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ
إطﻔﺎء ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻋﻧد إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.

 (۳إﻟﻐﺎ ء اﻹﺛﺑﺎت
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ

ﯾﺗم إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ )أو ،ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻧطﺑﻖ ،ﺟزء ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ(
ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ )أي اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ( ﻋﻧد:
• اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل؛ أو
• ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺣﻘوﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻼم ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﺻل أو ﺗﺣﻣل اﻟﺗزام ﺑدﻓﻊ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
دون ﺗﺄﺧﯾر ﺟوھري إﻟﻰ طرف آﺧر ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ "ﺗﻣرﯾر" ،أو )أ( ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻷﺻل ،أو )ب( ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺻل وﻟﻛن ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة
ﻋﻠﻰ اﻷﺻل.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺣﻘوﻗﮭﺎ ﻻﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﺻل ﻣﺎ أو اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻣرﯾر ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘﯾﯾم
إذا ﻣﺎ ،وإﻟﻰ أي ﻣدى ،اﺣﺗﻔظت ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .ﻋﻧد ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣوﯾل أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻸﺻل ﺑﺷﻛل ﺟوھري وﻟم ﺗﻘم ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﮫ ،ﺗﺳﺗﻣر اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻷﺻل اﻟﻣﺣول إﻟﻰ
اﻟﻣدى اﻟذي ﺗﺳﺗﻣر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﮫ .وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺗﻣر اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻل.
وﯾﻘﺎس اﻻﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط واﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻌﻛس اﻟﺣﻘوق واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻔظت ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﯾُﻘﺎس اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟذي ﯾﺗﺧذ ﺷﻛل ﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻸﺻل وأﻗﺻﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﯾﻣﻛن
ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺳداده  -أﯾﮭﻣﺎ أﻗل.

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﯾ ﺔ

ﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد اﻟوﻓﺎء ﺑﮫ أو اﻟﻐﺎؤه أو اﻧﺗﮭﺎؤه .وﻋﻧد اﺳﺗﺑدال اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺟود ﺑﺂﺧر ﻣن ﻧﻔس
اﻟﻣﻘرض ﺣﺳب ﺷروط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ أو ﺷروط اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ،ﻓﺈن ﻣﺛل ھذا اﻻﺳﺗﺑدال أو اﻟﺗﻌدﯾل ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل
ﻣﻌﮫ ﻛﺈﻟﻐﺎء ﻗﯾد ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻊ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺟدﯾد .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.

۳۲
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

.٤

 ۱۰-٤اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۱۲-٤اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 (٤ﻣ ﻘﺎﺻ ﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

ﯾﺗم ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺳﺟل ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻘط ﻋﻧد وﺟود ﺣﻖ
ﺣﺎﻟﻲ ﻧﺎﻓذ ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ وﺗواﻓر اﻟﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻣﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣوﺟودات وﺳداد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣد.
 ۱۱-٤ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗﺧﻠﻔﺎ ً ﻋن اﻟﺳداد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺄﺧر اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ واﺣدة .وﻟﻛن ﻓﻲ ﺑﻌض
اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺛر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ أن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗﺑل اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم ﺷطب اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗوﻗﻊ ﻣﻌﻘول ﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ.

اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻊ أﺻل أو دﻓﻌﮫ ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺳواق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أو ،ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﺗﺎرﯾﺦ .وﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﻟﺗزام ﻣﺎ ﻣﺧﺎطر ﻋدم أداﺋﮫ.
ﯾﺗطﻠب ﻋدد ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻋﻧد ﺗواﻓر إﺣداھﺎ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷطﺔ
ﻟﺗﻠك اﻷداة .ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺳوق "ﻧﺷ ً
طﺎ" إذا ﺗم إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑوﺗﯾرة وﺣﺟم ﻛﺎﻓﯾﯾن ﻟﺗوﻓﯾر
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﺳﻌر ﻣدرج ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﺷط ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم وﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻋﻠﻰ أﻗﺻﻰ اﺳﺗﺧدام ﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺳوق وﻋﻠﻰ أﻗل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن
اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ .ﯾﺿم أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺄﺧذھﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر
ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر.
إذا ﻛﺎن ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺳﻌر ﻋرض وﺳﻌر طﻠب ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات
واﻟﻣراﻛز اﻟطوﯾﻠﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻌرض واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺻﯾرة ﺑﺳﻌر اﻟطﻠب .إن أﻓﺿل دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻋﺎدة ً ھو ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  -أي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣدﻓوع أو اﻟﻣﺳﺗﻠم.
 ۱۲-٤اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أي دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ أي أﺻل ﻣﺎﻟﻲ أو
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﯾﻌﺗﺑر اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ھﻧﺎك
دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟواﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻸﺻل وأن
ﺣدث اﻟﺧﺳﺎرة ھذا ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾرھﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق .ﻗد ﯾﺗﺿﻣن دﻟﯾل اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ أن اﻟداﺋﻧﯾن أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟداﺋﻧﯾن
ﯾواﺟﮭون ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة أو ﺗﻌﺛر وﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺳداد اﻟﻔﺎﺋدة أو أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ أو اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌرﺿﮭم ﻟﻺﻓﻼس أو إﺟراء
إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺎﺗﮭﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮫ ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻣﺛل أو اﻷﺣوال اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أدوات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾُﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﺗطﺑﻖ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ طرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺳطﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻻ ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻋوﺿﺎ ﻋن ذﻟك ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل ﻣﺧﺻص
ﺧﺳﺎرة ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺻﻔوﻓﺔ
ﻣﺧﺻص اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻌواﻣل اﻻﺳﺗﻘراء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﯾن
واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
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۳۳

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎﻟك أي ﻣؤﺷرات ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣوﺟودات .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أي
دﻟﯾل ،أو ﻋﻧد طﻠب اﺧﺗﺑﺎر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳﻧوي ﻟﻸﺻل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد أو ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام
أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن ﺧﻼل أﺧذ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر .وﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﻓﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻼﺋم ﻟﮭذا اﻟﻐرض .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧدام
ﺑواﺳطﺔ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﺧﺻم ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﯾﻌﻛس
ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣددة ﻟﻸﺻل .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻷﺻل واﺣد ﻣﺎ
ﻟم ﯾﻛن اﻷﺻل ﻏﯾر ﻣوﻟد ﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ داﺧﻠﺔ إﻟﻰ داﺧل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺗﻘﻼً ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣوﺟودات .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﻗﯾﻣﺗﮫ أو ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر
ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ وﯾﺗم ﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮫ إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷي ﺷﮭرة ﻣوزﻋﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ،وﻣن ﺛم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد )ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻧﺎﺳﺑﻲ.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﮭرة ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻛل وﺣدة ﺗوﻟﯾد ﻧﻘد )أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن وﺣدات
ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد( اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ اﻟﺷﮭرة .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت
ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﻻ ﯾﻣﻛن ﻋﻛس ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﮭرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
 ۱۳-٤اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
ﺗُدرج اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزام )ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺿﻣﻧﻲ( ﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺣدث ﺳﺎﺑﻖ وﯾﻛون ھﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل أن
ﯾُطﻠب ﻣﻧﮭﺎ ﺳداد ھذا اﻻﻟﺗزام ﻣن ﺧﻼل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﺗﺟﺳد ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﯾﻛون ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن إﺟراء
ﺗﻘدﯾر ﯾﻌﺗد ﺑﮫ ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام .وﺣﯾﺛﻣﺎ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳداد ﺑﻌض أو ﻛﺎﻣل اﻟﻣﺧﺻص ـ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ـ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد
ﺗﺄﻣﯾن ،ﻓﯾﺗم إدراج اﻟﺳداد ﻛﺄﺻل ﻣﺳﺗﻘل وﻟﻛن ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺳداد ﻣؤﻛدا ﻓﻌﻠﯾﺎ .ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻣﺻروف اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة ﺑﻌد ﺧﺻم أي ﺳداد.
إذا ﻛﺎن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﻛﺑﯾرا ،ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﻣﺗﻲ ﻛﺎن ذﻟك
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ،اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﻟﺗزام .ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺻم ،ﺗُﺳﺟﱠل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻧظرا ﻟﻣرور اﻟوﻗت ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل.

۳٤
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۱٤-٤ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن

 ۱٦-٤اﻹﯾرادات )ﯾﺗﺑﻊ(

ﻣﻧﺎ ﻓﻊ اﻟﻣوظ ﻔﯾن ﻗﺻ ﯾر ة اﻷﺟل

ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزام ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ
دﻓﻌﮫ إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺣﺎﻟﻲ أو ﺿﻣﻧﻲ ﻟدﻓﻊ ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧدﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗدﻣﮭﺎ اﻟﻣوظف وﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر
اﻻﻟﺗزام ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق.

ﻣﻧﺎ ﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗوظﯾف

ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻛﺧطﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺣددة ﻏﯾر ﻣﻣوﻟﺔ وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ﻋن طرﯾﻖ
ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﮭﺎ اﻟﻣوظﻔون ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﺧﻔﯾض ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب
اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺳﻧوﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺧﺑﯾر إﻛﺗواري ﻣؤھل ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ وﺣدة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺧططﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﻋﺎدة
ﻗﯾﺎس ﺻﺎﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ،اﻟذي ﯾﺗﻛون ﻣن اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﻛﺗوارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﺑﺎﺷرة.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻋن اﻟﻔﺗرة ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم
ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧوﯾﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ
اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺻروﻓﺎت
اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧطط اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
 ۱٥-٤ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

وﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻓﻲ وﻗت ﻣﺣدد ﻋﻧد ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ وﻗﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺗﻧﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة وإﺛﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ
إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل ،وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﻋﻘود اﻹﯾرادات .ﺗﺳﺗﺧدم اﻹدارة ﺳﻌرا ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﻔرد ﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻷداء اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ أو طرﯾﻘﺔ ھﺎﻣش اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻧد ﻋدم ﺗواﻓر أﺣدھﻣﺎ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺻل اﻟﻌﻘد إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗزام أداء واﺣد ،ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل اﻟﺗزام أداء ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر
اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﮭد ﺑﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛل اﻟﺗزام أداء .وﺗﺑﯾﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت
ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺎﻟﺗزام أداء ﻓردي.
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﻠم ﻣﻘدﻣﺎ ﻛﺈﯾرادات ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ  /ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺟزء اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺗﮫ ﺑﻌد  ۱۲ﺷﮭر ﻣن
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ،واﻟذي ﯾﺻﻧف ﻛﺈﯾراد ﻏﯾر ﺣﺎﻟﻲ ﻣؤﺟل.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘل ﺑﺿﺎﺋﻊ أو ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت .ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣدرة ﻟﻠدﺧل ﻣن اﻷرﺑﺎح .ﻟﯾس ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي
ﺷروط دﻓﻊ ﺟوھرﯾﺔ ھﺎﻣﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم اﺳﺗﻼم اﻟدﻓﻌﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ﻓﻲ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ أو ﺑﻌده ﺑﻔﺗرة وﺟﯾزة.

ﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﺿﺎﺋﻊ

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزام ﺑدﻓﻊ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻋﻧد اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ وﻟم ﯾﻌد ﺣﺳب ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎم
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﯾﺗم اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻧد إﻗراره ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻷوﻟﯾﺔ ﻛﻣطﻠوﺑﺎت
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ
اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎء .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﻧﻘل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل ،وﯾﺗم ذﻟك ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻧد
ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ .ﺗدرس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك وﻋود أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺗﻣﺛل اﻟﺗزاﻣﺎت أداء ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﯾﺟب ﺗﺧﺻﯾص
ﺟزء ﻣن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﮭﺎ .ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ،ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﺛﯾرات اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾرة
ووﺟود ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﻣوﯾل ﻛﺑﯾرة وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﺣﻖ اﻟدﻓﻊ ﻟﻠﻌﻣﯾل )إن وﺟد(.

ﯾﺟب ﻗﯾﺎس اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻟﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻣﻊ إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ
ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.

ﺗ ﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت

ﻋﻧد ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﻓﺈن أي ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣوزﻋﺔ
ﯾدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.

ﺗﻌﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻛﯾﺎن اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•
•
•

ﺗﺷﺎرك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﻧﺎء ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ.
وإذا ﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣوﺟب ﺗرﺗﯾب واﺣد ﻓﻲ ﻓﺗرات ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺟز  /اﻟﻣﻛﺗﻣل ﺑﻣوﺟب
)أي اﻟﻣﺳﻠم  /اﻟﻣﺛﺑت  /اﻟﻣﻘﺑول( ﺑﻣوﺟب اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﯾﺎم وﻓﻘﺎ ﻷﻣر اﻟﻌﻣل  /اﻟﻌﻘد  /أﻣر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت.

ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﺎ ء واﻟﺗر ﻗﯾ ﺔ
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ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

ﺗطوﯾر وإﻧﺷﺎء وﺗﺷﻐﯾل وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﺣطﺎت اﻟﺣﺎوﯾﺎت وﻛذﻟك أﻋﻣﺎل اﻟﺣﻔر واﻟردم.
إدارة وﺗﺷﻐﯾل ﻣﺷروع اﻟﺗﺧزﯾن وإﻋﺎدة اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻣن ﻣﯾﻧﺎء ﺟدة اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﺣطﺎت ﺗﺣﻠﯾﺔ وﺗﻧﻘﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه وﺑﯾﻌﮭﺎ.

۳٥

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺷﺎء أو اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻣرور اﻟوﻗت ،ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﺄن إﺛﺑﺎت إﯾرادات ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء .ﺗﺗﺣﻘﻖ إﯾرادات اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻘدﯾم
اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .إذا ﻛﺎن ﺗرﺗﯾب اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗزام أداء ،ﻓﺳﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣﻘﺎﺑل
اﻟﻣﺳﺗﻠم ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ.

۳٦
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
.٤

.٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۱۹-٤اﻟزﻛﺎة واﻟﺿراﺋب

 ۱٦-٤اﻹﯾرادات )ﯾﺗﺑﻊ(

اﻟزﻛﺎ ة

إﯾرادات ﺗﺄﺟﯾر

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرات إﯾﺟﺎرھﺎ .وﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾل إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎرات
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ وإﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎرات ﻛﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.

ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل وﻓﻘﺎ ﻷﻧظﻣﺔ ھﯾﺋﺔ اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺟﻣﺎرك )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل ﻣﺧﺻص
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺻص ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻣوﺣدة.

ﺿرﯾﺑ ﺔ اﻟدﺧل اﻟﺣﺎﻟﯾ ﺔ

ﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺎت

ﺗﻘدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﺻوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺎت ﻟﻌﻣﻼء ﻣﻌﯾﻧﯾن ﺑﻣﺟرد أن ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺷﺗرﯾﺎﺗﮭم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣد اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد .ﻟﺗﻘدﯾر
اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻟﻠﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﺗطﺑﻖ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺣﯾث أن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة
ﺗﺗﻧﺑﺄ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺧﺻم ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻟﺣﺟم واﻟﺷراء اﻟذي ﻗﺎﻣوا
ﺑﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة.

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗرداده ﻣن أو دﻓﻌﮫ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺎت
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ .إن ﻧﺳب اﻟﺿرﯾﺑﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺑﻠﻎ ھﻲ ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﺎﺋدة أو اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.

ﺿرﯾﺑ ﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣؤﺟﻠ ﺔ

ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﯾن اﻷوﻋﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
وﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

 ۱۷-٤اﻟﻣﺻروﻓﺎت

اﻟﺗﻛﻠ ﻔ ﺔ اﻟﻣﺑﺎ ﺷر ة

ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﺎﺋدة ﻣﺑﺎﺷرة أو اﻟﻌرﺿﯾﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر :اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ،وإطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ،واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﺋدة
ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك.

ﯾﺗم إدراج ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• ﻋﻧد ﻧﺷوء اﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻣن اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺷﮭرة أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻻ
ﯾﻣﺛل دﻣﺞ ﻟﻸﻋﻣﺎل وﻻ ﯾؤﺛر ﻓﻲ وﻗت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻻ اﻟرﺑﺢ/اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ.
•

ﻣﺻرو ﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ

ﺗﺷﻣل ھذه اﻟﻣﺻروﻓﺎت أي ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻛﺑدة ﻟﺗﻧﻔﯾذ أو ﺗﺳﮭﯾل أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﺷﻣل ھذه اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﺎدة ً رواﺗب ﻣوظﻔﻲ
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ،ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻖ واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل أﯾﺿﺎ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﻌض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر
اﻟﻣﺑﺎﺷرة.

اﻟﻣﺻرو ﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ واﻹدارﯾ ﺔ

ﺗﺗﻌﻠﻖ ھذه اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺑﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺈﻧﺗﺎج أي ﺑﺿﺎﺋﻊ أو ﺧدﻣﺎت .وﺗﺷﻣل ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﻔﻘﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌود ﺑﺷﻛل ﻣﺣدد ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ.
ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ إﯾرادات وﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ وﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ ،ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ ،ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺛﺎﺑت.
 ۱۸-٤اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ واﻹﯾرادات اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرةً ﺑﺷراء أو إﻧﺷﺎء أو إﻧﺗﺎج أﺻل ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺟوھرﯾﺔ ﻟﯾﻛون ﺟﺎھزا
ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﮫ أو اﻟﺑﯾﻊ ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات .وﯾﺗم إدراج ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻷﺧرى ﻛﻣﺻروﻓﺎت
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﯾﮭﺎ .ﺗﺗﻛون ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت
اﻹﯾﺟﺎر .ﺗﺗﻛون اﻹﯾرادات اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣن إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
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۳۷

ﻋﻧد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ وﻗت ﻋﻛس اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻋدم ﻋﻛس ﻗﯾد اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
اﻟﻣﻧظور ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ
واﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.

ﯾﺗم إدراج ﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم ،وﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣرح ﻟًﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
وأي ﺧﺳﺎﺋر ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﻣﻘدار اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ أن اﻟدﺧل اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
ﺳﯾﻛون ﻣﺗواﻓرا ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم ،واﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟﻣرﺣّﻠﺔ واﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء:
•

ﻋﻧد ﻧﺷوء أﺻل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔرق اﻟﻣؤﻗت اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺧﺻم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﺛل ﺷراﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل وﻻ ﯾؤﺛر ﻓﻲ وﻗت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أو اﻟرﺑﺢ/اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ.

•

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ
واﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﯾﺗم إدراج ﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣدود اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻛس اﻟﻔروﻗﺎت
اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور وﯾﻛون اﻟدﺧل اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺗواﻓرا ً ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن
اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ.

ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺧﻔض إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﻟم ﯾﻌد ﻓﯾﮫ ﻣن
اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗوﻓر رﺑﺢ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻛﺎﻓﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل ﺟﻣﯾﻊ أو ﺟزء ﻣن ﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ .ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم
ﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل وﺟود
أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺳﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗرداد أﺻل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ.
۳۸
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۱۹-٤اﻟزﻛﺎة واﻟﺿراﺋب )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۲۰-٤اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

ﺿرﯾﺑ ﺔ اﻟدﺧل )ﯾﺗﺑﻊ(

اﻟﻘطﺎع اﻟﺟﻐراﻓﻲ ھو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣدرة ﻟﻠدﺧل ﺿﻣن ﺑﯾﺋﺔ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣددة ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺧﺎطر وﻋواﺋد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺧرى.

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم
ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺣﻘﻖ اﻟﻣوﺟودات أو ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﺎس ﻣﻌدﻻت اﻟﺿرﯾﺑﺔ )واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارھﺎ
أو ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧود اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﺧﺎرج اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة ﺧﺎرج اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺗم إدراج ﺑﻧود اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺳوا ًء ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر أو ﻣﺑﺎﺷرةً ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻛﺟزء ﻣن اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل ،وﻟﻛن ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻧﻔﺻل ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ
ﻻﺣﻘًﺎ إذا ﺗﻐﯾرت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺣول اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ واﻟظروف .ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻟﺷﮭرة )طﺎﻟﻣﺎ
أﻧﮫ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺷﮭرة( إذا ﺗم ﺗﻛﺑده ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻘﯾﺎس أو ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ إذا ،ﻓﻘط إذا ،ﻛﺎن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﻖ ﻧظﺎﻣﻲ
ﻧﺎﻓذ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ
اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣن ﻗﺑل ذات اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺳوا ًء ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أو
ﻛﯾﺎﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻧوي إﻣﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺳوﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ أو ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣوﺟودات وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﯾُﺗوﻗﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺳوﯾﺔ أو اﺳﺗرداد ﻣﺑﺎﻟﻎ
ﺟوھرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ.

ﺿرﯾﺑ ﺔ اﻻ ﺳﺗ ﻘطﺎع

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘطﺎع اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻷطراف ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻷﺟﺎﻧب
وﻓﻘﺎ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻧظرا ﻷن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺗم اﺳﺗﻘطﺎﻋﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ
ﻋﻧﮫ.

ﺿرﯾﺑ ﺔ اﻟ ﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻣﺿﺎ ﻓ ﺔ

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﻣوﺟودات ﺑﻌد ﺧﺻم ﻣﺑﻠﻎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة
ﻋﻧد ﺷراء اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ،ﻓﻌﻧدﺋذ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣوﺟودات أو ﻛﺟزء ﻣن ﺑﻧد اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺣﺳب اﻻﻗﺗﺿﺎء.

 ۲۰-٤اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ
ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل ھو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت:
•
•
•

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺣﻘﻖ ﻟﮫ إﯾرادات وﯾﺗﺣﻣل ﺑﺳﺑﺑﮭﺎ ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﯾرادات
واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ؛
ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮫ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺋول اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋن ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وذﻟك ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء؛ و
اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻟﮭﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل.

ﻷﻏراض اﻹدارة ،ﺗم ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ وﺣدات أﻋﻣﺎل اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ وﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ وﯾﺻﺑﺢ ﻟدﯾﮭﺎ ﺛﻼث ﻗطﺎﻋﺎت ﯾﻣﻛن
اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻧﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•
•
•

ﺗطوﯾر اﻟﻣواﻧﺊ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم
ﺗﺣﻠﯾﺔ وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎه

 ۲۱-٤ﻣوﺟودات أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺗﺗﻛون ﻣوﺟودات اﻟﻌﻣل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء وﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ أي ﺧﺳﺎﺋر
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ .ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﻣوﺟودات اﻟﻌﻣل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات أو ﻋﻘﺎرات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
أو ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺟﺎھزة ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺻود.
.٥

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻏﯾر ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗ ﻔ ﺳﯾرات اﻟﺟدﯾد ة واﻟ ﻣﻌدﻟ ﺔ
ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ﺳﺎرﯾﺔ ﻣن  ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۱م ،ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻟﮭﺎ
ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳرﯾﺎن
 ۱ﯾوﻧﯾو ۲۰۲۰م
 ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۱م

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﺗﻌدﯾﻼت
اﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻛوﻓﯾد ) ۱۹ -اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .(۱٦
ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة  -اﻟﻣرﺣﻠﺔ ) ۲اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
 ،۹وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ،۳۹واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،۷واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،٤واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ (۷

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدر ة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧ ﻔ ﯾذ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺻدرت وﻟﻛن ﻟم ﺗطﺑﻖ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗﻌﺗزم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗطﺑﯾﻖ ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ،إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول.

ﺗﺗﺿﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﮭﺎ ﻟﻠﻣﺳﺋول اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋن ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﺑﻧود ﻣﻧﺳوﺑﮫ ﻣﺑﺎﺷرة
ﻟﻘطﺎع ﺑﻌﯾﻧﮫ وﻛذﻟك ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘول.
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٦٦٫۸۰۸٫۱٥۰

--

----

٦٦٫۸۰۸٫۱٥۰

٦٦٫۸۰۸٫۱٥۰
---

٤٫۸٦۸٫۱۳۷

۱۳٫۷۸۳٫۱۸۹

۱۳٫٤۳۲٫۲۱۱
۱٫۰۱۰٫۹۲۷
)(٦٥۹٫۹٤۹

۱۸٫٦٥۱٫۳۲٦

۲٫۹۰۲٫۱۹٤

۱۱٫۱٤٦٫۷۲۸

۱۰٫٦٤٥٫۷٥۰
٥۹۰٫۰۱٦
)(۸۹٫۰۳۸

۱٤٫۰٤۸٫۹۲۲

۳٫۰۲٥٫۷۲۲

۱۰٫۲۳۳٫۰۳۰

۹٫۲٦۰٫٤۹۹
۱٫۲٥۸٫٥۲٤
)(۲۸٥٫۹۹۳

۱۳٫۲٥۸٫۷٥۲

۱۱٥٫۱۲۲

۲٫۸۰۲٫۲۳۹

۲٫٦۱٦٫٥۰٥
۲۱۷٫۷٤۷
)(۳۲٫۰۱۳

۲٫۹۱۷٫۳٦۱

۱۰٦٫۰۸۹٫٦۱۳

۲٤۹٫۷٥۰٫۳٥٥

۲۲۹٫۰٥۱٫۹۷۰
۲۱٫۰۹٥٫۸۷۸
)(۳۹۷٫٤۹۳

۳٥٥٫۸۳۹٫۹٦۸

۱۸٤٫۱۹۳٫٥۰۳

۲۸۷٫۸٥٤٫۲۲۳

۲٦٥٫۱۳۸٫۸۷۸
۲٤٫۱۷۹٫۸۳۱
)(۱٫٤٦٤٫٤۸٦

٤۷۲٫۰٤۷٫۷۲٦

٤۲

۳۸٤٫٥٦٥

۱۳۸٫٦۸۲

۱۳۱٫۹٤۳
٦٫۷۳۹
--

٥۲۳٫۲٤۷

۱۳۱٫۹٤۳
۳۹۱٫۳۰٤
-۱۹٫۲۸۷٫۸٤٥
۱۰٥٫۱۰۰
)(۷٤۱٫٦۱۹
۱۳٫٥۳۸٫۲۳٦
٦۰۰٫٤۸۰
)(۸۹٫۷۹٤
۱۲٫۹٦٦٫۰۷۹
٦۰۸٫٦۳٥
)(۳۱٥٫۹٦۲
۲٫۸٦۸٫۲٦۸
۱۱۷٫٦۱۸
)(٦۸٫٥۲٥
۳٥٤٫٥۰۱٫۲٥۲
۱٫۷٥۹٫۰۷۲
)(٤۲۰٫۳٥٦
٤۷۰٫۱۰۱٫۷۷۳
۳٫٥۸۲٫۲۰۹
)(۱٫٦۳٦٫۲٥٦

۲٤٥٫۳٤۹٫٦۷٤

۲٦۸٫٤۸۱٫٥۳۳

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
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٤۱

۱۸٤٫۱۹۳٫٥۰۳
۲٦٫٤٥۳٫۰۲۲
۳٤٫۷۰۳٫۱٤۹

۲۰٤٫۹٦۲٫۸۹٥
۲۸٫٦۳٤٫۸۸٥
۳٤٫۸۸۳٫۷٥۳

۲۰۲۱م

ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات )اﻹﯾﺿﺎح (۱-٦
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ﻣﺷروع ﻣﻧطﻘﺔ اﻹﯾداع وإﻋﺎدة اﻟﺗﺻدﯾر )اﻹﯾﺿﺎح (۲-٦
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات  -ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺣطﺔ اﻟﻣﯾﻧﺎء )اﻹﯾﺿﺎح (۳-٦

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

آﻻت وﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي

.٦

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات

ﺣﺎﺳب آﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

ﻟن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺳري ﻣﻔﻌوﻟﮭﺎ ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۲م أي ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻷﺧرى اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻵﺛﺎر
اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻷﺧرى
اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد اﻟﺗطﺑﯾﻖ.

ﻣﺣطﺎت ﺗﺣﻠﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ
اﻻﺧﺗﯾﺎري  /ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺳرﯾﺎن ﻣؤﺟل إﻟﻰ
أﺟل ﻏﯾر ﻣﺳﻣﻰ

ﺑﯾﻊ أو ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر وﺷرﻛﺗﮫ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك )اﻟﺗﻌدﯾﻼت
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ۱۰وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ (۲۸

ﺳﯾﺎرات
وﻧﺎﻗﻼت
﷼ ﺳﻌودي

 ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۳م
 ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۳م

أﺛﺎث
وﻣﻔروﺷﺎت
﷼ ﺳﻌودي

 ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۳م

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺎرات
ﻣﺳﺗﺄﺟرة
﷼ ﺳﻌودي

 ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۲م
 ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۳م
 ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۳م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۲م
 ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۲م

أرض
﷼ ﺳﻌودي

 ۱أﺑرﯾل ۲۰۲۱م
 ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۲م

 ۱-٦ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳرﯾﺎن

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﺗﻌدﯾﻼت
اﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻛوﻓﯾد  ۱۹ -ﺑﻌد  ۳۰ﯾوﻧﯾو ۲۰۲۱م )اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .(۱٦
اﻟﻌﻘود ﻏﯾر اﻟﻣﺟدﯾﺔ  -ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء رؤى اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
)اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ (۳۷
اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  -دورة ۲۰۱۸م – ۲۰۲۰م
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات :ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣدد )اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ (۱٦
إﺷﺎرة إﻟﻰ إطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾم )اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ (۳
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻛرؤى ﻣﺗداوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ )اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ (۱
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  - ۱۷ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن  -واﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ  - ۱۷ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ رؤى ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ۱ﺑﯾﺎن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ (۲
ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ (۸
ﺿرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﺣدة )اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ (۱۲

.٦

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدر ة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧ ﻔ ﯾذ )ﯾﺗﺑﻊ(

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات )ﯾﺗﺑﻊ(

 .٥اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة وﻏﯾر ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد )ﯾﺗﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
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أ(

٦٦٫۸۰۸٫۱٥۰

-------

---٦٦٫۸۰۸٫۱٥۰

٦٦٫۸۰۸٫۱٥۰
---

--

۱۳۱٫۹٤۳
----۱۳۱٫۹٤۳

---۱۳۱٫۹٤۳

۱۳۱٫۹٤۳
---

٥٫۸٥٥٫٦۳٤

٤۳

۱۲٫٥۲٦٫۰۹٤
۱٫۲٦۷٫٦۷۷
)(۳٦۱٫٥٦۰
--۱۳٫٤۳۲٫۲۱۱

--۱۲٤٫۷۹۷
۱۹٫۲۸۷٫۸٤٥

۱۹٫۰٦۷٫٥۸۳
٤۹۱٫۷۷٥
)(۳۹٦٫۳۱۰

ﺳﯾﺎرات
وﻧﺎﻗﻼت
﷼ ﺳﻌودي

ﺗﻘﻊ ﻣﺣطﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﺔ وﻣﺣطﺎت اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﻣواﻧﺊ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﺣوﯾل )اﻹﯾﺿﺎح (۲-٦
إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣول ﻣن أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
)اﻹﯾﺿﺎح (۷
ﺗﺣوﯾل )اﻹﯾﺿﺎح (۲-٦
إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۲۰۲۰م

أرض
﷼ ﺳﻌودي
ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺎرات
ﻣﺳﺗﺄﺟرة
﷼ ﺳﻌودي

 ۱-٦ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻼك ،اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات )ﯾﺗﺑﻊ(:

.٦
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات )ﯾﺗﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

۲٫۸۹۲٫٤۸٦

۱۰٫٤۷۲٫۰۷۳
٦۰۹٫۲٥۲
--)(٤۳٥٫٥۷٥
۱۰٫٦٤٥٫۷٥۰

۸۳٥٫۱۳٥
-)(۳٫۰٤۸٫۸۱٤
۱۳٫٥۳۸٫۲۳٦

۱٥٫۱٥۲٫۲۲۷
٥۹۹٫٦۸۸
--

آﻻت وﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي

۳٫۷۰٥٫٥۸۰

۹٫۲٦۰٫٥۰٥
۱٫٥۲۹٫٦٥۳
)(۲٦٫۰۹۲
)(۱٫۹۳۹٫۱٤۲
٤۳٥٫٥۷٥
۹٫۲٦۰٫٤۹۹

-)(۲٫۱۷۷٫۹۱۱
٥٥۲٫۸۷٤
۱۲٫۹٦٦٫۰۷۹

۱۳٫۷۱۹٫۹۸٥
۸۹۷٫۸۸۹
)(۲٦٫۷٥۸

أﺛﺎث
وﻣﻔروﺷﺎت
﷼ ﺳﻌودي

۲٥۱٫۷٦۳

۳٫۲۷۹٫٥۸۸
۲۹٤٫٥۹۱
)(٤٫۷٦٤
)(۹٥۲٫۹۱۰
-۲٫٦۱٦٫٥۰٥

-)(۲٫٤٥٦٫٤٦۰
-۲٫۸٦۸٫۲٦۸

٥٫۲۰۲٫٥۸۰
۱۳۲٫۱٤۰
)(۹٫۹۹۲

ﺣﺎﺳب آﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

۱۲٥٫٤٤۹٫۲۸۲

۲۱۱٫۲۲۷٫۳٦۷
۲۱٫۹۰۳٫۱۸۳
)(٤٫۰۷۸٫٥۸۰
--۲۲۹٫۰٥۱٫۹۷۰

۱٫۲٥٥٫٥٦۸
-۲٫۳۷۱٫۱٤۳
۳٥٤٫٥۰۱٫۲٥۲

۳٥۳٫۸۱۹٫٥۲۹
۱٫۹۷۰٫۳۲۳
)(٤٫۹۱٥٫۳۱۱

ﻣﺣطﺎت ﺗﺣﻠﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

۲۰٤٫۹٦۲٫۸۹٥

۲٤٦٫۸۹۷٫٥۷۰
۲٥٫٦۰٤٫۳٥٦
)(٤٫٤۷۰٫۹۹٦
)(۲٫۸۹۲٫۰٥۲
-۲٦٥٫۱۳۸٫۸۷۸

۲٫۰۹۰٫۷۰۳
)(٤٫٦۳٤٫۳۷۱
-٤۷۰٫۱۰۱٫۷۷۳

٤۷۳٫۹۰۱٫۹۹۷
٤٫۰۹۱٫۸۱٥
)(٥٫۳٤۸٫۳۷۱

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
.٦

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۲-٦ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات ﻣﺷروع اﻹﯾداع وإﻋﺎدة اﻟﺗﺻدﯾر
اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ﻣﺷروع اﻹﯾداع وإﻋﺎدة اﻟﺗﺻدﯾر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺎرات ﻣﺳﺗﺄﺟرة
﷼ ﺳﻌودي

ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
أراﺿﻲ ﻣﺳﺗﺄﺟرة
﷼ ﺳﻌودي

۲۷٫۲۹۰٫۷۹۰
۷۹٫٦۲۹
-۲۷٫۳۷۰٫٤۱۹

٥٫۸۲٦٫۰۲۸ ۲۱٫۳۹۸٫۳۹٤
۳٦٦٫٤۹۲
۷٤٫۳۲٦
)(۱۳۷٫۹٦۱
-٦٫۰٥٤٫٥٥۹ ۲۱٫٤۷۲٫۷۲۰

٥٤٫٥۱٥٫۲۱۲
٥۲۰٫٤٤۷
)(۱۳۷٫۹٦۱
٥٤٫۸۹۷٫٦۹۸

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات

۱٤٫٦۸۷٫۳۸٥
۱٫۰۲٥٫۲٦۳
--

٦٫۱٦۹٫٥٦۰
۹۸٦٫۹۷۱
--

٥٫۰۲۳٫۳۸۲
٦۹۰٫۰٥۹
)(۱۳۷٫۹٤٤

۲٥٫۸۸۰٫۳۲۷
۲٫۷۰۲٫۲۹۳
)(۱۳۷٫۹٤٤

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۱٥٫۷۱۲٫٦٤۸

۷٫۱٥٦٫٥۳۱

٥٫٥۷٥٫٤۹۷

۲۸٫٤٤٤٫٦۷٦

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

۱۱٫٦٥۷٫۷۷۱

۱٤٫۳۱٦٫۱۸۹

٤۷۹٫۰٦۲

۲٦٫٤٥۳٫۰۲۲

۲۰۲۰م

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺎرات ﻣﺳﺗﺄﺟرة
﷼ ﺳﻌودي

ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
أراﺿﻲ ﻣﺳﺗﺄﺟرة
﷼ ﺳﻌودي

۲۰۲۱م

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣول ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
)اﻹﯾﺿﺎح (۱-٦
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣول ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
)اﻹﯾﺿﺎح (۱-٦
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م

ﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي

ﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۲۷٫۲۸۱٫۷۹۰
۹٫۰۰۰

۲۰٫۹۸۳٫۳۳٦
٤۱٥٫۰٥۸

۱٫۱٦۲٫٥۷٥
۲۹٫۰۸۲

٤۹٫٤۲۷٫۷۰۱
٤٥۳٫۱٤۰

-۲۷٫۲۹۰٫۷۹۰

-۲۱٫۳۹۸٫۳۹٤

٤٫٦۳٤٫۳۷۱
٥٫۸۲٦٫۰۲۸

٤٫٦۳٤٫۳۷۱
٥٤٫٥۱٥٫۲۱۲

۱۳٫٦٥۹٫۷۲۷
۱٫۰۲۷٫٦٥۸

٥٫۲۱۱٫۹۲۰
۹٥۷٫٦٤۰

۱٫۱٦۲٫٥۷٥
۹٦۸٫۷٥٥

۲۰٫۰۳٤٫۲۲۲
۲٫۹٥٤٫۰٥۳

-۱٤٫٦۸۷٫۳۸٥

-٦٫۱٦۹٫٥٦۰

۲٫۸۹۲٫۰٥۲
٥٫۰۲۳٫۳۸۲

۲٫۸۹۲٫۰٥۲
۲٥٫۸۸۰٫۳۲۷

۱۲٫٦۰۳٫٤۰٥

۱٥٫۲۲۸٫۸۳٤

۸۰۲٫٦٤٦

۲۸٫٦۳٤٫۸۸٥

اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺟرت ﻋﻠﻰ ﻣﺧطط أراﺿﻲ ﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣواﻧﺊ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣواﻧﺊ( ﻣﻘﺎﺑل إﯾﺟﺎر ﺳﻧوي رﻣزي .ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟﻣدة  ۲۰ﺳﻧﺔ ھﺟرﯾﺔ ﺗﺑدأ ﻣن  ۱٥ﻣﺣرم ۱٤۱۹ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ ۱۱
ﻣﺎﯾو ۱۹۹۸م( ﻣﻊ ﻓﺗرة ﺳﻣﺎح ﻟﻣدة ﺳﻧﺗﯾن ھﺟرﯾﺔ .ﻓﻲ  ۲۲رﻣﺿﺎن ۱٤۲٤ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ۱٦ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۰۳م( ﺗم ﺗﻣدﯾد ﻋﻘد
اﻹﯾﺟﺎر إﻟﻰ  ٤۰ﺳﻧﺔ ھﺟرﯾﺔ.

٤٤
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۱٦٫٦۲٤

)(٤٥٫۸۱۲٫٦٦٤
)(۲۲٫۳۳۰٫۹٤۹
۷۰٫۳۷٦

٦۲٫٥۱۱٫۳۲٦
٥٫۷۰۲٫٦٦۳

۳۳۳٫٦٥۰٫۲۳٦
--)(۳۰۹٫٤۷٦٫۲٦۰
)(۲٤٫۰۸٦٫۹۷٦
۸۷٫۰۰۰

٥۸۸٫۸۷۷

)(۲٫۰۸۳٫۲۷۹
)(۲۹۹٫۹۹۸
۱٫۱۷۰٫۸۱٤

۳٫۲۷۹٫۸٦۹
۲۷٤٫۲۲۲

٥٫۲۰۹٫۹۱۹
٥۷۹٫۸۹٦
-)(۳٫٦۹۲٫۹۲٤
)(۳۳۷٫۲۰۰
۱٫۷٥۹٫٦۹۱

ﺳﯾﺎرات
﷼ ﺳﻌودي

٥٫۲۹٦٫۰۰٥

)(۲٫۱۱۰٫۸٦۹
)(٦۸٥٫٤٤۷
۱۲٫۰۸۰٫٤۰٤

۱۳٫۲۹٥٫۳٤٤
۱٫٥۸۱٫۳۷٦

۱۹٫۳۷٤٫۸۱۹
۲٫۳٥٥٫۰٥٦
۱۷٫۰۰۲
)(۳٫٥۰۲٫٤۰۲
)(۸٦۸٫۰٦٦
۱۷٫۳۷٦٫٤۰۹

أﺛﺎث وﻣﻔروﺷﺎت
﷼ ﺳﻌودي

٤٫٦۱٤٫۱۸٥

۳٫۷۹۰٫۷۷٥
)(٤۸٫٥۳۰
۱۳٫۰۳۰٫۲۲۸

۷٫۸۹۱٫۳۷٤
۱٫۳۹٦٫٦۰۹

۹٫٥٦٦٫۳۹٥
۲٫٥۷۲٫۳۱٦
۱٫۷٦۳٫٤٥٦
۳٫۷۹۰٫۷۷٥
)(٤۸٫٥۲۹
۱۷٫٦٤٤٫٤۱۳

ﺣﺎﺳب آﻟﻲ
وﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي

۲٤٫۳٦۸٫۰٦۲

)(۹۸٫۲٥٥٫٥٥۱
)(۲٫۱۳۷٫۱۱۲
۲۷٫۸۸٥٫٥۹۰

۱۲۰٫۳۱۹٫۳۹٦
۷٫۹٥۸٫۸٥۷

۳٥۰٫۰٦۱٫٥۱۳
۱٦٫۲٥۳٫۸٥۸
۸٫۹۷٤٫۰۸۰
)(۳۲۰٫۸۰۱٫۲۷۰
)(۲٫۲۳٤٫٥۲۹
٥۲٫۲٥۳٫٦٥۲

آﻻت وﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي

۳٤٫۸۸۳٫۷٥۳

)(۱٤٤٫٤۷۱٫٥۸۸
)(۲٥٫٥۰۲٫۰۳٦
٥٤٫۲۳۷٫٤۱۲

۲۰۷٫۲۹۷٫۳۰۹
۱٦٫۹۱۳٫۷۲۷

۷۱۷٫۸٦۲٫۸۸۲
۲۱٫۷٦۱٫۱۲٦
۱۰٫۷٥٤٫٥۳۸
)(٦۳۳٫٦۸۲٫۰۸۱
)(۲۷٫٥۷٥٫۳۰۰
۸۹٫۱۲۱٫۱٦٥

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣول ﻣن أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )اﻹﯾﺿﺎح (۷
اﺳﺗﺑﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۲۰۲۱م

--

۷۰٫۳۷٦
۳٫۲۰۷
)(۷۳٫٥۸۳
--

۸۷٫۰۰۰
--)(۸۷٫۰۰۰
--

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺎرات ﻣﺳﺗﺄﺟرة
﷼ ﺳﻌودي

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺣطﺔ اﻟﻣﯾﻧﺎء:

 ۳-٦ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات  -ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺣطﺔ اﻟﻣﯾﻧﺎء

.٦

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات )ﯾﺗﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

۷۷۱٫٥۸۸

٤٥

۱٫۱۷۰٫۸۱٤
۲۲۲٫۲۸۹
)(۳۲۲٫٥۰۰
۱٫۰۷۰٫٦۰۳

۱٫۷٥۹٫٦۹۱
-٤۰٥٫۰۰۰
)(۳۲۲٫٥۰۰
۱٫۸٤۲٫۱۹۱

ﺳﯾﺎرات
﷼ ﺳﻌودي

٤٦

٥٫۳۲٦٫۸۷۹

۱۲٫۰۸۰٫٤۰٤
۱٫٥۳۰٫٦٥٤
-۱۳٫٦۱۱٫۰٥۸

۱۷٫۳۷٦٫٤۰۹
۱٫٤۸٦٫۱٥۸
۷٥٫۳۷۰
-۱۸٫۹۳۷٫۹۳۷

أﺛﺎث وﻣﻔروﺷﺎت
﷼ ﺳﻌودي

٥٫٤۰۰٫۹۷۸

۱۳٫۰۳۰٫۲۲۸
۱٫۸۹۱٫٦۱۳
)(۳٫۱۹٦٫۱۷٤
۱۱٫۷۲٥٫٦٦۷

۱۷٫٦٤٤٫٤۱۳
۱٫۸۹۲٫۹۰۸
۷۹۰٫۰۱۷
)(۳٫۲۰۰٫٦۹۳
۱۷٫۱۲٦٫٦٤٥

ﺣﺎﺳب آﻟﻲ
وﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي

۲۳٫۲۰۳٫۷۰٤

۲۷٫۸۸٥٫٥۹۰
۲٫٥٦٤٫۹۸۳
-۳۰٫٤٥۰٫٥۷۳

٥۲٫۲٥۳٫٦٥۲
-۱٫٤۰۰٫٦۲٥
-٥۳٫٦٥٤٫۲۷۷

آﻻت وﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي

۳٤٫۷۰۳٫۱٤۹

٥٤٫۲۳۷٫٤۱۲
٦٫۲۱۲٫۷٤٦
)(۳٫٥۹۲٫۲٥۷
٥٦٫۸٥۷٫۹۰۱

۸۹٫۱۲۱٫۱٦٥
۳٫۳۷۹٫۰٦٦
۲٫٦۷۱٫۰۱۲
)(۳٫٦۱۰٫۱۹۳
۹۱٫٥٦۱٫۰٥۰

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

أ( ﺗم رھن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  -ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺣطﺔ اﻟﻣﯾﻧﺎء ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺟﺎرة )اﻹﯾﺿﺎح .(۱۸
ب( ﺗم ﺗﺣوﯾل ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ﺑﻘﯾﻣﺔ دﻓﺗرﯾﺔ ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻗدرھﺎ  ٤۸۹٫۲ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن ﻣوﺟودات ﻣﺣطﺔ اﻟﻣﯾﻧﺎء إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﯾﻧﺎء وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﺟدﯾدة )اﻹﯾﺿﺎح ) ۸أ((.

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣول إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﯾﻧﺎء )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح
(۱-۸
اﺳﺗﺑﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣول ﻣن أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )اﻹﯾﺿﺎح (۷
اﻟﻣﺣول إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﯾﻧﺎء )اﻹﯾﺿﺎح (۱-۸
اﺳﺗﺑﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۲۰۲۰م

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺎرات ﻣﺳﺗﺄﺟرة
﷼ ﺳﻌودي

 ۳-٦ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات  -ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺣطﺔ اﻟﻣﯾﻧﺎء )ﯾﺗﺑﻊ(

.٦

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات )ﯾﺗﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

145
144

القوائم المالیة الموحدة

القوائم المالیة الموحدة

سيسكو التقــريــر السنـــوي 2021

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.٦

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.۸

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات )ﯾﺗﺑﻊ(

 ٤-٦ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﺗﻛون اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة
ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗﺳوﯾﻖ )اﻹﯾﺿﺎح (۲٦
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ )اﻹﯾﺿﺎح (۲۷

.۷

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۲۱٫۷۳۹٫۳۱۱
۷٫۳٥٥٫۰۲۷
٤٫۰۰۰٫٥۳۲

۳۳٫۸۳٥٫۰٦۲
۷٫٤۳۱٫۲۷۹
٤٫۲۰٥٫۷۹٥

۳۳٫۰۹٤٫۸۷۰

٤٥٫٤۷۲٫۱۳٦

ﻣوﺟودات اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺗﻣﺛل ﻣوﺟودات اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺳدادھﺎ ﻟﻠﻣوردﯾن ﻣﻘﺎﺑل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌدات وﻣوﺟودات
اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻠﺧﯾص ﻟﻠﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﻌﻣل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

رﺻﯾد اﻓﺗﺗﺎﺣﻲ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣول إﻟﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات )اﻹﯾﺿﺎح (۱-٦
اﻟﻣﺣول إﻟﻰ ﻋﻘﺎرات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ )اﻹﯾﺿﺎح (۹
اﻟﻣﺣول إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺣطﺔ اﻟﻣﯾﻧﺎء )اﻹﯾﺿﺎح (۳-٦
اﻟﻣﺣول إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻣﺗﯾﺎز ﻣواﻧﺊ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ )اﻹﯾﺿﺎح (۱-۸
اﻟﻣﺣول إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ ﺣﺎﺳب آﻟﻲ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ )اﻹﯾﺿﺎح (۳-۸
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺷطوﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

۱۰۷٫٤٥٦٫٤٥۸ ۱۱۷٫۹٥٤٫۲۲۸
۱۰۱٫٦۳۰٫٦۲٥
۹۰٫۸٦۳٫۰۲٥
)(۲٫۰۹۰٫۷۰۳
-)(۳٫۳۱٤٫۹۷۳
-)(۱۰٫۷٥٤٫٥۳۸
)(۲٫٦۷۱٫۰۱۲
)(۷۲٫۰٦٥٫۸۸۰) (۲٤٫۲۰۹٫٥۹۱
)(۱٫٦۸۷٫۳٤۳
)(۲۲۱٫۳٥۲
)(۱٫۲۱۹٫٤۱۸
--

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۱۸۱٫۷۱٥٫۲۹۸

۱۱۷٫۹٥٤٫۲۲۸

ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،ﺑﻠﻐت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض  ۲٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م:
 ۳٫۹ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( إﻟﻰ ﻣوﺟودات أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
ﺗﺷﻣل ﻣوﺟودات اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺟودات ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٥۳٫۳٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۲۰م ۲۳٫٤۲ :ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي( واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑدﺗﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺗوﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺣطﺔ اﻟﺣﺎوﯾﺎت ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎز
اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة .ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣوﺟودات اﻟﻌﻘد  ٥٤٫۱۳ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،وﺑﻠﻐت اﻟرﺳﻣﻠﺔ ﻣن
ﻣوﺟودات اﻟﻌﻘد إﻟﻰ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ  -ﺑﻠﻐت ﺣﻘوق اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﯾﻧﺎء  ۲٤٫۲۱ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
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اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

ﺣﻘوق اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣواﻧﺊ واﻟﻣوﺟودات )اﻹﯾﺿﺎح (۱-۸
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎب ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣﺗﻐﯾرة
)إﯾﺿﺎح (۲-۸
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ أﺧرى )اﻹﯾﺿﺎح (۳-۸

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۱٫٥۷۰٫۳۱۳٫۲٥۱

۱٫٦۲٥٫۸۹۳٫۱٥٤

۱٫٤۷۹٫٤۳۱٫۲۱۹
۳٫۱۰۸٫٤۱۱

۱٫٥۱۱٫۳٥٥٫۳٦۹
٤٫۳۲٥٫٦۲۲

۳٫۰٥۲٫۸٥۲٫۸۸۱

۳٫۱٤۱٫٥۷٤٫۱٤٥

أﺑرﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﺎدرات )ﺗﺻدﯾر( ،وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﻧﺎء وﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل
)"اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ"( ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣواﻧﺊ اﻟﺳﻌودﯾﺔ )"اﻟﻣواﻧﻲ" أو "اﻟﻣﺎﻧﺢ"( ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺣطﺔ ﺣﺎوﯾﺎت ﺑﻣﻧطﻘﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ
ﻣﯾﻧﺎء ﺟدة اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﻧﺣت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻣن ﺷرﻛﺔ ﺗﺻدﯾر إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر )ﺷرﻛﺔ أﺧرى ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ( اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن
 ۲۲ﺷوال ۱٤۲۸ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ۳ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۰۷م( .ﻛﺎﻧت ﻣدة اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل  ۳۲ﺳﻧﺔ .إﻻ أﻧﮫ وﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م ،ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﻣﺣدودة ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎز ﺟدﯾدة )اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﺟدﯾدة( ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣواﻧﺊ اﻟﺳﻌودﯾﺔ )"ﻣواﻧﺊ"( ﺣﯾث ﺗﻣﻧﺢ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﺣﻘوق ﺑﻧﺎء وﺗﺷﻐﯾل ﻣﺣطﺔ
اﻟﺣﺎوﯾﺎت اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹﻧﺷﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ۱أﺑرﯾل ۲۰۲۰م
)ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﯾﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ( ﻟﻣدة  ۳۰ﺳﻧﺔ ﻣن ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ .ﺑﻣوﺟب ﺷروط اﻻﻣﺗﯾﺎز ،ﺗﺣدد ھﯾﺋﺔ اﻟﻣواﻧﻲ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن
ﯾطﺑﻘﮭﺎ اﻟﻣﺷﻐل ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت وﻟﮫ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ ھﯾﻛل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﻣﻧﺷور ﺑﺷﻛل دوري .ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻓرض
رﺳوم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﯾﻧﺎء ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﺟدﯾدة .اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ  -ﺣﻘوق
اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣواﻧﺊ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺟﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ )اﻹﯾﺿﺎح .(۱۸
أ( ﺗم ﺗﺣوﯾل ﺑﻌض ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ  ٦۳۳٫٦۸ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي واﺳﺗﮭﻼك ﻣﺗراﻛم ﺑﻣﺑﻠﻎ ۱٤٤٫٤۷
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣطﺔ ،إﻟﻰ أﺻول ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م.
ب( ﺗﻧص اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أﺗﻌﺎب ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣﺗﻐﯾرة ﺿﻣن ﻣﻌدﻻت ﻣﺣددة طوال ﻣدة ﺳرﯾﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
ﺗُﺳﺟل اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻛﺄﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾر )" (۱۲ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺧدﻣﺎت اﻻﻣﺗﯾﺎز" ،ﻣﻊ اﻟﺗزام ﻣﻘﺎﺑل
ﻛﺎﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ وﺗدرج ﻛﺎﻟﺗزام ﺗﺣت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م وﺗُﻘﺎس وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )" (۹اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" .ﺗﺣﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد وﺣﺎل ﺗﻛﺑدھﺎ .ﯾﺗم ﻋرض اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣطﻔﺄ ﻣن "اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ" و "اﻻﻟﺗزام ﺑﻣوﺟب
ﺗرﺗﯾب اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ" ﻓﻲ "اﻹﯾﺿﺎح  "۲-۸واﻹﯾﺿﺎح  ،۳٦ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
ج( ﻻ ﯾوﺟد اﻟﺗزام ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﺑدال اﻟﻣوﺟودات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣدة اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ.
وﻓﻘًﺎ ﻟذﻟك ،ﺗم ﻋﻛس إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺑدال اﻟﻣوﺟودات اﻟﺑﺎﻟﻎ  ۷٥٫۱٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي واﻟذي ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ
ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹﻧﺷﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ،ﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد ﻣطﻠوﺑﺎ ً وﺗم
إﺛﺑﺎﺗﮫ ﻛـ "إﯾراد آﺧر" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م )اﻹﯾﺿﺎح
.(۲۸
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.۸

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

 .۸اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۳-۸اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻷﺧرى

 ۱-۸ﺣﻘوق اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣواﻧﺊ واﻟﻣوﺟودات
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﯾﻧﺎء:

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۲٦٫۲٦٦٫۹۰۱
۲٥۹٫٤۹۰
۲۲۱٫۳٥۲

۲۲٫٦۹۰٫٤۸۱
۱٫۸۸۹٫۰۷۷
۱٫٦۸۷٫۳٤۳
۲٦٫۲٦٦٫۹۰۱

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟﻣﺣول ﻣن أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )اﻹﯾﺿﺎح (۷
اﺳﺗﺑﻌﺎد
اﻟﻣﺣول ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺣطﺔ اﻟﻣﯾﻧﺎء )اﻹﯾﺿﺎح  ۳-٦و )۸أ((

۲٫٤۸۷٫۸۲۸٫۰٥۹
۱۰٫۰۷٥٫۲۱۲
۲٤٫۲۰۹٫٥۹۱
)(٦۰۹٫۹٦٦
--

۱٫۷۱۰٫٥٥٥٫٦۳۸
۷٥٫٤۲٦٫۳۰۳
۷۲٫۰٦٥٫۸۸۰
)(۲٫٤۰۱٫۸٤۳
٦۳۲٫۱۸۲٫۰۸۱

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣول ﻣن أﻋﻣﺎل رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )اﻹﯾﺿﺎح (۷

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۲٫٥۲۱٫٥۰۲٫۸۹٦

۲٫٤۸۷٫۸۲۸٫۰٥۹

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۲٦٫۷٤۷٫۷٤۳

إطﻔﺎء
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣول ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺣطﺔ اﻟﻣﯾﻧﺎء )اﻹﯾﺿﺎح  ۳-٦و )۸أ((

۸٦۱٫۹۳٤٫۹۰٥
۸۹٫۸٦٤٫۷۰٦
)(٦۰۹٫۹٦٦
--

٦٤۲٫۸۱٥٫۸٦۲
۷٦٫۹۸۹٫٥٤۹
)(۲٫۳٤۲٫۰۹٤
۱٤٤٫٤۷۱٫٥۸۸

إطﻔﺎء
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

۲۱٫۹٤۱٫۲۷۹
۱٫٦۹۸٫۰٥۳

۲۰٫۰٤٥٫٦۱۹
۱٫۸۹٥٫٦٦۰

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۲۳٫٦۳۹٫۳۳۲

۲۱٫۹٤۱٫۲۷۹

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۹٥۱٫۱۸۹٫٦٤٥

۸٦۱٫۹۳٤٫۹۰٥

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

۳٫۱۰۸٫٤۱۱

٤٫۳۲٥٫٦۲۲

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

۱٫٥۷۰٫۳۱۳٫۲٥۱

۱٫٦۲٥٫۸۹۳٫۱٥٤

ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 ۲-۸ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎب ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣﺗﻐﯾرة

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎب ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣﺗﻐﯾرة

۱٫٥۳٤٫٥۲۸٫٤۱٦

اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۲۳٫۱۷۳٫۰٤۷
۳۱٫۹۲٤٫۱٥۰
٥٥٫۰۹۷٫۱۹۷

-۲۳٫۱۷۳٫۰٤۷
۲۳٫۱۷۳٫۰٤۷

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

۱٫٤۷۹٫٤۳۱٫۲۱۹

۱٫٥۱۱٫۳٥٥٫۳٦۹

٤۹
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 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

ﺗﺗﻛون اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻷﺧرى ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ وﺗراﺧﯾص اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ ﺷرﻛﺎت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻹدارة أﻧﺷطﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻷﺧرى:

۱٫٥۳٤٫٥۲۸٫٤۱٦

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱ﻣم
﷼ ﺳﻌودي
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة
ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗﺳوﯾﻖ )اﻹﯾﺿﺎح (۲٦
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ )اﻹﯾﺿﺎح (۲۷

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰
﷼ ﺳﻌودي

-٦۸٫٥٤۲
۱٫٦۲۹٫٥۱۱

۷٫۱۸۳
۱۲٥٫۰۲٥
۱٫۷٦۳٫٤٥۲

۱٫٦۹۸٫۰٥۳

۱٫۸۹٥٫٦٦۰

٥۰
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

.۹

 .۱۰اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۱۳٦٫۹۲۲٫٤٦۰
٤٤٫٥٤٤٫٤۳٦
۲۳٫٦۸۲٫٤٥۹

۱۳۲٫٤۲۱٫۷٦۸
-۲۱٫٦۰۹٫۱۷۱

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ:
ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺎرات ﻣﺳﺗﺄﺟرة
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
۱۰۷٫۹۹۸٫٦۷۷
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
۷۹۲٫۹۱٦
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣول ﻣن ﻣوﺟودات أﻋﻣﺎل ﺗﺣت
-اﻟﺗﻧﻔﯾذ )اﻹﯾﺿﺎح (۷
۱۰۸٫۷۹۱٫٥۹۳
اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م

ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
أرض ﻣﺳﺗﺄﺟرة
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۱۳٥٫۹۸۲٫۳٦٥
۲٥٫۰۰۰

۲٤۳٫۹۸۱٫۰٤۲
۸۱۷٫۹۱٦

۲٤۰٫٦٦٦٫۰٦۹

--

--

۳٫۳۱٤٫۹۷۳

۱۳٦٫۰۰۷٫۳٦٥

۲٤٤٫۷۹۸٫۹٥۸

۲٤۳٫۹۸۱٫۰٤۲
۱-۱۰

۷۰٫٤۱۰٫۷۸۱
۷٫۳٤۰٫۸۸٦

٤٥٫٥٦۹٫٦٥۷
۳٫٤۳٥٫٦٤۰
٤۹٫۰۰٥٫۲۹۷

۷۷٫۷٥۱٫٦٦۷

٥۹٫۷۸٦٫۲۹٦

٥۸٫۲٥٥٫٦۹۸

٦۱٫٦٤۹٫٦٥۲

٦٦٫۳٥۰٫۹٥۲

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر اﻛﺗوارﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻷﺧر
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

)(۲٫۰۸۲٫٥۱۲
)(۱۲٥٫٤۸٥
)(۱٥٫۰۲٥٫۹٦۷) (۱۷٫۰۰۳٫٤۰۹

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر

۱۸۸٫۰۲۰٫٤٦۱

ﯾﺗﻛون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

۱۱٥٫۹۸۰٫٤۳۸
۱۰٫۷۷٦٫٥۲٦

۱۰٦٫۸۸٤٫۷۲۰
۹٫۰۹٥٫۷۱۸

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ

اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ

۱۲٦٫۷٥٦٫۹٦٤

۱۱٥٫۹۸۰٫٤۳۸

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺣدودة
)اﻹﯾﺿﺎح أ(

أﻋﻣﺎل اﻟﺻرف
اﻟﺻﺣﻲ وﺗﻧﻘﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه
وﺗﺄﺟﯾر ﻣﻌدات اﻟﻣﯾﺎه

۱۱۸٫۰٤۱٫۹۹٤
۱۲۸٫۰۰۰٫٦۰٤

ﺗﻣﺛل اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﻣؤﺟرة ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻷﻏراض اﻟﺗﺧزﯾن.
اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺟرت ﻋﻠﻰ ﻣﺧطط أراﺿﻲ ﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣواﻧﺊ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل
إﯾﺟﺎر ﺳﻧوي رﻣزي .اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎر اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻣدة  ۲۰ﺳﻧﺔ ھﺟرﯾﺔ ﺑد ًء ﻣن  ۱٥ﻣﺣرم ۱٤۱۹ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ۱۱ﻣﺎﯾو ۱۹۹۸م(
ﻣﻊ ﻓﺗرة ﺳﻣﺎح ﻣدﺗﮭﺎ ﺳﻧﺗﯾن ھﺟرﯾﺗﯾن ،وﻓﻲ  ۲۲رﻣﺿﺎن ۱٤۲٤ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ۱٦ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۰۳م( ﺗم ﺗﻣدﯾد اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎر
إﻟﻰ  ٤۰ﺳﻧﺔ .ﺗﻘدر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٤۱۳٫٦٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۲۰م ۳۱۱٫٥ :ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي( ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ أدﻓﯾزوري ﻛورب )۲۰۲۰م :ﺷرﻛﺔ  ۹۲۰۰ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘﺎري( ،ﺑﺗرﺧﯾص ﻣن "اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن" .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭذه اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﮭذه
اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل.

۱۳٦٫۹۲۲٫٤٦۰

ﺑﻠد اﻟﺗﺄﺳﯾس

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

۲۰۲۱م

۲۰۲۰م

٪٥۰

٪٥۰

ﺷرﻛﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﯾﺎه
واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)اﻹﯾﺿﺎح ب(

أﻋﻣﺎل اﻟﻛﮭرﺑﺎء
واﻟﻣﯾﺎه واﻷﻋﻣﺎل
اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
واﻟﺗﺷﻐﯾل

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

٪۳۱٬۸٥

ﺷرﻛﺔ اﻟﺟﺑر ﺗﺎﻟﻛﻲ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة

ﻣﻘﺎوﻻت ،إﻧﺷﺎءات
وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺻﯾﺎﻧﺔ
اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﺧﺎزن

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

٪۳۳٬۳

ﺷرﻛﺔ زﻧﻣت اس اﯾﮫ
ﻓﺎدوز )اﻹﯾﺿﺎح ج(

اﻟﺗﺧزﯾن واﻟﺗداول
واﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ

إﻣﺎرة
ﻟﺧﺗﻧﺷﺗﺎﯾن

٪۱۹

ﺷرﻛﺔ ﺟرﯾن دوم
اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻣﺣدودة

اﺳﺗﺛﻣﺎر وإدارة
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم
ﺧدﻣﺎت ﻟوﺟﺳﺗﯾﺔ

اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺣدة

٪۲٤

ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة.

٪۳۱٬۸٥

٪۳۳٬۳
٪۱۹

--

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
۲۰۲۱م
۹۰٫۱۹۹٫۷۹۳

٤٫٤۸۰٫۳۲٦

٤۸٫٦۳۸٫۱٦۲
۲٫۱۸۷٫۹٦۹

۸٤٫۰٤٤٫۹٤٦

٦٫٦٦۰٫۸٥٥

٤۳٫۸۱٤٫٦٦۱
۲٫٤۰۱٫۹۹۸

٤۲٫٥۱٤٫۲۱۱

--

۱۸۸٫۰۲۰٫٤٦۱

۱۳٦٫۹۲۲٫٤٦۰

٥۲

٥۱
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

 .۱۰اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
أ(

 .۱۰اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

ﻟﯾس ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم أي ﺳﯾطرة ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ إدارة وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺣدودة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم
ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ وﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو.

ب( ﺷرﻛﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٤۹ﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻧداﺳﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﯾﺎه )ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ،اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ
ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٦٥ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم.

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ

ج( ﺷرﻛﺔ زﻧﻣت اس اﯾﮫ ﻓﺎدوز ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪۲٥ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ( ،اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑدورھﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪۷٦ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم.
د(

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات

ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،اﺳﺗﺛﻣرت ﺷرﻛﺔ "ﺗﺻدﯾر"  ٤٤٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛﺄﺣد اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﯾن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ "ﺟرﯾن
دوم اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻣﺣدودة" اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﺷرﻛﺔ ﺟرﯾن دوم اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻣﺣدودة ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ٪۳۱٫٦
ﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺻدﯾر ،وھﻲ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪۷٦ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم.

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ:
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎه
اﻟﻣﺣدودة
﷼ ﺳﻌودي

ﺷرﻛﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﯾﺎه
واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

ﺷرﻛﺔ اﻟﺟﺑر ﺗﺎﻟﻛﻲ
اﻟﻣﺣدودة
﷼ ﺳﻌودي

ﺷرﻛﺔ زﯾﻧﻣﻧت
اس اﯾﮫ ﻓﺎدوز
﷼ ﺳﻌودي

ﺷرﻛﺔ ﺟرﯾن دوم
اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻣﺣدودة
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات

۱۸٤٫٥٥۷٫٦۷٥
۹۲٫٦٦۷٫٦۱٦
)(۱٥٫٤٦۸٫۷٤٦
)(۸۱٫۲۲٤٫۹۰٥
۱۸۰٫٥۳۱٫٦٤۰

٥٫۷۰٦٫۳۱٥
۳٫۹۳۹٫٤۲۰
-٥۰۳٫۸۱۳
۱۰٫۱٤۹٫٥٤۸

٥۱٫٤۸۷٫۷۳۹
۱٤۰٫۲۷۰٫۲٥۹
)(۳۸٫۱۸۰٫۸٦٥
)(۲۷٫٥۸٦٫٥٦۰
۱۲٥٫۹۹۰٫٥۷۳

٥٫۳۰۰٫۹٦۳
۳٫۸۱۸٫۸۳۹
-)(٤۸٦٫٤۷۸
۸٫٦۳۳٫۳۲٤

۱٦۸٫٤۳۹٫۸٤۱
۱٥٫۸۳۱٫۱۳۲
)(٤۹٫۸۹٤٫۳۲۰
)(۷٫٤۸۰٫۰۰۰
۱۲٦٫۸۹٦٫٦٥۳

٤۱٥٫٤۹۲٫٥۳۳
۲٥٦٫٥۲۷٫۲٦٦
)(۱۰۳٫٥٤۳٫۹۳۱
)(۱۱٦٫۲۷٤٫۱۳۰
٤٥۲٫۲۰۱٫۷۳۸

اﻹﯾرادات
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻵﺧر
اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ /
)اﻟﺧﺳﺎرة(
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ

۲۸٥٫۰٥۲٫۰۳۱
۲۰٫۳۲۲٫۸۷۷
)(۱۳٫۱۸۳
۲۰٫۳۰۹٫٦۹٤

٤٫۲۷٥٫۹۹۹
)(٤٥۰٫۰٥٦
-)(٤٥۰٫۰٥٦

۲۷٦٫٤٥۷٫۷۰٦
٤۱٫۷۷٤٫٦۸۳
)(۳٥٦٫۷۱۷
٤۱٫٤۱۷٫۹٦٦

۳٫۲۳۷٫۹۳٤
۲٫۹۷٥٫۱٤٦
-۲٫۹۷٥٫۱٤٦

۱۰۱٫۸۷٦
)(٦٫٤۱۲٫٥۹۰
-)(٦٫٤۱۲٫٥۹۰

٥٦۹٫۱۲٥٫٥٤٦
٥۸٫۲۱۰٫۰٦۰
)(۳٦۹٫۹۰۰
٥۷٫۸٤۰٫۱٦۰

)(٦٫٥۹۲

--

)(۱۱۸٫۸۹٤

--

--

)(۱۲٥٫٤۸٦

۱۰٫۱٦۱٫٤۳۸
)(٤٫۰۰۰٫۰۰۰

)(۲۲۰٫٥۲۸
)(۱٫۹٦۰٫۰۰۰

۱٥٫۰٤۸٫۳۸۳
)(۱۰٫۱۰٥٫۹۸۸

۷۲۳٫۳۹۲
)(۹۳۷٫٤۲۱

)(۲٫۰۳۰٫۲۲٦
--

۲۳٫٦۸۲٫٤٥۹
)(۱۷٫۰۰۳٫٤۰۹

ا ﻟ ﺷرﻛﺎت ا ﻟزﻣﯾ ﻠ ﺔ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

اﻹﯾرادات
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻵﺧر
اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎه
اﻟﻣﺣدودة
﷼ ﺳﻌودي

ﺷرﻛﺔ ﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

٦٫۱۷۱٫٥٥٥ ۱۹۸٫۳۳۲٫٤۷٤
۸٫۱۲۰٫۰٦٤
۷۹٫۲۹٥٫۰٦۷
)-- (۱۲٫۲٦۹٫٥٤۹
)(٦۹۹٫٦٤۱) (۹۷٫۱۳٥٫۸۳۸
۱۳٫٥۹۱٫۹۷۸ ۱٦۸٫۲۲۲٫۱٥٤

ﺷرﻛﺔ اﻟﺟﺑر
ﺗﺎﻟﻛﻲ اﻟﻣﺣدودة
﷼ ﺳﻌودي

ﺷرﻛﺔ
زﯾﻧﻣﻧت اس
اﯾﮫ ﻓﺎدوز
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

۲۸٥٫۳۰۰٫۳۹۹ ٤٫٥۰٥٫۳٦٤
۷٦٫۲۹۱٫۰۰٦
۲۱۸٫٤٤۷٫۸۲۳ ٦٫۱۹۲٫۹۰۹ ۱۲٤٫۸۳۹٫۷۸۳
)(٥۳٫۲٦۹٫۲۸۷
)-- (٤۰٫۹۹۹٫۷۳۸
)(۱٤۷٫۱۰٦٫٥۲۳) (۹۰۹٫۸٥۸) (٤۸٫۳٦۱٫۱۸٦
۳۰۳٫۳۷۲٫٤۱۲ ۹٫۷۸۸٫٤۱٥ ۱۱۱٫۷٦۹٫۸٦٥

۲٦۰٫۷٥٦٫۹۱۳
۱٤٫۲۲٦٫٦۸٤
)(۱٫٥۱۳٫۰۰۰
۱۲٫۷۱۳٫٦۸٤

۸٫۹۱۷٫٦۲۳
۱٤٫۸۳۳
-۱٤٫۸۳۳

۲٦۰٫۷۰۰٫۱۱۳
٤۰٫۱۳۸٫۱٥۹
)(۳٫۹۷۸٫٦۲٦
۳٦٫۱٥۹٫٥۳۳

)(۷٥٦٫٤۳٦
۷٫۱۹۰٫۸۷۳
٤٫۰۰۰٫۰۰۰

-)(۱٫۰۲٤٫۲۷۰
--

)(۱٫۳۲٦٫۰۷٦
۱٤٫٦۸٥٫۹۳٤
۱۱٫۰۲٥٫۹٦۷

٥۳۲٫۸۱۷٫٦٥۷ ۲٫٤٤۳٫۰۰۸
٥٦٫۷۱۱٫۰۰۱ ۲٫۳۳۱٫۳۲٥
)(٥٫٤۹۱٫٦۲٦
-٥۱٫۲۱۹٫۳۷٥ ۲٫۳۳۱٫۳۲٥
-۷٥٦٫٦۳۳
--

)(۲٫۰۸۲٫٥۱۲
۲۱٫٦۰۹٫۱۷۰
۱٥٫۰۲٥٫۹٦۷

 .۱۱اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﺗﺗﻛون اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺳﮭم ﺷرﻛﺔ ﺟروث ﺟﯾت ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻛورﺑورﯾﺷن ش.م.ب ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

۱٤٫۹۷۲٫۷۱٤
)(٦۳٫۱۸۲

۱٥٫٥۳۸٫۲۸۳
)(٥٦٥٫٥٦۹

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۱٤٫۹۰۹٫٥۳۲

۱٤٫۹۷۲٫۷۱٤

٥۳
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

 .۱۲اﻟﺷﮭرة

 .۱٤اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

ﺳﺟﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﮭرة ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۹٫۳ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ ﻛﻧداﺳﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﯾﺎه ،ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻻﺣﻘﺎً ،ﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﮭرة ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۰٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي وﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ دﻓﺗرﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۸٫۸ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م ۸٫۸ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﻔﺣص اﻟﺷﮭرة ﻟﺗﺣدﯾد إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﮭرة ﺳﻧوﯾﺎ أو ﻋﻧد وﺟود ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﺣدوث ﻣﺛل
ذﻟك اﻻﻧﺧﻔﺎض .وﻷﻏراض ﻓﺣص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﮭرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )أي اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد(.
وﻗد ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗدﻓﻖ
اﻟﻧﻘدي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة ﻛﻧداﺳﺔ.

ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ )اﻹﯾﺿﺎح (۳٤
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
وداﺋﻊ ﺗﺄﻣﯾن )اﻹﯾﺿﺎح (۳۲
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺎ إﻟﻰ ﻣوردﯾن

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷﮭرة وﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد أي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
 .۱۳اﻟﻣﺧزون ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۹٦٫۲۱۱٫۷۸۸
٥۷٫٦٦۲٫۰۷۲
۲٫۸٦۷٫٤۳٦
٥٫۰٥۲٫۳۲۷

۱۰۲٫٦۹٦٫۷۱۷
۱۹٫۹٦۲٫۰۷۸
۲٫۷۷۰٫۲۲٥
۷٫٥۱۱٫۹۰۷

۱٦۱٫۷۹۳٫٦۲۳

۱۳۲٫۹٤۰٫۹۲۷

 .۱٥اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۳۰٫۳٦۷٫۰۰۰
۳٦٫۰۹۹٫۱۱۸
۲۱۸٫٤٦۷
۱٫٤۲۰٫۰۰۳
۷۱٥٫۰۰۲
۲۰٤٫۲۹۷
۳۱٫۳۰۰٫٤٦۹
۳۷٫۷۲۳٫٤۱۸
)(۱۱٫٦۷۲٫٤۷۷) (۱۱٫۷۸۸٫٤۲۱

ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر
ﻣواد ﺧﺎم وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت وﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت
وﻗود ،زﯾوت وﻣﯾﺎه ﻣﺣﻼة
ﯾﺧﺻم :ﻣﺧﺻص ﻣﺧزون ﻣﺗﻘﺎدم وﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ

اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺗﻘﺎدم ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

۲٥٫۹۳٤٫۹۹۷

۱۹٫٦۲۷٫۹۹۲

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

۱۱٫٦۷۲٫٤۷۷
۱۱٥٫۹٤٤

۸٫۰۱۱٫٥۸٦
۳٫٦٦۰٫۸۹۱

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۱۱٫۷۸۸٫٤۲۱

۱۱٫٦۷۲٫٤۷۷

اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك
وداﺋﻊ ﻣراﺑﺣﺔ )اﻹﯾﺿﺎح (۱-۱٥

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۲٥۸٫۲٤۷
٦۸۷٫۰۷۲٫۷۱۸
۲۰٥٫۰٤۳٫۱۲٦

۲۳٤٫۰۹۰
۳۳٦٫۲۹۹٫۸۳۷
--

۸۹۲٫۳۷٤٫۰۹۱

۳۳٦٫٥۳۳٫۹۲۷

 ۱-۱٥ﺗم إﯾداع وداﺋﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟدى ﺑﻧوك ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺳﺗﺣﻖ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﺳﺗﺣﻘﺎق أﺻﻠﻲ أﻗل ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﺑﻌﺎﺋد ﻣﺎﻟﻲ
ﺣﺳب اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق.
 .۱٦رأس اﻟﻣﺎل
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻرح ﺑﮫ واﻟﻣدﻓوع ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣﻘﺳم إﻟﻰ  ۸۱٫٦ﻣﻠﯾون ﺣﺻﺔ ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م ۸۱٫٦ :ﻣﻠﯾون ﺣﺻﺔ( ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﻣﻧﮭﺎ  ۱۰﷼ ﺳﻌودي.
ﻓﻲ  ۲۳رﻣﺿﺎن ۱٤٤۲ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٥ﻣﺎﯾو ۲۰۲۱م( واﻓﻖ ﻣﺳﺎھﻣو اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٦٥٫۲۸ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ۰٫۸﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم اﻟواﺣد( ]۲۰۲۰م :ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳أﺑرﯾل ۲۰۲۰م،
ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٤۸٫۹٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ۰٫٦﷼ ﺳﻌودي ﻟﻛل ﺳﮭم([.
ﻓﻲ  ۲۹رﺑﯾﻊ اﻷول ۱٤٤۳ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٤ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۲۱م( واﻓﻖ ﻣﺳﺎھﻣو اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع ﺟﻣﻌﯾﺗﮭم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۳۲٫٦٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ۰٫٤﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم( .ﺗم دﻓﻊ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺧﻼل
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

 .۱۷اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ

 .۱۸اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺣوﯾل ﻧﺳﺑﺔ  ٪۱۰ﻣن ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ ﻛل ﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ
ذﻟك اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ  ٪۳۰ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎء اﻟﺷرﻛﺔ.

ه(

 .۱۸اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﯾﺧﺻم :اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول

۷۳٦٫۳۳۳٫۲٤۲ ۷۲۱٫۳٥۷٫۳۹٤
)(۷۰٫٦۷۰٫٦٦٦) (۷۳٫۲۱۰٫٥۲۹

اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول

٦٤۸٫۱٤٦٫۸٦٥

أ(

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

٦٦٥٫٦٦۲٫٥۷٦

ﻓﻲ  ۳دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۰۷م ،أﺑرﻣت ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ( ﺗرﺗﯾب إﺟﺎرة ﻣﻊ
اﺛﻧﯾن ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗرض ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۱٫۲۷۱ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺟﺎرة ﻣﺿﻣوﻧﺔ
ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﻣﺣدودة )اﻹﯾﺿﺎح  .(٦وﺳﯾﺗم ﺳداد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط
ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۳م.ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌدل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺳﻌودﯾﺔ
زاﺋد ھﺎﻣش ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح "ج" أدﻧﺎه(.

و(

ب( ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ﺳﺑﺗﻣﺑر ۲۰۱٦م ،دﺧﻠت ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب إﺟﺎرة ﻣﻊ اﺛﻧﯾن ﻣن اﻟﺑﻧوك
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗرض ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۲٦۰ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻣراﺳﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ .ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺳﮭﯾل
ﻣﺿﻣون أﯾﺿﺎ ً ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻘوق اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﯾﻧﺎء ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﻣﺣدودة )اﻹﯾﺿﺎح  .(۱-۸وﺳﯾﺗم ﺳداد
اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۳م .ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌدل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة
ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺳﻌودﯾﺔ زاﺋد ھﺎﻣش ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح )ج( أدﻧﺎه(.
ج( ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م ،اﺗﻔﻖ ﻛل ﻣن ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﻣﺣدودة واﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ
ﺗﻌدﯾل اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻘروض أﻋﻼه .إن ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ،ﻣن ﺑﯾن أﻣور أﺧرى ،ﺗﺿﻣﻧت ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻌر اﻟﻣطﺑﻖ ﻣن ﺳﺎﯾﺑور
ﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺎﯾﺑور ﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر واﻧﺧﻔض ﺑذﻟك اﻟﮭﺎﻣش ﻟﯾﻛون ﻣن دﻓﻌﺎت ﻣﻌدﻟﺔ ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ إﻟﻰ دﻓﻌﺎت رﺑﻊ
ﺳﻧوﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻣدﯾد ﻣدة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣن ۲۰۲۳م إﻟﻰ ۲۰۳۰م .ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺟﺎرة ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ﻣﻘﺎﺑل
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﻣﺣدودة .وﻗد ﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣدد اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ
اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )" (۹اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" .ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ،ﺗوﺻﻠت اﻹدارة
ﻟﻼﺳﺗﻧﺗﺎج ﺑﺄن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ ﻣدد اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟم ﺗؤد إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل ﺟوھري وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
)" (۹اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" .وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ ،ﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻛﺳب ﻓﻲ أول ﯾوم ﺑﻣﻘدار  ۳۱٬۹٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﯾﺎن ﺗﻌدﯾل ﻣدد اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻘروض )اﻹﯾﺿﺎح  .(۳۹ﺑﻠﻎ
اﻟرﺻﯾد ﻏﯾر اﻟﻣطﻔﺄ ﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﺗﻌدﯾل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﮫ  ۲۲٫۷ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۲۰م:
 ۲۷٫۸٥ﻣﻠﯾون( اﻟذي ﺳﯾﺗم إطﻔﺎؤه ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻣدة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﺗﺳﮭﯾل اﻹﺟﺎرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
د(

ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﯾﺧﺻم :اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول )اﻹﯾﺿﺎح أدﻧﺎه(

۷۳۱٫٤٦۱٫۹۷۳ ۷۱۸٫۲٥۷٫٤۹٦
)(٦۸٫۸۹۹٫۲۹٥) (۷۱٫٤۳۹٫۱٥۸
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٦٤٦٫۸۱۸٫۳۳۸

٦٦۲٫٥٦۲٫٦۷۸

ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ۲۰۱٦م ،دﺧﻠت ﺷرﻛﺔ ﻛﻧداﺳﺔ )ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ( ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻣﻊ ﺑﻧك ﺗﺟﺎري ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۲٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻟﺗﻣوﯾل إﻧﺷﺎء ﻣﺣطﺔ ﺗﺣﻠﯾﺔ ﻣﯾﺎه ﺟدﯾدة .اﻟﻘرض ﻣﺣﻣل ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر
ﺗﺟﺎرﯾﺔ )ﺳﺎﯾﺑور زاﺋد ھﺎﻣش ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ( وﯾﺳدد ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط رﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﺑدأ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻣن أوﻟﻰ دﻓﻌﺎت اﻟﻘرض.
ﯾﺗم ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻘرض ﺑرھن ﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ﺷرﻛﺔ ﻛﻧداﺳﺔ .ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،ﺳﺣﺑت ﺷرﻛﺔ ﻛﻧداﺳﺔ
 ۸٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۲۰م ۸٫٥ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  ۲٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

ز(

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل
ﯾﺧﺻم :اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول

۳٫۰۹۹٫۸۹۸
)(۱٫۷۷۱٫۳۷۱

٤٫۸۷۱٫۲٦۹
)(۱٫۷۷۱٫۳۷۱

اﻟﺟزء طوﯾل اﻷﺟل

۱٫۳۲۸٫٥۲۷

۳٫۰۹۹٫۸۹۸

ﺟﻣﯾﻊ ﻗروض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي.

ﺳﯾﺗم اطﻔﺎء اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣطﻔﺄ ﻟﻺﯾﺟﺎرات اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻟرﺳوم اﻷﺧرى اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ
ﻟﺗﺳﮭﯾل اﻹﺟﺎرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﺎل.
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ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م ،ﺣﺻﻠت ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﻣﺣدودة ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾل ﺑﺣد
أﻗﺻﺎه  ۷٥۰ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻘﺎﺑل دﻣﺞ وﺗوﺳﻌﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﯾﻧﺎء .وﺗم ﺳﺣب ﻣﺑﻠﻎ  ۹٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۲۰م:
 ٤٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗدﻓﻊ ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﻣﺣدودة رﺳوم
اﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﯾد ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺣوب ورﺑﺢ ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺳﺗﺣﻖ اﻟدﻓﻊ ﺑﺣﺳب اﻟﺳﺎﯾﺑور زاﺋد ھﺎﻣش ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﯾد
اﻟﻣﺳﺣوب .ﺗم ﺗﺄﺟﯾل رﺳوم اﻻﻟﺗزام وإطﻔﺎﺋﮭﺎ ﻛﺟزء ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﺎل .ﺳﯾﺗم ﺳداد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻟرﺑﻊ
ﺳﻧوﯾﺔ اﺑﺗدا ًء ﻣن ۲۰۲۳م وﯾﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ ۲۰۳۳م .اﻟﻘرض ﻣﺿﻣون ﻣﻘﺎﺑل ﻣوﺟودات ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟدﻣﺞ واﻟﺗوﺳﻌﺔ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

 .۱۹ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن

 .۱۹ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن )ﯾﺗﺑﻊ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

ﺗدﯾر اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  /ﺧطﺔ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻏﯾر ﻣﻣوﻟﺔ ﻟﻣوظﻔﯾﮭﺎ اﻟداﺋﻣﯾن .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧﺔ:

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﻣدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ اﻟرﺑ ﺢ أو اﻟﺧ ﺳﺎر ة

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

٤۸٫۱۲٦٫٤٥٥

۳۹٫٤۷۰٫۰٥۹

۸٫۲۱۷٫۹٦۳
۱٫۲٥٤٫۸۲۱
۹٫٤۷۲٫۷۸٤

٦٫۰٤٥٫۰۹۲
۱٫۱۹۱٫۹۱٤
۷٫۲۳۷٫۰۰٦

۱٤۸٫٦۳٦

٥٫۸٦٤٫۹۲۱

ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣدﻓوﻋﺔ

)(٤٫۹۹۳٫۱٥۲

)(٤٫٤٤٥٫٥۳۱

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٥۲٫۷٥٤٫۷۲۳

٤۸٫۱۲٦٫٤٥٥

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔواﺋد

ﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ اﻟدﺧل اﻟ ﺷﺎﻣل اﻵﺧر

ﺧﺳﺎرة إﻛﺗوارﯾﺔ

اﻻ ﻓﺗراﺿﺎت اﻹﻛﺗوارﯾ ﺔ

ﺗﺗﻌرض ﺧطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﻛﺗوارﯾﺔ ،أھﻣﮭﺎ ﻣﺧﺎطر آﺧر رواﺗب ،ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻣﻌدل
اﻟﺧﺻم/اﻟﻔﺎﺋدة ،ﻣﺧﺎطر طول ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺿﺧم.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻹﻛﺗوارﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر:

ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم
ﻧﻣو اﻟرواﺗب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  /ﻣﻌدل زﯾﺎدة اﻟرواﺗب اﻟﻣﺗوﻗﻊ
ﻣﻌدل ﺗﺿﺧم اﻷﺳﻌﺎر
ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م

٪۲٬۹٦
٪۳
٪۲
 ٦۰ﺳﻧﺔ

٪۲٬۷٥
٪۳
٪۲
 ٦۰ﺳﻧﺔ

ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻣدة اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة  ۱۳٫٥۲٥ﺳﻧﺔ )۲۰۲۰م ۱۲٫٥۳ :ﺳﻧﺔ(.

ﺗﺗﻣﺛل ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﺑﻣﻘدار  ۱۰۰ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

)(۷٫۱۳٥٫۰۷۷
۷٫۱۳٥٫۰۷۷
۹٫۱٥۰٫۱۹٦
)(۷٫٥٥۲٫٤۸٦

)(۸٫۰۰۱٫۹۸٦
۸٫۰۰۱٫۹۸٦
۱۱٫۳۷٤٫۸٥۷
)(۸٫۹۸۸٫٦۸۸

زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم
ﻧﻘص ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟرواﺗب
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟرواﺗب
 .۲۰اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

ﻣﺧﺻص ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻔﻛﯾك )اﻹﯾﺿﺎح أ(
أﺧرى

أ(

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۱٫۹۰۰٫٤٤۲
۱۳۳٫٥۸٥

۱٫۸۲۱٫۲٥۷
۱٦۲٫۹٦۷

۲٫۰۳٤٫۰۲۷

۱٫۹۸٤٫۲۲٤

ﻣﺧﺻص ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻔﻛﯾك

ﺗﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻣﺻﻧﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻧداﺳﺔ ،ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻣن اﻷرض اﻟﻣؤﺟرة ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﻣواﻧﺊ ﻟﻣدة  ۱۷ﻋﺎﻣﺎً.
 .۲۱اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م ،أﺑرﻣت ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﻋﻘد ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻣﻌدل اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ
ﻓﻲ  ۳۰ﯾوﻧﯾو ۲۰۲۳م
ﻟﻐرض ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ،ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف أدوات اﻟﺗﺣوط ﻛﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺣوط ﻟﻠﺗدﻓﻖ اﻟﻧﻘدي .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻻﺳﻣﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺷﺗﻖ:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ

۲۲۸٫۹٦٦٫٤۷۲

۳۳۲٫۸۹۸٫۳۰۰

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ

٥٫٦٦۲٫۳٦۱

۱٤٫۰٦۰٫٥٦٦

ﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺣوط ﻟﯾﻛون ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ،وﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،ﻛﺎن ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻖ  ٥٫۹٦ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي )اﻟﺧﺳﺎرة ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ۲۰۲۰م ۰٫۹٦ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﺗم إدراﺟﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾؤﺛر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣوﺿﺢ ﻛﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺣوط ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

 .۲۲اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى

 .۲۳ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام وﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر )ﯾﺗﺑﻊ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻋﻣﻼء
أﻣوال ﻣﺣﺗﺟزة داﺋﻧﺔ
اﻟﻣدﻓوع إﻟﻰ ھﯾﺋﺔ ﻣﯾﻧﺎء ﺟدة اﻹﺳﻼﻣﻲ
ذﻣم داﺋﻧﺔ أﺧرى

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۱٤٥٫۸۳٦٫۲۹٤
٤٫۳۷۳٫۹۲۰
٥٤٫۰٦۰٫۹۹۳
۱۲٫٥٥۰
۲٫٤۳۰٫۲۸۲
۲٦٫٦۰۹٫٤٥۳
۲۷٫٤٤٤٫٥٦۱

۱۲٦٫۱۹٤٫۸۷۷
٦٫۰٥۳٫۰۲۱
۸۰٫٤۷۹٫۹۷۷
٤۰٦٫٥۰۱
۸٥۷٫۲۸۹
۷٫٤٦۳٫۰۳۳
۲٥٫٦٦۲٫٤۸۳

۲٦۰٫۷٦۸٫۰٥۳

۲٤۷٫۱۱۷٫۱۸۱

ﺗﺗﻌﻠﻖ اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾراداﺗﮭﺎ ﺑﻣرور اﻟوﻗت .ﺗم إﺛﺑﺎت
ﺟﻣﯾﻊ اﻹﯾﺟﺎرات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م ﻛﺈﯾرادات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م.

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ:
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﻌدﯾل ﻋﻘود إﯾﺟﺎر )اﻹﯾﺿﺎح أدﻧﺎه(
ﻣﺣﻣل ﻓواﺋد اﻟﺳﻧﺔ
إﻟﻐﺎء ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر )اﻟﻣرﺳﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ(
دﻓﻌﺎت ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘد ﻣﻌدل وﻣﻠﻐﻰ

۹۱٫٦۳۱٫۷۲۷
۹٫٥۰۹٫۲۹۲
۲٥٦٫٥٦۸
۲٫٥۹۷٫۷۷۹
۲٫٤٦۲٫۳٥۷
)(۸٫۹۲۲٫۰۳٤
--

۲٤۷٫۰۱٦٫٤۳۸
-)(۱٤۷٫۳٤۰٫۱۹٥
۲٫۳٤۲٫٥٤٤
۳٫۹۲۳٫۲۷٤
)(۹٫٤۰۲٫٤۲۰
)(٤٫۹۰۷٫۹۱٤

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۹۷٫٥۳٥٫٦۸۹

۹۱٫٦۳۱٫۷۲۷

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

۸٫۷۳۹٫٥۷٦
۸۸٫۷۹٦٫۱۱۳

۷٫۰۳۳٫۹٥٥
۸٤٫٥۹۷٫۷۷۲

۹۷٫٥۳٥٫٦۸۹

۹۱٫٦۳۱٫۷۲۷

 .۲۳ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام وﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ واﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
۱۰۱٫۰۸۱٫۰٦۸
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
۲٥٦٫٥٦۸
ﺗﻌدﯾل ﻋﻘود إﯾﺟﺎر )اﻹﯾﺿﺎح أدﻧﺎه(
۹٫۳٤٤٫۸٦٤
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
-ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻣﻠﻐﻰ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

۲٥٦٫٦۲۲٫۳۱۷
)(۱٤۷٫۳٤۰٫۱۹٥
٤٫٥٥۲٫۲۷٤
)(۱۲٫۷٥۳٫۳۲۸

اﻻﺳﺗﮭﻼك:
اﺳﺗﮭﻼك ﻣﺗراﻛم
اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺳﻧﺔ
اﻹھﻼك ﻟﻠﺳﻧﺔ )ﻣرﺳﻣل ﻓﻲ ﻣوﺟودات ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ(
ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘد ﻣﻌدل وﻣﻠﻐﻰ
اﺳﺗﮭﻼك ﻣﺗراﻛم

۱۱۰٫٦۸۲٫٥۰۰

۱۰۱٫۰۸۱٫۰٦۸

)(۱٤٫۱٦۲٫۸۱٥
)(٦٫۰۳۸٫٤۱٥
)(۳٤۹٫۰۳۳
-)(۲۰٫٥٥۰٫۲٦۳

)(۱٤٫۷۹۷٫۰۷۷
)(٦٫۸٦٦٫٦۸۰
)(۳٥۱٫۹۱۷
۷٫۸٥۲٫۸٥۹
)(۱٤٫۱٦۲٫۸۱٥

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۹۰٫۱۳۲٫۲۳۷

۸٦٫۹۱۸٫۲٥۳
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 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م ،أﺑرﻣت ﺷرﻛﺔ ﺗﺻدﯾر ،وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم  ،ﻋﻘدًا ﻣﻌدﻻً ﻣﻊ
"ﺷرﻛﺔ ﺟدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻣراﻧﻲ" ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺗﺋﺟﺎر أرض ﻟﺑﻧﺎء وﺗطوﯾر ﻣﻧطﻘﺔ ﻟوﺟﺳﺗﯾﺔ .وﻓﻘًﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻌدﻟﺔ،
ﻓﺈن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض أﻗل ﻣن ذي ﻗﺑل ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻣﺎﺛل ﻓﻲ اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

ﻣﺻروف اﺳﺗﮭﻼك ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام
أﻋﺑﺎء ﻓواﺋد ﻋﻠﻰ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر

٦٫۳۸۷٫٤٤۸
٥٫۰٦۰٫۱۳٦

۷٫۲۱۸٫٥۹۷
۲٫۳٤۲٫٥٤٤

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺛﺑت ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة

۱۱٫٤٤۷٫٥۸٤

۹٫٥٦۱٫۱٤۱
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

 .۲٤اﻹﯾرادات ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺧدﻣﺎت

 .۲۷اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

ﺧدﻣﺎت ﺷﺣن وﺗﻔرﯾﻎ
ﺑﯾﻊ ﻣﯾﺎه ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب
إﯾﺟﺎرات وﺧدﻣﺎت دﻋم

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۷۲۳٫۸۸۱٫٦٥٤
۹٦٫۳٤۰٫٤۷٥
۱۰۰٫۹۷۸٫۲۱۱

٦۸٤٫۲۹۰٫٥٦٥
۹۲٫۲٤۷٫۹۰٦
۸٥٫۰۹۲٫۸۳٥

۹۲۱٫۲۰۰٫۳٤۰

۸٦۱٫٦۳۱٫۳۰٦

 ۱-۲٤ﯾﺗم ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﺷﺣن واﻟﺗﻔرﯾﻎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘًﺎ .ﺗﺳﺗﻧد ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وإﯾرادات اﻹﯾﺟﺎرات
إﻟﻰ اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﯾﻔﻲ اﻟﻛﯾﺎن ﺑﺎﻟﺗزام اﻷداء ﻋﻧد ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء .ﺗﺗم ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ
اﻟﻣوﻟدة ﻟﻺﯾرادات ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
 .۲٥اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺷﺣن وﺧدﻣﺎت ﺗﺣﻣﯾل
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب
ﺗﻛﻠﻔﺔ إﯾﺟﺎرات وﺧدﻣﺎت دﻋم

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۳٤۱٫٥۱٦٫۲٤۷
۷۰٫۱۳۸٫۸۳۸
٦۳٫۰۷۳٫۳۸۱

۳۲۱٫۷٤٤٫۹۰٤
٦٥٫۸۹۲٫۰۷٤
٥۰٫۲٥٤٫۷٥۳

٤۷٤٫۷۲۸٫٤٦٦

٤۳۷٫۸۹۱٫۷۳۱

 .۲٦ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي
اﺳﺗﮭﻼك )اﻹﯾﺿﺎح (٤-٦
رواﺗب وأﺟور وﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﻧﺎﻓﻊ واﺗﺻﺎﻻت
اﻹﻋﻼن واﻟﺗﺳوﯾﻖ
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )اﻹﯾﺿﺎح (۳٤
إطﻔﺎء )اﻹﯾﺿﺎح (۳-۸
اﺳﺗﮭﻼك ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام
أﺧرى
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 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۷٫۳٥٥٫۰۲۷
٥٫٤٥٦٫۹٦۰
٦۳۲٫۸۲۱
٦٦٤٫٥۱۹
۱٫٤۹۳٫٥۳۰
٦۸٫٥٤۲
٤۱۲٫۱۱۳
٤۹۹٫٥٤۹

۷٫٤۳۱٫۲۷۹
٥٫۰٤۷٫٥٥۲
٤٥۲٫۹۱٤
٤٫٤٤۸٫۲۸٥
۱٫۰٤۷٫٥٥۱
۱۲٥٫۰۲٥
٤۱۲٫۱۱۳
۱٫۸٦۰٫٥۹۹

۱٦٫٥۸۳٫۰٦۱

۲۰٫۸۲٥٫۳۱۸

رواﺗب وأﺟور وﻣﻧﺎﻓﻊ
أﺗﻌﺎب ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﮭﻧﯾﺔ
ﻣراﻓﻖ واﺗﺻﺎﻻت وﻟوازم ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
اﺳﺗﮭﻼك )اﻹﯾﺿﺎح (٤-٦
ﺳﻔر
إطﻔﺎء ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ )اﻹﯾﺿﺎح (۳-۸
اﺳﺗﮭﻼك ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام
أﺧرى

 .۲۸اﻹﯾرادات اﻷﺧرى

ﻋﻛس ﻣﺧﺻص ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺑدال ﻣوﺟودات )اﻹﯾﺿﺎح )۸ج((
ﻋﻛس ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻧﺗﻔﻰ اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ
)ﺧﺳﺎرة(  /رﺑﺢ ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
أﺗﻌﺎب ﺧدﻣﺎت اﻹدارة وﻏﯾرھﺎ

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۹۸٫۷۰۱٫٦٥۲
۱۳٫۳٤۲٫۳۷٦
۲٫۲۳٤٫٦۲۹
٤٫۰۰۰٫٥۳۲
۳٫٦۹۳٫٥٤۰
۱٫٦۲۹٫٥۱۱
-۲۷٫۹٤۱٫۹۷۹

۹۷٫۰٥۰٫۳۳۷
۱۲٫۹۱۰٫٦٥۱
۳٫۰۷۱٫۳۸٥
٤٫۲۰٥٫۷۹٥
۱٫۹۲٤٫۹۳۳
۱٫۷٦۳٫٤٥۲
-۲٥٫۷٤٥٫۲۰٦

۱٥۱٫٥٤٤٫۲۱۹

۱٤٦٫٦۷۱٫۷٥۹

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

-۹٫٤٦٦٫۰۰۰
)(٦۰٫۲٦۱
٥٫٦٦۲٫٦٦۱

۷٥٫۱٦٥٫۲۰٦
۱۱٫٦۱۲٫۱۳۷
)(۳٫٤۹۸٫۷۷۳
٥٫٤٤۹٫۳۱۸

۱٥٫۰٦۸٫٤۰۰

۸۸٫۷۲۷٫۸۸۸

 .۲۹اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﺗﺗﻛون اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻣن:

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

زﻛﺎة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺳﻌودﯾﯾن )اﻹﯾﺿﺎح (۱-۲۹
أﻋﺑﺎء ) /ﻋﻛس( ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻏﯾر اﻟﺳﻌودﯾﯾن
)اﻹﯾﺿﺎح (۳-۲۹
ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت  ۱-۲۹و (۲-۲۹

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۱۲٫٦۳٦٫۰۹۸

۸٫٦۰۳٫٦۳٤

٥٫۸۰۱٫۳۳۲
--

۷٫۹۰۳٫٦۳٥
)(۷۷٫٤۳۸

۱۸٫٤۳۷٫٤۳۰

۱٦٫٤۲۹٫۸۳۱
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

 .۲۹اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل )ﯾﺗﺑﻊ(

 .۲۹اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل )ﯾﺗﺑﻊ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

۱-۲۹

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة:

٤-۲۹

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
۲-۲۹

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۸٫۸۰۹٫٤۹٥
۱۲٫٦۳٦٫۰۹۸
)(۷٫٦٥٦٫۹٦۰

٦٫۷۱٦٫۸۹٤
۸٫٦۰۳٫٦۳٤
)(۹۱٫٥۹۳
)(٦٫٤۱۹٫٤٤۰

۱۳٫۷۸۸٫٦۳۳

۸٫۸۰۹٫٤۹٥

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

۳-۲۹

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
أﻋﺑﺎء ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻌدﯾل ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻣدﻓوع ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

۳٫٥۲۲٫۱۱۸
۷٫۹۲۷٫۳۱۱
-)(٦٫٦۱٥٫۸۸۷

۱٫۷۲٦٫۱٦٤
٥٫۸۹۷٫٤۸۹
۱٤٫۱٥٥
)(٤٫۱۱٥٫٦۹۰

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٤٫۸۳۳٫٥٤۲

۳٫٥۲۲٫۱۱۸

اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

ﺿرﯾﺑﺔ دﺧل ﺣﺎﻟﯾﺔ )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح (۲-۲۹
ﺿرﯾﺑﺔ دﺧل ﻣؤﺟﻠﺔ )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح (٤-۲۹

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۷٫۹۲۷٫۳۱۱
)(۲٫۱۲٥٫۹۷۹

٥٫۸۹۷٫٤۸۹
۲٫۰۰٦٫۱٤٦

٥٫۸۰۱٫۳۳۲

۷٫۹۰۳٫٦۳٥

ﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎء ﻏﯾر اﻟﺳﻌودﯾﯾن ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ
ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺎء ﻏﯾر اﻟﺳﻌودﯾﯾن ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻌدل ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ .٪۲۰

٦٥
164

٥-۲۹

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﺋﺗﻣﺎن ) /ﻣﺻروﻓﺎت( ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

۲٫٤۰۱٫٥۱۹
۲٫۱۲٥٫۹۷۹

٤٫٤۰۷٫٦٦٥
)(۲٫۰۰٦٫۱٤٦

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٤٫٥۲۷٫٤۹۸

۲٫٤۰۱٫٥۱۹

ﻣوﻗف اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ

اﻟ ﺷرﻛ ﺔ اﻷم
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﺗﻠﻘت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋرﺿﺎ ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺎت ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺟﻣﺎرك )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( ﻟدﻓﻊ  ۸ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي ﻛﺗﺳوﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﻧوات ﻣن ۲۰۰۲م إﻟﻰ ۲۰۱۳م .أﻛدت إدارة اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻗﺑوﻟﮭﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ وطﻠﺑت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻌدﯾل ﻣﺑﻠﻎ  ۳٫۹ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي دﻓﻌﺗﮫ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋن ﺗﻠك
اﻟﺳﻧوات .ﻗﺎﻣت اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﺗﻌدﯾل ﻓﺎﺗورة ﺳداد ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۸ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن ﺧﻼل إظﮭﺎر  ۳٫۹ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺗم دﻓﻌﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻌل .ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑدﻓﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ وﻗدره  ٤٫۱ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي وأﻧﮭت رﺑط اﻟزﻛﺎة ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ۲۰۱۳م .ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،أﺻدرت اﻟﮭﯾﺋﺔ أﯾﺿﺎ رﺑوطﺎ ﻟﻠﺳﻧوات ۲۰۱٤م و ۲۰۱٥م
واﻟﺳﻧوات ۲۰۱٦م ﺣﺗﻰ ۲۰۱۸م ﺑﺎﻟﺗزام زﻛﺎة إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۰٫٤۷ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي و  ۱٫٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋﻠﻰ
اﻟﺗواﻟﻲ .ﻗﺑﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ودﻓﻌت اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﻔروﺿﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  ۰٫٤۷ﻣﻠﯾون ﷼ و  ۱٫٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ واﻧﺗﮭت
ﻣن اﻟرﺑط ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ۲۰۱۸م.ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،أﺻدرت اﻟﮭﯾﺋﺔ رﺑوطﺎ ﻟﻠﺳﻧوات ۲۰۱۹م و ۲۰۲۰م ﺑﺎﻟﺗزام إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ
 ۲٫٦٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .ﺗﻘدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﺎﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟدى اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﺧﺻوص ھذه اﻟرﺑوط وﺳددت  ۰٫٦٦ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي ﺗﻣﺛل  ٪۲٥ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘدر وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت أﻧظﻣﺔ اﻟزﻛﺎة اﻟﺟدﯾدة .ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ،أﺻدرت اﻟﮭﯾﺋﺔ رﺑوطﮭﺎ
اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗزام زﻛﺎة ﻣﺧﻔض ﺑﻘﯾﻣﺔ  ۰٫۰۱۹ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،وﻗد ﻗﺑﻠﺗﮭﺎ ﺳﯾﺳﻛو ﻣﻊ اﻻﻋﺗراض .اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻدد طﻠب
اﺳﺗرداد اﻟزﻛﺎة اﻟزاﺋدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻋن  ۰٫٦٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪۲٥ﻣن اﻟزﻛﺎة اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳدﯾدھﺎ ﻋﻧد
ﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف.

اﻟ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ
ﺷرﻛ ﺔ ﻣﺣط ﺔ ﺑواﺑ ﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﻣﺣدود ة و ﺷرﻛ ﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣواﻧﺊ ) "اﻟ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎ ﺑﻌ ﺔ "(

أﻧﮭت ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﻣﺣدودة رﺑوط ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ۲۰۱۳م وﻗدﻣت إﻗرارات اﻟزﻛﺎة
وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ۲۰۲۰م .ﯾﻌﺗﺑر اﻟرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﻲ  /اﻟزﻛوي ﻟﺳﻧﺔ ۲۰۱٤م ﻣﻧﺗﮭﯾﺎ ً ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻘﺎدم .اﺳﺗﻠﻣت
ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر رﺑطﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۰٫۱۱٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻟﺳﻧﺔ ۲۰۱٥م ﺗم ﻗﺑوﻟﮫ ودﻓﻌﮫ .ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ھذه
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻟم ﺗﻘم اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﻌد ﺑرﻓﻊ اﻟرﺑط ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن ۲۰۱٦م ﺣﺗﻰ ۲۰۲۰م.
ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣواﻧﺊ ﺑﺗﻘدﯾم إﻗرارات اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ۲۰۲۰م .اﺳﺗﻠﻣت
ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣواﻧﺊ رﺑطﺎ ﻟﺳﻧﺔ ۲۰۱۸م ﺗم ﻗﺑوﻟﮫ ﻣﻊ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﯾﮫ وﺗم اﻟدﻓﻊ ﻣﻊ اﻻﻋﺗراض .ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘﯾﯾم
ﻟﻠﺳﻧوات ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ۲۰۱٥م واﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻘﺎدم .ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ھذا اﻟﺗﻘرﯾر ،ﻟم ﺗﻘم اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﻌد ﺑرﻓﻊ
اﻟرﺑوط ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن ۲۰۱٦م ﺣﺗﻰ ۲۰۱۷م واﻟﺳﻧوات ۲۰۱۹م إﻟﻰ ۲۰۲۰م.
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ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ ﺑﯾﻊ ﺑﺿﺎﺋﻊ وﺧدﻣﺎت

ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ ﺧدﻣﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺣﻣﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ

۲٫۰۸۷٫۳۸۰

۱۳۸٫۰۰۰
۱۰٫۱۰٥٫۹۸۸
٤۲۷٫۲۳۰

٥٫۰۱۹٫۹۰٤

۳٤۲٫۰۰۰
۱۱٫۰۲٥٫۹٦۷
۱۲۷٫۱۰۰

۱٤٫٦۷٥

--

۲٤۹٫۹۹٦

۲۳٫۰۰۰

ﺷرﻛﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة

ﺷرﻛﺔ اﻟﺟﺑر ﺗﺎﻟﻛﻲ
اﻟﻣﺣدودة

ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺋﺑﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ ﺑﯾﻊ ﺑﺿﺎﺋﻊ وﺧدﻣﺎت
ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﻛﺑدﺗﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
۳٤۸٫۹۰۰
۳٫۳۹۳
٦۹٫٥۱۰
٦٫۱۹۳
۳٥٦٫۳۷۳
۷٤٫۲۹۳
--

٦۸

إن رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ھﻲ ﻧﻔس رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻟﻌﺎدي ﺣﯾث أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﯾس ﻟدﯾﮭﺎ أي أدوات ﻣﺧﻔﺿﺔ ﻣﺻدرة.

اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎه
ﺷرﻛﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ
ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ ﺑﯾﻊ ﺑﺿﺎﺋﻊ وﺧدﻣﺎت
ﺧدﻣﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﻛﺑدﺗﮭﺎ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﻛﺑدﺗﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
٦٦٫٥٦٥٫۲۷۳
۷٥۹٫۰۰۰
)(۱۱٫۸٦۷
۷۸٫۲۰۰
٤٫۰۰۰٫۰۰۰
٦٥٫۱۹٥٫۷۰۲
۷۲٦٫۰۰۰
)(۱۰٫۰۸۸
۱۱۷٫۷۰٤
٤٫۰۰۰٫۰۰۰
۹٫٥۳۲٫٥٤۳
۱۱٫۲۰٦٫۹۸۱
۷۳٫٤۳۰
----

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة
رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ

ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ

٥۷٫۸۷۸٫۳۱۸
۸۱٫٦۰۰٫۰۰۰
۰٬۷۱

۱۳۹٫٤۱۲٫۹۲٤
۸۱٫٦۰۰٫۰۰۰
۱٬۷۱

اﻟﻌﻼ ﻗ ﺔ

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

اﻟوﺻف

ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ ﻗﺳﻣﺔ رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.

اﻟطرف ذو اﻟﻌﻼ ﻗ ﺔ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

 .۳۰رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم

اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﺷرﻛ ﺔ ﻛﻧدا ﺳ ﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﯾﺎ ه ) "اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ "(

أﻧﮭت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ رﺑوطﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ۲۰۱٥م وﻗدﻣت إﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ۲۰۲۰م .ﺣﺗﻰ
ﺗﺎرﯾﺦ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻟم ﺗﻘم اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﻌد ﺑرﻓﻊ اﻟرﺑط ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن ۲۰۱٦م إﻟﻰ ۲۰۲۰م.

أ(

ﺷرﻛ ﺔ ﺗ ﺷﻐﯾل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣ ﺳﺎﻧد ة اﻟﻣﺣدود ة ) "ا ﻟ ﺷرﻛ ﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ "(

أﻧﮭت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ رﺑوطﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن ۲۰۰۷م ﺣﺗﻰ ۲۰۰۸م وﻣن ۲۰۱٦م ﺣﺗﻰ ۲۰۱۸م .ﻗدﻣت
إﺳﻧﺎد إﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ۲۰۲۰م .ﻟم ﺗﻘم اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑرﻓﻊ اﻟرﺑط ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۰۹م ﺣﺗﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٥م و  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ﺣﺗﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م.

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر:

اﻟ ﺷرﻛ ﺔ اﻟ ﺳﻌودﯾ ﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻟﺗﺟﺎر ة واﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺣدود ة ) "اﻟ ﺷرﻛ ﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ "(

أﻧﮭت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ رﺑوطﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ۲۰۱٦م وﻗدﻣت إﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ۲۰۲۰م .ﺣﺗﻰ
ﺗﺎرﯾﺦ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻟم ﺗﻘم اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﻌد ﺑرﻓﻊ اﻟرﺑط ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن ۲۰۱۷م إﻟﻰ ۲۰۲۰م.

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ

ﺗﺗﻣﺛل اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎء واﻟﻣدﯾرﯾن وﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧرى )اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﻠك اﻷطراف
أو اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة أو اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺗﻠك اﻷطراف .ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد أﺳﻌﺎر وﺷروط ھذه اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﺷرﻛﺔ.

٥-۲۹

ﻣوﻗف اﻟرﺑط اﻟزﻛوي )ﺗﺎﺑﻊ(

 .۳۱ﻣﻌﺎﻣﻼت وأرﺻدة اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

 .۲۹اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل )ﯾﺗﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

٦۷
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اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ

اﻟﻌﻼ ﻗ ﺔ

ﺷرﯾك

ﺷرﻛﺔ اﻟﺣﺎج ﻋﺑد ﷲ ﻋﻠﻲ رﺿﺎ
وﺷرﻛﺎه اﻟﻣﺣدودة  -اﻟﻘﺳم اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ

اﻟﻛرم اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻣوﯾن

اﻟطرف ذو اﻟﻌﻼ ﻗ ﺔ

اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﺷرﻛﺔ زﯾﻧل ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣدودة

اﻟطرف ذو اﻟﻌﻼ ﻗ ﺔ
اﻟﻌﻼ ﻗ ﺔ

اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

.۳۱
ﻣﻌﺎﻣﻼت وأرﺻدة اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
 .۳۱ﻣﻌﺎﻣﻼت وأرﺻدة اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ب(

ﺗﺗﻛون ﻣﻛﺎﻓﺂت وﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗوظﯾف

ﺷراء ﺑﺿﺎﺋﻊ وﺧدﻣﺎت

ﺷراء ﺑﺿﺎﺋﻊ وﺧدﻣﺎت

اﻟوﺻف

ﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﻛﺑدﺗﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﯾك
ﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﻛﺑدھﺎ اﻟﺷرﯾك ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻟوﺻف

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۱۲٫٥۲۹٫٦۰٦
٤٥۱٫٤۷۱

۱۳٫٦۰۸٫۸۷٥
٤۳٤٫٦۲٦

۱۲٫۹۸۱٫۰۷۷

۱٤٫۰٤۳٫٥۰۱

ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت واﻟرواﺗب واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت.
ج( ﺗﺗﻛون ﻣﻛﺎﻓﺂت وﺗﻌوﯾﺿﺎت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة  /اﻟﻠﺟﺎن ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٦۹

ﻣﻛﺎﻓﺂت ﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
ﻣﻛﺎﻓﺂت أﺧرى ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل

--

)(۱۹٫۲۹۸٫٤۳۸

)(٦٥۷٫۷۳٦
۱٫٦۰۲٫۹۲۸

--

۳٦٫٦۰٥

--

۳٦٫٦۰٥

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۱۲٫۰٤۸٫٦٦٤

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ

۱۰٫٦۲۲٫۳۲۲

۷۱۸٫۷۳۱

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

٤۲۰٫۹٦٤

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

)۱٫٦۰۲٫۹۲۸ (۱۸٫٥٥۷٫۰۹۷

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۳۱٥٫٦۲۸
)(۱٦۰٫۸٤٥

ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

۳۳۷٫۸٦۲
)(٤۰٫۰۹٥

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۸۷۲٫۰۰۰
۷٫۳۷۰٫۰۰۰

۷٤٤٫۰۰۰
٦٫۸٤۲٫٥۰۰

۸٫۲٤۲٫۰۰۰

۷٫٥۸٦٫٥۰۰

 .۳۲اﻻرﺗﺑﺎطﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح .۲۹
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،أﺻدرت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۱٤۹٫٥ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م ۱٥٦٫۳ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻘدي ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٥٫۹ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۳۱
دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م ۲٫۷۷ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﺗم إﯾداﻋﮫ.
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ارﺗﺑﺎطﺎت ﻟﻣوﺟودات أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۲٦۲٫۸ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م ٤٫۸ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﻣﺷروع إﻧﺷﺎء اﻟﻣرﻛز اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ
اﻟﺟدﯾد وﺳﺎﺣﺗﮫ وإﻧﺷﺎء وﺗطوﯾر ﻣﺣطﺔ ﺗﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه.
 .۳۳ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•
•
•
•

ﺗطوﯾر اﻟﻣواﻧﺊ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﺗﺣﻠﯾﺔ وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎه
اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم
ﻏﯾر ﻣﺧﺻﺻﺔ :اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﯾﺗﺿﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ.

ﺗﻘﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل ھذه داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﺗﻣﺛل وﺣدات اﻷﻋﻣﺎل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم ﺗوﻟﯾد
ﺟﻣﯾﻊ اﻹﯾرادات داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
۷۰
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

 .۳۳ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل )ﯾﺗﺑﻊ(

 .۳۳ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل )ﯾﺗﺑﻊ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻘرر ﻋﻧﮭﺎ

ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎرﯾر اﻹدارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻛل وﺣدة أﻋﻣﺎل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻛل ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .ﺗﺗﺿﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﮭﺎ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﺑﻧود ﻣﻧﺳوﺑﮫ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻘطﺎع ﺑﻌﯾﻧﮫ
وﻛذﻟك ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘول.
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﮫ أدﻧﺎه .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﯾرادات اﻟﻘطﺎع ،ﻛﻣﺎ ھو
وارد ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾر اﻹدارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ .ﯾﻌرض اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت
)اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻹﯾرادات وﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ( ﻟﻛل ﻗطﺎع ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻛﻣﺎ وﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر:

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
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ﺗطوﯾر اﻟﻣواﻧﺊ
واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
)أﻟف ﷼
ﺳﻌودي(

اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻘرر ﻋﻧﮭﺎ
ﺗﺣﻠﯾﺔ
اﻟﺳﺎﺣﺎت
وﺗوزﯾﻊ
اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ
اﻟﻣﯾﺎه
وﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم
)أﻟف ﷼
)أﻟف ﷼
ﺳﻌودي(
ﺳﻌودي(

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
)أﻟف ﷼
ﺳﻌودي(

ﻏﯾر
ﻣﺧﺻﺻﺔ
)أﻟف ﷼
ﺳﻌودي(

ﺗطوﯾر
اﻟﻣواﻧﺊ
واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
)أﻟف ﷼
ﺳﻌودي(

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
)أﻟف ﷼
ﺳﻌودي(

اﻟﺳﺎﺣﺎت
اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ
وﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم
)أﻟف ﷼
ﺳﻌودي(

ﺗﺣﻠﯾﺔ وﺗوزﯾﻊ
اﻟﻣﯾﺎه
)أﻟف ﷼
ﺳﻌودي(

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
)أﻟف ﷼
ﺳﻌودي(

ﻏﯾر
ﻣﺧﺻﺻﺔ
)أﻟف ﷼
ﺳﻌودي(

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
)أﻟف ﷼
ﺳﻌودي(

إﯾرادات ﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣدد
ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻣن
اﻟوﻗت
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
إﯾرادات ﺑﯾن
اﻟﻘطﺎﻋﺎت

٦۸٤٫۲۹۱
۱٥۹٫۲۳۳

۳٦٫٤٦۹
٤۸٫٦۲٤

۹۳٫۲۱۰
--

۸۱۳٫۹۷۰
۲۰۷٫۸٥۷

---

۸٤۳٫٥۲٤

۸٥٫۰۹۳

۹۳٫۲۱۰

۱٫۰۲۱٫۸۲۷

--

۱٫۰۲۱٫۸۲۷

--

--

)(۹٦۳

)(۹٦۳

--

)(۹٦۳

إﯾرادات ﻗطﺎﻋﯾﺔ

۸٤۳٫٥۲٤

۸٥٫۰۹۳

۹۲٫۲٤۷

۱٫۰۲۰٫۸٦٤

--

۱٫۰۲۰٫۸٦٤

ﺗﻛﻠﻔﺔ إﯾرادات
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن
اﻟﻘطﺎﻋﺎت

٤۸۱٫۹٤۱

٥۰٫۲٥٥

٦٥٫۸۹۲

٥۹۸٫۰۸۸

--

٥۹۸٫۰۸۸

)(۹٦۳

--

--

)(۹٦۳

--

)(۹٦۳

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ

٤۸۰٫۹۷۸

٥۰٫۲٥٥

٦٥٫۸۹۲

٥۹۷٫۱۲٥

--

٥۹۷٫۱۲٥

إﯾرادات ﺧﺎرﺟﯾﺔ
۷۲۳٫۸۸۲
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣدد
ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻣن اﻟوﻗت ٦٤٫۲۰۸
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات
۷۸۸٫۰۹۰
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
-إﯾرادات ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت

۳۸٫۹۸۹
٦۱٫۹۸۹

۹۷٫۳٦۹
--

۸٦۰٫۲٤۰
۱۲٦٫۱۹۷

---

۸٦۰٫۲٤۰
۱۲٦٫۱۹۷

۱۰۰٫۹۷۸
--

۹۷٫۳٦۹
)(۱٫۰۲۹

۹۸٦٫٤۳۷
)(۱٫۰۲۹

---

۹۸٦٫٤۳۷
)(۱٫۰۲۹

إﯾرادات ﻗطﺎﻋﯾﺔ

۷۸۸٫۰۹۰

۱۰۰٫۹۷۸

۹٦٫۳٤۰

۹۸٥٫٤۰۸

--

۹۸٥٫٤۰۸

ﺗﻛﻠﻔﺔ إﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ﺑﯾن
اﻟﻘطﺎﻋﺎت

٤۰٦٫۷٥۳

٦۳٫۰۷۳

۷۰٫۱۳۹

٥۳۹٫۹٦٥

--

٥۳۹٫۹٦٥

)(۱٫۰۲۹

--

--

)(۱٫۰۲۹

--

)(۱٫۰۲۹

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ

٤۰٥٫۷۲٤

٦۳٫۰۷۳

۷۰٫۱۳۹

٥۳۸٫۹۳٦

--

٥۳۸٫۹۳٦

ﻣﺟﻣل اﻷرﺑﺎح اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ

۳۸۲٫۳٦٦

۳۷٫۹۰٥

۲٦٫۲۰۱

٤٤٦٫٤۷۲

--

٤٤٦٫٤۷۲

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
اﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء
اﻟرﺑﺢ ) /اﻟﺧﺳﺎرة(
اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

۲۰۰٫٥۳٦
۱۳۳٫٤۹۷

۲٫۰۸٤
۱۷٫٤۰۲

٤٤٥
۲۲٫٦۳٤

۲۰۳٫۰٦٥
۱۷۳٫٥۳۳

٤۷٦
۲۱۳

۲۰۳٫٥٤۱
۱۷۳٫۷٤٦

ﻣوﺟودات ﻗطﺎﻋﯾﺔ

٥۳٫۳٥۸

٥٫٤۸۰

۳٫۳۱۳

٦۲٫۱٥۱

)(٤٫۲۷۳

٥۷٫۸۷۸

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻗطﺎﻋﯾﺔ

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ

۳٫٥۷٦٫۱٦۸

٤۷۱٫٥۸٥

۱٦۷٫۷۹۹

٤٫۲۱٥٫٥٥۲

۷۷۹٫٤۹۹

٤٫۹۹٥٫۰٥۱

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ

۲٫٥۳٤٫۱٦٤

۱۱٤٫٤۱۱

۲۸٫٤۳۰

۲٫٦۷۷٫۰۰٥

۲۱٫٦٦۰

۲٫٦۹۸٫٦٦٥

۸۱۳٫۹۷۰
۲۰۷٫۸٥۷

ﻣﺟﻣل اﻷرﺑﺎح
اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ

۳٦۲٫٥٤٦

۳٤٫۸۳۸

۲٦٫۳٥٥

٤۲۳٫۷٤۰

--

٤۲۳٫۷٤۰

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
اﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء

۱۳۰٫۹۳۱
۱۲۳٫٦٦۹

۲٫۲۳۹
۱۷٫۷۰۲

۳۱۱
۲۲٫۱۷٥

۱۳۳٫٤۸۱
۱٦۳٫٥٤٦

-۲۹۹

۱۳۳٫٤۸۱
۱٦۳٫۸٤٥

اﻟرﺑﺢ ) /اﻟﺧﺳﺎرة(
اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

۱۲۰٫۸٦۸

۱۰٫۸۷۳

۲٫۳٦۰

۱۳٤٫۱۰۱

٥٫۳۱۲

۱۳۹٫٤۱۳

٤۱٦٫۲۰۱ ۳٫٥۳٦٫۲۲۹

۱۸۸٫۰٥۰

٤٫۱٤۰٫٤۸۰

۲٦٦٫٦۷٤

٤٫٤۰۷٫۱٥٤

۱۱۲٫۲۸۹ ۲٫٥۳۰٫۳۷۰

۳۰٫۹۹۸

۲٫٦۷۳٫٦٥۷

۲۳٫۹۲۰

۲٫٦۹۷٫٥۷۷

 .۳٤إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋدة ،ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت وﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر( وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .ﯾرﻛز ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎص
ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻘوﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳوق اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺳﻌﻲ ﺑﺎﺳﺗﻣرار إﻟﻰ
ﺗﻘﻠﯾص اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻟﻠﺗﺣوط ﻣن
اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻌﯾﻧﺔ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

 .۳٤إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 .۳٤إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﻌرض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗذﺑذب ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق .ﺗﺗﻛون ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر :ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت وﻣﺧﺎطر
اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺧرى ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم وأﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ .ﺗﺷﻣل اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻘروض
طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل واﻟﻣطﻠوﺑﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل.

ﻣﺧﺎطر أ ﺳﻌﺎر اﻟ ﻔﺎﺋد ة

اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ھﻲ
ّ
اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋدة ﻷدواﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﻔﺎﺋدة.
إن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﻗروض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﻣﻌوﻣﺔ وﺗﺧﺿﻊ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم .وﺗراﻗب اﻹدارة
ﺑﺎﻧﺗظﺎم اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة .ﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة )اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ( ﻹدارة ﺗﻌرﺿﮭﺎ
ﻟﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ھذه ﻛﻣﺧﺻص ﺗﺣوط ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
إذا ﻛﺎﻧت اﻟزﯾﺎدة  /اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪۱ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ،ﻓﺈن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺳﯾﻛون  ٤٫۱ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م ٤٫٦ :ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي(.

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﯾﺗﺑﻊ(
ﯾﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﻗﺑل ﻛل وﺣدة أﻋﻣﺎل وﻓﻘًﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وإﺟراءاﺗﮭﺎ وﺿواﺑطﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻌﻣﻼء .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،ﯾﻣﺛل أﻛﺑر  ٦ﻋﻣﻼء ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م :أﻛﺑر  ٦ﻋﻣﻼء(
ﯾﻣﺛﻠون ﺣواﻟﻲ  ۳۱) ٪۹۲دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م (٪۷٤ :ﻣن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺣﻠﯾل ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﺧﺻص ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﯾﻌﻛس اﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻼﺣﺗﻣﺎل واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ واﻟداﻋﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ واﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺗوﻗﻌﺎت اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .إن أﻗﺻﻰ ﺗﻌرض
ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ھو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻛل ﺻﻧف ﻣن أﺻﻧﺎف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺔ
اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺑﺎﻧﺗظﺎم .ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻼء ﻣﺿﻣوﻧون أﯾﺿﺎ ،ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ،ﻋن طرﯾﻖ ﺳﻧد إذﻧﻲ ﻧﻘدي وودﯾﻌﺔ
ﻧﻘدﯾﺔ أو دﻓﻌﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟز ًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﯾﺗم أﺧذھﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺣﺳﺎب
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺻﻔوﻓﺔ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت:

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾ ﺔ

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي واﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ .وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻌﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻏﯾر ھﺎﻣﺔ .وﺑرأي إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺣدود
ﻧظرا ﻷن اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣرﺑوط ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي .ﺗدار ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم وﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎت
أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر.

اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻌﺛر
ﺧﺳﺎرة اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
۳٦۰ – ۱۸۰
ﯾوم
 ۱۸۰–۹۰ﯾوم
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي

أﻛﺛر ﻣن  ۱ﺳﻧﺔ
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

٤۱٫٤٤۷٫۰٤٤
۱۳۱٫۸۸٤

٤۳٫٦۲۱٫۸۲۲
۱۹٥٫۹۰۷

۷٫٥۹۲٫۸۸۲
۹۳٥٫۰۰۳

٤٫۲۱٥٫٤٤۷
۲۳۹٫۸٥۸

۱٥٫۸۲۸٫٦٤۰
۱٤٫۹۹۱٫۳۹٥

۱۱۲٫۷۰٥٫۸۳٥
۱٦٫٤۹٤٫۰٤۷

٤۱٫۳۱٥٫۱٦۰

٤۳٫٤۲٥٫۹۱٥

٦٫٦٥۷٫۸۷۹

۳٫۹۷٥٫٥۸۹

۸۳۷٫۲٤٥

۹٦٫۲۱۱٫۷۸۸

ﻣﺗداول
﷼ ﺳﻌودي

أﻗل ﻣن  ۹۰ﯾوم
﷼ ﺳﻌودي

ﻣﺧﺎطر اﻷ ﺳﻌﺎر اﻷﺧرى

ﻻ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄدوات ﻣدرﺟﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﮭﻲ ﻏﯾر ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺧرى.
ﻣﺗداول
﷼ ﺳﻌودي

أﻗل ﻣن  ۹۰ﯾوم
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م
۳٦۰ – ۱۸۰
ﯾوم
 ۱۸۰–۹۰ﯾوم
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﻋدم ﻣﻘدرة طرف ﻣﺎ ﻓﻲ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠطرف اﻵﺧر .ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ ﺣدود
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﺟﺎه اﻟﻌﻣﻼء وﺗﻘوم ﺑﻌﻣل ﻣﺧﺻص ﻣﻘﺎﺑل
اﻷرﺻدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ .ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧظﺎم ﻟﺗﺣدﯾد ﺣدود اﺋﺗﻣﺎن
ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣوﺳﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣﯾل وﺗﺎرﯾﺧﮫ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟدﻓﻌﺎت.

اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻌﺛر
ﺧﺳﺎرة اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﻷﻗﺻﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر:

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ:

ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك

172

٥٤٫۰٦۳٫۲۲٥
٥۹۸٫۳۷۷

٤۰٫۸۷٥٫۲۸٦
۷۷۲٫٥۷٤

۷٫۲٤۰٫٤٦٦
۲۳۰٫٤۷۱

۱٫٥۹٦٫۷۹٦
٦۹۸٫۷٦۱

۱۷٫۱۹٦٫۲٦۲
۱٥٫۹۷٥٫۱۳٥

۱۲۰٫۹۷۲٫۰۳٥
۱۸٫۲۷٥٫۳۱۸

٥۳٫٤٦٤٫۸٤۸

٤۰٫۱۰۲٫۷۱۲

۷٫۰۰۹٫۹۹٥

۸۹۸٫۰۳٥

۱٫۲۲۱٫۱۲۷

۱۰۲٫٦۹٦٫۷۱۷

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۹٦٫۲۱۱٫۷۸۸
۱۰٫٦۲۲٫۳۲۲
۸۹۲٫۱۱٥٫۸٤٤

۱۰۲٫٦۹٦٫۷۱۷
۱۲٫۰٤۸٫٦٦٤
۳۳٦٫۲۹۹٫۸۳۷

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻣل ﺧﻼل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺷطوب ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

۱۸٫۲۷٥٫۳۱۸
۱٫٤۹۳٫٥۳۰
)(۳٫۲۷٤٫۸۰۱

۱۷٫۲۲۷٫۷٦۷
۱٫۰٤۷٫٥٥۱
--

۹۹۸٫۹٤۹٫۹٥٤

٤٥۱٫۰٤٥٫۲۱۸

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۱٦٫٤۹٤٫۰٤۷

۱۸٫۲۷٥٫۳۱۸

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

أﻛﺛر ﻣن  ۱ﺳﻧﺔ
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

 .۳٤إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 .۳٥إدارة رأس اﻟﻣﺎل

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرﺻدة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻷن اﻷرﺻدة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟدى ﺑﻧوك ذات ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺗراوح ﻣن  A۲إﻟﻰ  A۱ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف ﻣودﯾز اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ .ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟدى ﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻸطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺳﺗﻘر .ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣﺗﺟﺎوزة ﻟﻼﺳﺗﺣﻘﺎق أو ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن
أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ.

ﻷﻏراض إدارة رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﯾﺷﻣل رأس اﻟﻣﺎل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر وﻋﻼوة اﻷﺳﮭم واﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻷﺳﮭم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم .اﻟﮭدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن إدارة رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ھو زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ
ﻋواﺋد اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن .ﺗدﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل وﺗﻘوم ﺑﺗﻌدﯾﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻌﮭدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﻌدﯾل رأس اﻟﻣﺎل ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻌدﯾل دﻓﻌﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت
اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن وإﻋﺎدة رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن أو إﺻدار أﺳﮭم ﺟدﯾدة .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ راس اﻟﻣﺎل
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ وھو ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن ﻣﻘﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ راس اﻟﻣﺎل زاﺋد اﻟدﯾن.
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﯾﺧﺻم :اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

۲٫٦۹۸٫٦٦٤٫۸٦۸
)(۸۹۲٫۳۷٤٫۰۹۱

۲٫٦۹۷٫٥۷٦٫٦۳٤
)(۳۳٦٫٥۳۳٫۹۲۷

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

۱٫۸۰٦٫۲۹۰٫۷۷۷
۲٫۲۹٦٫۳۸٦٫٥۰۰

۲٫۳٦۱٫۰٤۲٫۷۰۷
۱٫۷۰۹٫٥۷۷٫۰۹۲

إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل

٤٫۱۰۲٫٦۷۷٫۲۷۷

٤٫۰۷۰٫٦۱۹٫۷۹۹

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ

٪٤٤

ﻣﺧﺎطر اﻟ ﺳﯾوﻟ ﺔ

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻧﻘد أو أﺻل ﻣﺎﻟﻲ آﺧر .ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم اﻟﻘدرة
ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﺳرﻋﺔ وﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗدار ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻣدى
ﺗواﻓر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧﺎرﺟﺔ
ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت .ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
ﻗروض ﺑﻧﻛﯾﺔ
اﻟﺗزام ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺳﺗﺣﻘﺎت
وﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م

ﻗروض ﺑﻧﻛﯾﺔ
اﻟﺗزام ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺳﺗﺣﻘﺎت
وﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ

174

ﺧﻼل  ۱ﺳﻧﺔ
﷼ ﺳﻌودي

 ۱إﻟﻰ ٥
ﺳﻧوات
﷼ ﺳﻌودي

أﻛﺛر ﻣن
 ٥ﺳﻧوات
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

۷۷۲٫۷۲٥٫٦۰۱
۳٥۳٫۱۰٤٫۱۷٥
٥٫۷٦۷٫٦۹۹٫۸۹٦ ٤٫۸۰۷٫۳۱۳٫۹۳۹

۷۳٫۲۱۰٫۷۳۲
۱٦۹٫۰۲۷٫۷۱۳

۳٤٦٫٤۱۰٫٦۹٤
۷۹۱٫۳٥۸٫۲٤٤

۲٥٦٫۳۸۱٫٥۸۳
۱۱٫۱۹٤٫٤٦۷
٥٫٦٦۲٫۳٦۱
۱٫٦۰۲٫۹۲۸

-٤٤٫۰٥۷٫٦۰٤
---

٥۱۷٫۰۷۹٫۷۸٤

۷٫۰۰٥٫۷٥۸٫٦۹٤ ٥٫۳۰٦٫۸٥۲٫۳٦۸ ۱٫۱۸۱٫۸۲٦٫٥٤۲

-۱٤٦٫٤۳٤٫۲٥٤
---

۲٥٦٫۳۸۱٫٥۸۳
۲۰۱٫٦۸٦٫۳۲٥
٥٫٦٦۲٫۳٦۱
۱٫٦۰۲٫۹۲۸

أﻛﺛر ﻣن
 ٥ﺳﻧوات
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

ﺧﻼل  ۱ﺳﻧﺔ
﷼ ﺳﻌودي

 ۱إﻟﻰ ٥
ﺳﻧوات
﷼ ﺳﻌودي

۷۹۳٫۳۹٦٫۲٦۸
٥٫۹٤۳٫٤٥۲٫۸۷۸

۷۰٫٦۷۰٫٦٦٦
۱۹۰٫٥۳۰٫٥۲۸

۳۱٦٫۰۹۷٫۳۹۷
٦۲۰٫۳٦۷٫۷۱٦

٤۰٦٫٦۲۸٫۲۰٥
٥٫۱۳۲٫٥٥٤٫٦۳٤

۲٤۰٫٦٥۷٫٦٥۹
۷٫٥۹۷٫٤۰۹
۱٤٫۰٦۰٫٥٦٦
۳٦٫٦۰٥

-۳٦٫۷۳٥٫٦۷۸
---

-۱٥۸٫٤٤۰٫۲٥۸
---

۲٤۰٫٦٥۷٫٦٥۹
۲۰۲٫۷۷۳٫۳٤٥
۱٤٫۰٦۰٫٥٦٦
۳٦٫٦۰٥

٥۲۳٫٥٥۳٫٤۳۳

۹۷۳٫۲۰۰٫۷۹۱

٥٫٦۹۷٫٦۲۳٫۰۹۷

۷٫۱۹٤٫۳۷۷٫۳۲۱

٪٥۸

 .۳٦اﻻﻟﺗزام ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول وﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ ھو ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
ﯾﺧﺻم :اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول

۱٫٥۳۸٫۳۲۷٫٥۱۸
)(۱٦۹٫۰۲۷٫۷۱۳

۱٫٥٤٥٫۹٥٥٫۰۲۱
)(۱۹۰٫٥۳۰٫٥۲۸

اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول

۱٫۳٦۹٫۲۹۹٫۸۰٥

۱٫۳٥٥٫٤۲٤٫٤۹۳

 .۳۷إﯾرادات اﻟﺑﻧﺎء وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﻧﺎء

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

إﯾرادات إﻧﺷﺎءات

٦٤٫۲۰۷٫۸۷۸

۱٥۹٫۲۳۳٫٤٤۲

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺷﺎء

)(٦٤٫۲۰۷٫۸۷۸

)(۱٥۹٫۲۳۳٫٤٤۲

وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم " ۱۲اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ" ،ﺳﺟﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﯾرادات
إﻧﺷﺎءات ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٦٤٫۲ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۲۰م ۱٥۹٫۲۳ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺣطﺔ ﺣﺎوﯾﺎت ﺧﻼل
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م )۲۰۲۰م :ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن  ۱أﺑرﯾل ۲۰۲۰م )أي ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز
اﻟﺟدﯾدة( ﺣﺗﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م( .ﺗﻣﺛل إﯾرادات اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﺣطﺔ
اﻟﺣﺎوﯾﺎت .ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي ودﯾﻌﺔ ﺗﺄﻣﯾن ،ﺣﯾث أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ رأي اﻹدارة ﺗﻘﺎرب ﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﺑﻧﺎء.
۷٦
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

 .۳۸اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

 .۳۸اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺛﻣن اﻟذي ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ أﺻل أو دﻓﻌﮫ ﻋﻧد ﻧﻘل اﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻷطراف
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .وﯾﺳﺗﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو ﺗﺣوﯾل
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺗﺣدث إﻣﺎ:
•
•

ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ،أو
ﻓﻲ أﻓﺿل ﺳوق ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺳوق رﺋﯾﺳﯾﺔ

ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أو اﻟﺳوق اﻷﺟدى ﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻷطراف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺣﺎل
ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ،ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أن ھذه اﻷطراف ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أﻛﺑر ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﮭﺎ .ﯾﺄﺧذ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻗدرة اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺣﻘﻖ أﻓﺿل ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻧﮫ أو ﺑﯾﻌﮫ إﻟﻰ طرف آﺧر ﻣن أطراف اﻟﺳوق ﻻﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ أﻓﺿل ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻧﮫ.
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠظروف واﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﺑﮭﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺗﺛﺑت اﺳﺗﺧدام
اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ وﯾﻘﻠل ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺿﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى دﺧل ﻣﮭم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل:
•
•
•

اﻟﻣﺳﺗوى  - ۱اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﺑدون ﺗﻌدﯾل( ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ﻟﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى  - ۲أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻣﻠﺣوظﺎ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر
ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى  - ۳ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻋﻧدھﺎ ﻣﻼﺣظﺔ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى دﺧل ھﺎم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﺗﻛﻠ ﻔ ﺔ اﻟﻣط ﻔﺄ ة

ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

اﻟ ﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟ ﺷﺎﻣل اﻵﺧر

اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺳﮭم

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗروض وﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﻧﻛﯾﺔ
اﻟﺗزام ﺑﻣوﺟب ﺗرﺗﺑﺎت اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻل أو اﻟﺗزام ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ
ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘﯾﺎس ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺿﻣن ﻧﻔس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻛﺄﻗل ﻣﺳﺗوى ﻟﻠﻣدﺧﻼت اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر
ﺟوھرﯾﺎ ً ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻛﻛل.

ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

ﺗﺛﺑت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻲ ﺣدث ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر.

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ وﺗﺳﻠﺳل
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﻻ ﯾﺷﻣل ذﻟك ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺗﻘدﯾرا ﻣﻌﻘوﻻ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺳﮭم

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗروض وﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﻧﻛﯾﺔ
اﻟﺗزام ﺑﻣوﺟب ﺗرﺗﺑﺎت اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ
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اﻟﻣﺳﺗوى ۳
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي
۹٦٫۲۱۱٫۷۸۸
۱۰٫٦۲۲٫۳۲۲
۸۹۲٫۳۷٤٫۰۹۱
۱٤٫۹۰۹٫٥۳۲

۱٤٫۹۰۹٫٥۳۲

۱٫۰۱٤٫۱۱۷٫۷۳۳

۱٤٫۹۰۹٫٥۳۲

۷۲۱٫۳٥۷٫۳۹٤
۱٫٥۳۸٫۳۲۷٫٥۱۸
۲٥٦٫۳۸۱٫٥۸۳
۱٫٦۷٤٫۱٥٥
٥٫٦٦۲٫۳٦۱

٥٫٦٦۲٫۳٦۱

۲٫٥۲۳٫٤۰۳٫۰۱۱

٥٫٦٦۲٫۳٦۱
اﻟﻣﺳﺗوى ۳
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي
۱۰۲٫٦۹٦٫۷۱۷
۱۲٫۰٤۸٫٦٦٤
۳۳٦٫٥۳۳٫۹۲۷
۱٤٫۹۷۲٫۷۱٤

۱٤٫۹۷۲٫۷۱٤

٤٦٦٫۲٥۲٫۰۲۲

۱٤٫۹۷۲٫۷۱٤

۷۳٦٫۳۳۳٫۲٤۲
۱٫٥٤٥٫۹٥٥٫۰۲۱
۲٤۰٫٦٥۷٫٦٥۹
۳٦٫٦۰٥
۱٤٫۰٦۰٫٥٦٦

۱٤٫۰٦۰٫٥٦٦

۲٫٥۳۷٫۰٤۳٫۰۹۳

۱٤٫۰٦۰٫٥٦٦

ﻟم ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف أي ﻣن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺣت اﻟﻣﺳﺗوى  ۱واﻟﻣﺳﺗوى .۲
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
 .۳۹اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إطﻔﺎء
اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﻘدﻣﺔ
أﻋﺑﺎء ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ
ﻣﻛﺎﺳب اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻘرض
إﻟﻐﺎء ﻋﻛس ﻣﺧﺻص ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺑدال ﻣوﺟودات
أﻋﺑﺎء ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
إﯾرادات ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ  -أﺧرى
أﻋﺑﺎء ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ أﺧرى

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي

۳۲٫٦٤۹٫٤۳۰
۱٦۸٫۱۲٥٫٤۸۰
--۲٫٥۹۷٫۷۷۹
-۱٦۸٫٦۲۱

۳٤٫۹٤٤٫۱۱٦
۱۲٦٫٤۹۱٫۸۳٦
)(۳۱٫۹٥۹٫۳۰۱
۹۳۳٫۱٤٦
۲٫۳٤۲٫٥٤٤
-۷۲۸٫٤۸٤

۲۰۳٫٥٤۱٫۳۱۰

۱۳۳٫٤۸۰٫۸۲٥

 .٤۰ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
﷼ ﺳﻌودي
اﻟﺣﺻﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

٦۷۳٫٦٤۱٫۱۰٥

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
﷼ ﺳﻌودي
۳۹٥٫٦۳٤٫٤۸۹

ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﺧﺻﺔ ﻟﻠﺣﺻﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ "ﺷرﻛﺔ ﻣﺣطﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر
اﻟﻣﺣدودة" و "ﺷرﻛﺔ ﺗطوﯾر ﻣواﻧﺊ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﻣﺣدودة" ،ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح  ۳۳ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﺿﻣن ﻗطﺎع "ﺗطوﯾر وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣواﻧﺊ".
 .٤۱أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟزﻛﺎة واﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣن اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى وﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌرض ﺑﺷﻛل أﻓﺿل .ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف أرﻗﺎم
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷﻏراض اﻻﺗﺳﺎق.
 .٤۲اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻺﺻدار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ____.
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