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 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیتین في لفترتي الثالثة والتسعة أشھر 
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المالیة  القوائم  المستقل عن فحص  الحسابات  مراجع  تقریر 
 األولیة الموحدة المختصرة 
 للسادة مساھمي الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة 

   مقدمة 

م الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰المرفقة في  لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  
 ("الشركة") وشركاتھا التابعة ("المجموعة") المكونة من:

 
 ؛ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في  •
 م؛ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة لف •
 م؛ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  •
 م؛ ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في   •
 م؛ و ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰الموحدة المختصرة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في قائمة التدفقات النقدیة  •
 اإلیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة. •
 

ً إن اإلدارة ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة   لمعیار المحاسبة الدولي    وفقا
ولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. إن مسئولیتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه القوائم المالیة  "التقریر المالي األ  ۳٤

 إلى فحصنا.  األولیة الموجزة الموحدة استناداً 

 نطاق الفحص 

ً  بالفحص قمنا لقد قبل مراجع ) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من  ۲٤۱۰الفحص ( للمعیار الدولي الرتباطات وفقا
المعتمد للمنشأة"،  المستقل  توجیھ   العربیة المملكة في الحسابات  من  األولیة  المالیة  القوائم  فحص  ویتكون  السعودیة. 

إجراءات تحلیلیة وإجراءات  المالیة والمحاسبیة، وتطبیق  المسؤولین عن األمور  أساسي لألشخاص  استفسارات بشكل 
ي نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا طبقا للمعاییر الدولیة للمراجعة فحص أخرى. ویعد الفحص أقل بشكٍل كبیر ف

المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي فإنھ ال یمكننا الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي 
 ة. یمكن التعرف علیھا خالل عملیة المراجعة. وعلیھ، فإننا لن نبدي رأي مراجع

 
 



۲ 

المالیة  القوائم  المستقل عن فحص  الحسابات  مراجع  تقریر 
 األولیة الموحدة المختصرة 

 السعودیة للخدمات الصناعیة (یتبع) للسادة مساھمي الشركة  

 االستنتاج

المرفقة في    استناداً  المختصرة  الموحدة  األولیة  المالیة  القوائم  بأن  نعتقد  انتباھنا شيء یجعلنا  یلفت  لم  ۳۰إلى فحصنا، 
ً م للشركة السعودیة للخدمات الصناعیة وشركاتھا التابعة غیر معدة، من جمیع النواحي الجوھریة،  ۲۰۲۲سبتمبر   وفقا

 ولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.) "التقریر المالي األ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي (

 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراھیم عبود باعشن 

 ۳۸۲رقم الترخیص 

 م ۲۰۲۲ نوفمبر ۷ ، فيجدة
 ھـ۱٤٤٤ الثانيربیع  ۱۳الموافق 



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)قائمة 

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.  ۲۲إلى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 
۳  

 اإلیضاح 

لفترة الثالثة أشھر 
 المنتھیة في

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۲

لفترة الثالثة أشھر 
 المنتھیة في

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۱

لفترة التسعة أشھر  
 المنتھیة في

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۲

لفترة التسعة أشھر 
 المنتھیة في

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۱

 لایر سعودي لایر سعودي سعوديلایر  لایر سعودي  
      اإلیراد من العقود مع العمالء 

اإلیرادات من مبیعات البضائع  
   ۷۱٦٬۰۷۹٬۲٦٥   ٦۲۳٬۹۹۰٬٥۳۸ ۲۱۷٬۹٤۰٬۹۰۸   ۲۱٤٬٦۷٤٬۲٥۳ ٥ والخدمات

   ۱۷٬٦۳۷٬۰۹۲   ۹۳٬۰۱٥٬٥٤٥ ٥٬۳۲۹٬٤٦۰   ٤٦٬۳٤۹٬٥۹٤  إیرادات إنشاءات
   ───────  ───────  ───────  ──────── 

 ۷۳۳٬۷۱٦٬۳٥۷ ۷۱۷٬۰۰٦٬۰۸۳ ۲۲۳٬۲۷۰٬۳٦۸ ۲٦۱٬۰۲۳٬۸٤۷  إجمالي اإلیرادات 
   ───────  ───────  ───────  ──────── 
      

 )۳٦۰٬٦۱٦٬٤۱٦( ) ۳۲۸٬۲۸۱٬۱۱۲( )۱۲۰٬۹۲۱٬۷٦۷( ) ۱۰۸٬۸٦۳٬٦۰٥(  تكالیف مباشرة 
 ) ۱۷٬٦۳۷٬۰۹۲(  ) ۹۳٬۰۱٥٬٥٤٥( )٥٬۳۲۹٬٤٦۰( ) ٤٦٬۳٤۹٬٥۹٤(  تكلفة البناء 

   ───────  ───────  ───────  ──────── 
 )۳۷۸٬۲٥۳٬٥۰۸( ) ٤۲۱٬۲۹٦٬٦٥۷( )۱۲٦٬۲٥۱٬۲۲۷( ) ۱٥٥٬۲۱۳٬۱۹۹(  تكلفة اإلیرادات

   ───────  ───────  ───────  ──────── 
 ۳٥٥٬٤٦۲٬۸٤۹ ۲۹٥٬۷۰۹٬٤۲٦ ۹۷٬۰۱۹٬۱٤۱ ۱۰٥٬۸۱۰٬٦٤۸  مجمل الربح

      
      المصروفات التشغیلیة

 )۱۱۰٬۰۸۹٬۳۲۱( ) ۱۲٥٬۹٦۲٬٦٤۸( ) ۳۸٬٥٥۰٬۱٤٥( ) ٤۲٬۸۸۲٬۷۷۳(  المصروفات العمومیة واإلداریة 
 ) ۱۲٬۹۲٦٬٥٥٤( ) ۱۰٬۱٤۰٬۹۳٦( )٤٬۳٥٤٬۸۱۹( ) ۲٬٤۸۳٬۹۷۷(  مصروفات بیع وتوزیع 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
 )۱۲۳٬۰۱٥٬۸۷٥( ) ۱۳٦٬۱۰۳٬٥۸٤( ) ٤۲٬۹۰٤٬۹٦٤( ) ٤٥٬۳٦٦٬۷٥۰(  إجمالي مصروفات التشغیل 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۲۳۲٬٤٤٦٬۹۷٤ ۱٥۹٬٦۰٥٬۸٤۲ ٥٤٬۱۱٤٬۱۷۷ ٦۰٬٤٤۳٬۸۹۸  الربح من العملیات

      
 -- ۸٬۰۱۱٬۷۰۹ -- ٤٬۳٦۸٬۱٥۷  إیرادات تمویلیة

 (۱٥۲٬۹۲٥٬٥٦٥) (۱٥۷٬٤۳٤٬۲۳٥) (٥۰٬۷۳۸٬۲۷٦) (٥۳٬٤۳۷٬٤۱٥)  تكلفة تمویلیة
 ۱۱٬۹٤۹٬۸۸۸ ٤٬۸۲۱٬۹۲۱ ٤٬۰٦٤٬٦٥٥ ۹٦۲٬۲۷٤  إیرادات أخرى، بالصافي 

الحصة في أرباح شركات مستثمر 
 ۱۹٬٤۲۳٬۲۹۱ ۲۲٬۹۷۳٬٥۰۱ ۷٬٥۷۸٬٥۰۸ ۸٬۱۷۸٬۱۷۳ ۱۱ فیھا بطریقة حقوق الملكیة، بالصافي

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۱۱۰٬۸۹٤٬٥۸۸ ۳۷٬۹۷۸٬۷۳۸ ۱٥٬۰۱۹٬۰٦٤ ۲۰٬٥۱٥٬۰۸۷  الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل 

      
 ) ۱٦٬۸۱۹٬۸۱۱( ) ۱٤٬۱۱۱٬۱۱٦( )۷٬٦٤٤٬۲۷۹( ) ۲٬٥۲۹٬۲۱٦( ۱۷ الزكاة وضریبة الدخل 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۹٤٬۰۷٤٬۷۷۷ ۲۳٬۸٦۷٬٦۲۲ ۷٬۳۷٤٬۷۸٥ ۱۷٬۹۸٥٬۸۷۱  ربح الفترة 

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      الربح العائد إلى: 

 ٥۸٬۷۳۱٬۳۸۰ ۱۸٬۲۸۹٬٦۳۸ ۳٬۹۸۳٬٦۲٥ ۱٤٬۳۷۸٬۳٥٥  شركاء الشركة األم 
 ۳٥٬۳٤۳٬۳۹۷ ٥٬٥۷۷٬۹۸٤ ۳٬۳۹۱٬۱٦۰ ۳٬٦۰۷٬٥۱٦  حصص غیر مسیطرة

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
  ۱۷٬۹۸٥٬۸۷۱ ۷٬۳۷٤٬۷۸٥ ۲۳٬۸٦۷٬٦۲۲ ۹٤٬۰۷٤٬۷۷۷ 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      ربحیة السھم: 
الربحیة األساسیة والمخفضة للسھم 

من صافي ربح الفترة العائد إلى  
 ۰٫۷۲ ۰٫۲۲ ۰٫۰٥ ۰٫۱۸ ٦ شركاء الشركة األم 

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
  



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 الشامل الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)قائمة الدخل 

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.  ۲۲إلى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 
٤  

  

لفترة الثالثة 
أشھر المنتھیة  

 سبتمبر ۳۰في 
 م ۲۰۲۲

لفترة الثالثة 
أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۱

لفترة التسعة 
أشھر المنتھیة  

 سبتمبر ۳۰في 
 م ۲۰۲۲

لفترة التسعة 
أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۱

 لایر سعودي لایر سعودي سعوديلایر  لایر سعودي  
      

 ۹٤٬۰۷٤٬۷۷۷ ۲۳٬۸٦۷٬٦۲۲ ۷٬۳۷٤٬۷۸٥ ۱۷٬۹۸٥٬۸۷۱  الربح للفترة 
   ───────  ───────  ───────  ─────── 

      الدخل الشامل اآلخر  
بنود لن یتم إعادة تصنیفھا إلى  

      الربح أو الخسارة 
      

التغیر في القیمة العادلة للموجودات 
المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  

 )  ٦۳٬۱۸۲( ) ٦۹۱٬۲۰٤( - ) ٦۹۱٬۲۰٤(  الشامل اآلخر  
      

البنود المعاد أو قد یعاد تصنیفھا 
      الحقا إلى الربح أو الخسارة   

        
      
الجزء  -تحوطات التدفق النقدي  

 ۱٬۲۲۰٬۸٤٥ ٦٬۱۷٦٬۷۹۲ )۲٬۷۸۰٬۷٤٥( ۳۱۷٬۲۱۸  الفعال من التغیرات في القیمة العادلة  
   ───────  ───────  ───────  ─────── 

(الخسارة)/الدخل الشامل اآلخر 
 ۱٬۱٥۷٬٦٦۳ ٥٬٤۸٥٬٥۸۸ )۲٬۷۸۰٬۷٤٥( ) ۳۷۳٬۹۸٦(  للفترة 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
 
 ۹٥٬۲۳۲٬٤٤۰   ۲۹٬۳٥۳٬۲۱۰ ٤٬٥۹٤٬۰٤۰   ۱۷٬٦۱۱٬۸۸٥  إجمالي الدخل الشامل للفترة  

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:

 ٦۰٬۹٦۸٬٦٤۷ ۱۹٬۸٤٤٬۳۱٦ ۳٬۸٥۹٬۱۱۰   ۱۳٬۸۰۲٬٤۹۲  شركاء الشركة األم 
 ۳٤٬۲٦۳٬۷۹۳ ۹٬٥۰۸٬۸۹٤ ۷۳٤٬۹۳۰  ۳٬۸۰۹٬۳۹۳   مسیطرةحصص غیر 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
  ۱۷٬٦۱۱٬۸۸٤٬٥ ٥۹٤٬۰٤۰ ۲۹٬۳٥۳٬۲۱۰ ۹٥٬۲۳۲٬٤٤۰ 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 



 
 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة 
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في 

 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.  ۲۲إلى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 
٥  

 
 اإلیضاح

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۲

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 مراجعة غیر مراجعة  
 لایر سعودي لایر سعودي  الموجودات

    المتداولةالموجودات غیر 
 ۲٤٥٬۳٤۹٬٦۷٤ ۲۳۱٬۰۰٦٬۱۸٤ ۷  ممتلكات وآالت ومعدات 

 ۱۸۱٬۷۱٥٬۲۹۸ ۲٦۷٬٤۲۳٬۲٥٤ ۹ موجودات أعمال تحت التنفیذ 
 ۳٬۰٥۲٬۸٥۲٬۸۸۱ ۳٬۰۳۲٬٦۰٤٬۲٤۹ ۸ موجودات غیر ملموسة 

 ۸٬۷۷٦٬۷٦۰ ۸٬۷۷٦٬۷٦۰ ۱۰ الشھرة
 ۹۰٬۱۳۲٬۲۳۷ ۹۸٬٤۲٥٬٥٥۹ ۱۳ موجودات حق االستخدام

 ۱۱۸٬۰٤۱٬۹۹٤ ۱۱٦٬۱۲۸٬٦٥٤  عقارات استثماریة
 ۱۸۸٬۰۲۰٬٤٦۱ ۲۰۷٬۱۸۸٬٦٦۲ ۱۱ شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة 

 ۱٤٬۹۰۹٬٥۳۲ ۱٤٬۲۱۸٬۳۲۸ ۱۲ موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 - ٥۱٤٬٤۳۱  أدوات مالیة مشتقة

 ٤٬٥۲۷٬٤۹۸ ٤٬٥۲۷٬٤۹۸  موجودات ضریبة مؤجلة
   ────────  ──────── 

 ۳٬۹۰٤٬۳۲٦٬۳۳٥ ۳٬۹۸۰٬۸۱۳٬٥۷۹  إجمالي الموجودات غیر المتداولة
   ────────  ──────── 

    الموجودات المتداولة
 ۲٥٬۹۳٤٬۹۹۷ ۳۰٬۱۲۸٬۳۳۷  مخزون

 ۱٦۱٬۷۹۳٬٦۲۳ ۱۸٤٬٤۲٤٬۸٤۲  ذمم مدینة تجاریة ومبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرى 
 ۱۰٬٦۲۲٬۳۲۲ ۱۳٬۲۸۱٬۲۱٤ ۱۸ المستحق من أطراف ذات عالقة 

 --  ٤۷۷٬۷۱۱٬۰۹۸ ۳-۱٤ ودائع قصیرة األجل 
 ۸۹۲٬۳۷٤٬۰۹۱ ۱۷۹٬۱۳۳٬۸۷٦ ۱٤ النقد وما في حكمھ

   ────────  ──────── 
 ۱٬۰۹۰٬۷۲٥٬۰۳۳ ۸۸٤٬٦۷۹٬۳٦۷  الموجودات المتداولةإجمالي 

   ────────  ──────── 
 ٤٬۹۹٥٬۰٥۱٬۳٦۸ ٤٬۸٦٥٬٤۹۲٬۹٤٦  إجمالي الموجودات

  ══════════ ══════════ 
    حقوق الملكیة والمطلوبات 

    حقوق الملكیة 
 ۸۱٦٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸۱٦٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٥ رأس المال 
 ۳٦٬٤۰۹٬۰٦۳ ۳٦٬٤۰۹٬۰٦۳  عالوة أسھم

 ۹٦٬۱۱۱٬۹۰۸ ۹٦٬۱۱۱٬۹۰۸  احتیاطي نظامي 
 ۳۳٤٬۹۹۲٬۸۹۸ ۳۳٦٬٥٤۷٬٥۷٦  مكونات حقوق ملكیة أخرى  

 ۲۰۲٬٥۰۰٬۲٦۰ ۱٥٥٬٥۰۹٬۸۹۸  أرباح مبقاة 
   ────────  ──────── 

 ۱٬٤۸٦٬۰۱٤٬۱۲۹ ۱٬٤٤۰٬٥۷۸٬٤٤٥  حقوق الملكیة العائدة إلى الشركاء في الشركة األم  
 ۸۱۰٬۳۷۲٬۳۷۱ ۷۸۹٬۱۱۲٬۲۷۳  مسیطرةحصص غیر 

   ────────  ──────── 
 ۲٬۲۹٦٬۳۸٦٬٥۰۰ ۲٬۲۲۹٬٦۹۰٬۷۱۸  إجمالي حقوق الملكیة 

   ────────  ──────── 
    المطلوبات غیر المتداولة  

 ۱٬۳٦۹٬۲۹۹٬۸۰٥   ۱٬۳۸۱٬۸۳٥٬٦۰۹ ۳-۸ التزام بموجب اتفاقیة امتیاز خدمة
 ٦٤۸٬۱٤٦٬۸٦٥   ٥۹۱٬۱٦۳٬٤٥٤  ۱٦ بنكیةقروض طویلة األجل وتسھیالت 

 ٥۲٬۷٥٤٬۷۲۳   ٥۷٬٤٥۳٬۸٥٥   مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 ۲٬۰۳٤٬۰۲۷  ۲٬۰۷۳٬٦۲۰  ۱۷ المخصصات طویلة األجل  

 ٥٬٦٦۲٬۳٦۱ --  ۱٦ أدوات مالیة مشتقة
 ۸۸٬۷۹٦٬۱۱۳ ۹٤٬۹۳۰٬۳٥٥ ۱۳ الجزء غیر المتداول -مطلوبات عقود إیجار 

   ────────  ──────── 
 ۲٬۱٦٦٬٦۹۳٬۸۹٤ ۲٬۱۲۷٬٤٥٦٬۸۹۳  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

   ────────  ──────── 
    المطلوبات المتداولة 

 ۱٦۹٬۰۲۷٬۷۱۳   ۱٦۲٬۰۹۲٬٦۰۰ ۳-۸ الجزء المتداول بموجب ترتیبات امتیاز الخدمة
 ۷۳٬۲۱۰٬٥۲۹   ۷۹٬۲۷٤٬۰۳٦  ۱٦ الجزء المتداول من قروض طویلة األجل وتسھیالت بنكیة 

 ۲٦۰٬۷٦۸٬۰٥۳ ۲٤۳٬۸٥۸٬۰۱۸  ذمم دائنة تجاریة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى 
 ۱۸٬٦۲۲٬۱۷٥   ۱۰٬٥۷٤٬٥۲۲   الزكاة وضریبة الدخل المستحقة

 ۸٬۷۳۹٬٥۷٦   ۱۱٬۱۹۲٬۱٥۹  ۱۳ الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإلیجار
 ۱٬٦۰۲٬۹۲۸  ۱٬۳٥٤٬۰۰۰  ۱۸ المستحق إلى طرف ذي عالقة  

   ────────  ──────── 
 ٥۳۱٬۹۷۰٬۹۷٤ ٥۰۸٬۳٤٥٬۳۳٥  إجمالي المطلوبات المتداولة 

   ────────  ──────── 
 ۲٬٦۹۸٬٦٦٤٬۸٦۸ ۲٬٦۳٥٬۸۰۲٬۲۲۸  إجمالي المطلوبات 

   ────────  ──────── 
 ٤٬۹۹٥٬۰٥۱٬۳٦۸ ٤٬۸٦٥٬٤۹۲٬۹٤٦ إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات

  ══════════ ══════════ 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة 

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.  ۲۲إلى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 
٦  

 

 
 

 
 

   حقوق الملكیة العائدة إلى شركاء الشركة األم 
     مكونات حقوق ملكیة أخرى     

 
 المال رأس

 لایر سعودي
 إصدار عالوة

 لایر سعودي

 احتیاطي 
 نظامي 

 لایر سعودي

تأثیر تخفیض نسبة  
الملكیة في الشركات  

                التابعة
 لایر سعودي

 
احتیاطیات تقییم  

 اكتواري 
 لایر سعودي

احتیاطي تحوط  
 التدفق النقدي
 لایر سعودي

أرباح غیر  
محققة من  
استثمارات  

بالقیمة العادلة  
من خالل  

الدخل الشامل  
 اآلخر 

 لایر سعودي

 
 
 مبقاة أرباح

 لایر سعودي

 
 
 
 

 اإلجمالي 
 لایر سعودي

 
 الحصص

 المسیطرة  غیر
 لایر سعودي

 
 
 

 حقوق الملكیة إجمالي
 لایر سعودي  

  
  

         
ینایر   ۱الرصید في 

 ۲٬۲۹٦٬۳۸٦٬٥۰۰ ۸۱۰٬۳۷۲٬۳۷۱ ۱٬٤۸٦٬۰۱٤٬۱۲۹ ۲۰۲٬٥۰۰٬۲٦۰ ٥٬۳۳۹٬۳۸۲ ) ۲٬۰٥۸٬۸۳٤( ) ۱۱٬۹۷۱٬٤۰۲( ۳٤۳٬٦۸۳٬۷٥۲ ۹٦٬۱۱۱٬۹۰۸ ۳٦٬٤۰۹٬۰٦۳ ۸۱٦٬۰۰۰٬۰۰۰ م (مراجعة) ۲۰۲۲
            

 ۲۳٬۸٦۷٬٦۲۲ ٥٬٥۷۷٬۹۸٤ ۱۸٬۲۸۹٬٦۳۸ ۱۸٬۲۸۹٬٦۳۸ -- -- -- -- -- -- -- الربح للفترة 
            

 ٥٬٤۸٥٬٥۸۸ ۳٬۹۳۰٬۹۱۰ ۱٬٥٥٤٬٦۷۸ -- ) ٦۹۱٬۲۰٤( ۲٬۲٤٥٬۸۸۲ -- -- -- -- -- اآلخر الدخل الشامل 
 ۲۹٬۳٥۳٬۲۱۰ ۹٬٥۰۸٬۸۹٤ ۱۹٬۸٤٤٬۳۱٦ ۱۸٬۲۸۹٬٦۳۸ ) ٦۹۱٬۲۰٤( ۲٬۲٤٥٬۸۸۲ -- -- -- --  -- إجمالي الدخل الشامل 

            
 ) ۹٥٬۹۲۰٬٥۲٤( ) ۳۰٬٦٤۰٬٥۲٤( ) ٦٥٬۲۸۰٬۰۰۰( ) ٦٥٬۲۸۰٬۰۰۰( -- -- -- -- -- -- -- توزیعات أرباح مدفوعة 

            
            صافي الحركة في  

 ) ۱۲۸٬٤٦۸( ) ۱۲۸٬٤٦۸( -- -- -- -- -- -- -- -- -- الحصص غیر المسیطرة  
            

سبتمبر   ۳۰الرصید في 
 ۲٬۲۲۹٬٦۹۰٬۷۱۸ ۷۸۹٬۱۱۲٬۲۷۳ ۱٬٤٤۰٬٥۷۸٬٤٤٥ ۱٥٥٬٥۰۹٬۸۹۸ ٤٬٦٤۸٬۱۷۸ ۱۸۷٬۰٤۸ ) ۱۱٬۹۷۱٬٤۰۲( ۳٤۳٬٦۸۳٬۷٥۲ ۹٦٬۱۱۱٬۹۰۸ ۳٦٬٤۰۹٬۰٦۳ ۸۱٦٬۰۰۰٬۰۰۰ م (غیر مراجعة) ۲۰۲۲

            



 
 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) (یتبع) 
 م ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.  ۲۲إلى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 
۷  

 
 

   حقوق الملكیة العائدة إلى شركاء الشركة األم 
     مكونات حقوق ملكیة أخرى     

 
 المال   رأس

 لایر سعودي 

  عالوة
 اإلصدار 

 لایر سعودي 

 احتیاطي
 نظامي

 لایر سعودي 

التغییرات في  
الملكیة في  

                الشركات التابعة
 لایر سعودي 

 
احتیاطیات تقییم 

 اكتواري 
 لایر سعودي 

احتیاطي 
تحوط التدفق  

 النقدي 
 لایر سعودي 

 
أرباح غیر 
محققة من 
استثمارات  

بالقیمة العادلة  
من خالل  

الدخل الشامل  
 اآلخر 

 لایر سعودي 

 
 
 مبقاة أرباح

 لایر سعودي 

 
 
 
 

 اإلجمالي  
 لایر سعودي 

 
 الحصص

 المسیطرة  غیر
 لایر سعودي 

 
 
 

 حقوق الملكیة   إجمالي
 لایر سعودي  

  
  

         
  م۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 

 ۱٬۷۰۹٬٥۷۷٬۰۹۲ ٥۳٤٬۹۹٥٬۷۱٥ ۱٬۱۷٤٬٥۸۱٬۳۷۷ ۲٤۸٬۳۲۹٬۷۷٤ ٥٬٤۰۲٬٥٦٤ ) ۸٬٥۲۰٬۷۰۳( ) ۱٤٬٤۹٦٬۸۷۱( ۱٬۱۳۳٬٤۷٤ ۹۰٬۳۲٤٬۰۷٦ ۳٦٬٤۰۹٬۰٦۳ ۸۱٦٬۰۰۰٬۰۰۰ (مراجعة) 
            

 ۹٤٬۰۷٤٬۷۷۷ ۳٥٬۳٤۳٬۳۹۷ ٥۸٬۷۳۱٬۳۸۰ ٥۸٬۷۳۱٬۳۸۰ -- -- -- -- -- -- -- الربح للفترة 
            

 ۱٬۱٥۷٬٦٦۳ ) ۱٬۰۷۹٬٦۰٤( ۲٬۲۳۷٬۲٦۷ -- ) ٦۳٬۱۸۲( ۲٬۳۰۰٬٤٤۹ -- -- -- -- -- الدخل الشامل اآلخر / (الخسارة) 
 ۹٥٬۲۳۲٬٤٤۰ ۳٤٬۲٦۳٬۷۹۳ ٦۰٬۹٦۸٬٦٤۷ ٥۸٬۷۳۱٬۳۸۰ ) ٦۳٬۱۸۲( ۲٬۳۰۰٬٤٤۹ -- -- -- -- -- إجمالي الدخل الشامل 

            
 ) ۱۱۸٬۰۰۷٬۲۰۱( ) ٥۲٬۷۲۷٬۲۰۱( ) ٦٥٬۲۸۰٬۰۰۰( ) ٦٥٬۲۸۰٬۰۰۰( -- -- -- -- -- -- -- توزیعات أرباح مدفوعة 

            
  -التغیرات في حصص الملكیة 
بیع حقوق الملكیة إلى الحصة 

 ٦٤۸٬۳٥٦٬۸۹٦ ۳۰۰٬٥٦۸٬۹۳۱ ۳٤۷٬۷۸۷٬۹٦٥ -- -- ۲٬٤۳۸٬۲۹٦ ۲٬۷۹۹٬۳۹۱ ۳٤۲٬٥٥۰٬۲۷۸ -- -- -- غیر المسیطرة 
 -- -- -- -- -- -- -- -- -- ۱٬٦۹۰٬۲٤۸ ۱٬٦۹۰٬۲٤۸ 

صافي الحركة في الحصة غیر  
            المسیطرة 

  ───────  ──────  ──────  ───────  ─────  ──────  ──────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
  م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰الرصید في 

 ۲٬۳۳٦٬۸٤۹٬٤۷٥ ۸۱۸٬۷۹۱٬٤۸٦ ۱٬٥۱۸٬۰٥۷٬۹۸۹ ۲٤۱٬۷۸۱٬۱٥٤ ٥٬۳۳۹٬۳۸۲ ) ۳٬۷۸۱٬۹٥۸( ) ۱۱٬٦۹۷٬٤۸۰( ۳٤۳٬٦۸۳٬۷٥۲ ۹۰٬۳۲٤٬۰۷٦ ۳٦٬٤۰۹٬۰٦۳ ۸۱٦٬۰۰۰٬۰۰۰ (غیر مراجعة) 
 ════════ ═══════ ═══════ ════════ ══════ ═══════ ═══════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 



 
 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.  ۲۲إلى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 
۸  

 

 اإلیضاح 

 لفترة التسعة
 أشھر المنتھیة 

  في ۳۰ سبتمبر
 م ۲۰۲۲

 لفترة التسعة
 أشھر المنتھیة 

  في ۳۰ سبتمبر
 م ۲۰۲۱

 لایر سعودي لایر سعودي  
    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

 ۱۱۰٬۸۹٤٬٥۸۸ ۳۷٬۹۷۸٬۷۳۸  الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل 
    التعدیالت لـ:

 ۱۲۹٬۳۷۳٬۲٦٥ ۱۲۸٬٦۸۲٬۳۳٥   استھالك وإطفاء  
 ۷٬٥۳۲٬٤۱٥ ۹٬۷۰۷٬۸۰۸  مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

 ۲٬۰۸٤٬۰۹۷ ۳٬۷٤۹٬۸۱۰  إطفاء إیجارات مقدمة
الحصة في أرباح شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، 

 ) ۱۹٬٤۲۳٬۲۹۱( (۲۲٬۹۷۳٬٥۰۱) ۱۱ بالصافي 
 --  (۸٬۰۱۱٬۷۰۹)  قصیرة األجل إیرادات من ودائع 

 ) ۳۰۲٬۸٦۹( (۲۲٤٬٥۲۲)  عكس خسائر ائتمانیة متوقعة  
 ) ۱۹٬٥۹۷( ۱٬۱۳٤٬٦۲۲  مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم 

 ۱۸٬۹۱۱ (۱٬۰۸۸٬۹۳۷)  (الربح) / الخسارة من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٤٤٬۱٦٦ ۳۹٬٥۹۳  مخصص تكالیف تفكیك 
 )٥٬۷۲۷٬۷٤۰( --  الغرض منھعكس مخصص انتفى 
 ۱٥۲٬۹۲٥٬٥٦٥ ۱٥۷٬٤۳٤٬۲۳٥  أعباء تمویلیة، بالصافي

  ۳۰٦٬٤۲۸٬٤۷۲ ۳۷۷٬۳۹۹٬٥۱۰ 
    التغییرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 ) ۷۰٬۹۷۸٬۰۱۰( (۲۲٬٤۰٦٬٦۹۷)  ذمم مدینة تجاریة ومبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرى
 ) ٥۱۳٬۲۱٥( (۲٬٦٥۸٬۸۹۲)  ذات عالقة المستحق من أطراف 

 )٥٬٤۱٤٬۱٥۱( (٥٬۳۲۷٬۹٦۲)  مخزون
 )۱۳٥٬۹۲۷٬۲٥٦( (۱۳٦٬۸۳٤٬۷۹٤)  ذمم دائنة تجاریة ومستحقات ومطلوبات أخرى

   ۱٬٤۳۱٬٦۷٥  (۲٤۸٬۹۲۸)  المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
  ۱٦٥٬۹۹۸٬٥٥۳ ۱۳۸٬۹٥۱٬۱۹۹  النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

   
 )۲٬۷۲۹٬٦٥۸( (٥٬۰۰۸٬٦۷٦)  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مدفوعة  
 ) ۱۷٬٦۱۷٬۰٤۷( (۲۹٬٤۸۷٬۱۳۷)  أعباء تمویلیة مدفوعة 
 ) ۱٤٬۲۷۲٬۸٥۰( (۲۲٬۱٥۸٬۷٦۹)  الزكاة وضریبة الدخل المدفوعة  

  ۱۳۱٬۳۷۸٬۹۹۸ ۸۲٬۲۹٦٬٦۱۷  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 
   

    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
توزیعات أرباح مستلمة من االستثمار في شركات مستثمر فیھا  

 ٦٬٥٦٤٬۰۷۸ ۷٬۲۳۳٬۳۰۰ ۱۱ بطریقة حقوق الملكیة 
 ) ٤٥٬۰۲٥٬۷۰۱( (۳٬٤۲۸٬۰۰۰) ۱۱ استثمار في شركة زمیلة خالل الفترة 

 ٦٤۸٬۳٥٦٬۸۹٦ --  ملكیة إلى حصة غیر مسیطرةمتحصالت من بیع حصة حقوق 
 ۱۳٤٬٥٥۱ ۱٬۲۹۲٬۳۲۸  متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  

إلى ممتلكات وآالت ومعدات، وأعمال رأسمالیة تحت   إضافات
  التنفیذ، وموجودات غیر ملموسة وموجودات حق استخدام

 
(۱۷۲٬۲۷۷٬۲۲۷) 

 
)٦۷٬٤۹٦٬۲۲۸ ( 

 --  (٤۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰)  استثمار في ودائع قصیرة األجل 
 ٥٤۲٬٥۳۳٬٥۹٦ (٦۳۷٬۱۷۹٬٥۹۹)  صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة االستثماریة 

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

 ) ٥۲٬۷٦٤٬۸٦۸( (٥٤٬٦٦۹٬۹۱۸)  سداد قرض طویل األجل 
 )۸٬۳٥۳٬۱٤٤( (۷٬٦۳۸٬۳۲۳)  مطلوبات عقود إیجار مدفوعة

 ٦٥٬۰۰۰٬۰۰۰ --  استالم قروض طویلة األجل 
 ) ٦٥٬۲۸۰٬۰۰۰( (٦٥٬۲۸۰٬۰۰۰) ۱٥ توزیعات أرباح مدفوعة

توزیعات أرباح مدفوعة إلى حصة غیر مسیطرة بواسطة  
 ) ٥۲٬۷۲۷٬۲۰۱( (۳۰٬٦٤۰٬٥۲٤)  شركات تابعة

 ۱٬٦۹۰٬۲٤۸ (۱۲۸٬٤٦۸)  صافي الحركة في الحصص غیر المسیطرة
 )۱۱۲٬٤۳٤٬۹٦٥( (۱٥۸٬۳٥۷٬۲۳۳)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

    
 ٥٦۱٬٤۷۷٬٦۲۹ (۷۱۳٬۲٤۰٬۲۱٥)  (النقص) / الزیادة في النقد وما في حكمھصافي 

 ۳۳٦٬٥۳۳٬۹۲۷ ۸۹۲٬۳۷٤٬۰۹۱  النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
 ۸۹۸٬۰۱۱٬٥٥٦ ۱۷۹٬۱۳۳٬۸۷٦ ۱٤ النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 

    
    المعلومات اإلضافیة غیر النقدیة 

الجزء الفعال من التغیرات في القیمة  -تحوطات التدفق النقدي 
 ۳٬٦٥۹٬۱٤۱ (٦٬۱۷٦٬۷۹۲)  العادلة 



 
 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 
۹  

 
 التنظیم واألنشطة .۱

أو "سیسكو") ھي شركة مساھمة تأسست   األم"  "الشركة  أو  الصناعیة ("الشركة"  للخدمات  السعودیة  ً الشركة  لنظام    وفقا
  ۱۸افق  ھـ (المو۱٤۰۹ربیع األول   ۷بتاریخ  ۲۲۳الشركات في المملكة العربیة السعودیة بموجب قرار وزارة التجارة رقم 

ھـ (الموافق  ۱٤۰۹ربیع الثاني    ۱۰بتاریخ    ٤۰۳۰۰٦۲٥۰۲م) والشركة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  ۱۹۸۸أكتوبر  
المباني ۱۹۸۸نوفمبر    ۲۰ الصناعیة وإنشاء  المصانع والمنشآت  الصیانة والتشغیل وإدارة  أعمال  م) وتزاول نشاطھا في 

ترفیھیة ومراكز التسوق والمطاعم ومشاریع التموین وإنشاء المستشفیات  السكنیة وجمیع المرافق ذات الصلة كالمراكز ال
وتقدیم   وعالمیا  محلیا  المصانع  منتجات  وتسویق  الصناعیة  والشركات  المصانع  لعمال  الصحیة  الخدمات  لتقدیم  والمباني 

 الشركات التابعة وإدارتھا.الخدمات والمشاركة في تشكیل الشركات. یتمثل النشاط الرئیسي للشركة األم في االستثمار في 
 یقع المركز الرئیسي المسجل للشركة األم في العنوان التالي: 

 المركز السعودي لألعمال 
 ،  ۱٤۲۲۱صندوق برید 

 ،  ۲۱٤۲٤جدة 
 المملكة العربیة السعودیة. 

تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة موجودات، التزامات ونتائج عملیات الشركة األم وشركاتھا التابعة 
المالي وبنفس  التقریر  التابعة بنفس فترة  المالیة للشركات  القوائم  إلیھا مجتمعة بـ ("المجموعة"): ویتم إعداد  التالیة یشار 

 ألم.   السیاسات المحاسبیة للشركة ا
 
 األنشطة الرئیسیة  الملكیة الفعلیة بلد التأسیس  الشركة

 سبتمبر  ۳۰  
 م ۲۰۲۲

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۱

 

     
الشركة السعودیة لتنمیة التجارة 

 والصادرات ("تصدیر")
المملكة العربیة  

 السعودیة
إدارة وتشغیل مشروع التخزین وإعادة التصدیر   ٪ ۷٦ ٪۷٦

األرض   على  جدة  المقام  میناء  من  المستأجرة 
 اإلسالمي.

     
  –شركة كنداسة لخدمات المیاه 

 شركة مساھمة مقفلة
 ("كنداسة") 

المملكة العربیة  
 السعودیة

 محطات تحلیة وتنقیة المیاه وبیعھا. ٪ ٦٥ ٪٦٥

     
شركة تشغیل الخدمات المساندة 

 المحدودة ("إسناد") 
المملكة العربیة  

 السعودیة
تطویر وتشغیل المدن الصناعیة وإنشاء وتشغیل   ٪ ۹۹٫۲۸ ۹۹٫۲۸٪

الترفیھیة  والمراكز  التموین  ومراكز  المطاعم 
وإقامة محطات الوقود وورش خدمات وصیانة 
السیارات وشراء األراضي إلقامة المباني علیھا 

 واستثمارھا بالبیع أو اإلیجار.
     

شركة محطة بوابة البحر  
 األحمر المحدودة 

المملكة العربیة  
 السعودیة

محطات   ٪ ۳٦٫۳٦ ٪۳٦٫۳٦ وصیانة  وتشغیل  وإنشاء  تطویر 
 الحاویات وكذلك أعمال الحفر والردم. 

     
شركة البحر األحمر لتطویر 

 شركة مساھمة مقفلة  –الموانئ 
المملكة العربیة  

 السعودیة
محطات  تطویر   ٪ ٦۰٫٦ ٪٦۰٫٦ وصیانة  وتشغیل  وإنشاء 

 الحاویات وكذلك أعمال الحفر والردم. 
 

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



 
 السعودیة للخدمات الصناعیةالشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۱۰ 

 

 أسس اإلعداد  .۲
 
 المحاسبةأساس  ۲-۱
 

ً تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  "التقریر المالي األولي" المعتمد في   ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي   وفقا
 المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.  

 
ولیة الموحدة المختصرة كافة المعلومات المطلوبة لكامل القوائم المالیة السنویة المعدة وفقاً  ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األ

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فضالً عن المعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من 
ھا جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین، ویجب قراءت

وعلى الرغم من ذلك، تم إدراج إیضاحات تفسیریة   م ("آخر القوائم المالیة السنویة الموحدة").۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  
ة وأداءھا منذ آخر قوائم مالیة موحدة مختارة لشرح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي للمجموع

 سنویة.
 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات الھامة  ۲-۲
 

یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة استخدام اإلدارة أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر في 
والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة. من  تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة لإلیرادات 

الممكن أن تؤدي الشكوك حول ھذه االفتراضات والتقدیرات إلى نتائج قد تتطلب تعدیالت جوھریة على القیم الدفتریة لألصل  
 أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلیة.

 
اییر المتوافرة عندما تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة. قد  أقامت المجموعة افتراضاتھا وتقدیراتھا على المع

تتغیر الظروف واالفتراضات الحالیة حول التطورات المستقبلیة بسبب ما قد یطرأ على السوق من تغیرات أو أحوال تقع  
 أدناه. ۳-۲نظر أیضا اإلیضاح خارج سیطرة المجموعة. إن مثل ھذه التغیرات تنعكس على االفتراضات عند وقوعھا. ا

 
األحكام الھامة المستخدمة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات ھي نفسھا 

 م. ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱التي تم وصفھا في آخر قوائم مالیة موحدة سنویة للسنة المنتھیة في 
 
 أساس القیاس  ۲-۳
 

الق المختصرة  تم إعداد ھذه  الموحدة  ً وائم المالیة األولیة  المالیة بالقیمة   وفقا الموجودات  التاریخیة، باستثناء  التكلفة  ألساس 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، واألدوات المالیة المشتقة التي یتم تسجیلھا بقیمھا العادلة ومنافع الموظفین، والتي یتم 

 لمنافع المحددة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.قیاسھا بالقیمة الحالیة اللتزام ا
 
 عملة النشاط والعرض  ٤-۲

 
 یتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة باللایر السعودي، والذي یمثل عملة النشاط والعرض للمجموعة.  

 
 

  



 
 السعودیة للخدمات الصناعیةالشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۱۱ 

 

 السیاسات المحاسبیة الھامة .۳
 

إن السیاسات المحاسبیة المطبقة على ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة ھي نفسھا المطبقة على القوائم المالیة  
 م.  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الموحدة السنویة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في 

 
م والتي لیس لھا تأثیر مادي على ھذه ۲۰۲۲ینایر    ۱أصبحت بعض التعدیالت على المعاییر ساریة المفعول اعتبارا من  

 القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.
 

 الوصف المعیار / التفسیر 
ساري اعتبارا من الفترات التي 

  التالي  التاریختبدأ من أو بعد 
   

تكلفة إنجاز عقد   -عقود غیر مجدیة  ۳۷معیار المحاسبة الدولي 
 ) ۳۷المحاسبة الدولي  (التعدیالت على معیار 

 
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر  التحسینات السنویة 
 ۲۰۲۰–۲۰۱۸ المالي

 
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

الممتلكات واآلالت والمعدات: تحصیالت قبل  ۱٦معیار المحاسبة الدولي 
االستخدام المقصود (التعدیالت على معیار 

 )۱٦المحاسبة الدولي 

 
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

إشارة إلى إطار المفاھیم (التعدیالت على   ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ) ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

 
 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد  . ٤

 المفعول بعد.المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الصادرة لكنھا غیر ساریة 
 

 الوصف المعیار / التفسیر 
ساري اعتبارا من الفترات التي 

 التاریخ التالي  تبدأ من أو بعد 
 

 عقود تأمین ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 
 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة   ۱معیار المحاسبة الدولي 
 )۱المحاسبة الدولي  (التعدیالت على معیار 

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ تعریف التقدیرات المحاسبي    ۸معیار المحاسبة الدولي 
ضریبة مؤجلة متعلقة بموجودات ومطلوبات   ۱۲معیار المحاسبة الدولي 

 ناشئة من معاملة منفردة 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

والمعاییر  ۱معیار المحاسبة الدولي 
 للتقریر المالي الدولیة  

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة ۲بیان الممارسة 
 

  ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي 

 
بیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر  

وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك 
المالي  (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر 

 )۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰

 
متاح للتطبیق االختیاري / تاریخ 

السریان مؤجل إلى أجل غیر  
 مسمى 

 
م لیس من المتوقع أن یكون لھا أي تأثیر جوھري على القوائم  ۲۰۲۳ینایر    ۱المعاییر التفسیرات والتعدیالت اعتبارا من  

للمجموعة، أما بالنسبة للمعاییر والتفسیرات والتعدیالت األخرى المذكورة أعاله، تقوم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  
 المجموعة حالیا بتقییم اآلثار المترتبة على القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة عند التطبیق.

  



 
 السعودیة للخدمات الصناعیةالشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۱۲ 

 

 اإلیرادات من مبیعات البضائع والخدمات  . ٥
 

لفترة الثالثة أشھر  
 المنتھیة في

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۲

لفترة الثالثة أشھر 
 المنتھیة في

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۱

 لفترة التسعة أشھر
 المنتھیة في

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۲

لفترة التسعة 
 أشھر المنتھیة في

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۱

 غیر مراجعة غیر مراجعة غیر مراجعة غیر مراجعة 
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
     

 ٥٦٤٬۷۳۰٬۸٥۱ ٤۸۹٬۰٤۰٬۰٥٦ ۱٦٥٬۱۸۹٬۱۱۰ ۱٦۷٬۰۲۳٬۹٤۱ خدمات شحن وتفریغ 
 ۷۳٬۹۹۲٬٦۹٤ ٦٤٬٦٦۹٬٦٥۸ ۲٦٬۰۷۲٬۸٥۲ ۲۲٬۳٥۳٬۱٤۸ بیع میاه صالحة للشرب
 ۷۷٬۳٥٥٬۷۲۰ ۷۰٬۲۸۰٬۸۲٤ ۲٦٬٦۷۸٬۹٤٦ ۲٥٬۲۹۷٬۱٦٤ إیجارات وخدمات دعم 

  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۲۱٤٬٦۷٤٬۲٥۳ ۲۱۷٬۹٤۰٬۹۰۸ ٦۲۳٬۹۹۰٬٥۳۸ ۷۱٦٬۰۷۹٬۲٦٥ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 
 ربحیة السھم . ٦
 

یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة عن طریق قسمة ربح الفترة العائد إلى مالكي األسھم العادیة في الشركة األم على المتوسط 
 الفترة.المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة خالل  

لفترة الثالثة أشھر  
 المنتھیة في

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۲

لفترة الثالثة أشھر 
 المنتھیة في

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۱

 لفترة التسعة أشھر
 المنتھیة في  

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۲

لفترة التسعة 
 أشھر المنتھیة في

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۱

 غیر مراجعة غیر مراجعة غیر مراجعة غیر مراجعة 
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي سعوديلایر  
     

ربح الفترة العائد إلى مالكي األسھم 
 ٥۸٬۷۳۱٬۳۸۰ ۱۸٬۲۸۹٬٦۳۸ ۳٬۹۸۳٬٦۲٥ ۱٤٬۳۷۸٬۳٥٥ العادیة في الشركة األم

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
     

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  
 ۸۱٬٦۰۰٬۰۰۰ ۸۱٬٦۰۰٬۰۰۰ ۸۱٬٦۰۰٬۰۰۰ ۸۱٬٦۰۰٬۰۰۰ المصدرة 

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
     

 ۰٫۷۲ ۰٫۲۲ ۰٫۰٥ ۰٫۱۸ ربحیة السھم األساسیة والمخفضة
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

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



 
 السعودیة للخدمات الصناعیةالشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۱۳ 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  . ۷
 
 سبتمبر ۳۰ 

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱

  م ۲۰۲۱
 مراجعة غیر مراجعة

 لایر سعودي لایر سعودي 
 ۱۸٤٬۱۹۳٬٥۰۳ ۱۷۳٬۲۹۳٬۰۳۲ أخرى   -الممتلكات واآلالت والمعدات    

 ۲٦٬٤٥۳٬۰۲۲ ۲٥٬۰٦۳٬۸۱۳ مشروع إعادة التصدیر   -ممتلكات وآالت ومعدات 
 ۳٤٬۷۰۳٬۱٤۹ ۳۲٬٦٤۹٬۳۳۹ عملیات محطة المیناء  -ومعدات ممتلكات وآالت 

  ────────  ──────── 
 ۲۳۱٬۰۰٦٬۱۸٤ ۲٤٥٬۳٤۹٬٦۷٤ 
 ═════════ ═════════ 
 
ملیون لایر سعودي (السنة المنتھیة   ۳٫۱۸م، بلغت اإلضافات  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في   )أ

في    ۰٫۲٦ملیون لایر سعودي)    ۳٫٥۸م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في   المنتھیة  (السنة  دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي 
ملیون    ۳٫۳۸م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  ملیون لایر سعودي (السنة    ۲٫۸۱ملیون لایر سعودي)    ۰٫٥۲م:  ۲۰۲۱

األخرى ومشروع منطقة اإلیداع وإعادة التصدیر وعملیات محطة المیناء    -لایر سعودي) للممتلكات واآلالت والمعدات  
 على التوالي.  

 
 ). ۱٦اإلیضاح عملیات محطة المیناء مقابل تسھیالت اإلجارة (انظر  -تم رھن ممتلكات وآالت ومعدات المجموعة  ) ب

 
 الموجودات غیر الملموسة  . ۸

 
 سبتمبر ۳۰ 

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 مراجعة غیر مراجعة 
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۱٬٥۷۰٬۳۱۳٬۲٥۱ ۱٬٥۷٥٬۹۸۳٬٦٥۰ )۱-۸حقوق امتیاز الموانئ والموجودات (اإلیضاح 
 ۱٬٤۷۹٬٤۳۱٬۲۱۹ ۱٬٤٥٤٬٦۰۲٬۸۱۲ )۲-۸(اإلیضاح موجودات غیر ملموسة متعلقة بأتعاب ثابتة ومضمونة متغیرة 

 ۳٬۱۰۸٬٤۱۱ ۲٬۰۱۷٬۷۸۷ موجودات غیر ملموسة أخرى  
 ─ ─────── ────────── 
 ۳٬۰۳۲٬٦۰٤٬۲٤۹ ۳٬۰٥۲٬۸٥۲٬۸۸۱ 
   ════════    ════════ 
 

  



 
 السعودیة للخدمات الصناعیةالشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۱٤ 

 

 الموجودات غیر الملموسة (یتبع) .۸
 
 حقوق امتیاز الموانئ والموجودات ۸-۱

 
 ملموسة متعلقة بأتعاب متغیرة ثابتة ومضمونةموجودات غیر  ۸-۲
 

 

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۲

 غیر مراجعة

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱
 مراجعة

 لایر سعودي لایر سعودي 
   التكلفة: 

) من لجنة تفسیرات ۱۲للتفسیر ( وفقاً موجودات غیر ملموسة مسجلة 
 ۱٬٥۳٤٬٥۲۸٬٤۱٦ ۱٬٥۳٤٬٥۲۸٬٤۱٦ )۳-۸المعاییر الدولیة للتقریر المالي (انظر اإلیضاح 

 ────────── ────────── 
   اإلطفاء المتراكم:

 ۲۳٬۱۷۳٬۰٤۷ ٥٥٬۰۹۷٬۱۹۷ في بدایة الفترة / السنة 
 ۳۱٬۹۲٤٬۱٥۰ ۲٤٬۸۲۸٬٤۰۷ المحمل للفترة / السنة 

 ────────── ────────── 
 ٥٥٬۰۹۷٬۱۹۷ ۷۹٬۹۲٥٬٦۰٤ في نھایة الفترة / السنة 

 ────────── ────────── 
 ۱٬٤۷۹٬٤۳۱٬۲۱۹ ۱٬٤٥٤٬٦۰۲٬۸۱۲ صافي القیمة الدفتریة

 ══════════ ══════════ 
 

  

 

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۲

 مراجعةغیر 

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 مراجعة
 لایر سعودي لایر سعودي 

   التكلفة 
 ۲٬٤۸۷٬۸۲۸٬۰٥۹ ۲٬٥۲۱٬٥۰۲٬۸۹٦ الرصید في بدایة الفترة / السنة 

 ۱۰٬۰۷٥٬۲۱۲ ٥٬۲۸۷٬۲۲۹ إضافات خالل الفترة / السنة 
 ۲٤٬۲۰۹٬٥۹۱ ٦۹٬٤۸۷٬٤۰۳ المحول من أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ 

 ) ٦۰۹٬۹٦٦( ) ۱٬۳۸۱٬٥۳۷( الفترة / السنة استبعادات خالل 
  ────────   ──────── 

 ۲٬٥۲۱٬٥۰۲٬۸۹٦ ۲٬٥۹٤٬۸۹٥٬۹۹۱ الرصید في نھایة الفترة / السنة 
  ────────  ──────── 

   إطفاء 
 ۸٦۱٬۹۳٤٬۹۰٥ ۹٥۱٬۱۸۹٬٦٤٥ الرصید في بدایة الفترة / السنة 

 ۸۹٬۸٦٤٬۷۰٦ ٦۹٬۰۲۳٬۱۱۳ المحمل للفترة / السنة 
 ) ٦۰۹٬۹٦٦( ) ۱٬۳۰۰٬٤۱۷( استبعادات خالل الفترة / السنة 

  ────────  ──────── 
 ۹٥۱٬۱۸۹٬٦٤٥ ۱٬۰۱۸٬۹۱۲٬۳٤۱ الرصید في نھایة الفترة / السنة 

  ────────  ──────── 
 ۱٬٥۷۰٬۳۱۳٬۲٥۱ ۱٬٥۷٥٬۹۸۳٬٦٥۰ صافي القیمة الدفتریة

   ════════  ═  ═══════ 



 
 السعودیة للخدمات الصناعیةالشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۱٥ 

 

 الموجودات غیر الملموسة (یتبع) .۸
 
 ومضمونةموجودات غیر ملموسة متعلقة بأتعاب متغیرة ثابتة  ۸-۳
 

ملكیة   ونقل  وتشغیل  بناء  اتفاقیة  للمجموعة،  تابعة  شركة  وھي  والصادرات،  التجارة  لتنمیة  السعودیة  الشركة  أبرمت 
("االتفاقیة") مع الھیئة العامة للموانئ السعودیة ("المواني" أو "المانح") إلنشاء محطة حاویات بمنطقة إعادة التصدیر في  

 میناء جدة اإلسالمي. 
 

التفاقیة الحقاً من الشركة السعودیة لتنمیة التجارة والصادرات إلى شركة محطة بوابة البحر األحمر (شركة أخرى  منحت ا
سنة.  إال   ۳۲م). كانت مدة االتفاقیة في األصل  ۲۰۰۷نوفمبر    ۳ھـ (الموافق  ۱٤۲۸شوال    ۲۲تابعة للمجموعة) اعتباراً من  

وبتاریخ   قامت شركة محط۲۰۱۹دیسمبر    ۲۳أنھ  االمتیاز م،  (اتفاقیة  جدیدة  امتیاز  اتفاقیة  بتوقیع  األحمر  البحر  بوابة  ة 
الجدیدة) مع الھیئة العامة للموانئ السعودیة ("موانئ") حیث تمنح االتفاقیة شركة محطة بوابة البحر األحمر حقوق تشغیل  

اتفاقیة اإلنشاء والتشغ الحالیة بموجب  المحطة  إلى  الشمالیة إضافةً  الحاویات  الملكیة اعتباراً من  محطة  أبریل    ۱یل ونقل 
 سنة من تاریخ السریان االتفاقیة.  ۳۰م (تاریخ سریان االتفاقیة) لمدة ۲۰۲۰

 
تنص اتفاقیة االمتیاز الجدیدة على دفع الرسوم المتغیرة الثابتة والمضمونة على األسعار المحددة على مدى مدة االتفاقیة.  

) "ترتیبات خدمات االمتیاز"، مع التزام مقابل كالتزام  ۱۲لتوجیھات التفسیر (   وفقاً وس  تُسجل األتعاب الثابتة كأصل غیر ملم
ً م وتُقاس  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱مالي وتدرج كالتزام تحت اتفاقیة امتیاز الخدمة خالل السنة المنتھیة في   للمعیار الدولي    وفقا

األخرى على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة    ) "األدوات المالیة". تحمل جمیع الرسوم المتغیرة ۹للتقریر المالي (
 عند وحال تكبدھا. 

 
 موجودات األعمال تحت التنفیذ  . ۹

 
تمثل القیمة الدفتریة لموجودات األعمال تحت التنفیذ المبالغ المدفوعة للمقاولین والموردین عن األعمال المدنیة والمعدات  
فئة   إلى  الدفتریة  وقیمتھا  الموجودات  ھذه  تحویل  سیتم  اكتمالھا،  وبمجرد  االمتیاز.  باتفاقیة  المتعلقة  العقود  وموجودات 

األع وتتكون  المعنیة.  اللوجستیة  الموجودات  للخدمات  جدة  مركز  مشاریع  من  أساسي  بشكل  التنفیذ  تحت  الرأسمالیة  مال 
ومنطقة جدة اللوجستیة التابعة لشركة تصدیر والعمل تحت التنفیذ فیما یتعلق بعملیات محطة المیناء الخاصة بشركة محطة  

دیسمبر   ۳۱سعودي (السنة المنتھیة في  ملیون لایر    ۱٥٥٫٤۳خالل فترة التسعة أشھر، تم إضافة   بوابة البحر األحمر.  
 ملیون) في الموجودات تحت التنفیذ في المجموعة.  ۹۰٫۸٦م:  ۲۰۲۱

 
 الشھرة  . ۱۰

 
ملیون لایر سعودي وقت االستحواذ على شركة كنداسة لخدمات المیاه، شركة تابعة   ۹٫۳سجلت المجموعة شھرة بمبلغ  

ملیون لایر سعودي ونتج عن ذلك صافي قیمة دفتریة    ۰٫٥لغ  للمجموعة. الحقاً، تم تسجیل انخفاض في قیمة الشھرة بمب
 ملیون لایر سعودي). ۸٫۸م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۸٫۸بمبلغ 

 
تقوم اإلدارة بفحص لتحدید إذا كان ھناك انخفاض في قیمة الشھرة سنویا أو عند وجود مؤشر انخفاض. وألغراض فحص  

شھرة على الشركة التابعة (أي الوحدة المولدة للنقد). وقد تم تحدید المبلغ القابل لالسترداد  االنخفاض في القیمة یتم توزیع ال
من الوحدة المولدة للنقد على أساس حساب القیمة قید االستخدام باستخدام توقعات التدفق النقدي على أساس الموازنات المالیة  

 المعتمدة من قبل مجلس إدارة كنداسة. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 السعودیة للخدمات الصناعیةالشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۱٦ 

 

 الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة  . ۱۱
 

 سبتمبر ۳۰ 
 م ۲۰۲۲

 غیر مراجعة

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۱

 مراجعة

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۱

 غیر مراجعة
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
    

 ۱۳٦٬۹۲۲٬٤٦۰ ۱۳٦٬۹۲۲٬٤٦۰ ۱۸۸٬۰۲۰٬٤٦۱ الرصید في بدایة الفترة/السنة 
مستثمر فیھا بطریقة الحصة في أرباح شركات 

 ۱۹٬٤۲۳٬۲۹۱ ۲۳٬٦۸۲٬٤٥۹ ۲۲٬۹۷۳٬٥۰۱ حقوق الملكیة، بالصافي 
 ٤٥٬۰۲٥٬۷۰۱ ٤٤٬٥٤٤٬٤۳٦ ۳٬٤۲۸٬۰۰۰ استثمار مكون خالل السنة 

حصة في خسائر اكتواریة في شركات زمیلة 
 --  ) ۱۲٥٬٤۸٥( --  معترف بھا في الدخل الشامل األخر 

 )٦٬٥٦٤٬۰۷۸( ) ۱۷٬۰۰۳٬٤۰۹( ) ۷٬۲۳۳٬۳۰۰( توزیعات أرباح مستلمة خالل الفترة / السنة 
    

 ۱۹٤٬۸۰۷٬۳۷٤ ۱۸۸٬۰۲۰٬٤٦۱ ۲۰۷٬۱۸۸٬٦٦۲ الرصید في نھایة الفترة / السنة 
    
 

 شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة ۱۱-۱
  

 الشركات الزمیلة
األنشطة  
 الرئیسیة

  بلد
 التأسیس 

 نسبة الملكیة 
 القیمة الدفتریة الفعلیة 

   
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 مراجعة غیر مراجعة مراجعة غیر مراجعة   
 سعوديلایر  لایر سعودي     

الشركة الدولیة  
لتوزیع المیاه  

المحدودة 
 (اإلیضاح أ)

أعمال الصرف  
الصحي وتنقیة 
المیاه وتأجیر  
 معدات المیاه 

 المملكة 
 العربیة 
 السعودیة

٥۰٪ ٥۰ ٪ ۹٦٬۹۱٥٬۸۷۲ ۹۰٬۱۹۹٬۷۹۳ 
       

شركة خدمات 
المیاه والبیئة 

 السعودیة 
 (اإلیضاح ب)  

أعمال الكھرباء  
واألعمال والمیاه 

المیكانیكیة  
والصیانة  
 والتشغیل.

 المملكة 
 العربیة 
 السعودیة

۳۱٫۸٥٪ ۳۱٫۸٤٬ ٪ ٥۰۱۰٬۳۲۹ ٤٬٤۸۰٬۳۲٦ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 السعودیة للخدمات الصناعیةالشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۱۷ 

 

 الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (یتبع)  .۱۱
 

 األنشطة الرئیسیة  الشركات الزمیلة
  بلد

 التأسیس 
 نسبة الملكیة  

 القیمة الدفتریة  الفعلیة

   
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱

   
غیر 

 مراجعة غیر مراجعة مراجعة مراجعة 
شركة الجبر  

تالكي السعودیة 
 المحدودة 

مقاوالت، إنشاءات  
وعملیات صیانة 

 المصانع والمخازن 

 المملكة 
 العربیة 
 ٤۸٬٦۳۸٬۱٦۲ ٥٦٬۳۷۱٬۷۱۰ ٪ ۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ السعودیة

       
شركة زنمت اس 

ایھ فادوز  
 (اإلیضاح ج) 

التخزین والتداول  
والوساطة في  

 السلع 

بلدیة 
 لختنشتاین 

۱۹٪ ۱۹ ٪ ۲٬۷۸۳٬۰۱۱ ۲٬۱۸۷٬۹٦۹ 
       

شركة جرین دوم  
 (اإلیضاح د) 

وإدارة استثمار 
الشركات التي تقدم  

 خدمة لوجستیة

اإلمارات 
العربیة 
 ٤۲٬٥۱٤٬۲۱۱ ٤۷٬۱۰۷٬۷٤۰ ٪ ۲٤ ٪۲٤ المتحدة

       
     ۲۰۷٬۱۸۸٬٦٦۲ ۱۸۸٬۰۲۰٬٤٦۱ 

 
لیس لدى الشركة األم أي سیطرة مباشرة على إدارة وعملیات الشركة الدولیة لتوزیع المیاه المحدودة وبالتالي  )أ

 تم تصنیفھا كشركة زمیلة ویتم المحاسبة عنھا كشركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة.
 

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

 
للشركة السعودیة لتنمیة التجارة والصادرات المحدودة (شركة   ٪ ۲٥شركة زنمت اس ایھ فادوز مملوكة بنسبة   ) ج

 . للشركة األم ٪۷٦تابعة)، المملوكة بدورھا بنسبة 
 

لشركة تصدیر، وھي مملوكة    ٪۳۱٫٦٦شركة جرین دوم القابضة المحدودة ("جرین دوم") مملوكة بنسبة   )د
في    ٪۷٦بنسبة   و  (الموافق  ۱٤٤۳شوال    ۱۱لسیسكو.  في  ۲۰۲۲مایو    ۱۲ھـ  سیسكو  وافق مساھمو  م)، 

شركة سیسكو. ٪ في شركة جرین دوم إلى  ۳۱٫٦٦جمعیتھم العمومیة السنویة على تحویل حصة تصدیر بنسبة  
وكما في تاریخ التقریر الخاص بھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة، لم یتم االنتھاء من اإلجراءات 
القانونیة واإلجرائیة المتعلقة بتحویل شركة جرین دوم.  وبالتالي، لیس ھناك أي تأثیر على ھذه القوائم المالیة  

 األولیة الموحدة المختصرة. 
 

 ت المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودا . ۱۲
 

كما في تاریخ القوائم المالیة، تعتقد اإلدارة أن القیمة الدفتریة لالستثمار تقارب قیمتھا العادلة. وكما في تاریخ القوائم  
  المالیة، تعتقد اإلدارة أن القیمة الدفتریة لالستثمار تقارب قیمتھا العادلة. 



 
 السعودیة للخدمات الصناعیةالشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۱۸ 

 

 االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار  موجودات حق . ۱۳
 

 فیما یلي القیم الدفتریة لموجودات حق االستخدام المعترف بھا والحركة خالل الفترة:
 

لفترة التسعة أشھر   
 المنتھیة في

 سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۲۲ 

للسنة المنتھیة في  
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
 مراجعة غیر مراجعة 

 لایر سعودي لایر سعودي 
   التكلفة: 

 ۱۰۱٬۰۸۱٬۰٦۸ ۱۱۰٬٦۸۲٬٥۰۰ في بدایة الفترة / السنة 
 ۲٥٦٬٥٦۸ --  تعدیل عقود إیجار 

 ۹٬۳٤٤٬۸٦٤ ۱٤٬۳٦٦٬۸۲۷ إضافات خالل الفترة / السنة 
 ────────── ────────── 
 ۱۲٥٬۰٤۹٬۳۲۷ ۱۱۰٬٦۸۲٬٥۰۰ 
 ────────── ────────── 

   االستھالك: 
 ) ۱٤٬۱٦۲٬۸۱٥( (۲۰٬٥٥۰٬۲٦۳) في بدایة الفترة / السنة 

 )٦٬۰۳۸٬٤۱٥( (٥٬۸۱۱٬۰۰۹) استھالك الفترة / السنة  
 ) ۳٤۹٬۰۳۳( (۲٦۲٬٤۹٦) االستھالك للفترة / السنة (مرسمل في موجودات تحت التنفیذ) 

 ────────── ────────── 
 )۲٦٬٦۲۳٬۷٦۸ ( )۲۰٬٥٥۰٬۲٦۳ ( 
 ────────── ───────── 

 ۹۰٬۱۳۲٬۲۳۷ ۹۸٬٤۲٥٬٥٥۹ الفترة / السنةصافي القیمة في نھایة 
 ══════════ ══════════ 

 فیما یلي القیم الدفتریة لمطلوبات عقود اإلیجار والحركة خالل الفترة:
 

لفترة التسعة  
أشھر المنتھیة في  

 سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۲۲ 

للسنة المنتھیة في  
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
 مراجعة غیر مراجعة 
 سعوديلایر  لایر سعودي 
   

 ۹۱٬٦۳۱٬۷۲۷ ۹۷٬٥۳٥٬٦۸۹ في بدایة الفترة / السنة 
 ۹٬٥۰۹٬۲۹۲ ۱٤٬۳٦٦٬۸۲۷ إضافات خالل الفترة / السنة 

 ۲٥٦٬٥٦۸ --  تعدیل عقود إیجار 
 ۲٬٥۹۷٬۷۷۹ ۲٬۰٤۰٬٤۰٤   محمل الفوائد للفترة / السنة 

 ۲٬٤٦۲٬۳٥۷ ۱٬۸٥۸٬۳۲۱ إلغاء مطلوبات عقود إیجار (المرسملة في األعمال تحت التنفیذ) 
 )۸٬۹۲۲٬۰۳٤( ) ۹٬٦۷۸٬۷۲٦( دفعات مطلوبات عقود إیجار من الخدمة خالل الفترة / السنة 

 ───────── ───────── 
 ۹۷٬٥۳٥٬٦۸۹ ۱۰٦٬۱۲۲٬٥۱٤ في نھایة الفترة / السنة 

 ═════════ ═════════ 

 
  



 
 السعودیة للخدمات الصناعیةالشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۱۹ 

 

 موجودات حق االستخدام وعقود اإلیجار (یتبع)  .۱۳
 تصنیف مطلوبات عقود اإلیجار:فیما یلي 

 
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 مراجعة غیر مراجعة 
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۸٬۷۳۹٬٥۷٦ ۱۱٬۱۹۲٬۱٥۹ مطلوبات عقود اإلیجار الحالیة
 ۸۸٬۷۹٦٬۱۱۳ ۹٤٬۹۳۰٬۳٥٥ مطلوبات عقود اإلیجار غیر المتداولة 

 ────────── ────────── 
 ۱۰٦٬۱۲۲٬٥۱٤ ۹۷٬٥۳٥٬٦۸۹ 
 ══════════ ══════════ 

 
 النقد وما في حكمھ . ۱٤
 سبتمبر ۳۰ 

 م ۲۰۲۲
 غیر مراجعة

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 مراجعة
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۲٥۸٬۲٤۷ ۳۳٥٬٤٤٥ النقد في الصندوق
 ٦۸۷٬۰۷۲٬۷۱۸ ۱٥٥٬۷۹۸٬٤۳۱ ) ۱-۱٤نقد لدى البنوك (انظر اإلیضاح 

 ۲۰٥٬۰٤۳٬۱۲٦ ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ )۲-۱٤مرابحة (انظر اإلیضاح ودائع 
  ───────  ─────── 
 ۱۷۹٬۱۳۳٬۸۷٦ ۸۹۲٬۳۷٤٬۰۹۱ 
 ═════════ ════════ 
 

ملیون لایر    ۰٫۰۷م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۰٫۰۷، ھناك مبلغ  النقد لدى البنوكمن ضمن إجمالي   ۱-۱٤
 یتعلق بتوزیعات أرباح متراكمة غیر مطالب بھا. سعودي) محتفظ بھ لدى بنك تجاري محلي 

 
ودائع المرابحة مودعة لدى بنوك تجاریة تستحق خالل فترة أقل من ثالثة أشھر بعائد مالي حسب األسعار السائدة   ۲-۱٤

 في السوق. 
 

ر  الودائع قصیرة األجل مودعة لدى بنوك تجاریة تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشھر بعائد مالي حسب األسعا ۳-۱٤
 السائدة في السوق.

 
 رأس المال وتوزیعات األرباح  . ۱٥

 
في   للمجموعة من  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰كما  والمدفوع  بھ  المصرح  المال  یتكون رأس  (  ۸۱٫٦م،  دیسمبر   ۳۱ملیون سھم 
 لایر سعودي.   ۱۰ملیون حصة) قیمة كل منھا  ۸۱٫٦م:  ۲۰۲۱

 
 

 توزیعات األرباح 
  ۳۲٫٦٤م)، وافق مجلس إدارة الشركة على توزیع أرباح نھائیة بمبلغ  ۲۰۲۲مارس    ۱ھـ (الموافق  ۱٤٤۳رجب    ۲۸في  

لایر سعودي لكل سھم). تم دفع توزیعات األرباح بالكامل خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في   ۰٫٤ملیون لایر سعودي (
 م. ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

 
(الموافق  ۱٤٤٤محرم    ۱۲في   الشر۲۰۲۲أغسطس    ۱۰ھـ  إدارة  وافق مجلس  بمبلغ م)،  أرباح مرحلیة  توزیع  كة على 

لایر سعودي لكل سھم). تم دفع توزیعات األرباح بالكامل خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة    ۰٫٤ملیون لایر سعودي (  ۳۲٫٦٤
 م. ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في 

 



 
 السعودیة للخدمات الصناعیةالشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۲۰ 

 

 رأس المال وتوزیعات األرباح (یتبع) .۱٥
 

 أسھم الخزانة
م)، أصدر مجلس إدارة الشركة قراًرا یوصي الجمعیة العمومیة غیر ۲۰۲۲أغسطس    ۲۰ھـ (الموافق  ۱٤٤٤محرم    ۲۲في  

 ٪ من األسھم العادیة للشركة واالحتفاظ بھا كأسھم خزانة. ۱۰العادیة بالموافقة على شراء ما یصل إلى 
 

 القروض طویلة األجل والتسھیالت البنكیة . ۱٦
 سبتمبر ۳۰ 

 م ۲۰۲۲
 غیر مراجعة

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 مراجعة
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۷۲۱٬۳٥۷٬۳۹٤ ٦۷۰٬٤۳۷٬٤۹۰ قروض طویلة األجل 
 ) ۷۳٬۲۱۰٬٥۲۹( ) ۷۹٬۲۷٤٬۰۳٦( یخصم: الجزء المتداول  

 ٦٤۸٬۱٤٦٬۸٦٥ ٥۹۱٬۱٦۳٬٤٥٤ الجزء غیر المتداول
 
م، أبرمت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة (شركة تابعة للشركة) ترتیب إجارة مع ۲۰۰۷دیسمبر    ۳في   )أ

ملیون لایر سعودي. وتسھیل اإلجارة مضمون    ۱٬۲۷۱اثنین من البنوك التجاري المحلیة للحصول على قرض بمبلغ  
البحر األحمر المحدودة. وكان القرض مستحق مقابل ممتلكات ومعدات / حقوق امتیاز المیناء لشركة محطة بوابة  

م. ویترتب على القرض عمولة خاصة بمعدل سعر الفائدة ۲۰۲۳السداد على أقساط نصف سنویة تنتھي في دیسمبر  
 بین البنوك السعودیة زائد ھامش متفق علیھ (انظر اإلیضاح "ج" أدناه). 

 
ر المحدودة في ترتیب إجارة مع اثنین من البنوك  م، دخلت شركة محطة بوابة البحر األحم۲۰۱٦سبتمبر    ۲۸في   ) ب

ملیون لایر سعودي لتوسیع مراسیھا القائمة. وكان ھذا التسھیل   ۲٦۰التجاریة المحلیة للحصول على قرض بمبلغ  
مضمونا مقابل حقوق امتیاز المیناء لشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة. وكان القرض مستحق السداد على  

م. ویترتب على القرض عمولة خاصة بمعدل سعر الفائدة بین البنوك ۲۰۲۳سنویة تنتھي في دیسمبر  أقساط نصف  
 السعودیة زائد ھامش متفق علیھ (انظر اإلیضاح "ج" أدناه). 

 
م، اتفق كل من شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة والبنوك على  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في   ) ج

ت القروض أعاله. إن ھذه التعدیالت، من بین أمور أخرى، تضمنت تعدیل السعر المطبق من سایبور  تعدیل اتفاقیا 
لستة أشھر إلى سایبور لثالثة أشھر وانخفض بذلك الھامش لیكون من دفعات معدلة نصف سنویة إلى دفعات ربع 

من   االستحقاق  مدة  تمدید  مع  إلى  ۲۰۲۳سنویة  اإلجارة مضمونة۲۰۳۰م  وتسھیالت  مقابل    م.  ومعدات  بممتلكات 
ممتلكات ومعدات / حقوق امتیار شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة. وقد تم تقییم التعدیالت على مدد االتفاقیات 

) "األدوات المالیة". نتیجة لذلك، توصلت  ۹من الناحیة الكمیة والنوعیة على ضوء المعیار الدولي للتقریر المالي (
ً بأن التعدیالت في مدد االتفاقیة أدت إلى تعدیل    اإلدارة لالستنتاج ) ۹لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي (   وفقا

ملیون لایر سعودي تم   ۳۱٬۹٦"األدوات المالیة". وبناًء علیھ، نتج عن التعدیالت تحقیق مكسب في أول یوم بمقدار  
ل مدد اتفاقیات القروض. بلغ الرصید المطفأ لتعدیل تسجیلھا في قائمة الربح أو الخسارة كما في تاریخ سریان تعدی

ملیون لایر سعودي والذي سیتم إطفاؤه على مدى المدة المتبقیة   ۱۹٬۲م ما قیمتھ  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰الربح كما في  
 لتسھیل اإلجارة باستخدام معدل الفائدة الفعلي.

 
تفاقیة القرض) والرسوم األخرى المدفوعة للبنوك سیتم اطفاء الجزء غیر المطفأ لإلیجارات المدفوعة مقدماً (رسوم ا )د

 على مدى الفترة المتبقیة لتسھیل اإلجارة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعال.
  



 
 السعودیة للخدمات الصناعیةالشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۲۱ 

 

 القروض طویلة األجل والتسھیالت البنكیة (یتبع).      ۱٦
 

م، حصلت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة على تسھیل بحد  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في   ) ه
ملیون لایر سعودي من المبلغ   ۹٥ملیون لایر سعودي مقابل دمج وتوسعة أنشطة المیناء. وتم سحب مبلغ    ۷٥۰أقصاه  

المختصرة. تدفع شركة بوابة البحر االحمر المحدودة    االجمالي كما في تاریخ قائمة المركز المالي األولیة الموحدة
رسوم التزام على الرصید غیر المسحوب وربح متفق علیھ یستحق الدفع بحسب السایبور زائد ھامش على الرصید  
المسحوب. تم تأجیل رسوم االلتزام وإطفائھا كجزء من سعر الفائدة الفعال. سیتم سداد القرض على دفعات ربع سنویة  

 م. القرض مضمون مقابل موجودات تتعلق بأعمال الدمج والتوسعة. ۲۰۳۳م وینتھي في ۲۰۲۳ًء من ابتدا
 

 فیما یلي الجزء المتداول وغیر المتداول من قروض شركة بوابة البحر األحمر كما في نھایة الفترة: ) و
  

 سبتمبر ۳۰ 
 م ۲۰۲۲

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 مراجعة غیر مراجعة 
 سعوديلایر  لایر سعودي 
   

 ۷۱۸٬۲٥۷٬٤۹٦ ٦٦۸٬٦٦٦٬۱۱۹ قروض طویلة األجل  
 ) ۷۱٬٤۳۹٬۱٥۸( ) ۷۷٬٥۰۲٬٦٦٥( یخصم: الجزء المتداول 

  ────────  ──────── 
 ٦٤٦٬۸۱۸٬۳۳۸ ٥۹۱٬۱٦۳٬٤٥٤ الجزء غیر المتداول

 ═════════ ══════════ 
 

  ۲٤تسھیالت طویلة األجل مع بنك محلي بمبلغ  م، دخلت شركة كنداسة في ترتیب للحصول على  ۲۰۱٦خالل سنة   )ز
ملیون لایر سعودي لتمویل إنشاء محطة تحلیة میاه جدیدة. والقرض 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 

ملیون لایر    ۸٫٥م، قامت شركة كنداسة بتخفیض  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰لكات ومعدات شركة كنداسة. كما في  على ممت
 ملیون لایر سعودي. ۲٤سعودي بشكل تراكمي من إجمالي التسھیالت البالغة 

 
 سبتمبر ۳۰ 

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 مراجعة غیر مراجعة 
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۳٬۰۹۹٬۸۹۸ ۱٬۷۷۱٬۳۷۱ األجل قرض طویل 
 )۱٬۷۷۱٬۳۷۱( ) ۱٬۷۷۱٬۳۷۱( یخصم: الجزء المتداول 

  ───────  ──────── 
 ۱٬۳۲۸٬٥۲۷ --  الجزء غیر المتداول

 ═════════ ═════════ 
 

  



 
 السعودیة للخدمات الصناعیةالشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۲۲ 

 

 الزكاة وضریبة الدخل  . ۱۷
 

 الشركة األم 
السنة المنتھیة في   للسنوات  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱خالل  الھیئة ربوطا  م بالتزام إضافي بمبلغ  ۲۰۲۰م و  ۲۰۱۹م، أصدرت 

الربوط وسددت    ۲٫٦٥ الھیئة بخصوص ھذه  الشركة األم باستئناف لدى  ملیون لایر    ۰٫٦٦ملیون لایر سعودي. تقدمت 
ً من المبلغ المقدر    ٪۲٥سعودي تمثل   ف، أصدرت الھیئة ربوطھا  لمتطلبات أنظمة الزكاة الجدیدة. بعد تقدیم االستئنا  وفقا

ملیون لایر سعودي، وقد قبلتھا سیسكو مع االعتراض. واستلمت الشركة، خالل   ۰٫۰۱۹المعدلة بالتزام زكاة مخفض بقیمة  
ملیون لایر سعودي والذي یمثل الفرق   ۰٫٦٤م، مبلغ مسترد من الزكاة عن فائض الزكاة البالغ  ۲۰۲۲الربع األول من سنة 

ملیون لایر    ۰٫٦٦تسدید زكاة بقیمة    ٪ ۲٥ملیون لایر سعودي و    ۰٫۰۱۹المقبولة، مع االعتراض، وھو  بین التزام الزكاة  
 سعودي عند تقدیم االستئناف. 

م. حتى تاریخ ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة، لم تقم ۲۰۲۱قدمت الشركة األم إقراراتھا الزكویة حتى سنة  
 م. ۲۰۲۱ الھیئة بعد برفع الربوط لسنة

 الشركات التابعة 
(" "الشركات التابعة  شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة وشركة البحر األحمر لتطویر الموانئ (

م وقدمت إقرارات الزكاة  ۲۰۱۳أنھت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة ربوط ضریبة الدخل مع الھیئة حتى سنة 
م منتھیاً بموجب قانون التقادم. واستلمت  ۲۰۱٤الربط الضریبي / الزكوي لسنة م. ویعتبر ۲۰۲۱وضریبة الدخل حتى سنة 

م  ۲۰۱٥ملیون لایر سعودي لسنتي    ۰٫۰۸۲ملیون لایر سعودي و    ۰٫۱۱٥شركة محطة بوابة البحر األحمر ربوطا بقیمة  
مالیة األولیة الموحدة المختصرة،  م على التوالي، والتي تم قبولھا وتسویتھا مع االعتراض. وحتى تاریخ ھذه القوائم ال۲۰۱٦و  

 م. ۲۰۲۱م حتى  ۲۰۱۷لم تقم الھیئة بعد برفع الربط للسنوات من 
 

م. استلمت ۲۰۲۱قامت شركة البحر األحمر لتطویر الموانئ بتقدیم إقرارات الزكاة وضریبة الدخل إلى الھیئة حتى سنة  
الموانئ ربطا لسنة   البحر األحمر لتطویر  للسنوات حتى سنة  م تم  ۲۰۱۸شركة  التقییم  قبولھ مع االعتراض علیھ. یعتبر 

م والسنوات السابقة نھائیاً بموجب قانون التقادم. وحتى تاریخ ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة، لم تقم ۲۰۱٦
 م. ۲۰۲۱م حتى  ۲۰۱۹م  ۲۰۱۷الھیئة بعد برفع الربوط للسنوات من 

 
")الشركة السعودیة لتنمیة التجا "الشركة التابعة  رة والصادرات المحدودة (

الھیئة حتى سنة   الزكویة مع  التابعة ربوطھا  الشركة  الزكویة حتى سنة  ۲۰۱٦أنھت  إقراراتھا  م. وحتى  ۲۰۲۱م وقدمت 
 م.  ۲۰۲۱م إلى  ۲۰۱۷تاریخ ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة، لم تقم الھیئة بعد برفع الربط للسنوات من 

 
") ش "الشركة التابعة  ركة تشغیل الخدمات المساندة المحدودة (

م. خالل فترة ۲۰۱۸م حتى  ۲۰۱٦م ومن  ۲۰۰۸م حتى  ۲۰۰۷أنھت الشركة التابعة ربوطھا الزكویة مع الھیئة للسنوات من  
لایر سعودي،   ۲٬۲٤۳م بالتزام زكاة إضافي قدره ۲۰۲۰التسعة أشھر المنتھیة، استلمت الشركة التابعة الربط النھائي لسنة 

م. لم تصدر  ۲۰۲۱والذي قبلتھ الشركة وسدتھ "مع االعتراض". قامت الشركة التابعة بتقدیم إقراراتھا الزكویة حتى سنة  
 م. ۲۰۲۱م و  ۲۰۱۹م وسترفع الربوط للسنوات ۲۰۱٥م حتى ۲۰۰۹الھیئة الربط للسنوات من 

 
 (" "التابعة  شركة كنداسة لخدمات المیاه (

التابعة   الشركة  الھیئة حتى سنة  أنھت  الزكویة مع  الزكویة حتى سنة  ۲۰۱٦ربوطھا  إقراراتھا  م. وحتى  ۲۰۲۱م وقدمت 
م. ۲۰۲۱م إلى  ۲۰۱۷تاریخ ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة، لم تقم الھیئة بعد برفع الربط للسنوات من 



 
 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۲۳ 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة . ۱۸
 

ضع لسیطرة أو التي تتأثر بتلك األطراف. ویتم اعتماد  تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركاء والمدیرین وموظفي اإلدارة العلیا للشركة والكیانات التي تسیطر علیھا تلك األطراف أو التي تخ
 سیاسات التسعیر وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.  

 
 سبتمبر: ۳۰مة التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة المنتھیة في فیما یلي المعامالت الھا )أ
 مبلغ المعامالت    
 فترة التسعة أشھر المنتھیة في فترة الثالثة أشھر المنتھیة   

 طبیعة المعامالت العالقة االسم 

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۲

 غیر مراجعة

سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۱

 غیر مراجعة

سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۲

 مراجعةغیر 

سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۱

 غیر مراجعة
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي   
       

 ٥۰٬۸٦۰٬۲٤٤ ٤۸٬٦٤۹٬۳۹۹ ۱۷٬٤٦٥٬٤۲۳ ۱۷٬۱٥۹٬۸٦۷ بیع بضائع وخدمات  شركة زمیلة الشركة الدولیة لتوزیع المیاه المحدودة
 ٥٦۹٬۲٥۰ ٥٦۹٬۲٥۰ ۱۸۹٬۷٥۰ ۱۸۹٬۷٥۰ خدمات مقدمة   
 ) ٤٬۳٦۲( ) ۳۰٬۳۲۳( --  --  مصروفات متكبدة بالنیابة عن المجموعة  

  
مصروفات متحملة بالنیابة عن الشركة 

 ٦۳٬۲۹۸ ۸۹٬۱۹٤ ۱٬۰۱٦ ٥٬٥۰٤ الزمیلة 
 ۳٤۱٬۲۷۰ ۱۳٬۸۲٤ ۳٤۱٬۲۷۰ --  بیع بضائع وخدمات  شركة شقیقة الشركة العربیة لتجارة المواد السائبة المحدودة       
 ۳٬۳۹۳ --  ٤٬٦۳۰ --  األرض والمخازن إیجار   
 ۱۰۳٬٥۰۰ ۱۰۳٬٥۰۰ ۳٤٬٥۰۰ ۳٤٬٥۰۰ خدمات مقدمة  شركة زمیلة شركة الجبر تالكي المحدودة        
 ۳٬٦٦٦٬٦٥۷ ۷٬۲۳۳٬۳۰۰ ۳٬٦٦٦٬٦٥۷ ۳٬٤٤٥٬٤٥۸ توزیعات أرباح مستلمة   
مصروفات متكبدة بالنیابة عن شركة   

 لة
۲٥٬۷۳۰  -- ۳۷۲٬۹۲٦ ۲٦٤٬۹۲٥ 

       
 ۲٬۰۰٤٬۹۹۳ ۱٤٬۳۰۸ ۳۳۷٬۷۲۸ ٥٬۰٤۷ بیع بضائع وخدمات  شركة زمیلة شركة خدمات المیاه والبیئة السعودیة المحدودة 

 ۲٦٤٬۹۱۸ ۳۳۸٬۲۷٤ ۱۲٦٬۹۹٥ ۱۳۲٬۰۰۷ مدفوعات بالنیابة عن الشریك  شریك شركة زینل للصناعات المحدودة       
 ) ۳۳٬۹۸۱( ) ۱۳۸٬۹۱٤( ) ۲۳٬۷۸٦( ) ٤٤٬۸۸٥( مصروفات متكبدة بالنیابة عن المجموعة   
 ۳٬٦۰۰٬۹٥۷ --  ۳٬٦۰۰٬۹٥۷ --  مصروفات محملة على شریك   
 ) ۱٤٬۳۷۹٬٤۳٤( ) ۱۳٬۹۹٤٬٥٤۲( )٤٬۸۲۲٬۳۳۸( ) ٤٬۸۳۸٬٦٦۳( شراء بضائع وخدمات  شركة شقیقة الكرم العربي للتموین       
 --  ) ۲۹۲٬۲۷۰( --  ) ۲۹۲٬۲۷۰( شراء بضائع وخدمات  شركة شقیقة فیرو دي دبلیو سي لیمتدشركة        



 
 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول 
 م ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۲٤  

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (یتبع)  . ۱۸
 

  المستحق من أطراف ذات عالقة      ) ب
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱

  م ۲۰۲۱
 مراجعة غیر مراجعة

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۹٬٥۳۲٬٥٤۳ ۱۲٬۲۹۸٬٥۷۲ المیاه المحدودةالشركة الدولیة لتوزیع 
 ۱٤٬٦۷٥ ۲٦٬۱۷۱ شركة خدمات المیاه والبیئة السعودیة المحدودة 

 ۷۱۸٬۷۳۱ ۹۱۸٬۰۹۱ شركة زینل للصناعات المحدودة
 --  ۳۷٬۲۳۰ شركة الجبر تالكي المحدودة 

 ۳٥٦٬۳۷۳ ۱٬۱٥۰ الشركة العربیة لتجارة المواد السائبة المحدودة
  ───────  ─────── 
 ۱۳٬۲۸۱٬۲۱٤ ۱۰٬٦۲۲٬۳۲۲ 
 ════════ ════════ 
 
 المستحق إلى طرف ذي عالقة ) ج
  

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۲

 دیسمبر ۳۱
  م ۲۰۲۱

 مراجعة غیر مراجعة
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۱٬٦۰۲٬۹۲۸ ۱٬۳٥٤٬۰۰۰ الكرم العربي للتموین
   
 مما یلي:تتكون مكافآت وتعویضات موظفي اإلدارة العلیا  )د

 
فترة الثالثة أشھر  

 المنتھیة في
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۲
 غیر مراجعة

فترة الثالثة أشھر 
 المنتھیة في

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۱

 غیر مراجعة

فترة التسعة أشھر 
 المنتھیة في

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۲

 غیر مراجعة

فترة التسعة أشھر 
 المنتھیة في

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۱

 غیر مراجعة
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

     
 ۱۰٬۲۹۲٬۷۲۰ ۱۰٬۸۷۰٬۰۷۰ ۲٬۰٥۰٬۰۰۰ ۲٬۰۱۸٬۱۰۰ منافع الموظفین قصیرة األجل

 ۳۲۱٬٦۹۱ ٤۲۹٬۷۰۸ ۱۱۰٬٦٤۸ ۱۱٦٬۱٥۹ منافع ما بعد التوظیف 
  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۲٬۱۳٤٬۲٥۹ ۲٬۱٦۰٬٦٤۸ ۱۱٬۲۹۹٬۷۷۸ ۱۰٬٦۱٤٬٤۱۱ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 
 تتضمن منافع الموظفین قصیرة األجل لموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة الرواتب والمكافآت. 

  



 
 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول 
 م ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۲٥  

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (یتبع).       ۱۸
 
 تتكون مكافآت وتعویضات أعضاء مجلس اإلدارة / اللجان مما یلي: ) ه

 
فترة الثالثة أشھر  

 المنتھیة في
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۲
 غیر مراجعة

فترة الثالثة أشھر 
 المنتھیة في

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۱

 غیر مراجعة

فترة التسعة أشھر 
 المنتھیة في

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۲

 غیر مراجعة

فترة التسعة أشھر 
 المنتھیة في

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۱

 غیر مراجعة
 سعوديلایر  لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
     

 ٦۸٤٬۰۰۰ ٥٥۰٬۰۰۰ ۲۷٦٬۰۰۰ ۱٥٥٬۰۰۰ مكافآت حضور اجتماعات
 ٤٬٥۳۷٬٥۰۰ ٤٬٥۰٥٬۰۰۰ ۲٬٤۷٥٬۰۰۰ ۲٬۲۰۸٬۰۰۰ مكافآت أخرى

  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۲٬۳٦۳٬۰۰۰ ۲٬۷٥۱٬۰۰۰ ٥٬۰٥٥٬۰۰۰ ٥٬۲۲۱٬٥۰۰ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

 واالرتباطات المحتملةااللتزامات  . ۱۹
 

المجموعة خطابات ضمان بمبلغ  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰كما في   التي تتعامل معھا  البنوك  ملیون لایر    ۱۳۱٫۳٥م، أصدرت 
) بمبلغ    ۱٤۹٫٥م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱سعودي  نقدي  تأمین  مقابل  (  ۷٫۲۷ملیون لایر سعودي)   ۳۱ملیون لایر سعودي 
 سعودي) تم إیداعھ. ملیون لایر  ٥٫۹م: ۲۰۲۱دیسمبر 

 
 ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲۸۲٫۸٥م ارتباطات ألعمال رأسمالیة قید التنفیذ بمبلغ  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰لدى المجموعة كما في  

ملیون لایر سعودي) تتعلق بصورة رئیسیة بمشروع إنشاء مركز وساحة لوجستیة جدیدة، وإنشاء    ۲٦۲٫۸م:  ۲۰۲۱دیسمبر  
 أعمال الدمج والتوسعة في محطة الحاویات. محطة جدیدة لتحلیة المیاه، و

 
 قطاعات األعمال . ۲۰

 
 لدى المجموعة قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة: 

 
 تطویر الموانئ والعملیات  •
 تحلیة وتوزیع المیاه  •
 الساحات اللوجستیة وخدمات الدعم  •
 ز الرئیسي.المركز الرئیسي: المركز الرئیسي للشركة ویتضمن األنشطة االستثماریة وعملیات المرك •
 

 تقع قطاعات األعمال ھذه داخل المملكة العربیة السعودیة وتمثل وحدات األعمال االستراتیجیة للمجموعة.  
 

تقوم اإلدارة العلیا للمجموعة مجلس إدارة الشركة بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة لكل وحدة أعمال استراتیجیة كل ثالثة  
القطاعات المبلغ عنھا لإلدارة العلیا والمتضمنة لبنود منسوبھ مباشرة لقطاع بعینھ وكذلك أشھر على األقل. تتضمن نتائج  

 تلك التي یمكن توزیعھا على أساس معقول. 
 

المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقاریر القطاعیة متضمنھ أدناه. یتم قیاس األداء على أساس إیرادات القطاع، كما ھو وارد 
لداخلیة التي تتم مراجعتھا من قبل اإلدارة العلیا. یعرض الجدول التالي معلومات القطاعات (الموجودات  في تقاریر اإلدارة ا

في   المنتھیة  أشھر  التسعة  ولفترة  في  األعمال كما  قطاعات  قطاع من  لكل  الدخل)  واإلیرادات وصافي    ۳۰والمطلوبات 
 سبتمبر:

  



 
 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول 
 م ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۲٦  

 قطاعات األعمال (یتبع).      ۲۰
 

  القطاعات المقرر عنھا  

 
 تطویر الموانئ

 والعملیات 

الساحات  
اللوجستیة 

 وخدمات 
 الدعم 

تحلیة وتوزیع  
 اإلجمالي غیر موزعة اإلجمالي المیاه

 --------------------------------- ألف لایر سعودي (غیر مراجعة)  ---------------------------------- 
  م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

       
       إیرادات خارجیة 

   ٥۸۸٬۷٥٥ --    ٥۸۸٬۷٥٥  ٦٥٬٤۹۷  ۳٤٬۲۱۸   ٤۸۹٬۰٤۰ تاریخ محدد
على مدى المدة  

   ۱۲۹٬۰۷۹ --    ۱۲۹٬۰۷۹ --  ۳٦٬۰٦۳  ۹۳٬۰۱٦ الزمنیة
إجمالي اإلیرادات  

   ۷۱۷٬۸۳٤ --    ۷۱۷٬۸۳٤  ٦٥٬٤۹۷  ۷۰٬۲۸۱   ٥۸۲٬۰٥٦ الخارجیة 
 ) ۸۲۸( --  ) ۸۲۸( ) ۸۲۸( --  --  إیرادات بین القطاعات 

       
   ۷۱۷٬۰۰٦ --    ۷۱۷٬۰۰٦  ٦٤٬٦٦۹  ۷۰٬۲۸۱   ٥۸۲٬۰٥٦ إیرادات قطاعیة

       
 ٤۲۲٬۱۲٥ --  ٤۲۲٬۱۲٥ ٤۳٬۷۸۸ ۳۸٬۲۳۹ ۳٤۰٬۰۹۸ تكالیف مباشرة 

تكالیف مباشرة بین 
 ) ۸۲۸( --  ) ۸۲۸( --  --  ) ۸۲۸( القطاعات

       
 ٤۲۱٬۲۹۷ --  ٤۲۱٬۲۹۷ ٤۳٬۷۸۸ ۳۸٬۲۳۹ ۳۳۹٬۲۷۰ التكلفة القطاعیة 

       
مجمل األرباح  

   ۲۹٥٬۷۰۹ --    ۲۹٥٬۷۰۹  ۲۰٬۸۸۱  ۳۲٬۰٤۲   ۲٤۲٬۷۸٦ القطاعیة  
       

حقوق الملكیة العائدة 
       إلى شركاء  

  ۱۸٬۲۹۰  ۲٬۰٦۳  ۱٦٬۲۲۷  ۳٬٤۹۹  ۱۱٬۳٥۰  ۱٬۳۷۸ األم الشركة 
       

 ٤٬۸٦٥٬٤۹۳   ۷۳۹٬٥۷۰ ٤٬۱۲٥٬۹۲۳   ۱۹۰٬۲۰۳   ٤۷۷٬۲۰۹ ۳٬٤٥۸٬٥۱۱ موجودات قطاعیة
 ۲٬٦۳٥٬۸۰۲  ۲۰٬۸۸٦ ۲٬٦۱٤٬۹۱٦  ٤٤٬۱۸۹   ۱۱٥٬۸۳٦ ۲٬٤٥٤٬۸۹۱ مطلوبات قطاعیة

 
 
 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 
۲۷  

 قطاعات األعمال (یتبع).      ۲۰
 

  القطاعات المقرر عنھا  

 
 تطویر الموانئ 

 والعملیات 

الساحات 
اللوجستیة 
 وخدمات 
 الدعم 

تحلیة وتوزیع  
 اإلجمالي غیر موزعة  اإلجمالي المیاه

 ------------------------------- ألف لایر سعودي (غیر مراجعة)  ------------------------------  
  م ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰

       
       إیرادات خارجیة 

 ٦۷۰٬۰٥۳ --  ٦۷۰٬۰٥۳ ۷٤٬۷۰۲ ۳۰٬٦۲۰ ٥٦٤٬۷۳۱ تاریخ محدد
على مدى المدة  

 ٦٤٬۳۷۲ --  ٦٤٬۳۷۲ --  ٤٦٬۷۳٥ ۱۷٬٦۳۷ الزمنیة
إجمالي اإلیرادات  

 ۷۳٤٬٤۲٥ --  ۷۳٤٬٤۲٥ ۷٤٬۷۰۲ ۷۷٬۳٥٥ ٥۸۲٬۳٦۸ الخارجیة 
 ) ۷۰۹( --  ) ۷۰۹( ) ۷۰۹( --  - - طاعات ن القبی إیرادات

       
 ۷۳۳٬۷۱٦ --  ۷۳۳٬۷۱٦ ۷۳٬۹۹۳ ۷۷٬۳٥٥ ٥۸۲٬۳٦۸ إیرادات قطاعیة 

       
 ۳۷۸٬۹٦۳ --  ۳۷۸٬۹٦۳ ٥٤٬۰۱۳ ٤۷٬٤۰۲ ۲۷۷٬٥٤۸ تكالیف مباشرة 
ن بیتكالیف مباشرة 

 ) ۷۱۰( --  ) ۷۱۰( --  --  ) ۷۱۰( طاعاتالق
       

 ۳۷۸٬۲٥۳ --  ۳۷۸٬۲٥۳ ٥٤٬۰۱۳ ٤۷٬٤۰۲ ۲۷٦٬۸۳۸ التكلفة القطاعیة 
       

مجمل األرباح  
 ۳٥٥٬٤٦۳ --  ۳٥٥٬٤٦۳ ۱۹٬۹۸۰ ۲۹٬۹٥۳ ۳۰٥٬٥۳۰ القطاعیة 

       
إلى  الربح العائد 

       الشركاء
 ٥۸٬۷۳۱ ٦۰٤ ٥۸٬۱۲۷ ۲٬۷٥۸ ٤٬۹٦٥ ٥۰٬٤۰٤ الشركة األم 

       
 ٥٬۰٤۸٬۸۸۷ ۸۰۰٬٤٦۲ ٤٬۲٤۸٬٤۲٥ ۱۹۲٬۹۲۲ ٤۷٤٬۲٥٦ ۳٬٥۸۱٬۲٤۷ موجودات قطاعیة
 ۲٬۷۱۲٬۰۳۸ ٦۰٬۱٥۰ ۲٬٦٥۱٬۸۸۸ ۳۰٬۷۷٥ ۱۱۰٬٥٦٦ ۲٬٥۱۰٬٥٤۷ مطلوبات قطاعیة

 
 القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  . ۲۱

 
القیمة العادلة ھي الثمن الذي یمكن استالمھ عند بیع أصل أو دفعھ عند نقل التزام في التعامالت االعتیادیة بین األطراف   

 القیمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما:المشاركة في السوق عند تاریخ القیاس. ویستند قیاس 
 
 في السوق الرئیسیة المتاحة للوصول ألصل أو التزام، أو  •
 في حالة عدم وجود سوق رئیسیة، في السوق األكثر مالئمة لألصل أو المطلوبات.   •
 فیما یلي تحلیل إلیضاحات القیمة العادلة لألدوات المالیة للمجموعة.   •

  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

۲۸ 

 القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع)  .  ۲۱

 تستخدم المجموعة التسلسل الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا:

 المتداولة في أسواق نشطة ألداة مالیة مشابھة أو مماثلة تستطیع المنشأة الوصول إلیھا في تاریخ القیاس؛: األسعار  ۱المستوى  

: األسعار المتداولة في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المشابھة أو طرق تقییم بحیث تستند جمیع المدخالت ۲المستوى  
 الھامة على بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا؛ و

 : طرق التقییم التي تستند على مدخالت ھامة ال ترتكز على بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا. ۳المستوى 

 الخاصة بالمجموعة من استثمار في أسھم شركة غیر متداولة.  ۳تتكون الموجودات المالیة للمستوى 

دیسمبر   ۳۱م (۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰تھیة في  أشھر المن  التسعةخالل فترة    ۳والمستوى    ۱ال یوجد أي تنقالت بین المستوى  
 . ۲م: ال شيء). ال توجد موجودات مالیة أو مطلوبات مالیة مصنفة ضمن المستوى ۲۰۲۱

 لم تكن ھناك تغییرات في أسالیب التقییم خالل الفترة.

والذمم المدینة األخرى والمستحق  م، تتكون الموجودات المالیة للمجموعة من الذمم المدینة التجاریة  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰كما في  
من جھات ذات عالقة، والنقد وما في حكمھ المسجل بالتكلفة المطفأة واالستثمار في األوراق المالیة المسجلة بالقیمة العادلة،  

الدائنة    وتتكون المطلوبات المالیة للمجموعة من القروض والتسھیالت البنكیة، وااللتزام بموجب اتفاقیة امتیاز الخدمة والذمم
 التجاریة والمطلوبات األخرى واألدوات المالیة المشتقة. 

تقارب القیم العادلة لألدوات المالیة المحملة بالتكلفة المطفأة قیمھا العادلة. تقوم ادارة المجموعة بتحدید السیاسات واإلجراءات 
 لمتكرر.  المتعلقة لكل من قیاس القیمة العادلة المتكرر وقیاس القیمة العادلة غیر ا

 اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  . ۲۲

م (الموافق  ۲۰۲۲  نوفمبر  ۲تم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  
 ھـ). ۱٤٤٤ ربیع الثاني ۸




