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تقرٌر فحص محدود على القوائم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة
السادة  /المساهمون
الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
جدة – المملكة العربٌة السعودٌة
نطاق الفحص
لقد فحصنا قابمة المركز المالً األولٌة الموحدة المرفقة للشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة وشركاتها التابعة (ٌشار إلٌها
مجتمعة بـ "المجموعة") كما فً ٌ 03ونٌو 0314م والقوابم المالٌة األولٌة الموحدة للدخل لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر
المنتهٌة فً ذلك التارٌخ والتدفقات النقدٌة والتغٌرات فً حقوق الملكٌة لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً ذلك التارٌخ
واإلٌضاحات المرفقة من  1إلى  18المعتبرة جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة .إن هذه
القوابم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة من مسبولٌة إدارة المجموعة التً أعدتها وقدمتها لنا مع كافة المعلومات والبٌانات
التً طلبناها .إن مسبولٌتنا هً التعبٌر عن نتٌجة فحص هذه القوابم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة بناءاً على الفحص
الذي قمنا به.
لقد تم فحصنا وفقـا ً لمعٌار فحص التقارٌر المالٌة األولٌة الصادر عن الهٌبة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌنٌ .تكون الفحص
بصفة أساسٌة من تطبٌق إجراءات تحلٌلٌة على المعلومات المالٌة واالستفسار من األشخاص المسبولٌن فً الشركة عن
األمور المالٌة والمحاسبٌةٌ .عد هذا الفحص أقل نطاقا ً بصفة جوهرٌة من عملٌة المراجعة التً تتم وفقا ً لمعاٌٌر المراجعة
المتعارف علٌها والتً تهدف أساسا ً إلى إبداء الرأي حول القوابم المالٌة الموحدة ككل ،لذا فإننا ال نبدي مثل هذا الرأي.
النتٌجة
بناءاً على الفحص الذي قمنا به ،لم ٌتبٌن لنا وجود أٌة تعدٌالت مهمة ٌتعٌن إدخالها على القوابم المالٌة األولٌة الموجزة
الموحدة المرفقة لكً تتفق مع معاٌٌر المحاسبة المتعارف علٌها فً المملكة العربٌة السعودٌة.

عن  /كً بً إم جً الفوزان والسدحان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إبراهٌم عبود باعشن
ترخٌص رقم 483
جدة فً  03رمضان 1405هـ
الموافق ٌ 11ولٌو 0314م

كي بي إم جي الفوزان والسدحان ،شركت تضامنيت مسجلت في المملكت العربيت السعوديت
ومنشأة عضو شبكت أعضاء كي بي إم جي المستقلت والتابعت لـ كي بي إم جي العالميت ،إتحاد سويسرا

الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
قائمة المركز المالً األولٌة الموحدة (غٌر مراجعة)
كما فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
إٌضاح
الموجودات
الموجودات المتداولة :
نقد وما فً حكمه
ذمم مدٌنة وأرصدة مدٌنة أخرى
مخزون
إجمالً الموجودات المتداولة

3025م

0310م

4

342,838,345
220,654,870
32,845,048
475,457,243

148,110,618
101,561,186
15,636,811
085,081,541

5
6
1
8
10

83,300,480
727,842,230
2,568,088,778
8,447,472
730,537
3,247,674,477

11,110,114
584,550,551
1,506,130,600
8,116,161
-0,111,406,865

إجمالً الموجودات

3,650,824,888

0,480,116,436

المطلوبات وحقوق الملكٌة
المطلوبات المتداولة :
ذمم دابنة ومطلوبات متداولة أخرى
الجزء المتداول من قروض طوٌلة األجل وتسهٌالت بنكٌة
إجمالً المطلوبات المتداولة

228,350,550
207,352,803
335,583,353

الموجودات غٌر المتداولة :
استثمارات
ممتلكات ،آالت ومعدات
موجودات غٌر ملموسة – مشروع الرصٌف البحري
شهرة
موجودات محتفظ بها لغرض البٌع
إجمالً الموجودات غٌر المتداولة

1

المطلوبات غٌر المتداولة :
قروض طوٌلة األجل وتسهٌالت بنكٌة  ،الجزء غٌر المتداول
مطلوبات أخرى طوٌلة األجل
مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
مشتقات أدوات مالٌة
مطلوبات محتفظ بها لغرض البٌع
إجمالً المطلوبات غٌر المتداولة

1
1

131,100,600
10,614,011
111,111,101

880,445,047
46,603,853
27,447,725
8,775,734
230,880
2,062,468,088

1,350,010,111
03,801,143
10,686,655
8,116,330
-1,135,815,011

إجمالً المطلوبات

2,346,852,452

1,035,610,006

حقوق الملكٌة العائدة إلً مساهمً الشركة األم :
رأس المال
عالوة إصدار
احتٌاطً نظامً
احتٌاطً خاص
أثر تخفٌض نسبة الملكٌة فً شركة تابعة
احتٌاطً التحوط مقابل تقلبات التدفقات النقدٌة
أرباح مبقاة
حقوق الملكٌة العائدة للمساهمٌن فً الشركة األم
حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة
إجمالً حقوق الملكٌة

780,000,000
47,508,074
24,088,475
8,650,448
5,764,328
)(6,384,840
224,426,582
868,238,886
506,853,673
2,376,043,664

683,333,333
06,431,360
11,013,110
5,685,540
4,650,018
)(5,430,318
61,180,141
831,118,841
015,184,000
1,111,130,383

إجمالً المطلوبات وحقوق الملكٌة

3,650,824,888

0,480,116,436
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تعتبر اإلٌضاحات المرفقة من  1إلى 18
جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة).
1

الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
قائمة الدخل األولٌة الموحدة (غٌر مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
إٌضاح
العملٌات المستمرة:
إٌرادات
تكلفة اإلٌرادات
مجمل الربح
مصروفات بٌع وتوزٌع
مصروفات عمومٌة وإدارٌة
الدخل من العملٌات
الحصة فً نتابج شركات زمٌلة محاسب
عنها بطرٌقة حقوق الملكٌة ،بالصافً
إٌرادات أخرى ،بالصافً
أعباء تموٌلٌة

11

10

لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً ٌ 40ونٌو
0310م
3025م
254,086,478
)(42,330,876
42,845,504
)(4,550,427
)(34,548,488

140,546,018
)(66,004,856
16,011,540
)(4,141,111
)(01,115,100

066,133,381
375,643,858
)(108,416,045) (247,454,444
101,680,106
238,288,647
)(1,081,313
)(7,642,643
)(51,484,011) (64,726,008

50,885,388

44,366,600

78,054,046

18,818,441

2,802,808
2,747,424
)(8,840,724

)(085,140
180,118
)(1,353,603

2,700,584
4,480,403
)(24,888,426

)(818,053
854,011
)(18,315,106

صافً الدخل من العملٌات المستمرة قبل
الزكاة وحقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة

46,703,384

العملٌات المتوقفة:
صافً الخسارة للفترة من العملٌات
المتوقفة

10

لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 40ونٌو
0310م
3025م

05,514,808

68,056,628

63,611,013

)(283,844

)(110,011

)(460,576

)(046,103

صافً الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكٌة
غٌر المسٌطرة
الزكاة

46,508,530
)(2,478,680

05,000,501
)(0,111,181

68,786,065
)(5,483,530

63,450,153
)(4,104,685

صافً الدخل قبل حقوق الملكٌة غٌر
المسٌطرة

44,750,840

00,034,153

65,403,745

56,018,465

الدخل العابد لحقوق الملكٌة غٌر
المسٌطرة

)(22,828,840

)(10,638,150

)(30,324,634

)(00,085,453

صافً الدخل للفترة

32,430,870

11,515,111

45,088,222

00,300,315

0.70
0.43

3.65
3.01

2.00
0.60

1.16
3.41

ربحٌة السهم من الربح من العملٌات
ربحٌة السهم من صافً الدخل للفترة

14
14

تعتبر اإلٌضاحات المرفقة من  1إلى 18
جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة).

2

الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
قائمة التدفقات النقدٌة األولٌة الموحدة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
إٌضاح
األنشطة التشغٌلٌة
صافً الدخل من العملٌات المستمرة قبل الزكاة وحقوق الملكٌة
غٌر المسٌطرة
تسوٌات لـ:
إستهالك وإطفاء
مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
(أرباح)  /خسابر استبعاد ممتلكات ،آالت ومعدات
الحصة فً نتابج شركات زمٌلة محاسب عنها بطرٌقة حقوق
الملكٌة ،بالصافً
مخصصات أخرى
خسابر عملٌات متوقفة
أعباء تموٌلٌة

3025م

0310م

68,056,628

63,611,013

66,640,652
4,045,238
)(24,660

50,030,164
1,113,510
51,503

التغٌرات فً الموجودات والمطلوبات التشغٌلٌة :
ذمم مدٌنة وأرصدة مدٌنة أخرى
مخزون
ذمم دابنة وموجودات متداولة أخرى
النقد المتوفر من األنشطة التشغٌلٌة

)(2,700,584
-)(460,576
24,888,426
244,744,882

818,053
5,333,333
)(046,103
18,315,106
108,618,410

)(4,804,643
)(3,825,865
4,374,434
237,084,343

)(06,141,066
)(614,844
)(14,016,638
86,851,115

مكافأة نهاٌة الخدمة المدفوعة للموظفٌن المدفوعة
أعباء تموٌلٌة مدفوعة
زكاة مدفوعة
صافً النقد المتوفر من األنشطة التشغٌلٌة

)(564,565
)(27,280,676
)(7,280,242
204,358,053

)(538,035
)(18,315,106
)(0,886,545
64,061,111

األنشطة االستثمارٌة
استثمارات فً شركات زمٌلة
إضافات لممتلكات ،آالت ومعدات
متحصالت من بٌع ممتلكات ،آالت ومعدات
صافً النقد المستخدم فً األنشطة االستثمارٌة

)(3,726,884
)(43,380,075
376,457
)(45,740,426

4,118,068
)(40,134,050
1,050,381
)(06,810,111

األنشطة التموٌلٌة
صافً التغٌر فً قروض وتسهٌالت بنكٌة
صافً التغٌر فً اإللتزامات طوٌلة األجل األخرى
صافً الحركة فً حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة
صافً النقد المستخدم فً األنشطة التموٌلٌة

)(55,254,554
5,427,765
)(7,744,840
)(57,208,768

)(43,040,108
4,461,840
)(6,551,514
)(40,400,481

صافً التغٌر فً النقد وما فً حكمه
النقد وما فً حكمه فً بداٌة الفترة
النقد وما فً حكمه فً نهاٌة الفترة

33,620,078
308,528,277
342,838,345

)(14,108,681
160,351,065
148,110,618

)(3,367,854

4,455,081

10

10

4

معلومات تكمٌلٌة للمعامالت غٌر النقدٌة:
التغٌر فً القٌمة العادلة لمشتقات األدوات المالٌة

تعتبر اإلٌضاحات المرفقة من  1إلى 18
جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة).

3

الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
قائمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة األولٌة الموحدة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
حقوق الملكٌة العابدة للمساهمٌن فً الشركة األم

رأس الـمــــال

احتٌاطً نظامً

عالوة إصدار

أثر تخفٌض نسبة

إحتٌاطً التحوط

الملكٌة فً

مقابل تقلبات

شركة تابعة

التدفقات النقدٌة

احتٌاطً خاص

أرباح مبقاة

حقوق الملكٌة غٌر

إجمالً حقوق

المسٌطرة

الملكٌة

اإلجمالً

الرصٌد فً ٌ 1ناٌر 0314م

683,333,333

06,431,360

10,613,850

6,805,880

4,650,018

)(0,100,156

88,101,101

806,435,518

010,011,140

1,011,134,143

صافً الدخل

--

--

--

--

--

--

04,381,111

04,381,111

03,010,500

54,030,604

--

--

0,438,111

1,134,456

--

--

)(5,110,061

--

--

--

المحول إلى االحتٌاطٌات
صافً الحركة فً حقوق الملكٌة
غٌر المسٌطرة

--

--

--

--

--

--

--

--

)(6,611,813

)(6,611,813

األدوات المالٌة

--

--

--

--

--

)(1,064,114

--

)(1,064,114

)(810,000

)(0,056,141

الرصٌد فً ٌ 40ونٌو 3025م

780,000,000

47,508,074

24,088,475

8,650,448

5,764,328

)(6,384,840

224,426,582

868,238,886

506,853,673

2,376,043,664

الرصٌد فً ٌ 1ناٌر 0310م

683,333,333

06,431,360

8,386,811

4,300,810

4,650,018

)(8,130,330

41,135,886

166,185,101

056,133,110

1,100,886,103

صافً الدخل

--

--

--

--

--

--

00,300,315

00,300,315

00,085,453

56,018,465

المحول إلى االحتٌاطٌات

--

--

0,030,031

1,651,651

--

--

)(4,154,150

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

)(6,551,514

)(6,551,514

التغٌر فً القٌمة العادلة لمشتقات

صافً الحركة فً حقوق الملكٌة
غٌر المسٌطرة
التغٌر فً القٌمة العادلة لمشتقات
األدوات المالٌة

--

--

--

--

--

0,611,135

--

0,611,135

1,155,084

4,455,081

الرصٌد فً ٌ 03ونٌو 0310م

683,333,333

06,431,360

11,013,110

5,685,540

4,650,018

)(5,430,318

61,180,141

831,118,841

015,184,000

1,111,130,383

تعتبر اإلٌضاحات المرفقة من  1إلى 18
جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة).
4

الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة)
عن فترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
 -2التنظٌم واألنشطة الرئٌسٌة
الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة ("الشركة" أو "الشركة األم" أو "سٌسكو") هً شركة مساهمة سعودٌة تأسست
وفقا ً لنظام الشركات السعودي بموجب قرار وزارة التجارة رقم  000بتارٌخ  1ربٌع األول 1431هـ (الموافق 18
أكتوبر 1188م) .الشركة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  4303360530بتارٌخ  13ربٌع الثانً 1431هـ
(الموافق  03نوفمبر 1188م) ،وتزاول الشركة نشاطها فً أعمال الصٌانة ،التشغٌل واإلدارة للمصانع والمرافق
الصناعٌة ،وإنشاء المبانً السكنٌة وكافة المرافق والخدمات التابعة لها من مراكز ترفٌهٌة وأسواق ومطاعم
ومشروعات اإلعاشة ،وإقامة المستشفٌات والمستوصفات لتأمٌن الخدمات الصحٌة للعاملٌن بالمصانع والشركات
الصناعٌة وتسوٌق منتجات المصانع محلٌا ً وعالمٌا ً والخدمات الرسمٌة واالشتراك فً تأسٌس الشركاتٌ .تمثل النشاط
الربٌسً للشركة فً االستثمار فً الشركات التابعة وإدارتها.
ٌقع المركز الربٌسً للشركة فً العنوان التالً:
المركز السعودي لألعمال
ص.ب14001 .
جدة 01404
المملكة العربٌة السعودٌة.
تتضمن هذه القوابم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة موجودات ،مطلوبات ونتابج عملٌات الشركة وشركاتها التابعة
التالٌة ("المجموعة"):
الشركة

بلد التأسٌس

نسبة حصة
الملكٌة السارٌة
0310م
3025م

األنشطة الرئٌسة

الشركة السعودٌة لتنمٌة
التجارة والصادرات
المحدودة (تصدٌر)

المملكة العربٌة
السعودٌة

%47

%16

إدارة وتشغٌل مشروع التخزٌن وإعادة التصدٌر
المقام على األرض المستأجرة من مٌناء جدة
اإلسالمً.

شركة كنداسة لخدمات
المٌاه المحدودة

المملكة العربٌة
السعودٌة

%70

%63

محطات تحلٌة وتنقٌة المٌاه وبٌعها.

شركة تشغٌل الخدمات
المساندة المحدودة (إسناد)

المملكة العربٌة
السعودٌة

%88.38

%11.08

شركة محطة بوابة البحر
األحمر المحدودة

المملكة العربٌة
السعودٌة

%70.7

%63.6

تطوٌر وتشغٌل المدن الصناعٌة وإنشاء وتشغٌل
المطاعم ومراكز التموٌن والمراكز الترفٌهٌة
وإقامة محطات الوقود وورش خدمات وصٌانة
السٌارات وشراء األراضً إلقامة المبانً علٌها
واستثمارها بالبٌع أو اإلٌجار.
تطوٌر وإنشاء وتشغٌل وصٌانة محطات الحاوٌات
وكذلك أعمال الحفر والردم.

شركة البحر األحمر
لتطوٌر الموانا – شركة
مساهمة مقفلة

المملكة العربٌة
السعودٌة

%70.7

%63.6

تطوٌر وإنشاء وتشغٌل وصٌانة محطات الحاوٌات
وكذلك أعمال الحفر والردم.
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الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة)
عن فترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
 -3أسس اإلعداد
المعاٌٌر المحاسبٌة المطبقة
تم إعداد هذه القوابم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة طبقا ً لمعاٌٌر المحاسبة المتعارف علٌها فً المملكة العربٌة
السعودٌة ومعٌار المحاسبة عن التقارٌر المالٌة األولٌة الصادرة عن الهٌبة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن.
عملة النشاط والعرض
تم عرض هذه القوابم المالٌة االولٌة الموجزة الموحدة باللاير السعودي الذي ٌمثل عملة نشاط المجموعة.
النتابج األولٌة قد ال تشكل مؤشراً دقٌقا ً على النتابج المالٌة السنوٌة للمجموعة .هذه القوابم المالٌة األولٌة الموجزة
الموحدة ٌجب أن تقرأ مقرونة بأحدث قوابم مالٌة سنوٌة مراجعة للمجموعة.
بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبوٌبها  /تصنٌفها لتتوافق مع عرض الفترة الحالٌة .باإلضافة إلى ذلك ،إن قابمة الدخل
األولٌة الموجزة الموحدة تم إعادة عرضها كما لو أن العملٌات غٌر المستمرة فً العام الحالً كانت غٌر مستمرة من
بداٌة السنة المقارنة (إٌضاح .)10
أسس القٌاس
تم إعداد هذه القوابم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التارٌخٌة (بإستثناء اإلستثمارات المتاحة للبٌع
ومشتقات األدوات المالٌة التً تم إدراجها طبقا ً لقٌمتها العادلة) بإستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبً ومفهوم
اإلستمرارٌة.
إستخدام التقدٌرات واألحكام
ٌتطلب إعداد القوابم المالٌة األولٌةة المةوجزة الموحةدة مةن اإلدارة إسةتخدام األحكةام والتقةدٌرات واإلفتراضةات التةً قةد
تؤثر فً تطبٌق السٌاسات وعلى المبالغ المبٌنة للموجةودات والمطلوبةات واإلٌةرادات والمصةروفات .النتةابج الفعلٌةة قةد
تختلف عن هذه التقدٌرات.
تتم مراجعة التقدٌرات واإلف تراضات المتعلقة بها علةى أسةاس مسةتمر .مراجعةة التقةدٌرات المحاسةبٌة ٌةتم إظهارهةا فةً
فترة المراجعة والفترات المستقبلٌة التً تتأثر بها.
فٌما ٌلً البنود الهامة التً تتطلب أحكام إدارٌة وتقدٌرات مؤثرة:
إنخفاض قٌمة الذمم المدٌنة التجارٌة
ٌتم تكوٌن مخصص تقدٌري لمبالغ الذمم المدٌنة القابلة للتحصٌل عندما ٌكون هنالةك إحتمةال أنةه لةن ٌةتم تحصةٌل كامةل
المبالغٌ .تم التقٌٌم على أساس فردي للمبالغ الهامة أما المبالغ التً ال تعتبر هامة إفرادٌا ً ولكنها مسةتحقة التحصةٌلٌ ،ةتم
تقٌٌمها مجتمعه وٌتم تكوٌن مخصص أخذاً فً اإلعتبار طول الوقت ومعدالت السداد السابقة.
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الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة)
عن فترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
 -3أسس اإلعداد (تابع)
إستخدام التقدٌرات واألحكام (تابع)
مخصص أصناف مخزون بطٌئة الحركة
تقوم المجموعة بتكوٌن مخصص لألصناف بطٌبة الحركة .تعتمد تقدٌرات القٌمة القابلة للتحقق للمخزون على أكثر
األدلة مصداقٌة فً الوقت الذي تتم فٌه التقدٌرات .تأخذ التقدٌرات فً اإلعتبار تذبذب السعر أو التكلفة المتعلقة مباشرة
باألحداث التً تحدث فً وقت الحق لتارٌخ قابمة المركز المالً وذلك إلى المدى الذي تؤكد فٌه هذه األحداث
الظروف القابمة فً نهاٌة السنة.
األعمار اإلنتاجٌة للممتلكات والمعدات
تقةدر اإلدارة العمةةر اإلنتةةاجً للممتلكةةات ،امالت والمعةدات الحتسةةاب االسةةتهالك .هةةذه التقةدٌرات تحةةدد بعةةد األخةةذ فةةً
االعتبار اإلستخدام الم توقع من هذه الموجةودات أو التككةل النةاتج عةن اإلسةتعمال العةادي .تقةوم اإلدارة بمراجعةة القٌمةة
المتبقٌةةة واألعمةةار اإلنتاجٌةةة لهةةذه الموجةةودات سةةنوٌا ً وٌةةتم تعةةدٌل أي تغٌٌةةر فةةً مصةةروفات االسةةتهالك ،إن وجةةد فةةً
الفترات الحالٌة والمستقبلٌة.
االنخفاض فً قٌمة الممتلكات ،اآلالت والمعدات
تتم مراجعة الممتلكات ،امالت والمعدات ،لتحدٌد االنخفاض فةً القٌمةة عنةدما تشةٌر األحةداث أو التغٌةر فةً الظةـروف
إلى أن القٌمة الدفترٌة غٌر قابلة لإلسترداد بشكل جزبً أو كلًٌ .تم إثبات الخسةارة الناتجةة عةن اإلنخفةاض فةً القٌمةة
فً قابمة الدخل األولٌة الموحدة الموجزة عندما تتجاوز القٌمةة الدفترٌةة لهةذه الموجةودات القٌمةة القابلةة لإلسةترداد .إن
القٌمة القابلة لالسترداد هً صافً سعر بٌع األصل أو قٌمة األصل عند اإلسةتخدام ،أٌهمةا أكبةر .إن صةافى سةعر البٌةع
هو السعر المتحصل علٌه من بٌع أصل ما على أسس تجارٌة ،بٌنما القٌمةة عنةد اإلسةتخدام هةً القٌمةة الحالٌةة للتةدفقات
النقدٌة المستقبلٌة التقدٌرٌة المتوقعة أن تنتج من اإلستخدام المستمر لألصل ومن إستبعاده فً نهاٌة عمره اإلنتاجً.
االنخفاض فً قٌمة االستثمارات المتاحة للبٌع
تمارس المجموعة الحكةم لتحدٌةد االنخفةاض فةً قٌمةة االسةتثمارات المتاحةة للبٌةع وكةذلك فةً موجوداتهةا ذات العالقةة.
ٌتضمن هذا الحكم تقٌةٌم األدلةة الموضةوعٌة التةً قةد تسةبب انخفاضةا ً غٌةر مؤقةت فةً قٌمةة االسةتثمارات .أي انخفةاض
جوهري أو لفترة طوٌلة فً القٌمة العادلة لالستثمار ٌقل عن تكلفته ٌعتبر دلٌالً موضوعٌا ً لالنخفاض .إن تحدٌد مةا هةو
"جوهري" أو "لفترة الطوٌلة" ٌتطلب حكم .كما تعتبر المجموعة االنخفاض مالبمةا ً عنةد وجةود دلٌةل علةى التةدهور فةً
الحالة المالٌة لإلستثمار ،أداء القطاع والصناعة ،التغٌرات فً التقنٌة والتدفقات التشغٌلٌة والتموٌلٌة .بمجةرد االعتةراف
بخسابر انخفاض القٌمة ال ٌتم ردها.
اإلنخفاض فً قٌمة الموجودات غٌر الملموسة
ٌتم إثبات الخسارة الناتجة عن اإلنخفاض فً القٌمة ،والتً تمثل زٌادة القٌمة الدفترٌة عن القٌمة القابلة لإلسترداد .إن
القٌمة القابلة لإلسترداد هً القٌمة العادلة بعد خصم مصروفات البٌع أو قٌمة األصل عند اإلستخدام ،أٌهما أكبر.
لغرض تقٌٌم اإلنخفاض فً قٌمة الموجوداتٌ ،تم تجمٌع الموجودات إلى أدنى مستوى لها بحٌث ٌمكن تحدٌد التدفقات
النقدٌة لكل وحدة بصورة منفصلة .خسارة األنخفاض فً القٌمة ال ٌتم ردها متى ما تم تسجٌلها.
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الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة)
عن فترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
-3

أسس اإلعداد (تابع)
إستخدام التقدٌرات واألحكام (تابع)
مخصص تكلفة استبدال المعدات
ٌتم تقٌٌم مخصص تكلفة إستبدال المعدات على أساس دوري وذلك بنا ًء على ترتٌبات البناء والتشغٌل ونقل الملكٌة وٌتم
خصمها فً التارٌخ الذي ٌعكس شروط اإللتزام.
إنخفاض قٌمة الموجودات غٌر المالٌة
تقوم المجموعة فً تارٌخ كل تقرٌر أو أكثر تكراراً عند وجود حدث أوتغٌر فً الظروف  ،بتقٌٌم ما إذا كان هناك
مؤشراً على إحتمال إنخفاض قٌمة أصل معٌن .فً حالة وجود مثل هذا الدلٌل ،أو عند طلب اختبار انخفاض القٌمة
السنوي لألصل ،تقوم المجموعة بتقدٌر قٌمة األصل القابلة لالسترداد .قٌمة األصل القابلة لالسترداد هً القٌمة العادلة
لألصل أو وحدة تولٌد النقد ناقصا ً تكالٌف البٌع أو قٌمته عند االستخدام والتً تحدد لكل أصل بصورة مستقلة ،أٌهما
أكبر ،ما لم ٌكن األصل ال ٌولد تدفقات نقدٌة مستقلة إلى حد كبٌر عن التدفقات النقدٌة لألصول األخرى أو مجموعة
من األصول .عند ما تزٌد القٌمة الدفترٌة لألصل أو وحدة تولٌد النقد عن قٌمته القابلة لالستردادٌ ،عتبر األصل أن
ق ٌمته قد إنخفضت وٌتم تخفٌض قٌمته إلى القٌمة القابلة لإلسترداد .عند تقدٌر القٌمة عند االستخدامٌ ،تم خصم التدفقات
النقدٌة المستقبلٌة المقدرة إلى قٌمتها الحالٌة باستخدام معدل خصم قبل الضرٌبة ٌعكس تقدٌرات السوق الحالٌة للقٌمة
الزمنٌة للنقود والمخاطر المحددة فً األصل .فً تحدٌد القٌمة العادلة ناقصا ً تكالٌف البٌعٌ ،تم اإلستناد إلى مصادر
مالبمة مثل معامالت السوق المعلنة أو فً حالة عدم توفرها ٌتم إستخدام أسعار تقدٌرٌة لألصول المثٌلة أو فً حالة
عدم توفرها ٌتم إستخدام طرٌقة خصم التدفقات النقدٌة المستقبلٌة.

 -4السٌاسات المحاسبٌة الهامة
فٌما ٌلً السٌاسات المحاسبٌة الهامة المطبقة بواسطة المجموعة إلعداد هذه القوابم األولٌة الموجزة الموحدة والتً
تتسق مع تلك المستخدمة فً إعداد القوابم المالٌة الموحدة السنوٌة:
أسس توحٌد القوائم المالٌة
إن هذه القوابم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة تشمل القوابم المالٌة للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبٌن باإلٌضاح
(.)1
الشركات التابعة
الشركات التابعة هً منشكت تتم السٌطرة علٌها من قبل الشركة األم .توجد السٌطرة عندما ٌكون للمجموعة القدرة على
التحكم فً السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌة للمنشاة للحصول على منافع من أنشطتها .لتقٌٌم السٌطرة ٌتم األخذ فً اإلعتبار
حقوق التصوٌت المحتملة التً تتم ممارستها حالٌاً .القوابم المالٌة للشركات التابعة ،والتً ٌتم إعدادها عن نفس الفترة
المالٌة للشركة األم بإستخدام سٌاسات محاسبٌة ثابتةٌ ،تم تضمٌنها فً القوابم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة من تارٌخ
السٌطرة حتى تارٌخ توقف السٌطرة.
كافة األرصدة الداخلٌة للمجموعة والمعامالت المالٌة الناتجة من المعامالت بٌن الشركة األم وشركاتها التابعة
والمعامالت بٌن الشركات التابعة وبعضها البعضٌ ،تم إستبعادها عند إعداد القوابم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة .إن
األرباح أو الخسابر غٌر المحققة الناتجة من المعامالت الداخلٌة فً المجموعة ٌتم إستبعادها عند توحٌد القوابم المالٌة.
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الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة)
عن فترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
-4

السٌاسات المحاسبٌة الهامة (تابع)
حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة
تطبق المجموعة سٌاسة إعتبار المعامالت مع حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة على أنها أطراف خارج المجموعة.
اإلستبعادات لحقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة ،إن وجدت التً قد ٌنتج عنها أرباح أو خسابر للمجموعة تحمل على قابمة
الدخل األولٌة الموحدة إذا تم فقد السٌطرةٌ .نتج عن شراء حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة شهرة والتً تمثل الفرق ما بٌن
المقابل المدفوع وقٌمة الحصص المشتراة بالقٌمة الدفترٌة من صافً أصول الشركة التابعة.
النقد وما فً حكمه
ٌتكون النقد وما فً حكمه من نقد بالصندوق واألرصدة لدى البنوك والودابع قصٌرة األجل عالٌة السٌولة ،إن وجدت
والتً تكون فترة إستحقاقها  0أشهر أو أقل.
ذمم مدٌنة
ٌتم إظهار الذمم المدٌنة بمبلغ الفاتورة األصلً بعد خصم المبلغ المخصص مقابل أي مبالغ غٌر قابلة للتحصٌلٌ .تم
تجنٌب مخصص تقدٌري مقابل الدٌون المشكوك فً تحصٌلها عندما ٌصبح من غٌر المحتمل تحصٌل كامل المبلغٌ .تم
شطب الدٌون المعدومة عند تكبدها.
المخزون
ٌتم تقٌٌم المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافً القٌمة القابلة للتحقق أٌهما أقلٌ .تم تحدٌد تكلفة المخزون على
أساس طرٌقة متوسط السعر المرجح وتتضمن المصروفات المتكبدة إلقتناء المخزون والتكالٌف األخرى المتكبدة
لتوصٌل المخزون للموقع فً حالته الراهنة .فً حالة المخزون المصنع تشمل التكلفة نصٌب عادل من تكالٌف اإلنتاج
الغٌر مباشرة على أساس مستوى النشاط العادي.
صافً القٌمة القابلة للتحقق هً سعر البٌع التقدٌري فً النشاط العادي بعد خصم التكالٌف التقدٌرٌة لإلستكمال
ومصروفات البٌعٌ .تم تكوٌن مخصص عندما ٌكون ذلك ضرورٌا ً لبنود المخزون التالفة وبطٌبة الحركة.
االستثمار فً شركات زمٌلة
ٌتم إثبات استثمارات المجموعة فً الشركات الزمٌلة بإستخدام طرٌقة حقوق الملكٌة .والشركة الزمٌلة هً منشأة
تمارس المجموعة علٌها تأثٌر جوهري وهً لٌست شركة تابعة وال شركة تحت سٌطرة مشتركةٌ .سجل االستثمار فً
الشركة الزمٌلة فً قابمة المركز المالً األولٌة الموحدة بالتكلفة إضافة إلى تغٌرات ما بعد االقتناء فً حصة
المجموعة فً صافً موجودات الشركة المنتسبة ناقصا ً أي انخفاض فً قٌمة االستثمارات بناءاً على أحدث قوابم مالٌة
فً تارٌخ إعداد القوابم المالٌة .تعكس قابمة الدخل األولٌة الموحدة حصة المجموعة فً نتابج شركاتها الزمٌلة .وإذا
كان هناك تغٌر تم تسجٌله مباشرة فً حقوق ملكٌة الشركة الزمٌلة فإن المجموعة تسجل حصتها من أي تغٌرات
وتفصح عن هذه التغٌرات حسب األحوال فً قابمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة األولٌة الموحدة ،عندما تتجاوز حصة
المجموعة من خسابر الشركة الزمٌلة ،حصتها فً الشركة الزمٌلةٌ ،تم تخفٌض القٌمة الدفترٌة الستثمار الشركة إلى
الشًء (صفر) وٌتم إٌقاف تسجٌل أي خسابر إضافٌة إلى المدى الذي تتحمل المجموعة بموجب التزام قانونً أو
ضمنً أو قامت بسداد مبالغ نٌابة عن الشركة الزمٌلة.
ٌتم استبعاد أي أرباح أو خسابر غٌر محققة من المعامالت بٌن المجموعة وشركتها الزمٌلة فً حدود حصة المجموعة
فً الشركة الزمٌلة .تعد القوابم المالٌة للشركات الزمٌلة لنفس الفترة المالٌة للشركة األم .وعند الضرورة ٌتم إجراء
تعدٌالت لمطابقة السٌاسات المحاسبٌة مع السٌاسات المحاسبٌة للمجموعة.
ٌسجل الدخل من توزٌعات األرباح عند االستالم وتقٌد على حساب االستثمار.
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السٌاسات المحاسبٌة الهامة (تابع)
استثمارات متاحة للبٌع
تصنف االستثمارات التً ٌتم شراؤها بغٌر نٌة االحتفاظ بها حتى االستحقاق أو ألغراض المتاجرة على أنها
استثمارات متاحة للبٌع وتسجل مبدبٌا ً بالتكلفة وتقاس الحقا ً بالقٌمة العادلةٌ .تم إدراج األرباح أو الخسابر غٌر المحققة
كعنصر مستقل من حقوق الملكٌة إلى أن ٌتم إستبعاد االستثمار أو أن ٌتم تحدٌد أن هناك انخفاض فً قٌمته .عند
إستبعاد االستثمار أو انخفاض قٌمته فإن الربح أو الخسارة المتراكمة التً سبق إدراجها فً حقوق الملكٌة تضاف فً
قابمة الدخل األولٌة الموحدة للفترة.
ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة بالرجوع إلى القٌمة السوقٌة فً سوق مفتوح .إذا لم تكن القٌمة العادلة متاحة فإن التكلفة تعتبر
أكثر قٌاس موضوعً مالبم وموثوق للقٌمة العادلة لمثل هذه االستثمارات.
ٌسجل الدخل من توزٌعات األرباح عند ثبوت الحق فً استالم توزٌعات األرباح.
ممتلكات ،آالت ومعدات
ال ٌتم إحتساب استهالك لألرض المملوكة .تستهلك تكلفة التطوٌر لألراضً المملوكة والمبانً المقامة على تلك
األراضً على مدى العمر اإلنتاجً المقدر أو الفترة المتبقٌة من اإلٌجار أٌهما أقصر ،تسجل الممتلكات ،امالت
والمعدات وممتلكات وآالت ومعدات مشروع الرصٌف البحري بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض
فً القٌمةٌ .حتسب االستهالكات بطرٌقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجٌة التقدٌرٌة للممتلكات ،امالت
والمعدات .تتم رسملة أعباء التموٌل على القروض المستخدمة إلنشاء الموجودات خالل الفترة المطلوبة إلستكمال
األصل وإعداده لغرض إستخدامه.
تحمل مصروفات الصٌانة واإلصالح على قابمة الدخل األولٌة الموحدة  ،أما التحسٌنات التً تزٌد فً قٌمة الممتلكات
وامالت والمعدات أو تطٌل أعمارها بصورة جوهرٌة فتتم رسملتها.
فٌما ٌلً األعمار اإلنتاجٌة المقدرة للموجودات:
مبانً
تحسٌنات على مبانً مستأجرة
معدات وآالت مصانع
محطات تحلٌة المٌاه وتعببة المٌاه وملحقاتها
معدات وآالت
سٌارات ورافعات شوكٌة
أثاث وتركٌبات
حاسب آلً معدات

لفترة اإلٌجار أو من  43 – 13سنة ،أٌهما أقصر.
لفترة اإلٌجار أو  05سنة لمشروع إعادة التصدٌر 13 ،سنوات
لمشروع الرصٌف البحري 5 ،سنوات لألخرى أٌهما أقصر.
 05 – 1سنة
 01 – 8سنة
 05 – 8سنة
 13 – 4سنة
 13 - 0سنة
 1 -0سنة
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السٌاسات المحاسبٌة الهامة (تابع)
ممتلكات ،آالت ومعدات (تابع)

أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ
تقاس األعمال الرأسمالٌة تحت التنفٌذ بالتكلفة ناقصا الخسابر الناتجة عن انخفاض فً القٌمة ،إن وجدت .وال ٌتم
استهالكها إلى أن ٌحٌن الوقت الذي تصبح الموجودات جاهزة لالستعمال المطلوب منها وتحوٌلها إلى الفبة المعنٌة
تحت بند ممتلكات ،آالت ومعدات.
الموجودات غٌر الملموسة ـ مشروع الرصٌف البحري

حقوق امتٌاز المٌناء

تتم عملٌات المجموعة فً محطة المٌناء وفقا ً لترتٌبات امتٌاز طوٌل األجل .أدرجت المجموعة حقوق امتٌاز المٌناء
الناشبة عن ترتٌبات امتٌاز الخدمة التً ٌسٌطر أو ٌنظمها فٌها القطاع العام (المانح) على الخدمات المقدمة واألسعار
المحملة وٌسٌطر كذلك على أي حصة متبقٌة هامة فً البنٌة التحتٌة كالممتلكات والمعدات فً حال وجود بنٌة تحتٌة
للمانح أو إنشاء بنٌة تحتٌة أو تم شراؤها من قبل المجموعة كجزء من ترتٌبات امتٌاز الخدمة.
اعتمدت المجموعة اإلرشادات الواردة فً المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة المنصوص علٌها فً التفسٌر رقم -10
ترتٌبات امتٌاز الخدمة الصادر عن لجنة تفاسٌر فً مجلس المعاٌٌر الدولٌة ،إلحتساب التكالٌف المتكبدة إلنشاء محطة
الحاوٌات (حقوق امتٌاز المٌناء) نظراً لعدم وجود توجٌه متعلق بهذا الشأن فً المعاٌٌر الصادرة عن الهٌبة السعودٌة
للمحاسبٌن القانونٌٌن .ووفقا ً للتفسٌر رقم  10الصادر عن لجنة تفاسٌر المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة فإن التكالٌف
المتكبدة بموجب ترتٌبات إمتٌاز الخدمة ٌتم إثباتها كأصل غٌر ملموس.
تتضمن حقوق امتٌاز المٌناء جمٌع التكالٌف المتكبدة على إنشاء محطة الحاوٌات تم إثبات حقوق إمتٌاز المٌناء بالتكلفة
ناقصا ً إطفاء التكلفة ،والذي ٌتم على مدى العمر اإلنتاجً لألصل من تارٌخ بدء العملٌات التشغٌلٌة وخسارة اإلنخفاض
فً القٌمة ،إن وجدت.

حق استخدام األرض

ٌقاس حق استخدام األرض عند اإلثبات األولً بالتكلفة .وبعد اإلثبات األولً ٌدرج حق استخدام األرض بالتكلفة ناقصا ً
أي إطفاء متراكم وأي خسابر متراكمة ناتجة عن االنخفاض فً القٌمةٌ .تم إطفاء حق استخدام األرض على مدى
العمر اإلنتاجً بطرٌقة القسط الثابت.
الشهرة
تتمثل الشهرة فً زٌادة تكلفة اإلستثمار عن حصة الشركة فً صافً القٌم العادلة لألصول والخصوم وااللتزامات
المحتملة للشركة المستثمر بها فً تارٌخ الشراءٌ .تم إثبات الشهرة الحقا ً بالتكلفة بعد خصم أٌة خسابر متراكمة ناتجة
عن إنخفاض القٌمة .وٌتم تقٌٌم قٌمة الشهرة سنوٌا ً لتحدٌد ما إذا كان هناك مؤشر موضوعً على هبوط فً قٌمة
الشهرة إال إذا ما كان هناك حدث أو تغٌر فً الظروف خالل السنة ٌشٌر إلى هبوط القٌمة الدفترٌة والذي ٌتطلب تقٌٌم
الشهرة خالل السنة .تتضمن الشهرة كالً من حصة الشركة وحصة حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة.
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السٌاسات المحاسبٌة الهامة (تابع)
الشهرة (تابع)
ألغراض إختبار إنخفاض القٌمة ٌتم تحدٌد الشهرة لكل شركة تابعة على حده حٌث تعتبر تلك الشركة التابعة وحدة
مستقلة لتولٌد النقد.
ٌتم تحدٌد إنخفاض القٌمة من خالل مراجعة المبالغ الممكن تحقٌقها من وحدة تولٌد النقد (الشركة التابعة) والتً تجعلها
تكتسب الشهرة ،عندما تكون القٌمة القابلة للتحقق للشركة التابعة أقل من القٌمة الدفترٌة ٌتم إثبات خسارة اإلنخفاض
فً القٌمة فً قابمة الدخل األولٌة الموحدة.
المصروفات المؤجلة
تتألف المصروفات المؤجلة بشكل أساسً من مصروفات ما قبل التأسٌس وما قبل التشغٌل التً تمت أثناء فترة ما قبل
التأسٌس وقبل بدء النشاط التجاري لمشارٌع المجموعة وشركاتها التابعة مخصوما ً منها اإلٌرادات غٌر التشغٌلٌة التً
تحققت خالل فترة التأسٌس .ا لمصروفات المؤجلة التً ٌمكن أن تكون منافعها االقتصادٌة المستقبلٌة محددة وواضحة
ٌتم إدراجها بالتكلفة ناقصا ً اإلطفاء بإستخدام طرٌقة القسط الثابت على مدى سبع سنوات وخسارة اإلنخفاض فً
القٌمة ،إن وجدت.
ذمم دائنة
تسجل المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المطلوب سدادها فً المستقبل مقابل البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء تم تقدٌم
فاتورة بها من قبل المورد أم ال.
مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
ٌتم تكوٌن مخصص مقابل المبالغ الواجبة الدفع للموظفٌن عن فترات خدماتهم المتجمعة كما فً تارٌخ قابمة المركز
المالً األولٌة الموحدة بموجب نظام العمل والعمال السعودي.
المخصصات
ٌتم إثبات مخصص مةا ،إذا ترتةب علةى المجموعةة نتٌجةة ألحةداث سةابقة إلتةزام حةالً قةانونً أو ضةمنً ٌمكةن تقةدٌره
بشكل موثوق ،مع إحتمال وجود تدفق خارجً لموارد إقتصادٌة لسداد ذلك اإللتزام.
إذا كان تأثٌر القٌمة الزمنٌة للنقود جوهرٌاًٌ ،تم خصم المخصصات بإستخدام معدل ما قبل الزكاة الحالً ،والذي
ٌعكس ،حسب مقتضى الحال ،تقٌٌمات السوق المتداولة للقٌمة الزمنٌة للنقود والمخاطر المتعلقة بذلك االلتزام .عندما
ٌتم إستخدام الخصم ،تسجل الزٌادة فً المخصص نظراً لمرور الوقت كتكلفة تموٌل.
مشتقات األدوات المالٌة
تستخدم المجموعة عقود مقاٌضات معدالت الربح كأدوات تحوط للتحوط مقابل تعرضها للتقلبات فً التدفقات النقدٌة
الناشبة عن مبالغ األرباح المدفوعة عن تسهٌالت اإلجارة التً ٌتم الحصول علٌها من البنوك .تسجل أدوات التحوط
فً البداٌة بالقٌمة العادلة فً التارٌخ الذي ٌتم فٌه إبرام العقد وٌعاد قٌاسها ألحقا ً بالقٌمة العادلة .تسجل أداة التحوط
كأصول مالٌة إذا كانت القٌمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالٌة إذا كانت القٌمة العادلة سالبة.
ولغرض إحتساب التحوط فإن أداة التحوط ٌتم تصنٌفها كتحوط مقابل التدفقات النقدٌةٌ .سجل الجزء الفعلً من الربح
أو الخسارة من أداة التحوط مباشرة فً حقوق الملكٌة فً إحتٌاطً التحوط ،فً حٌن ٌتم تسجٌل أي جزء غٌر فعلً
مباشرة فً قابمة الدخل األولٌة الموحدة فً بند مصروفات عقود التموٌل.
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السٌاسات المحاسبٌة الهامة (تابع)
مشتقات األدوات المالٌة (تابع)
عند بدء عالقة التحوط ،تقوم المجموعة بتحدٌد وتوثٌق عالقة التحوط والتً ترغب المجموعة فً تطبٌق محاسبة
التحوط وهدف وإستراتٌجٌة إدارة المخاطر للقٌام بالتحوط .وتشمل الوثابق تحدٌد أداة أو معاملة التحوط ،وطبٌعة
المخاطر التً ٌتم تغطٌتها وكٌف سوف تقٌم المنشأة فعالٌة أداة التحوط فً مواجهة مخاطر التعرض للتغٌرات فً
التدفقات النقدٌة لبند التحوط والتً تعزى إلى مخاطر التحوط .مثل هذه التغطٌات من المتوقع أن تكون فعالة للغاٌة فً
تحقٌق موازنة التغٌرات فً التدفقات النقدٌة وٌتم تقٌٌمها على أساس متواصل لتحدٌد أنها فعال كانت فعالة للغاٌة فً
جمٌع فترات التقارٌر المالٌة التً من أجلها تم تخصٌصها.
ٌتم تحوٌل المبلغ المسجل فً حقوق الملكٌة إلى قابمة الدخل األولٌة الموحدة عندما تؤثر المعاملة المتحوط لها على
الربح أو الخسارة مثل الحالة التً ٌتم فٌها تحقق المصروف المالً المتحوط له.
تحقق اإلٌرادات
تتحقق المبٌعات عند تسلٌم البضاعة وتحوٌل المنافع والمخاطرٌ .تم توزٌع إٌرادات إٌجار المساحات والمستودعات
على فترات اإلٌجار المتعلقة بهاٌ .تم تأجٌل إٌرادات اإلٌجار المتعلقة بالسنوات الالحقة وتسجل فً السنوات المتعلقة
بها.
تمثل إٌر ادات الخدمة قٌمة الخدمات المقدم بها فواتٌر والتً تقدمها المجموعة خالل الفترة بعد خصم الخصم التجاري
وحصة المؤسسة العامة للموانًء من اإلٌرادات وٌتم إدراجها عندما ٌكون باإلمكان قٌاس مبلغ اإلٌرادات بشكل ٌعتمد
علٌه ،عند تقدٌم الخدمات إلى العمٌل.
تسجل إٌرادات ا لمقاوالت المتعلقة بإنشاء محطة المٌناء باستخدام طرٌقة نسبة اإلنجازٌ .تم تحدٌد نسبة اإلنجاز بمقارنة
التكالٌف المتكبدة حتى تارٌخه مع مجموع التكالٌف التقدٌرٌة .تسجل الخسابر المتوقعة فوراً عندما ٌكون من المحتمل
أن ٌتجاوز مجموع التكالٌف مجموع إٌرادات العقد.
المصروفات
مصروفات البٌع والتوزٌع تمثل المصروفات الناتجة عن مجهودات المجموعةة فةً وظةابف البٌةع والتسةوٌق والتوزٌةع.
وكافةةة المصةةةروفات األخةةةرى بخةةةالف التكةةالٌف المباشةةةرة ٌةةةتم تصةةةنٌفها كمصةةروفات عمومٌةةةة وإدارٌةةةةٌ .ةةةتم تكةةةوٌن
مخصصات النفقات المشةتركة مةا بةٌن تكلفةة اإلٌةرادات ومصةروفات بٌةع وتوزٌةع ومصةروفات إدارٌةة وعمومٌةة علةى
أساس ثابت.
تكالٌف التموٌل
تحمل تكالٌف التموٌل على قابمة الدخل األولٌة الموحدة  ،بإستثناء المتعلقة مباشرة بإنشاء أصل ما حٌث ٌتم رسملتها
بإستخدام معدل رسملة حتى مرحلة إكتمال كافة األنشطة الضرورٌة إلعداد األصل المؤهل للغرض المحدد من
إستخدامه.
اإلٌجار التشغٌلً
تدرج المبالغ المدفوعة عن عقود اإلٌجار التشغٌلً كمصروف فً قابمة الدخل األولٌة الموحدة على أساس القسط
الثابت على مدى فترة عقد التأجٌر.
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الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة)
عن فترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
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السٌاسات المحاسبٌة الهامة (تابع)
الزكاة
تخضع الشركة وشركاتها التابعة لمتطلبات مصلحة الزكاة والدخل فً المملكة العربٌة السعودٌةٌ .حمل المخصص
على قابمة الدخل األولٌة الموحدة .وٌجري تسجٌل أٌة مبالغ إضافٌة والتً تستحق عند اإلنتهاء من الربط ،فً السنة
التً ٌتم اعتماد الربط النهابً فٌها.
العمالت األجنبٌة

المعامالت بالعمالت األجنبٌة
ٌتم تسجٌل المعامالت بالعمالت األجنبٌة باللاير السعودي بسعر الصرف السابدة فً تارٌخ المعاملةٌ .تم تحوٌل
الموجودات والمطلوبات النقدٌة بالعمالت األجنبٌة بسعر الصرف السابد فً تارٌخ قابمة المركز المالً األولٌة .تؤخذ
جمٌع الف روق إلى قابمة الدخل األولٌة الموحدةٌ .تم تحوٌل البنود غٌر النقدٌة التً تقاس بالتكلفة التارٌخٌة بعملة أجنبٌة
بسعر الصرف فً تارٌخ االعتراف األولً.

العملٌات األجنبٌة
ٌتم تحوٌل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة الموحدة األجنبٌة إلى اللاير السعودي وفقا ألسعار الصرف السابدة
فً تارٌخ المركز المالً.وٌتم تحوٌل مكونات حقوق الملكٌة للشركات التابعة األجنبٌة باستثناء األرباح المحتجزة لهذه
الشركات وفقا ألسعار الصرف السابدة فً توارٌخ البنود الناشبة ذات العالقةٌ .تم تحوٌل عناصر قابمة الدخل التابعة
األجنبٌة باستخدام سعر الصرف المتوسط المرجح للفترة .وٌتم التقرٌر عن التعدٌالت الناتجة عن ترجمة القوابم المالٌة
التابعة األجنبٌة إلى اللاير السعودي كبند منفصل من حقوق الملكٌة (احتٌاطً تحوٌل العمالت األجنبٌة) لمساهمً
الشركة فً القوابم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة.
موجودات ومطلوبات محتفظ بها لغرض البٌع والعملٌات المتوقفة
تصنف على أنها موجودات غٌر متداولة وتتمثل فً الموجودات والمطلوبات لغرض البٌع إذا كان من المتوقع أن ٌتم
إسترداد قٌمتها الدفترٌة من خالل البٌع أو التوزٌع ولٌس اإلستمرار فً بٌعها.
قبل تصنٌف الموجودات بغرض البٌع ٌتم إعادة تقٌٌمها طبقا ً للسٌاسات المحاسبٌة للمجموعة .ولذلك الموجودات
بغرض البٌع ٌتم قٌاسها على أساس القٌمة الدفترٌة أو القٌمة العادلة مخصوما ً منها مصارٌف البٌع أٌهما أقل .الخسارة
الناتجة عن إنخفاض القٌمة ٌتم تحمٌلها أوالً إلى الشهرة .ثم بعد ذلك باقً الموجودات والمطلوبات األخرى بإستخدام
أساس توزٌع مناسب.
ٌتم تسجٌل خسابر إنخفاض فً القٌمة من التصنٌف المبدبً كموجودات مقتناة بغرض البٌع واألرباح والخسابر الناتجة
عنها إلى زٌادة الحقة فً القٌمة العادلة فً قابمة الدخل األولٌة الموحدة الموجزة .األرباح المعترف بها ٌجب أال
تتجاوز الخسابر المتراكمة فً اإلنخفاض فً القٌمة.
ٌتم التوقف عن حساب إستهالك أو إطفاء الموجودات غٌر الملموسة والممتلكات وامالت والمعدات بمجرد تصنٌفها
كموجودات بغرض البٌع.
ً
ً
واإلستثمارات المقتناة وفقا لطرٌقة حقوق الملكٌة ٌتم التوقف عن معالجتها طبقا لطرٌقة الملكٌة .العملٌات المتوقفة تمثل
من نشاط المجموعة والعملٌات والتدفقات النقدٌة التً ٌمكن تمٌٌزها بوضوح عن باقً المجموعة والتً:
 خط تجاري مستقالً أو منطقة جغرافٌة للعملٌات .أو تشكل جزء من خطة واحدة منسقة للتصرف فً خط تجاري كبٌر أو مستقل أو منطقة جغرافٌة للعملٌات .أو -شركة تابعة تم شرابها بغرض إعادة بٌعها.
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السٌاسات المحاسبٌة الهامة (تابع)
موجودات ومطلوبات محتفظ بها لغرض البٌع والعملٌات المتوقفة (تابع)
التبوٌب كعملٌات متوقفة ٌحدث فً حالة أٌهما أسبق توقف الموجودات عن العمل أو توافر الشروط الالزمة لتبوٌبها
كموجودات بغرض البٌع.
عندما ٌتم التبوٌب كعملٌات متوقفةٌ ،تم إعادة عرضها فً قابمة الدخل الشامل المقارنة كما لو أن العملٌات توقفت من
تارٌخ بداٌة فترة المقارنة.
المقاصة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالٌة وإظهار صافً المبلغ فً قابمة المركز المالً الموحدة فقط عندما ٌكون
هناك حق قانونً ملزم لتعوٌض المبالغ المتحققة وتوجد نٌة للسداد على أساس الصافً ،أو تحقٌق الموجودات وتسوٌة
المطلوبات فً نفس الوقت .ال تتم المقاصة بٌن اإلٌرادات والمصروفات فً قابمة الدخل الموحد ما لم ٌطلب أو تسمح
به مبادئ المحاسبة المتعارف علٌها عموما فً المملكة العربٌة السعودٌة.
المعلومات القطاعٌة
ٌعتبر القطاع جزء أساسً من المجموعة والذي ٌقوم ببٌع منتجات أو تقدٌم خدمات (قطاع أعمال) أو ٌقوم ببٌع
منتجات أو بت قدٌم خدمات فً بٌبة اقتصادٌة معٌنة (قطاع جغرافً) كما تختلف المزاٌا والمخاطر لكل قطاع عن
امخر .حٌث أن المجموعة تزاول معظم نشاطها داخل المملكة العربٌة السعودٌة وٌتم إعداد التقارٌر طبقا ً لقطاعات
األعمال (إٌضاح .)16

 -5نقد وما فً حكمه
3025م
نقد بالصندوق
نقد لدى البنوك
ودابع مرابحة ألجل وتقل مدة استحقاقها عن ثالثة أشهر

0310م

543,042
322,587,274
30,000,000

115,081
118,061,100
01,561,561

342,838,345

148,110,618

 -6االستثمارات
3025م
إستثمارات متاحة للبٌع  -غٌر مدرجة
االستثمار فً شركات زمٌلة (انظر اإلٌضاح أ أدناه)
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0310م

8,640,260
83,740,750

1,513,153
61,600,164

83,300,480

11,110,114

الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة)
عن فترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
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االستثمارات (تابع)
أ)

ٌتكون االستثمار فً الشركات الزمٌلة مما ٌلً:
اسم الشركة

بلد التأسٌس

النشاط الربٌسً

 الشركة الدولٌةلتوزٌع المٌاه
المحدودة

أعمال المٌاه والصرف
الصحً وتنقٌة المٌاه
وتأجٌر معدات المٌاه

 شركة خدماتالمٌاه والبٌبة
السعودٌة (انظر
اإلٌضاح  1أدناه)

أعمال الكهرباء والمٌاه
واألعمال المٌكانٌكٌة
والصٌانة والتشغٌل

 شركة الجبرتالكً المحدودة

أعمال مقاوالت وإنشاء
وتشغٌل وصٌانة
المصانع والمستودعات

المملكة العربٌة
السعودٌة

 شركة ستوركالسعودٌة
للخدمات الفنٌة
(انظر اإلٌضاح
 0أدناه)

صٌانة وتشغٌل
محطات الكهرباء
ومعامل النفط والغاز
وتحلٌة المٌاه والمصانع
البتروكٌماوٌة ومعاٌرة
امالت الدقٌقة وتقدٌم
الخدمات المٌكانٌكٌة
والكهربابٌة المتعلقة بها

المملكة العربٌة
السعودٌة

تجارة ،تخزٌن
 إكزٌنمت (انظراإلٌضاح  0أدناه) والوساطة فً السلع

المملكة العربٌة
السعودٌة

المملكة العربٌة
السعودٌة

إمارة لختنشتاٌن

نسبة الملكٌة

%53

ملكٌة غٌر
مباشرة

%00.00

3025م

54,047,500

26,664,684

24,425,308

0310م

06,000,531

11,610,165

11,314,610

%45

3,360,000

ملكٌة غٌر
مباشرة

8,543,558

8,611,886

83,740,750

61,600,164

--

 )1إن شركة خدمات المٌاه والبٌبة السعودٌة مملوكة بنسبة 0310( %41م )%41 :من قبل شركة كنداسة
لخدمات المٌاه (شركة تابعة) والتً بدورها مملوكة بنسبة 0310( %63م )%63 :من قبل الشركة.
 )0خالل الفترة المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو  0314قامت الشركة باستثمار مبلغ  0.05ملٌون لاير سعودي والذي
ٌمثل  %45من رأس مال شركة ستورك السعودٌة للخدمات الفنٌة.
 )0تمتلك الشركة السعودٌة لتنمٌة التجارة والصادرات المحدودة  %05من إكزٌنمنت اس اٌه فادوز (0310م:
 )%05التً هً بدورها مملوكة بنسبة  %16للشركة األم (0310م.)%16 :
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(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة)
عن فترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
 -7ممتلكات ،آالت ومعدات
تتكون الممتلكات ،امالت والمعدات من التالً:
ممتلكات ،آالت ومعدات
ممتلكات ،آالت ومعدات من مشروع إعادة التصدٌر
ممتلكات ومعدات – مشروع الرصٌف البحري

3025م
388,340,864
286,703,355
242,884,834

0310م
011,540,065
118,551,105
136,451,351

727,842,230

584,550,551

خالل الربع المنتهً فً ٌ 03ونٌو 0314م ،تم إجراء إضافات بمبلغ  16.15ملٌون لاير سعودي (0310م08.81 :
ملٌون لاير سعودي) لممتلكات  ،آالت و معدات الشركة.
 -4موجودات غٌر ملموسة – مشروع الرصٌف البحري
دخلت الشركة السعودٌة لتنمٌة التجارة والصادرات المحدودة (تصدٌر) ("الشركة األم لشركة محطة بوابة البحر
األحمر") فً إتفاقٌة مع المؤسسة العامة للموانا السعودٌة بغرض إنشاء محطة حاوٌات فً منطقة إعادة التصدٌر فً
مٌناء جدة اإلسالمً .إن هذا العقد ٌمثل عقد بناء ،تشغٌل وتحوٌل حقوق اإلمتٌاز مع المؤسسة العامة للموانا السعودٌة
وقد تم تحوٌل العقد من قبل شركة تصدٌر إلى شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة إعتباراً من  00شوال
1408هـ (الموافق  0نوفمبر 0331م) .إن مدة هذه اإلتفاقٌة  00سنة .طبقا ً لإلتفاقٌة فً نهاٌة فترة الترخٌص فإن
الممتلكات والمعدات والتً تمثل الموجودات غٌر الملموسة لمشروع الرصٌف البحري سوف ٌتم تحوٌلها إلى المؤسسة
العامة للموانا.

مخصص تكلفة إستبدال امالت
طبقا ً لإلتفاقٌة الموقعة بٌن شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة (إحدى الشركات التابعة للشركة) والمؤسسة
العامة للموانا السعودٌة أن هناك إلتزام من أجل إستبدال عدد وأدوات معٌنة خالل فترة العقد .إدارة شركة محطة
بوابة البحر األحمر المحدودة قدرت التكلفة المتوقعة بـ  034.11ملٌون لاير سعودي (0310م 034.11 :ملٌون لاير
سعودي) إلستبدال المعدات .كما فً ٌ 03ونٌو 0314م تم تسجٌل مبلغ  03.1ملٌون لاير سعودي (0310م01.5 :
ملٌون لاير سعودي) كمخصص لتكلفة إستبدال امالت .ألغراض الخصم ،تستخدم اإلدارة معدل سنوي بنسبة
0310( %0.1605م.)%0.1605 :
 -8الشهرة
تم إثبات شهرة بمبلغ  8.8ملٌون لاير سعودي (0310م 8.8 :ملٌون لاير سعودي) من اقتناء شركة كنداسة لخدمات
المٌاه (شركة تابعة).
خالل الفترة المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م ،تم مراجعة الشهرة بغرض تحدٌد إذا ما كان هنا إنخفاض فً قٌمة
الشهرة ،وأكدت اإلدارة عدم وجود إنخفاض فً قٌمتها.
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الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة)
عن فترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
 -8قروض طوٌلة األجل وتسهٌالت بنكٌة
 1-1خالل عام 0330م وقعت شركة كنداسة اتفاقٌة مع صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي للحصول على قرض
بقٌمة  64.5ملٌون لاير سعودي لتموٌل تمدٌد محطة تحلٌة المٌاهٌ .تم ضمان القرض عن طرٌق رهن على
ممتلكات ومعدات شركة كنداسة وعلى ضمانات شخصٌة من شركابها .الغرض من القروض تموٌل توسعات
محطة تحلٌة المٌاه .وتشمل اتفاقٌة القرض بعض التعهدات مثل حد اإلٌجارات والنفقات الرأسمالٌة وتوزٌعات
األرباح والحفاظ على نسب مالٌة معٌنة .تسدد هذه القروض على أقساط نصف سنوٌة تستحق بنهاٌة شهر ٌولٌو
0311م.
 0-1خالل عام 0331م دخلت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة فً ترتٌب إجارة مع اثنٌن من البنوك
للحصول علً قرض بقٌمة  1.011ملٌون لاير سعوديٌ ،تم تأمٌن تسهٌالت إجارة عن طرٌق أصول الشركة
التابعة .سٌتم سداد المبلغ المتبقً من القرض على ستة أقساط شهرٌة .وتنتهً فً دٌسمبر 0300مٌ .حمل
القرض بمعدل ساٌبور زابد الهامش المتفق علٌه.
 0-1خالل عام  0310م ،قامت شركة تصدٌر بإبرام إتفاقٌة قرض طوٌل األجل من البنك األهلً التجاري بمبلغ 05
ملٌون لاير سعودي .كما فً ٌ 03ونٌو 0314م ،تم إستهالك  05ملٌون لاير سعودي .القرض ٌحمل بقٌمة
عمولة بمعدالت تجارٌة ٌتم دفعها علً  8أقساط نصف سنوٌة .القرض مؤمن بتخصٌص دخل إٌجار قٌمته أعلى
من  8.15ملٌون لاير سعودي من خالل سندات ألمر.
 4-1حصلت شركة كنداسة وهً شركة تابعة خالل السنوات السابقة على قرض مرابحة طوٌل األجل من البنك
األهلً التجاري .تم إستالمه القرض على خمس فترات مختلفة بمعدل من  %4.8إلى  %6.1للسنة وكان الهدف
من تموٌل المرابحة هو تموٌل مشروع لشركة كنداسة.
 5-1خالل عام  0310م ،دخلت شركة كنداسة فً إتفاقٌة تسهٌالت قرض طوٌل األجل مع بنك تجاري ٌصل الحد
األقصى للمبلغ الكلً  6مالٌٌن لاير سعودي .كما فً ٌ 03ونٌو 0314م تم إستخدام مبلغ  4.5ملٌون لاير
سعوديٌ .حمل القرض عمولة بمعدالت تجارٌة وٌتم إعادة دفعها على إثنى عشر دفعة ربع سنوٌة .تدرج المبالغ
المستحقة الدفع خالل االثنى عشر شهراً المقبل كمطلوبات متداولة.
 -20األدوات المالٌة المشتقة
خالل عام 0310م ،قامت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة وهً شركة تابعة فً إتفاقٌة تعاقدٌة مقاٌضة
معدل الربح مع بنك تجاري للتخفف من تعرضها لتقلبات فً التدفقات النقدٌة الناتجة من مدفوعات األرباح على
تسهٌالت اإلجارة التً تم الحصول علٌها من البنوك .القٌمة العادلة السلبٌة لهذا الصك كما فً ٌ 03ونٌو 0314م هو
 8.40ملٌون لاير سعودي (0310م 8.10 :ملٌون لاير سعودي) .إن تارٌخ اإلستحقاق للصك ٌ 03ونٌو 0311م.
خالل  0310م ،الشركة السعودٌة لتنمٌة التجارة والصادرات وهً شركة تابعة دخلت إتفاقٌة تعاقدٌة مقاٌضة معدل
الربح لتغطٌة تعرضها لتقلبات فً التدفقات النقدٌة الناتجة من مدفوعات األرباح على تسهٌالت القروض طوٌلة األجل
التً تم الحصول علٌها من البنوك .القٌمة العادلة السلبٌة لهذا الصك كما فً ٌ 03ونٌو 0314م بلغت  3.04ملٌون
لاير سعودي .إن تارٌخ اإلستحقاق للصك  01دٌسمبر 0311م.
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الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة)
عن فترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
 -20األدوات المالٌة المشتقة (تابع)
لغرض المحاسبة عن التحوط ،إن أداة التحوط ٌتم تصنٌفها على أنها تحوط تدفقات نقدٌة .إن القٌمة العادلة واإلسمٌة
للتحوط كما ٌلً:
0310م
3025م
القٌمة العادلة
القٌمة العادلة
القٌمة اإلسمٌة
السالبة
القٌمة اإلسمٌة
السالبة
مبادلة معدل الربح

8,116,330 788,485,328

8,775,734

138,684,063

إن الحركة فً األدوات المالٌة المشتقة هً كما ٌلً:
3025م
الرصٌد فً بداٌة الفترة
التغٌر فً القٌمة العادلة
الرصٌد فً نهاٌة الفترة

0310م

7,504,780
3,367,854

10,011,010
)(4,455,081

8,775,734

8,116,330

 -22اإلٌرادات
فترة الستة أشهر المنتهٌة فً
فترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً
ٌ 40ونٌو 3025م ٌ 03ونٌو 0310م ٌ 40ونٌو 3025م ٌ 03ونٌو 0310م
خدمات شحن وتفرٌغ
إٌجارات وخدمات
بٌع مٌاه صالحة للشرب
خدمات الوقود والنقل
اإلجمالً

82,087,280
34,848,024
34,743,085
5,588,044
254,086,478

11,111,308
11,611,040
11,101,134
6,116,100
140,546,018

276,843,467
57,250,063
53,828,740
8,602,622
375,643,858

111,604,080
05,585,863
01,305,040
10,854,616
066,133,381

 -23إٌرادات أخرى بالصافً
فترة الستة أشهر المنتهٌة فً
فترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً
ٌ 40ونٌو 3025م ٌ 03ونٌو 0310م ٌ 40ونٌو 3025م ٌ 03ونٌو 0310م
أرباح بٌع ممتلكات ،آالت ومعدات
إٌرادات أخرى (انظر إٌضاح " أ " أدناه)
اإلجمالً

-2,747,424
2,747,424

-180,118
180,118

24,660
4,447,463
4,480,403

-854,011
854,011

أ) تتضمن اإلٌرادات األخرى تعوٌضات مستلمة بمبلغ  5.1ملٌون لاير سعودي مقابل مطالبات سنوات سابقة.
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الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة)
عن فترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
 -24موجودات ومطلوبات محتفظ بها لغرض االستبعاد
خالل عام 0310م قرر مجلس مدٌرٌن لشركة تابعة لشركة كنداسة (شركة بحر كنداسة لخدمات المٌاه) تصفٌة الشركة
وتم تعٌٌن مصفً لٌقوم بعملٌة التصفٌة .الجهود البٌعٌة إلستبعاد المجموعة بدأت بالفعل.
نتابج العملٌات المتوقفة كانت كما ٌلً:
فترة الستة أشهر المنتهٌة فً
فترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً
ٌ 40ونٌو 3025م ٌ 03ونٌو 0310م ٌ 40ونٌو 3025م ٌ 03ونٌو 0310م
مصروفات متكبدة وصافً خسارة
الفترة من العملٌات الغٌر مستمرة

()283.844

()110.011

()046.103

()460.576

3025م
موجودات مصنفة مقتناة بغرض االستبعاد
ممتلكات ،آالت ومعدات
ذمم مدٌنة وأرصدة مدٌنة أخرى
إجمالً الموجودات

700.000
30.537
730.537

مطلوبات مصنفة مقتناة بغرض االستبعاد
ذمم دابنة وأرصدة دابنة أخرى
مخصص مكافأة نهاٌة الخدمة
إجمالً المطالبات

220.837
20.065
230.880

أظهرت الممتلكات والمعدات صافً خسارة اإلنخفاض فً القٌمة بمبلغ  110.083لاير سعودي.
 -25ربحٌة السهم
تم إحتساب ربحٌة السهم من الدخل من العملٌات للفترة بقسمة صافً الدخل من العملٌات للفترة على المتوسط المرجح
لعدد األسهم القابمة خالل الفترة .تم احتساب ربحٌة السهم على الدخل من العملٌات العابد إلى المجموعة (بما فً ذلك
حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة).
تم احتساب ربحٌة السهم من صافً الدخل للفترة بقسمة صافً الدخل للفترة العابد لحقوق المساهمٌن فً الشركة األم
على المتوسط المرجح لعدد األسهم القابم خالل الفترة.
ال ٌنطبق احتساب األرباح المنخفضة للسهم على الشركة.
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الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة)
عن فترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
 -26االرتباطات وااللتزامات المحتملة
 1-15أصدرت مصلحة الزكاة والدخل ربوط زكوٌة للسنوات المنتهٌة فً  01دٌسمبر 0330م إلى 0338م طالبت
بموجبها بالتزام إضافً وقدره  05.8ملٌون لاير سعودي .وقد تقدمت الشركة باعتراض على هذه الربوط.
أصدرت لجنة االعتراض االبتدابٌة قرارها حٌث خفضت االلتزام إلى  0.1ملٌون لاير سعودي .وثم تقدمت
الشركة باسبنا ف لدى اللجنة االستبنافٌة فٌما ٌتعلق بالمبلغ المتبقً .وعالوة على ذلك أصدرت المصلحة ربوط
أولٌة للسنوات المنتهٌة فً  01دٌسمبر 0313م0311 ،م و0310م طالبت بموجبهما بإلتزام إضافً قدره 1.0
ملٌون لاير سعودي .وتقدمت الشركة باعتراض على هذه الربوط األولٌة.
 0-15أصدرت البنوك التً تتعامل معها المجموعة ،فً ٌ 03ونٌو 0314م ،خطابات ضمان بمبلغ  06.01ملٌون
لاير سعودي (0310م 05.5 :ملٌون لاير سعودي) مقابل هامش نقدي بمبلغ  15ملٌون لاير سعودي
(0310م 14 :ملٌون لاير سعودي) الذي تم دفعه.
 0-15لدى المجموعة كما فً ٌ 03ونٌو 0314م ارتباطات ألعمال رأسمالٌة قٌد التنفٌذ بمبلغ  06ملٌون لاير سعودي
(ٌ 03ونٌو 0310م 63 :ملٌون لاير سعودي).
 -27قطاعات األعمال
لدى المجموعة قطاعات األعمال الربٌسٌة التالٌة :
-

قطاع محطات الوقود والصٌانة
قطاع تطوٌر الموانا ومشروع الرصٌف البحري
قطاع تحلٌه مٌاه البحر
قطاع مشروع التخزٌن وإعادة التصدٌر
المركز الربٌسً للشركة وٌتضمن عملٌات المركز الربٌسً واألنشطة االستثمارٌة
إن هذه القطاعات هً األساس الذي تبنً علٌه اإلدارة تقارٌرها الداخلٌة حول قطاعات األعمال الربٌسٌة.
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الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة)
عن فترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
 -27قطاعات األعمال (تابع)
تتكون الموجودات والمطلوبات والمبٌعات ونتابج األعمال لهذه القطاعات للفترة المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو مما ٌلً:
قطاع تطوٌر
قطاع
المركز
قطاع مشروع
الموانا
محطات
الربٌسً
التخزٌن
قطاع تحلٌة
والرصٌف
الوقود
للشركة
وإعادة التصدٌر
مٌاه البحر
البحري
الصٌانة
(بامالف)
(بامالف)
(بامالف)
(بامالف)
(بامالف)
3025م
الموجودات
282,222
403,823
384,884
2,450,586
33,704
المطلوبات
اإلٌرادات

4,500
8,603

اإلجمـــــــالً
(بامالف)
3,650,825

2,238,808

62,773

74,880

34,880

2,346,852

276,843

53,828

57,250

--

375,644

صافً (الخسارة)  /الدخل
قبل حقوق الملكٌة غٌر
المسٌطرة

)(3,440

34,447

20,880

35,447

)(7,008

65,404

صافً (الخسارة)  /الدخل
للفترة

)(3,440

24,438

7,740

28,840

)(7,008

45,088

قطاع
محطات
الوقود
الصٌانة
(بامالف)

قطاع تطوٌر
الموانا
والرصٌف
البحري
(بامالف)

قطاع تحلٌة
مٌاه البحر
(بامالف)

قطاع مشروع
التخزٌن
وإعادة التصدٌر
(بامالف)

المركز
الربٌسً
للشركة
(بامالف)

اإلجمـــــــالً
(بامالف)

0310م
الموجودات

04,186

1,151,131

088,851

008,455

181,000

0,480,116

المطلوبات

0,381

1,115,181

50,160

05,185

06,116

1,035,610

اإلٌرادات

10,855

111,604

01,305

05,586

--

066,133

صافً الدخل ( /الخسارة)
قبل حقوق الملكٌة غٌر
المسٌطرة

41

40,011

8,144

10,603

)(8,410

56,018

صافً الدخل ( /الخسارة)
للفترة

41

06,661

5,001

1,433

)(8,410

00,300

تقوم المجموعة بممارسة أعمالها فً المملكة العربٌة السعودٌة فقط.
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الشركة السعودٌة للخدمات الصناعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموجزة الموحدة (غٌر مراجعة)
عن فترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م
(لاير سعودي)
 -24معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة
أ) تتمثل المعامالت مع أطراف ذات عالقة بصفة أساسٌة الخدمات والمصروفات والمعامالت األخرى التً ٌتم
اإلتفاق على شروطها وتعتمد بواسطة اإلدارة.
المعامالت مع أطراف ذات عالقة للستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م واألرصدة الناتجة عنها هً كما ٌلً:
0310م
3025م
إسم المنشأة

طبٌعة المعاملة

الشركة الدولٌة لتوزٌع
المٌاه المحدودة

بٌع بضابع
وخدمات

35,075,606

كرم فٌدكس

شراء بضابع
وخدمات

7,428,842

شركة خدمات المٌاه
والبٌبة السعودٌة

مبلغ المعاملة

الرصٌد النهائً
مدٌن ( /دائن)

8,424,402

)(2,762,248

مبلغ المعاملة

10,304,800

4,081,813

الرصٌد النهابً
مدٌن ( /دابن)

10,145,614

--

بٌع بضابع
وخدمات

706,287

487,406

531,108

041,405

دفعات مقدمة

2,870,000

4,543,488

1,163,333

1,131,118

شركة خدمات المٌاه
والبٌبة

شراء بضابع
وخدمات

6,658,338

شركة الجبر تالكً
المحددة

قروض ودفعات
مقدمة

262,702

)(4,084,048

7,388,724

--

145,154

--

6,061,861

ب) تعوٌضات لإلدارة العلٌا
تم دفع المكافكت والتعوٌضات لكبار موظفً اإلدارة العلٌا والمساهمٌن الربٌسٌن ،ومصروفات بدل حضور
إجتماع مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة خالل فترة الستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 0314م بمبلغ
 1.531.001لاير سعودي (0310م 1.101.480 :لاير سعودي).
 -28إعتماد القوائم المالٌة الموحدة الموجزة
لقد تم إعتماد القوابم المالٌة األولٌة الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة لإلصدار فً  03رمضان 1405هـ
الموافق ٌ 11ولٌو 0314م.
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