
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 السعودیة للخدمات الصناعیةشركة ال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) الموحدة الموجزة األولیة المالیة القوائم
 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱في  تینالمنتھی عشر شھراً  ثنيواإل الثالثة أشھر تيلفتر

 





 

 للخدمات الصناعیةالشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) الموحدة األولیة قائمة المركز المالي
 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱كما في 

 سعودي)اللایر بال(
 

 م۲۰۱۳ م۲۰۱٤ إیضاح 
    الموجودات

    المتداولة:الموجودات 
 ۲۰۹٫٤۱۸٫۱٦٦ ۲۷۳،٤۳۸،٥۰۰ ٤ نقد وما في حكمھ

 ۱۰۲٫٦٤۰٫۳۲۸ ۱۰۱،۳۰۳،۹۱۱  أخرىذمم مدینة وأرصدة مدینة 
 ۱۸٫۹٥۹٫۰۸٤ ۲۷،٤۹٥،۷۱٦  مخزون

 ۳۳۱٫۰۱۷٫٥۷۸ ٤۰۲،۲۳۸،۱۲۷  إجمالي الموجودات المتداولة
    

    الموجودات غیر المتداولة:
 ۸۷٫۹۸٤٫۲۹٦ ۱۰۷،۷٦٥،۸٦۲     ٥ استثمارات 

 ٦۰٦٫۷٥٥٫۷۱٦ ٦۳۳،۹۲۱،٦۳۳ ٦ ممتلكات، آالت ومعدات
 ۱٫٤۹۱٫۷۱٦٫۷٤٦ ۱،٤۲۸،۷٤۹،۳٦۷ ۷ مشروع الرصیف البحري –موجودات غیر ملموسة 

 ۸٫۷۷٦٫۷٦۰ ۸،۷۷٦،۷٦۰ ۸ شھرة
 ٦۲۰٫٤۲٦ -- ۱۳ موجودات محتفظ بھا لغرض البیع 
 ۲٫۱۹٥٫۸٥۳٫۹٤٤ ۲،۱۷۹،۲۱۳،٦۲۲  إجمالي الموجودات غیر المتداولة

    
 ۲٫٥۲٦٫۸۷۱٫٥۲۲ ۲،٥۸۱،٤٥۱،۷٤۹  إجمالي الموجودات

    
    المطلوبات وحقوق الملكیة 

    المطلوبات المتداولة:
 ۱۱٤٫۹۷۲٫۷۱۳ ۱۳۳,٥۲٦,٦۰۰  ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

 ۱۰۲٫٥٦٦٫٥۹۷ ۱۰۹،۷۹٤،۸٤۲ ۹ الجزء المتداول من قروض طویلة األجل وتسھیالت بنكیة
 ۲۱۷٫٥۳۹٫۳۱۰ ۲٤۳,۳۲۱,٤٤۲  إجمالي المطلوبات المتداولة

    
    غیر المتداولة: المطلوبات

الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل وتسھیالت 
 ۱٫۰۳۸٫٥٥٦٫٦۸٤ ۹٤٦،۱٥۹،۸۸۱ ۹ بنكیة

 ۳۰٫۷۸٦٫۱۸۸ ۳۷،۳۷۹،۱۰۳ ۷ مطلوبات أخرى طویلة األجل
 ۱۳٫۷٥٥٫۹٤۰ ۱۷،۹۳٦،۲٥٥  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

 ٦٫٤۰۷٫٦۸۰ ٦،۷۸۷،۹۹۰ ۱۰ مشتقات أدوات مالیة
 ۱۲۰٫۹۸۰ -- ۱۳ لغرض البیعمطلوبات محتفظ بھا 

 ۱،۰۸۹،٦۲۷،٤۷۲ ۱،۰۰۸،۲٦۳،۲۲۹  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة
    

 ۱٫۳۰۷٫۱٦٦٫۷۸۲ ۱،۲٥۱,٥۸٤,٦۷۱  إجمالي المطلوبات
    
    حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة األم:  

 ٦۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ٦۸۰،۰۰۰،۰۰۰  رأس المال
 ۳٦٫٤۰۹٫۰٦۳ ۳٦،٤۰۹،۰٦۳  عالوة إصدار 

 ۱۳٫٦۹۰٫۸٥۳ ۲۱،٤۹۸،٥۹۹  إحتیاطي نظامي
 ٦٫۸۳٥٫۸۸۳ ۱۰،۷۳۹،۷٥٦  إحتیاطي خاص

 ٤٫٦٥۳٫۲۱۸ ٤،٦٥۳،۲۱۸  أثر تخفیض نسبة الملكیة في شركة تابعة
)۳٫۹۲۳٫۱٥٦( ٤،٦۹۱،۳٥۳  إحتیاطیات أخرى  

 ۸۸٫۷۳۹٫۷۳۷ ۱٥٥،۱۰٥،٥۷۷  أرباح مبقاة
 ۸۲٦٫٤۰٥٫٥۹۸ ۹۱۳،۰۹۷،٥٦٦  الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة األمحقوق 

 ۳۹۳٫۲۹۹٫۱٤۲ ٤۱٦,۷٦۹،٥۱۲  حقوق الملكیة غیر المسیطرة
 ۱٫۲۱۹٫۷۰٤٫۷٤۰ ۱،۳۲۹,۸٦۷,۰۷۸  إجمالي حقوق الملكیة

    
 ۲٫٥۲٦٫۸۷۱٫٥۲۲ ۲،٥۸۱،٤٥۱،۷٤۹  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 

 
  ۱۸إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 (غیر مراجعة).الموحدة الموجزة القوائم المالیة األولیة من ھذه ال یتجزأ جزءاً 

۱ 



 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 قائمة الدخل األولیة الموحدة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱في  واإلثنى عشر شھراً المنتھیتین الثالثة أشھر لفترتي

 سعودي)اللایر بال(
 

 
 

  ۱۸إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 (غیر مراجعة). الموحدة الموجزة القوائم المالیة األولیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه

 دیسمبر ۳۱في اإلثنى عشر شھراً المنتھیة لفترة  دیسمبر ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  إیضاح 
 م۲۰۱۳ ۲۰۱٤م م۲۰۱۳ ۲۰۱٤م  
 (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  

      العملیات المستمرة:
 ٥۲۰٫۰۲۳٫۹۲۱ ٥۷۸،۰٥٤،۱۰۷ ۱۲٥٫٥۹٦٫۱۹۹ ۱٥۱،٦۱۳،۲٤٦ ۱۱ إیرادات 

 )۲٦۰،٤۰۰،۲۳۲( (۲۸۸،۹۰۹،٥۹۹) )٦٦،۲۹٥،٦۷٤( (۷۷،۰۷۷،۳۱٦)  تكلفة اإلیرادات 
      

 ۲٥۹،٦۲۳،٦۸۹ ۲۸۹،۱٤٤،٥۰۸ ٥۹،۳۰۰،٥۲٥ ۷٤،٥۳٥،۹۳۰  مجمل الربح
      

 )۱۲٫٤٤۳٫۰۰٦( (۱٤،۱٥۱،٤۳۱) )۱٫٥۷۰٫۱۰٥( (۳،٤٦٥،۷٤۱)  مصروفات بیع وتوزیع
 )۱۰۳،۷۹۱،۰۷۱( (۱۱٥،۸۰۷،۹٤۲) )۲۳،۹۸٤،۹۸۸( (۳۱،۳٦۰،۹۱۷)  مصروفات عمومیة وإداریة 

      
 ۱٤۳،۳۸۹،٦۱۲ ۱٥۹،۱۸٥،۱۳٥ ۳۳،۷٤٥،٤۳۲ ۳۹،۷۰۹،۲۷۲  الربح التشغیلي
في نتائج شركات زمیلة  حصة الشركة

محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة، 
 بالصافي

 

۲۲۸،۲۸۸ )٥۲٥٫٤۷۸( (۳۰٤،٥۰۲) )۱٫۲٥٤٫۸۸۲( 
 (۹۳،۰۸۳) ۷،۹٤٤،٦۹۷ ۳۸٦،۱۹۹ ٦٦،۹٥٦ ۱۲ إیرادات أخرى/(مصروفات)، بالصافي 

 )۳۷،٤٦۳،٥۱٦( (۳٥،٤٥۷،٦۷۹) )۱۰،۱۱٤،۳٥٤( (۸،۷٥۱،٦۱۳)  أعباء تمویلیة
      

صافي الدخل من العملیات المستمرة قبل 
 الزكاة وحقوق الملكیة غیر المسیطرة

 
۳۱،۲٥۲،۹۰۳ ۲۳٫٤۹۱٫۷۹۹ ۱۳۱،۳٦۷،٦٥۱ ۱۰٤٫٥۷۸٫۱۳۱ 

      
      العملیات المتوقفة:

للفترة/ للسنة  )الخسارة( الربح / صافي
 من العملیات المتوقفة

 
۱۳ ۲۰۰،۰۰۰ )۱٫٤۸٥٫٥۲۰( (۱٦۹،۱۷۳) )۱٫٤۸٥٫٥۲۰( 

      
صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكیة 

 غیر المسیطرة
 

۳۱،٤٥۲،۹۰۳ ۲۲٫۰۰٦٫۲۷۹ ۱۳۱،۱۹۸،٤۷۸ ۱۰۳٫۰۹۲٫٦۱۱ 
 )٦٫٤٦٥٫۲۲۷( (۷،٥٦٦،۳۷۳) )۹۸۷٫۳٤٥( (۱،۸٥۳،۱۹۱)  الزكاة

      
صافي الدخل قبل حقوق الملكیة غیر 

 المسیطرة
 

۲۹،٥۹۹،۷۱۲ ۲۱٫۰۱۸٫۹۳٤ ۱۲۳،٦۳۲،۱۰٥ ۹٦٫٦۲۷٫۳۸٤ 
  (۱۱،۱۳۷،٦۹۰)    

الدخل العائد لحقوق الملكیة غیر 
 المسیطرة

 
 )۹٫۲٥٥٫۱٤۸( (٤٥،٥٥٤،٦٤٦) )٤۰٫٥۸۷٫٥٦۰( 

      
 ٥٦٫۰۳۹٫۸۲٤ ۷۸،۰۷۷،٤٥۹ ۱۱٫۷٦۳٫۷۸٦ ۱۸،٤٦۲،۰۲۲  صافي الدخل للفترة/ للسنة

      
 ۲٫۱۰ ۲٫۳٤ ۰٫٤۷ ۰٫٥۸ ۱٤ ربحیة السھم من الربح من التشغیل 

ربحیة السھم من صافي الدخل للفترة / 
 ۰٫۸۲ ۱٫۱٥ ۰٫۱۷ ۰٫۲۷ ۱٤ للسنة 

۲ 



 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱في  المنتھیة اإلثنى عشر شھراً  لفترة

 سعودي)اللایر بال(
 

 م۲۰۱۳ م۲۰۱٤ إیضاح 
    :األنشطة التشغیلیة

صافي الدخل من العملیات المستمرة قبل الزكاة وحقوق 
 الملكیة غیر المسیطرة

 
۱۳۱،۳٦۷،٦٥۱ ۱۰٤،٥۷۸،۱۳۱ 

    تسویات لـ:
 ۱۰٥,۷۹۳,۹۸۸ ۱۰۹،٦۱۳،٦٦۸  إستھالك وإطفاء

 ۳،۹۳۲،۰۸۷ ٥،۲٥۱،۱٦۷  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 ۱،٤۱۷،۰۸۸ ۹۸،۰۰٥ ۱۲ خسائر استبعاد ممتلكات، آالت ومعدات

في نتائج شركات زمیلة محاسب عنھا بطریقة  حصة الشركة
 حقوق الملكیة، بالصافي

 
۳۰٤،٥۰۲ ۱،۲٥٤،۸۸۲ 

 ۹،۳٥۹،٦٤٦ ٥،۷٥٥،٦۱۹  مخصص خسائر إنخفاض القیمة
 ۹،۰۱۹،۳۲۱ ۱۰،۰۹۷،۲۸۹  مخصص تكلفة إستبدال أصول

 ۹٦۳،۸٦٦ ۸۸۷،۰۱۱  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ۷۹۳،۲۸۰ --  خسائر إنخفاض في قیمة الموجودات المحتفظ بھا لغرض البیع

 (۱،٤۸٥،٥۲۰) (۱٦۹،۱۷۳) ۱۳ خسائر عملیات متوقفة
 ۳۷,٤٦۳,٥۱٦ ۳٥،٤٥۷،٦۷٤   أعباء تمویلیة

  ۲۹۸،٦٦۳،٤۱۳ ۲۷۳,۰۹۰,۲۸٥ 
    والمطلوبات التشغیلیة : التغیرات في الموجودات

 (۳،٥٤٦،۲۳٥) ٤٤۹،٤۰٦  ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخرى
 (٤،۰٤۷،۰٥۱) (۸،٥۳٦،٦۳۲)  مخزون

 (۸,۱۷٦،۰٥۸) ۱۸٫٥٥۳٫۸۸۷  ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
 ۲٥۷,۳۲۰,۹٤۱ ۳۰۹،۱۳۰،۰۷٤  النقد المتوفر من األنشطة التشغیلیة

    
 (۱،۳۷۰،٤۸۰) (۱،۰۷۰،۸٥۲)  مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین 

 (۳۷،٤٦۳،٥۱٦) (۳۰،۹۷٥،۲۰٥)  أعباء تمویلیة مدفوعة
 (٤,٤٥۷,٦۲۷) (۱۳،۱٤۲،۸۰۷)  زكاة مدفوعة

 ۲۱٤,۰۲۹,۳۱۸ ۲٦۳،۹٤۱،۲۱۰  صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغیلیة
    

    األنشطة االستثماریة:
 (۲۱،٦٤۷،۳۱۱) (۱۱,۲٥۰،۰۰۰)  استثمارات في شركات زمیلة

صافي الحركة في الموجودات والمطلوبات المحتفظ بھا لغرض 
 البیع

 
٤۹۹،٤٤٦ -- 

 (۹۱,٥۱۰,٥٥۱) (۷۹،۲٦٦،۱۹۸)  إضافات لممتلكات، آالت ومعدات 
 ۲،۱٤۱،۳۰۷ ٦۹٤،۳۳۳  متحصالت من استبعاد ممتلكات، آالت ومعدات

 (۱۱۱,۰۱٦,٥٥٥) (۸۹,۳۲۲،٤۱۹)  المستخدم في األنشطة االستثماریةصافي النقد 
    

    األنشطة التمویلیة:
 (٤٥،۲٦۷،٥٥٥) (۸٥،۱٦۸،٥٥۸)  صافي التغیر في قروض وتسھیالت بنكیة

 (٤،٦۰٥،۲۳۰) (۳،٥۰٤،۳۷٤)  صافي التغیر في اإللتزامات طویلة األجل األخرى
)۲۱٫۹۲٥٫٥۲٥(  المسیطرةصافي الحركة في حقوق الملكیة غیر   (٦،۷۷۳،۱۷۷) 

)۱۱۰٫٥۹۸٫٤٥۷(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة  (٥٦،٦٤٥،۹٦۲) 
    

 ٤٦،۳٦٦،۸۰۱ ٦٤،۰۲۰،۳۳٤  صافي التغیر في النقد وما في حكمھ
 ۱٦۳،۰٥۱،۳٦٥ ۲۰۹،٤۱۸،۱٦٦  النقد وما في حكمھ في بدایة السنة

 ۲۰۹،٤۱۸،۱٦٦ ۲۷۳،٤۳۸،٥۰۰ ٤ السنةالنقد وما في حكمھ في نھایة 
    معلومات اضافیة غیر النقدیة:

 ٦،۹٦۳،٦۱۳ (۳۸۰،۳۱۰) ۱۰ التغیر في القیمة العادلة لمشتقات األدوات المالیة 
 -- ۸،۸۳٦،۰٦۸  التغیر في القیمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبیع

 
 ۱۸إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 (غیر مراجعة).الموحدة الموجزة القوائم المالیة األولیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه 

۳ 



 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) الموحدة األولیة الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 
 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱المنتھیة في اإلثنى عشرا شھراً لفترة 

 سعودي)اللایر بال(
 

   
 

  ۱۸إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 (غیر مراجعة). الموحدة الموجزة القوائم المالیة األولیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه

   حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة األم 

     إحتیاطیات أخرى      

  

 

 رأس الـمــــال

 

 

 عالوة إصدار

 

 

 احتیاطي نظامي

 

 

 احتیاطي خاص

أثر تخفیض نسبة 

 الملكیة في

 شركة تابعة

إحتیاطي التحوط 

مقابل تقلبات 

 التدفقات النقدیة

أرباح غیر محققة 

 من استثمارات

 متاحة للبیع

 

 

 أرباح مبقاة

 

 

 اإلجمالي

 

 حقوق الملكیة غیر

 المسیطرة

 

 إجمالي حقوق

 الملكیة

            

 ۱،۲۱۹،۷۰٤،۷٤۰ ۳۹۳،۲۹۹،۱٤۲ ۸۲٦،٤۰٥،٥۹۸ ۸۸،۷۳۹،۷۳۷ -- (۳،۹۲۳،۱٥٦) ٤،٦٥۳،۲۱۸ ٦،۸۳٥،۸۸۳ ۱۳،٦۹۰،۸٥۳ ۳٦،٤۰۹،۰٦۳ ٦۸۰،۰۰۰،۰۰۰ م۲۰۱٤ینایر  ۱الرصید في 

 ۱۲۳،٦۳۲،۱۰٥ ٤٥،٥٥٤،٦٤٦ ۷۸،۰۷۷،٤٥۹ ۷۸،۰۷۷،٤٥۹ -- -- -- -- -- -- -- صافي الدخل

 -- -- -- (۱۱،۷۱۱،٦۱۹) -- -- -- ۳،۹۰۳،۸۷۳ ۷،۸۰۷،۷٤٦ -- -- المحول إلى االحتیاطیات

 (۲۱،۹۲٥،٥۲٥) (۲۱،۹۲٥،٥۲٥) -- -- -- -- -- -- -- -- -- ةالمسیطرصافي الحركة في حقوق الملكیة غیر 

التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة 

 للبیع

-- -- -- -- -- -- ۸،۸۳٦،۰٦۸ -- ۸،۸۳٦،۰٦۸ -- ۸،۸۳٦،۰٦۸ 

 (۳۸۰،۳۱۰) (۱٥۸،۷٥۱) (۲۲۱،٥٥۹) -- -- (۲۲۱،٥٥۹) -- -- -- -- -- التغیر في القیمة العادلة لمشتقات األدوات المالیة

 ۱،۳۲۹،۸٦۷،۰۷۸ ٤۱٦،۷٦۹،٥۱۲ ۹۱۳،۰۹۷،٥٦٦ ۱٥٥،۱۰٥،٥۷۷ ۸،۸۳٦،۰٦۸ (٤،۱٤٤،۷۱٥) ٤،٦٥۳،۲۱۸ ۱۰،۷۳۹،۷٥٦ ۲۱،٤۹۸،٥۹۹ ۳٦،٤۰۹،۰٦۳ ٦۸۰،۰۰۰،۰۰۰ م ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱الرصید في 

            

 ۱،۱۲۲،۸۸٦،۹۲۰ ۳٥٦،۷۰۰،۹۹۳ ۷٦٦،۱۸٥،۹۲۷ ٤۱،۱۰٥،۸۸٦ -- (۸،۱۰۳،۰۰۳) ٤،٦٥۳،۲۱۸ ٤،۰۳۳،۸۹۲ ۸،۰۸٦،۸۷۱ ۳٦،٤۰۹،۰٦۳ ٦۸۰،۰۰۰،۰۰۰ م ۲۰۱۳ینایر  ۱الرصید في 

 ۹٦،٦۲۷،۳۸٤ ٤۰،٥۸۷،٥٦۰ ٥٦،۰۳۹،۸۲٤ ٥٦،۰۳۹،۸۲٤ -- -- -- -- -- -- -- صافي الدخل 

 -- -- -- (۸،٤۰٥،۹۷۳) -- -- -- ۲،۸۰۱،۹۹۱ ٥،٦۰۳،۹۸۲ -- -- المحول إلى االحتیاطیات

 (٦،۷۷۳،۱۷۷) (٦،۷۷۳،۱۷۷) -- -- -- -- -- -- -- -- -- في حقوق الملكیة غیر المسیطرةصافي الحركة 

 ٦،۹٦۳،٦۱۳ ۲،۷۸۳،۷٦٦ ٤،۱۷۹،۸٤۷ -- -- ٤،۱۷۹،۸٤۷ -- -- -- -- -- التغیر في القیمة العادلة لمشتقات األدوات المالیة

 ۱،۲۱۹،۷۰٤،۷٤۰ ۳۹۳،۲۹۹،۱٤۲ ۸۲٦،٤۰٥،٥۹۸ ۸۸،۷۳۹،۷۳۷ -- (۳،۹۲۳،۱٥٦) ٤،٦٥۳،۲۱۸ ٦،۸۳٥،۸۸۳ ۱۳،٦۹۰،۸٥۳ ۳٦،٤۰۹،۰٦۳ ٦۸۰،۰۰۰،۰۰۰ م ۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱الرصید في 

٤ 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموجزة الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ في لفترتي الثالثة أشھر واإلثنى عشر شھراً المنتھیتین

 سعودي)اللایر بال(
 

 التنظیم واألنشطة الرئیسیة -۱
 

الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة ("الشركة" أو "الشركة األم" أو "سیسكو") ھي شركة مساھمة سعودیة تأسست 
 ۱۸(الموافق  ھـ۱٤۰۹ربیع األول  ۷بتاریخ  ۲۲۳وفقاً لنظام الشركات السعودي بموجب قرار وزارة التجارة رقم 

ھـ ۱٤۰۹ربیع الثاني  ۱۰بتاریخ  ٤۰۳۰۰٦۲٥۰۲ الشركة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم ، و إنم)۱۹۸۸أكتوبر 
م)، وتزاول الشركة نشاطھا في أعمال الصیانة، التشغیل واإلدارة للمصانع والمرافق ۱۹۸۸نوفمبر  ۲۰(الموافق 

الصناعیة، وإنشاء المباني السكنیة وكافة المرافق والخدمات التابعة لھا من مراكز ترفیھیة وأسواق ومطاعم ومشروعات 
، وإقامة المستشفیات والمستوصفات لتأمین الخدمات الصحیة للعاملین بالمصانع والشركات الصناعیة وتسویق اإلعاشة

منتجات المصانع محلیاً وعالمیاً والخدمات الرسمیة واالشتراك في تأسیس الشركات. یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في 
 االستثمار في الشركات التابعة وإدارتھا. 

 
 الرئیسي للشركة في العنوان التالي:یقع المركز 

 المركز السعودي لألعمال
 ۱٤۲۲۱ص.ب. 

 ۲۱٤۲٤ جدة
 المملكة العربیة السعودیة.

 
موجودات، مطلوبات ونتائج عملیات الشركة وشركاتھا التابعة التالیة  الموحدة الموجزة القوائم المالیة األولیةتتضمن ھذه 

 ("المجموعة"):
 

 الشركة
 

 بلد التأسیس
 نسبة حصة

 الملكیة الساریة
 

 نشطة الرئیسةاأل
  م۳۲۰۱ م٤۲۰۱  

الشركة السعودیة لتنمیة 
التجارة والصادرات 
 المحدودة (تصدیر) 

 المملكة العربیة 
 السعودیة 

إدارة وتشغیل مشروع التخزین وإعادة  %۷٦ %۷٦
التصدیر المقام على األرض المستأجرة 

 من میناء جدة اإلسالمي.
     

كنداسة لخدمات  شركة
 المیاه المحدودة

 المملكة العربیة 
 السعودیة 

 محطات تحلیة وتنقیة المیاه وبیعھا. ٦۰% ٦۰%

     
شركة تشغیل الخدمات 

 المساندة المحدودة (إسناد) 
 المملكة العربیة 

 السعودیة 
۹۹٫۲۸% 

 
۹۹٫۲۸% 

 
تطویر وتشغیل المدن الصناعیة وإنشاء 
وتشغیل المطاعم ومراكز التموین 
والمراكز الترفیھیة وإقامة محطات 
الوقود وورش خدمات وصیانة السیارات 
وشراء األراضي إلقامة المباني علیھا 

 واستثمارھا بالبیع أو اإلیجار. 
شركة محطة بوابة البحر 

 األحمر المحدودة 
 المملكة العربیة 

 لسعودیةا 
٦۰٫٦% 

 
٦۰٫٦% 

 
تطویر وإنشاء وتشغیل وصیانة محطات 

 الحاویات وكذلك أعمال الحفر والردم.
     

شركة البحر األحمر 
شركة  –لتطویر الموانئ 

 مساھمة مقفلة 

 المملكة العربیة 
 السعودیة 

٦۰٫٦% 
 

٦۰٫٦% 
 

تطویر وإنشاء وتشغیل وصیانة محطات 
 والردم.الحاویات وكذلك أعمال الحفر 

 
بتخفیض رأس مال الشركة  م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰ي ف) "تصدیر"الصادرات (لشركة السعودیة لتنمیة التجارة وقامت ا

حقوق  ةتأثیر على نسبأي دون بملیون لایر سعودي  ۱٤۰ملیون لایر سعودي إلى  ۱۹۰من المدفوع و بھ المصرح
 في الشركة األم. الملكیة

٥ 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموجزة الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ في لفترتي الثالثة أشھر واإلثنى عشر شھراً المنتھیتین

 سعودي)اللایر بال(
 

 أسس اإلعداد  -۲
 

 المحاسبیة المطبقةالمعاییر 
لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة  وفقاً  الموحدة الموجزة القوائم المالیة األولیة تم إعداد ھذه

 ومعیار المحاسبة عن التقاریر المالیة األولیة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.
 

 والنشاط العرضعملة 
 باللایر السعودي الذي یمثل عملة نشاط المجموعة.  الموحدة الموجزة ولیةالقوائم المالیة األ ھذه تم عرض

 
 لموجزةاھذه القوائم المالیة األولیة إن النتائج األولیة قد ال تشكل مؤشراً دقیقاً على النتائج المالیة السنویة للمجموعة. إن 

 سنویة مراجعة للمجموعة.  موحدة مالیةقوائم أحدث یجب أن تقرأ مقرونة ب الموحدة
 

ائمة الدخل ، إن قتصنیفھا لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة. باإلضافة إلى ذلكتبویبھا / بعض أرقام المقارنة تم إعادة 
نة من بدایة الس قد تم توقفھا العام الحالي المتوقفة خاللتم إعادة عرضھا كما لو أن العملیات  الموحدة الموجزة األولیة

 ).۱۳المقارنة (إیضاح 
 

 أسس القیاس
بیع لبإستثناء اإلستثمارات المتاحة ل ،التكلفة التاریخیة على أساستم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة 

  ة.اإلستمراری بإستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھومبالقیمة العادلة،  والتي تقاسومشتقات األدوات المالیة 
 

 واألحكامالتقدیرات إستخدام 
من اإلدارة إس������تخدام األحكام والتقدیرات واإلفتراض������ات التي قد القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة یتطلب إعداد 

النتائج ف قد تختلتؤثر في تطبیق الس���یاس���ات وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمص���روفات. 
 .الفعلیة عن ھذه التقدیرات

 
تتم مراجعة التقدیرات واالفتراض���ات المتعلقة بھا على أس���اس مس���تمر. التعدیالت التي تترتب عنھا مراجعة التقدیرات 

 . المحاسبیة یتم إظھار أثرھا في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھذه التعدیالت
 

 :وتقدیرات اإلدارةلتي تتطلب أحكام فیما یلي البنود الھامة ا
 

 إنخفاض قیمة الذمم المدینة 
بالنس���بة  .یتم تقدیر المبالغ غیر القابلة للتحص���یل من الذمم المدینة عندما یص���بح من غیر المحتمل تحص���یل كامل المبلغ

ة، فیتم الھامة ، ولكنھا متأخرللمبالغ الفردیة الھامة، یتم إجراء تقییم على أس�����اس فردي. وبالنس�����بة للمبالغ غیر الفردیة 
 .تقییمھا بشكل جماعي، ویتم إثبات مخصص باألخذ باالعتبار طول المدة الزمنیة وفقاً لمعدالت االسترداد السابقة

 
 

٦ 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموجزة الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ في لفترتي الثالثة أشھر واإلثنى عشر شھراً المنتھیتین

 سعودي)اللایر بال(
 

 )أسس اإلعداد (تابع -۲
 

 واألحكام (تابع)التقدیرات إستخدام 
 

 الحركة بطيءمخزون مخصص 
 ققالقابلة للتحوتستند تقدیرات صافي القیمة الحركة. بطيء  المخزون صنافتقوم المجموعة بتكوین مخصص أل

للمخزون على أكثر األدلة موثوقیة في وقت استخدام التقدیرات. وتأخذ ھذه التقدیرات باالعتبار التقلبات في األسعار أو 
األحداث  ظروف ھذه التكالیف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع بعد تاریخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي یؤكد أن

 . قائمة كما في نھایة السنة
 

 والمعدات ، اآلالتاألعمار اإلنتاجیة للممتلكات
یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ تقدر اإلدارة العمر اإلنتاجي للممتلكات، اآلالت والمعدات الحتس�������اب االس�������تھالك. 

تتعرض لھ ھذه الموجودات. وتقوم اإلدارة بمراجعة باالعتبار االس������تخدام المتوقع للموجودات والض������رر المادي الذي 
القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة س������نویاً ویتم تعدیل التغیر في مص������روفات اإلھالك (إن وجدت) في الفترات الحالیة 

 .والمستقبلیة

 االنخفاض في قیمة الممتلكات، اآلالت والمعدات
االنخفاض في القیمة عندما تش��یر األحداث أو التغیر في الظـ��������روف  تتم مراجعة الممتلكات، اآلالت والمعدات، لتحدید

إلى أن القیمة الدفتریة غیر قابلة لإلس���ترداد بش���كل جزئي أو كلي. یتم إثبات الخس���ارة الناتجة عن اإلنخفاض في القیمة 
ابلة القابلة لإلس��ترداد. إن القیمة القعندما تتجاوز القیمة الدفتریة لھذه الموجودات القیمة  الموحدة األولیة في قائمة الدخل

ھو الس��عر س��عر البیع  يقیمة األص��ل عند اإلس��تخدام، أیھما أكبر. إن ص��اف لالس��ترداد ھي ص��افي س��عر بیع األص��ل أو
المتحص����ل علیھ من بیع أص����ل ما على أس����س تجاریة، بینما القیمة عند اإلس����تخدام ھي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة 

 قدیریة المتوقعة أن تنتج من اإلستخدام المستمر لألصل ومن إستبعاده في نھایة عمره اإلنتاجي. المستقبلیة الت
 

 االنخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع
 .الموجودات التي تتعلق بھاتمارس المجموعة الحكم لتحدید االنخفاض في قیمة االس�������تثمارات المتاحة للبیع وكذلك 

م األدلة الموض���وعیة التي قد تس���بب انخفاض���اً غیر مؤقت في قیمة االس���تثمارات. أي انخفاض یتض���من ھذا الحكم تقیی
في القیمة العادلة لالس��تثمارات في األس��ھم أقل من تكلفتھا، یتم اعتبار ذلك كدلیل موض��وعي لھذا  متواص��لجوھري أو 

ا كم. یتطلب من اإلدارة إجراء تقدیرات" و "المتواص�������ل" اض "الجوھريإن تحدید ماھیة االنخف. االنخفاض في القیمة
ترى اإلدارة أن فحص االنخفاض في القیمة سیكون مالئماً عند وجود دلیل على تراجع الوضع المالي للشركة المستثمر 

س���ارة المدرجة الخ .فیھا، وأداء القطاعات واألعمال، والتغیرات في التكنولوجیا، والتدفقات النقدیة التش���غیلیة والتمویلیة
 .بقاً لالنخفاض في قیمة االستثمارات في أسھم ال یمكن عكسھاسا
 
 
 
 
 

۷ 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموجزة الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ في لفترتي الثالثة أشھر واإلثنى عشر شھراً المنتھیتین

 سعودي)اللایر بال(
 
 (تابع)أسس اإلعداد     -۲

 
 واألحكام (تابع)التقدیرات إستخدام 

 اإلنخفاض في قیمة الموجودات غیر الملموسة
یتم إثبات الخسارة الناتجة عن اإلنخفاض في القیمة، والتي تمثل زیادة القیمة الدفتریة عن القیمة القابلة لإلسترداد. إن 
القیمة القابلة لإلسترداد ھي القیمة العادلة بعد خصم مصروفات البیع أو قیمة األصل عند اإلستخدام، أیھما أكبر. لغرض 

ت، یتم تجمیع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا بحیث یمكن تحدید التدفقات النقدیة تقییم اإلنخفاض في قیمة الموجودا
 نخفاض في القیمة ال یتم ردھا متى ما تم تسجیلھا.خسارة االوإن . للنقد)(وحدات تولید  لكل وحدة بصورة منفصلة

 
 مخصص تكلفة استبدال المعدات

یتم وذلك بناًء على ترتیبات البناء والتشغیل ونقل الملكیة و یتم تقییم مخصص تكلفة إستبدال المعدات على أساس دوري
 خصمھا في التاریخ الذي یعكس شروط اإللتزام.

 إنخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة 
تغیر في الظروف، بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشراً  تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر أو أكثر تكراراً عند وجود حدث أو

إنخفاض قیمة أصل معین. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، أو عند طلب اختبار انخفاض القیمة السنوي على إحتمال 
لألصل، تقوم المجموعة بتقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد. قیمة األصل القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل 

 ستخدام والتي تحدد لكل أصل بصورة مستقلة، أیھما أكبر، ما لمأو وحدة تولید النقد ناقصاً تكالیف البیع أو قیمتھ عند اال
یكن األصل ال یولد تدفقات نقدیة مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة لألصول األخرى أو مجموعة من األصول. 

تھ قد إنخفضت ل أن قیمعند ما تزید القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد عن قیمتھ القابلة لالسترداد، یعتبر األص
ویتم تخفیض قیمتھ إلى القیمة القابلة لإلسترداد. عند تقدیر القیمة عند االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة 

 دالمقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم قبل الضریبة یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقو
تحدید القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع، یتم اإلستناد إلى مصادر مالئمة مثل معامالت ل دة في األصل.والمخاطر المحد

إستخدام  المعلنة أو في حالة عدم توفرھا یتم إستخدام أسعار تقدیریة لألصول المثیلة أو في حالة عدم توفرھا یتم السوق
 طریقة خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة.

 
 ت المحاسبیة الھامةالسیاسا -۳

تتسق  والتي الموحدة الموجزة عداد ھذه القوائم األولیةفیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة بواسطة المجموعة إل
 مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة:

 أسس توحید القوائم المالیة
یضاح باإل بینكما ھو م تشمل القوائم المالیة للشركة وشركاتھا التابعة الموحدة الموجزة القوائم المالیة األولیةإن ھذه 

)۱(. 
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 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
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 أسس توحید القوائم المالیة (تابع)

 
 الشركات التابعة

للمجموعة القدرة على التحكم في الشركات التابعة ھي منشآت تسیطر علیھا المجموعة. وتتوفر السیطرة عندما یكون 
السیاسات المالیة والتشغیلیة للمنشأة للحصول على منافع من أنشطتھا. وعند تقییم السیطرة، تؤخذ باالعتبار حقوق 

رة . القوائم المالیة للشركات التابعة، والتي یتم إعدادھا عن نفس الفتالتصویت المحتملة القابلة للممارسة في الوقت الحالي
من تاریخ  موحدةال الموجزة القوائم المالیة األولیة یة للشركة األم بإستخدام سیاسات محاسبیة ثابتة، یتم تضمینھا فيالمال

 السیطرة حتى تاریخ توقف السیطرة.
 

 تكافة األرصدة الداخلیة للمجموعة والمعامالت المالیة الناتجة من المعامالت بین الشركة األم وشركاتھا التابعة والمعامال
 إنف كوكذل .الموحدة الموجزة القوائم المالیة األولیة بین الشركات التابعة وبعضھا البعض، یتم إستبعادھا عند إعداد

 داخلیة في المجموعة یتم إستبعادھا عند توحید القوائم المالیة.المعامالت الناتجة من المحققة الخسائر غیر الرباح أو األ
 

 حقوق الملكیة غیر المسیطرة
المجموعة سیاسة إعتبار المعامالت مع حقوق الملكیة غیر المسیطرة على أنھا أطراف خارج المجموعة.  تطبق

اإلستبعادات لحقوق الملكیة غیر المسیطرة، إن وجدت التي قد ینتج عنھا أرباح أو خسائر للمجموعة تحمل على قائمة 
الملكیة غیر المسیطرة شھرة والتي تمثل الفرق ما بین  إذا تم فقد السیطرة. ینتج عن شراء حقوق الموحدة األولیة الدخل

 المقابل المدفوع وقیمة الحصص المشتراة بالقیمة الدفتریة من صافي أصول الشركة التابعة.
 

 النقد وما في حكمھ
لة، وقصیرة األجل عالیة السی ستثمارات األخرىدوق واألرصدة لدى البنوك واالیتكون النقد وما في حكمھ من نقد بالصن
 أشھر أو أقل. ۳ األصلیة إن وجدت والتي تكون فترة إستحقاقھا

 ذمم مدینة
بعد خصم المخصصات بالدیون المشكوك في تحصیلھا. ویتم تكوین یتم إظھار الذمم المدینة بمبلغ الفاتورة األصلي 

بالغ على تحصیل الممخصص بالدیون المشكوك في تحصیلھا عند وجود دلیل موضوعي یشیر إلى عدم مقدرة المجموعة 
 . یتم شطب الدیون المعدومة عند تكبدھا.بالكامل المستحقة

 
 المخزون

یتم تقییم المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل. یتم تحدید تكلفة المخزون على أساس 
طریقة متوسط السعر المرجح وتتضمن المصروفات المتكبدة إلقتناء المخزون والتكالیف األخرى المتكبدة لتوصیل 

الغیر  اجتنالتكلفة نصیب عادل من تكالیف اإل مخزون المصنع تشملفي حالة الالمخزون للموقع في حالتھ الراھنة. 
  .النشاط العادي ىساس مستوأ ىمباشرة عل

 
صافي القیمة القابلة للتحقق ھي سعر البیع التقدیري في النشاط العادي بعد خصم التكالیف التقدیریة لإلستكمال 

 لبنود المخزون التالفة وبطیئة الحركة.ومصروفات البیع. یتم تكوین مخصص عندما یكون ذلك ضروریاً 
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 االستثمار في شركات زمیلة 
یتم إثبات استثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة بإستخدام طریقة حقوق الملكیة. والشركة الزمیلة ھي منشأة تمارس 

تابعة وال شركة تحت سیطرة مشتركة. یسجل االستثمار في الشركة المجموعة علیھا تأثیر جوھري وھي لیست شركة 
بالتكلفة إضافة إلى تغیرات ما بعد االقتناء في حصة المجموعة في  حدةالمو األولیة ة في قائمة المركز الماليالزمیل

یخ إعداد مالیة في تارصافي موجودات الشركة المنتسبة ناقصاً أي انخفاض في قیمة االستثمارات بناءاً على أحدث قوائم 
الموحدة حصة المجموعة في نتائج شركاتھا الزمیلة. وإذا كان ھناك تغیر تم  األولیة القوائم المالیة. تعكس قائمة الدخل

تسجیلھ مباشرة في حقوق ملكیة الشركة الزمیلة فإن المجموعة تسجل حصتھا من أي تغیرات وتفصح عن ھذه التغیرات 
، عندما تتجاوز حصة المجموعة من خسائر الشركة الموحدة األولیة لتغیرات في حقوق الملكیةحسب األحوال في قائمة ا

الزمیلة، حصتھا في الشركة الزمیلة، یتم تخفیض القیمة الدفتریة الستثمار الشركة إلى الشيء (صفر) ویتم إیقاف تسجیل 
ي أو ضمني أو قامت بسداد مبالغ نیابة عن أي خسائر إضافیة إلى المدى الذي تتحمل المجموعة بموجب التزام قانون

 الشركة الزمیلة.
 

یتم استبعاد أي أرباح أو خسائر غیر محققة من المعامالت بین المجموعة وشركتھا الزمیلة في حدود حصة المجموعة 
تم إجراء الضرورة یفي الشركة الزمیلة. تعد القوائم المالیة للشركات الزمیلة لنفس الفترة المالیة للشركة األم. وعند 

 تعدیالت لمطابقة السیاسات المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة.
 

 قید على حساب االستثمار.یتوزیعات األرباح عند االستالم و یسجل الدخل من
 

 استثمارات متاحة للبیع
تصنف االستثمارات التي یتم شراؤھا بغیر نیة االحتفاظ بھا حتى االستحقاق أو ألغراض المتاجرة على أنھا استثمارات 
متاحة للبیع وتسجل مبدئیاً بالتكلفة وتقاس الحقاً بالقیمة العادلة. یتم إدراج األرباح أو الخسائر غیر المحققة كعنصر 

عاد االستثمار أو أن یتم تحدید أن ھناك انخفاض في قیمتھ. عند إستبعاد االستثمار مستقل من حقوق الملكیة إلى أن یتم إستب
ألولیة اأو انخفاض قیمتھ فإن الربح أو الخسارة المتراكمة التي سبق إدراجھا في حقوق الملكیة تضاف في قائمة الدخل 

 الموحدة للفترة.
 

بر سوق مفتوح. إذا لم تكن القیمة العادلة متاحة فإن التكلفة تعت یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى القیمة السوقیة في
 قیاس موضوعي مالئم وموثوق للقیمة العادلة لمثل ھذه االستثمارات. طریقة أكثر

   
 یسجل الدخل من توزیعات األرباح عند ثبوت الحق في استالم توزیعات األرباح.

 
 ممتلكات، آالت ومعدات

رض المملوكة. تستھلك تكلفة التطویر لألراضي المملوكة والمباني المقامة على تلك األراضي ال یتم إحتساب استھالك لأل
على مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو الفترة المتبقیة من اإلیجار أیھما أقصر، تسجل الممتلكات، اآلالت والمعدات وممتلكات 

المتراكم وأي انخفاض في القیمة. یحتسب  وآالت ومعدات مشروع الرصیف البحري بالتكلفة بعد خصم االستھالك
سملة أعباء تتم ر االستھالكات بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة التقدیریة للممتلكات، اآلالت والمعدات.

 التمویل على القروض المستخدمة إلنشاء الموجودات خالل الفترة المطلوبة إلستكمال األصل وإعداده لغرض إستخدامھ.
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 (تابع) ممتلكات، آالت ومعدات

الموحدة، أما التحسینات التي تزید في قیمة الممتلكات  األولیة تحمل مصروفات الصیانة واإلصالح على قائمة الدخل
 واآلالت والمعدات أو تطیل أعمارھا بصورة جوھریة فتتم رسملتھا.

 
 تاجیة المقدرة للموجودات:فیما یلي األعمار اإلن

  
 سنة، أیھما أقصر. ٤۰ – ۱۰لفترة اإلیجار أو من  مباني

سنوات  ۱۰سنة لمشروع إعادة التصدیر،  ۳٥لفترة اإلیجار أو  تحسینات على مباني مستأجرة
 سنوات لألخرى أیھما أقصر. ٥لمشروع الرصیف البحري، 

 سنة ۲٥ – ۷ معدات وآالت مصانع
  سنة ۲۱ – ۸ المیاه وتعبئة المیاه وملحقاتھامحطات تحلیة 
 سنة ۲٥ – ۸ معدات وآالت

 سنة ۱۰ – ٤ سیارات ورافعات شوكیة
 سنة ۱۰ - ۲ أثاث وتركیبات

  سنة ۷ -۲ حاسب آلي معدات 
 

 أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ 
 انخفاض في القیمة، إن وجدت. وال یتمتقاس األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بالتكلفة ناقصا الخسائر الناتجة عن 

استھالكھا إلى أن یحین الوقت الذي تصبح الموجودات جاھزة لالستعمال المطلوب منھا وتحویلھا إلى الفئة المعنیة تحت 
 بند ممتلكات، آالت ومعدات.

 
 الموجودات غیر الملموسة ـ مشروع الرصیف البحري

 
 حقوق امتیاز المیناء

األجل. أدرجت المجموعة حقوق امتیاز المیناء  ةفي محطة المیناء وفقاً لترتیبات امتیاز طویلتتم عملیات المجموعة 
حیث أن القطاع العام ("المانح") یقوم بالسیطرة على أو تنظیم الخدمات المقدمة، الناشئة عن ترتیبات امتیاز الخدمة 

ود بنیة حال وج لتحتیة كالممتلكات والمعدات فياألسعار المحملة ویسیطر كذلك على أي حصة متبقیة ھامة في البنیة ا
أو تم شراؤھا من قبل المجموعة كجزء من ترتیبات امتیاز قد تم إنشاؤھا تحتیة البنیة في حال أن التحتیة للمانح أو 

 الخدمة.
ترتیبات -۱۲ رقملمنصوص علیھا في التفسیر اعتمدت المجموعة اإلرشادات الواردة في المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ا

امتیاز الخدمة الصادر عن لجنة تفاسیر في مجلس المعاییر الدولیة، إلحتساب التكالیف المتكبدة إلنشاء محطة الحاویات 
(حقوق امتیاز المیناء) نظراً لعدم وجود توجیھ متعلق بھذا الشأن في المعاییر الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین 

الصادر عن لجنة تفاسیر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة فإن التكالیف المتكبدة بموجب  ۱۲فسیر رقم القانونیین. ووفقاً للت
 ترتیبات إمتیاز الخدمة یتم إثباتھا كأصل غیر ملموس.

 
 ةتتضمن حقوق امتیاز المیناء جمیع التكالیف المتكبدة على إنشاء محطة الحاویات تم إثبات حقوق إمتیاز المیناء بالتكلف

ناقصاً إطفاء التكلفة، والذي یتم على مدى العمر اإلنتاجي لألصل من تاریخ بدء العملیات التشغیلیة وخسارة اإلنخفاض 
 في القیمة، إن وجدت.
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 (تابع) الموجودات غیر الملموسة ـ مشروع الرصیف البحري

 
 حق استخدام األرض 

استخدام األرض عند اإلثبات األولي بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي یدرج حق استخدام األرض بالتكلفة ناقصاً یقاس حق 
أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة ناتجة عن االنخفاض في القیمة. یتم إطفاء حق استخدام األرض على مدى العمر 

 اإلنتاجي بطریقة القسط الثابت.
 

 الشھرة
في زیادة تكلفة اإلستثمار عن حصة الشركة في صافي القیم العادلة لألصول والخصوم وااللتزامات تتمثل الشھرة 

المحتملة للشركة المستثمر بھا في تاریخ الشراء. یتم إثبات الشھرة الحقاً بالتكلفة بعد خصم أیة خسائر متراكمة ناتجة 
قیمة  فياإلنخفاض إذا كان ھناك مؤشر موضوعي على  عن إنخفاض القیمة. ویتم تقییم قیمة الشھرة سنویاً لتحدید ما

ییم القیمة الدفتریة والذي یتطلب تق انخفاضالظروف خالل السنة یشیر إلى  الشھرة إال إذا ما كان ھناك حدث أو تغیر في
 الشھرة خالل السنة. تتضمن الشھرة كالً من حصة الشركة وحصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة.

 
بعة وحدة مستقلة تاإنخفاض القیمة یتم تحدید الشھرة لكل شركة تابعة على حده حیث تعتبر تلك الشركة الألغراض إختبار 

 .  لتولید النقد
 

یتم تحدید إنخفاض القیمة من خالل مراجعة المبالغ الممكن تحقیقھا من وحدة تولید النقد (الشركة التابعة) والتي تجعلھا 
القابلة للتحقق للشركة التابعة أقل من القیمة الدفتریة یتم إثبات خسارة اإلنخفاض في تكتسب الشھرة، عندما تكون القیمة 

 الموحدة. األولیة القیمة في قائمة الدخل
 

 المصروفات المؤجلة
المصروفات المؤجلة بشكل أساسي من مصروفات ما قبل التأسیس وما قبل التشغیل التي تمت أثناء فترة ما قبل  كونتت

التأسیس وقبل بدء النشاط التجاري لمشاریع المجموعة وشركاتھا التابعة مخصوماً منھا اإلیرادات غیر التشغیلیة التي 
مكن أن تكون منافعھا االقتصادیة المستقبلیة محددة وواضحة تحققت خالل فترة التأسیس. المصروفات المؤجلة التي ی

یتم إدراجھا بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء بإستخدام طریقة القسط الثابت على مدى سبع سنوات وخسارة اإلنخفاض في القیمة، 
 إن وجدت.

 
 ذمم دائنة

واتیر بھا من مات المستلمة سواء تم إصدار فیتم اثبات المطلوبات بالمبالغ التي سیتم دفعھا في المستقبل للبضائع أو الخد
 .قبل المورد أم ال

 
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

یتم تكوین مخصص مقابل المبالغ الواجبة الدفع للموظفین عن فترات خدماتھم المتجمعة كما في تاریخ قائمة المركز 
 الموحدة بموجب نظام العمل والعمال السعودي. األولیة المالي
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 المخصصات

یتم االعتراف بالمخص����ص إذا ظھر نتیجة ألحداث س����ابقة أن لدى الش����ركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن تقدیر 
 .مبلغھ بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام

 
القیمة الزمنیة للنقود جوھریاً، یتم خصم المخصصات بإستخدام معدل ما قبل الزكاة الحالي، والذي یعكس، إذا كان تأثیر 

حسب مقتضى الحال، تقییمات السوق المتداولة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المتعلقة بذلك االلتزام. عندما یتم إستخدام 
  ت كتكلفة تمویل.الخصم، تسجل الزیادة في المخصص نظراً لمرور الوق

 
 مشتقات األدوات المالیة

تستخدم المجموعة عقود مقایضات معدالت الربح كأدوات تحوط للتحوط مقابل تعرضھا للتقلبات في التدفقات النقدیة 
الناشئة عن مبالغ األرباح المدفوعة عن تسھیالت اإلجارة التي یتم الحصول علیھا من البنوك. تسجل أدوات التحوط في 

یة بالقیمة العادلة في التاریخ الذي یتم فیھ إبرام العقد ویعاد قیاسھا ألحقاً بالقیمة العادلة. تسجل أداة التحوط كأصول البدا
 مالیة إذا كانت القیمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالیة إذا كانت القیمة العادلة سالبة.

 
ح أو بل التدفقات النقدیة. یسجل الجزء الفعلي من الربولغرض إحتساب التحوط فإن أداة التحوط یتم تصنیفھا كتحوط مقا

الخسارة من أداة التحوط مباشرة في حقوق الملكیة في إحتیاطي التحوط، في حین یتم تسجیل أي جزء غیر فعلي مباشرة 
 الموحدة في بند مصروفات عقود التمویل. الموجزة األولیة في قائمة الدخل

 
المجموعة بتحدید وتوثیق عالقة التحوط والتي ترغب المجموعة في تطبیق محاسبة التحوط عند بدء عالقة التحوط، تقوم 

وھدف وإستراتیجیة إدارة المخاطر للقیام بالتحوط. وتشمل الوثائق تحدید أداة أو معاملة التحوط، وطبیعة المخاطر التي 
یة لبند ر التعرض للتغیرات في التدفقات النقدیتم تغطیتھا وكیف سوف تقیم المنشأة فعالیة أداة التحوط في مواجھة مخاط

التحوط والتي تعزى إلى مخاطر التحوط. مثل ھذه التغطیات من المتوقع أن تكون فعالة للغایة في تحقیق موازنة التغیرات 
یر المالیة رفي التدفقات النقدیة ویتم تقییمھا على أساس متواصل لتحدید أنھا فعال كانت فعالة للغایة في جمیع فترات التقا

 التي من أجلھا تم تخصیصھا.
 

بح عندما تؤثر المعاملة المتحوط لھا على الر الدخل األولیة الموحدةیتم تحویل المبلغ المسجل في حقوق الملكیة إلى قائمة 
 أو الخسارة مثل الحالة التي یتم فیھا تحقق المصروف المالي المتحوط لھ.

  
 تحقق اإلیرادات

تسلیم البضاعة وتحویل المنافع والمخاطر. یتم توزیع إیرادات إیجار المساحات والمستودعات على  تتحقق المبیعات عند
 فترات اإلیجار المتعلقة بھا. یتم تأجیل إیرادات اإلیجار المتعلقة بالسنوات الالحقة وتسجل في السنوات المتعلقة بھا.

 
والتي تقدمھا المجموعة خالل الفترة بعد خصم الخصم التجاري تمثل إیرادات الخدمة قیمة الخدمات المقدم بھا فواتیر 

وحصة المؤسسة العامة للموانيء من اإلیرادات ویتم إدراجھا عندما یكون باإلمكان قیاس مبلغ اإلیرادات بشكل یعتمد 
 علیھ، عند تقدیم الخدمات إلى العمیل.

 
دام طریقة نسبة اإلنجاز. یتم تحدید نسبة اإلنجاز بمقارنة تسجل إیرادات المقاوالت المتعلقة بإنشاء محطة المیناء باستخ

التكالیف المتكبدة حتى تاریخھ مع مجموع التكالیف التقدیریة. تسجل الخسائر المتوقعة فوراً عندما یكون من المحتمل أن 
 یتجاوز مجموع التكالیف مجموع إیرادات العقد.
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 المصروفات

مص����روفات البیع والتس����ویق ھي تلك المص����روفات الناجمة عن جھود الش����ركة التي تقوم بھا إدارات التس����ویق والبیع 
والتوزیع. ویتم تص���نیف جمیع المص���روفات األخرى، باس���تثناء تكلفة المبیعات وأعباء التمویل، كمص���روفات عمومیة 

ن تكلفة المبیعات ومص���روفات البیع والتس���ویق والمص���روفات وإداریة. ویتم إجراء توزیع للمص���روفات المش���تركة بی
 .العمومیة واإلداریة، عند اللزوم، على أساس ثابت

  
 التمویل تكالیف
، بإستثناء المتعلقة مباشرة بإنشاء أصل ما حیث یتم رسملتھا ة الدخل األولیة الموحدةعلى قائم التمویل تكالیفتحمل 

 .المؤھل للغرض المحدد من إستخدامھبإستخدام معدل رسملة حتى مرحلة إكتمال كافة األنشطة الضروریة إلعداد األصل 
 

 اإلیجار التشغیليعقود 
لثابت على الموحدة بطریقة القسط ااألولیة  یتم اثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیلي في قائمة الدخل

 .مدى فترة عقد االیجار
 

 الزكاة 
تخضع الشركة وشركاتھا التابعة لمتطلبات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربیة السعودیة. یحمل المخصص على 

ابقة تتعلق بالربوط على سنوات سویتم إثبات مطلوبات الزكاة اإلضافیة، إن وجدت، والتي . مة الدخل األولیة الموحدةقائ
 .في الفترة التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة

 
 العمالت األجنبیة

 
 العمالت األجنبیةبالمعامالت 

 تحویل یتمیتم تسجیل المعامالت بالعمالت األجنبیة باللایر السعودي بسعر الصرف السائدة في تاریخ المعاملة. 
. لموحدةا بالعمالت األجنبیة بسعر الصرف السائد في تاریخ قائمة المركز المالي األولیةالموجودات والمطلوبات النقدیة 

قائمة الدخل األولیة الموحدة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي تقاس بالتكلفة التاریخیة بعملة  تدرج جمیع الفروق في
 .أجنبیة بسعر الصرف في تاریخ االعتراف األولي

 
  ةالعملیات األجنبی

یتم تحویل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة الموحدة األجنبیة إلى اللایر السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة في 
لھذه  قاةبجنبیة باستثناء األرباح المتحویل مكونات حقوق الملكیة للشركات التابعة األ مالمالي. ویتالمركز قائمة تاریخ 

الشركات وفقا ألسعار الصرف السائدة في تواریخ البنود الناشئة ذات العالقة. یتم تحویل عناصر قائمة الدخل التابعة 
المرجح للفترة. ویتم التقریر عن التعدیالت الناتجة عن ترجمة القوائم المالیة األجنبیة باستخدام سعر الصرف المتوسط 

لمساھمي  لعائدةا سعودي كبند منفصل من حقوق الملكیة (احتیاطي تحویل العمالت األجنبیة)التابعة األجنبیة إلى اللایر ال
  .القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة ضمنالشركة 
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 موجودات ومطلوبات محتفظ بھا لغرض البیع والعملیات المتوقفة
 

موجودات غیر متداولة وتتمثل في الموجودات والمطلوبات لغرض البیع إذا كان من المتوقع أن یتم تصنف على أنھا 
 .إستخدامھاالتوزیع ولیس اإلستمرار في  إسترداد قیمتھا الدفتریة من خالل البیع أو

 
ودات بغرض الموج قبل تصنیف الموجودات بغرض البیع یتم إعادة تقییمھا طبقاً للسیاسات المحاسبیة للمجموعة. ولذلك

البیع یتم قیاسھا على أساس القیمة الدفتریة أو القیمة العادلة مخصوماً منھا مصاریف البیع أیھما أقل. الخسارة الناتجة 
عن إنخفاض القیمة یتم تحمیلھا أوالً إلى الشھرة. ثم بعد ذلك باقي الموجودات والمطلوبات األخرى بإستخدام أساس 

خسائر إنخفاض في القیمة من التصنیف المبدئي كموجودات مقتناة بغرض البیع واألرباح  توزیع مناسب. یتم تسجیل
 . األرباح المعترفالدخل األولیة الموحدة الموجزة قائمة والخسائر الناتجة عنھا إلى زیادة الحقة في القیمة العادلة في

 بھا یجب أال تتجاوز الخسائر المتراكمة في اإلنخفاض في القیمة.
 

التوقف عن حساب إستھالك أو إطفاء الموجودات غیر الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات بمجرد تصنیفھا یتم 
 كموجودات بغرض البیع. واإلستثمارات المقتناة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة یتم التوقف عن معالجتھا طبقاً لطریقة الملكیة. 

 
عملیات والتدفقات النقدیة التي یمكن تمییزھا بوضوح عن باقي المجموعة العملیات المتوقفة تمثل من نشاط المجموعة وال

 والتي:
 أو خط تجاري مستقالً أو منطقة جغرافیة للعملیات.تمثل  -
 أو تشكل جزء من خطة واحدة منسقة للتصرف في خط تجاري كبیر أو مستقل أو منطقة جغرافیة للعملیات. -
 عھا.شركة تابعة تم شرائھا بغرض إعادة بیتعتبر  -
 

التبویب كعملیات متوقفة في حالة توقف الموجودات عن العمل أو توافر الشروط الالزمة لتبویبھا كموجودات بغرض یتم 
 .أیھما أسبق البیع

عندما یتم التبویب كعملیات متوقفة، یتم إعادة عرضھا في قائمة الدخل الشامل المقارنة كما لو أن العملیات توقفت من 
 المقارنة. فترةتاریخ بدایة 

 
 المقاصة

د وجود عنفقط الموحدة  األولیة تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وإظھار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي
افي ساس الصأنیة لتسویتھا على المجموعة عندما یكون لدى كذلك ومقاصة لتلك المبالغ المدرجة  إجراءحق نظامي ملزم 

 ألولیةا . ال تتم المقاصة بین اإلیرادات والمصروفات في قائمة الدخلتسدید المطلوبات في آن واحدلو بیع الموجودات أ
 ما لم یطلب أو تسمح بھ مبادئ المحاسبة المتعارف علیھا عموما في المملكة العربیة السعودیة. ةالموحد
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 المعلومات القطاعیة
القطاع جزء أساسي من المجموعة والذي یقوم ببیع منتجات أو تقدیم خدمات (قطاع أعمال) أو یقوم ببیع منتجات  یعتبر

أو بتقدیم خدمات في بیئة اقتصادیة معینة (قطاع جغرافي) كما تختلف المزایا والمخاطر لكل قطاع عن اآلخر. حیث أن 
اح (إیض فقط األعمال یتم إعداد التقاریر طبقاً لقطاعلسعودیة والمجموعة تزاول معظم نشاطھا داخل المملكة العربیة ا

۱٦.( 
 

 نقد وما في حكمھ -٤
 م۲۰۱۳ م۲۰۱٤ 
   

 ۲۱۷،٤۷۰ ۳۰٦،٥۲٤ نقد بالصندوق
 ۱۳٤،۱٦٥،۰۷۱ ۲۲۳،۱۳۱،۹۷٦ أرصدة لدى البنوك

 ۷٥،۰۳٥،٦۲٥ ٥۰،۰۰۰،۰۰۰ ودائع مرابحة ألجل ذات مدة استحقاق لثالثة أشھر أو أقل
   
 ۲۷۳،٤۳۸،٥۰۰ ۲۰۹،٤۱۸،۱٦٦ 

 
 االستثمارات -٥
 

 م۲۰۱۳ م۲۰۱٤ 
   

 ۹٫٥۷۰٫۱٥۰ ۱۸،٤۰٦،۲۱۸ غیر مدرجة -إستثمارات متاحة للبیع 
 ۷۸٫٤۱٤٫۱٤٦ ۸۹،۳٥۹،٦٤٤ االستثمار في شركات زمیلة (انظر اإلیضاح "أ" أدناه)

   
 ۱۰۷،۷٦٥،۸٦۲ ۸۷٫۹۸٤٫۲۹٦ 

 
 مما یلي: زمیلةون االستثمار في الشركات الیتك )أ

 

 
 

 م۲۰۱۳ م۲۰۱٤ نسبة الملكیة  بلد التأسیس النشاط الرئیسي اسم الشركة
      
الشركة الدولیة  -

لتوزیع المیاه 
 المحدودة

أعمال المیاه والصرف 
الصحي وتنقیة المیاه 
 وتأجیر معدات المیاه 

 
المملكة العربیة 

 السعودیة

 
 

٥۰% ٤٤،٥۰۳،۷٥۱ ٤٤٫۳٤۰٫۷۲۲ 
      
شركة خدمات  -

المیاه والبیئة 
السعودیة (انظر 

 أدناه) ۱اإلیضاح 

 أعمال الكھرباء والمیاه 
واألعمال المیكانیكیة  

 والصیانة والتشغیل 

 
 

المملكة العربیة 
 السعودیة

 
ملكیة  %۲۹٫٤

 ۱٤٫۱۸۹٫٤۹۰ ۱٦،۹۲٥،۷٦۷ غیر مباشرة
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 (غیر مراجعة)  الموجزة الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ في لفترتي الثالثة أشھر واإلثنى عشر شھراً المنتھیتین

 سعودي)اللایر بال(
 
 االستثمارات (تابع)    -٥
 

 (تابع): یتكون االستثمار في الشركات الزمیلة مما یلي )أ
 

 
) من قبل شركة كنداسة لخدمات %٤۹م: ۲۰۱۳( %٤۹إن شركة خدمات المیاه والبیئة السعودیة مملوكة بنسبة  )۱

 .األم ) من قبل الشركة%٦۰م: ۲۰۱۳( %٦۰تابعة) والتي بدورھا مملوكة بنسبة المیاه (شركة 
 

ملیون لایر سعودي والذي  ۲٫۲٥قامت الشركة باستثمار مبلغ  م۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰الفترة المنتھیة في خالل  )۲
 شركة ستورك السعودیة للخدمات الفنیة.من رأس مال  %٤٥یمثل 

 
م: ۲۰۱۳اس ایھ فادوز (إكزینمنت من  %۲٥الشركة السعودیة لتنمیة التجارة والصادرات المحدودة تمتلك  )۳

 ).%۷٦م: ۲۰۱۳( األم للشركة %۷٦التي ھي بدورھا مملوكة بنسبة و) %۲٥
 
 
 
 
 
 

 م۲۰۱۳ م۲۰۱٤ نسبة الملكیة الفاعلة بلد التأسیس النشاط الرئیسي اسم الشركة
      
شركة الجبر تالكي  -

 المحدودة 
أعمال مقاوالت وإنشاء 

وتشغیل وصیانة 
 المصانع والمستودعات

 
المملكة العربیة 

 السعودیة

 
 

۳۳٫۳% ۱٦،٥۱٤،۲۲۱ ۱۱،۳۹۸،٦۹۲ 
      
شركة ستورك  -

للخدمات السعودیة 
الفنیة (انظر 

 أدناه) ۲اإلیضاح 

صیانة وتشغیل محطات 
الكھرباء ومعامل النفط 

والغاز وتحلیة المیاه 
والمصانع البتروكیماویة 
ومعایرة اآلالت الدقیقة 

وتقدیم الخدمات 
المیكانیكیة والكھربائیة 

 المتعلقة بھا

 
 
 
 
 
 

المملكة العربیة 
 -- ۷،۷۲٤،۲٥۰ %٤٥ السعودیة

      
إكزینمت (انظر  -

 أدناه) ۳اإلیضاح 
تجارة، تخزین والوساطة 

 في السلع
 

 إمارة لختنشتاین
ملكیة غیر  ۱۹%

 ۸،٤۸٥،۲٤۲ ۳،٦۹۱،٦٥٥ مباشرة
    ۸۹،۳٥۹،٦٤٤ ۷۸،٤۱٤،۱٤٦ 

۱۷ 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموجزة الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ في لفترتي الثالثة أشھر واإلثنى عشر شھراً المنتھیتین

 سعودي)اللایر بال(
 

 ممتلكات، آالت ومعدات -٦
 :ما یليتلكات، اآلالت والمعدات متتكون المم

 م۲۰۱۳ م۲۰۱٤ 
 ۲۹۳،۹۱٦،۸۷۳ ۲۷٤،۸۲٦،۲۳٥ ممتلكات، آالت ومعدات

 ۱۹٤،۰۰۸،۹۱٤ ۱۹٥،۱۸۰،٥۸۲ ممتلكات، آالت ومعدات من مشروع إعادة التصدیر
 ۱۱۸،۸۲۹،۹۲۹ ۱٦۳،۹۱٤،۸۱٦ البحري مشروع الرصیف –ممتلكات ومعدات 

   
 ٦۳۳،۹۲۱،٦۳۳ ٦۰٦،۷٥٥،۷۱٦ 
 

 ۱۸٫٥٤م: ۲۰۱۳ملیون لایر سعودي ( ۲۹٫٤٥م، تم إجراء إضافات بمبلغ ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱في  الربع المنتھيخالل 
 .لایر سعودي) لممتلكات، آالت ومعدات الشركة ملیون

 
 البحريمشروع الرصیف  –موجودات غیر ملموسة  -۷

("الشركة األم لشركة محطة بوابة البحر  الشركة السعودیة لتنمیة التجارة والصادرات المحدودة (تصدیر) عقدت
اء نإتفاقیة مع المؤسسة العامة للموانئ السعودیة بغرض إنشاء محطة حاویات في منطقة إعادة التصدیر في می األحمر")

من قبل شركة تصدیر إلى شركة محطة  ، التشغیل والتحویلاإلنشاء خدمة اتفاقیة امتیاز تحویلوقد تم جدة اإلسالمي. 
 ۳۲مدة ھذه اإلتفاقیة إن  .م)۲۰۰۷نوفمبر  ۳ھـ (الموافق ۱٤۲۸شوال  ۲۲بوابة البحر األحمر المحدودة إعتباراً من 

فإن الممتلكات والمعدات والتي تمثل الموجودات غیر الملموسة لمشروع  اإلمتیازسنة. طبقاً لإلتفاقیة في نھایة فترة 
 الرصیف البحري سوف یتم تحویلھا إلى المؤسسة العامة للموانئ.

 
 معداتمخصص تكلفة إستبدال 

شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة (إحدى الشركات التابعة الموقعة بین  اإلنشاء، التشغیل والتحویل تفاقیةطبقاً إل
خالل  ("المعدات") والمؤسسة العامة للموانئ السعودیة أن ھناك إلتزام من أجل إستبدال عدد وأدوات معینةللشركة) 

ملیون  ۳۰٤٫۹۱بـ  تكبدھا قدرت التكلفة المتوقعر األحمر المحدودة شركة محطة بوابة البح. إدارة اإلمتیاز عقد فترة
 تم تسجیل مبلغم ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱في  كماملیون لایر سعودي) إلستبدال المعدات.  ۳۰٤٫۹۱م: ۲۰۱۳لایر سعودي (

 .المعداتو ملیون لایر سعودي) كمخصص لتكلفة إستبدال اآلالت ۲٦٫۰۸م: ۲۰۱۳ملیون لایر سعودي ( ۳۷٫۱۲
 ).%۳٫۷٦۲٥م: ۲۰۱۳( %۳٫۳۰۸۲اإلدارة معدل سنوي بنسبة م د، تستخالخصمألغراض 

 
 الشھرة -۸

اقتناء شركة كنداسة لخدمات  عندملیون لایر سعودي)  ۸٫۸م: ۲۰۱۳ملیون لایر سعودي ( ۸٫۸تم إثبات شھرة بمبلغ 
 المیاه (شركة تابعة).

 
، لشھرةم، تم مراجعة الشھرة بغرض تحدید إذا ما كان ھنا إنخفاض في قیمة ا۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱خالل الفترة المنتھیة في 

 وأكدت اإلدارة عدم وجود إنخفاض في قیمتھا.
 
 

۱۸ 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموجزة الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ في لفترتي الثالثة أشھر واإلثنى عشر شھراً المنتھیتین

 سعودي)اللایر بال(
 

 قروض طویلة األجل وتسھیالت بنكیة  -۹
 

م وقعت شركة كنداسة اتفاقیة مع صندوق التنمیة الصناعیة السعودي للحصول على قرض بقیمة ۲۰۰۳خالل عام  ۹-۱
لایر سعودي لتمویل تمدید محطة تحلیة المیاه. یتم ضمان القرض عن طریق رھن على ممتلكات  ملیون ٦٤٫٥

بعض  تفاقیة القرضوتشمل ا .المساھمینمن المقدمة  شخصیةالضمانات ال ن طریقة وعومعدات شركة كنداس
دد ب مالیة معینة. تساإلیجارات والنفقات الرأسمالیة وتوزیعات األرباح والحفاظ على نس من حدالالتعھدات مثل 

 .م۲۰۱۷تستحق بنھایة شھر یولیو  ھذه القروض على أقساط نصف سنویة
 

م دخلت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة في ترتیب إجارة مع اثنین من البنوك للحصول ۲۰۰۷خالل عام  ۹-۲
عن طریق أصول الشركة التابعة. سیتم  اإلجارةتسھیالت  تأمینیتم  ،ملیون لایر سعودي ۱٫۲۷۱علي قرض بقیمة 

 م. یحمل القرض بمعدل۲۰۲۳سداد المبلغ المتبقي من القرض على ستة أقساط شھریة. وتنتھي في دیسمبر 
 الھامش المتفق علیھ. باإلضافة إلى )سایبور( اإلقراض الداخلي بین البنوك السعودیة

 
 ۳٥بمبلغ  مع إحدى البنوك التجاریةم، قامت شركة تصدیر بإبرام إتفاقیة قرض طویل األجل ۲۰۱۳ عامخالل  ۹-۳

أقساط نصف سنویة. القرض  ۸ ىملیون لایر سعودي. القرض یحمل بقیمة عمولة بمعدالت تجاریة یتم دفعھا عل
ى واریخ استحقاق حتیسدد القرض على أقساط نصف سنویة بت .وسندات ألمرإیرادات إیجارات مؤمن بتخصیص 

 م.۲۰۱۷دیسمبر 
 

 .إحدى البنوك التجاریة المحلیةجل من حة طویل األحصلت شركة كنداسة خالل السنوات السابقة على قرض مراب ٤-۹
للسنة وكان الھدف من تمویل  %٦٫۱إلى  %٤٫۸ یتراوح بینالقرض على خمس فترات مختلفة بمعدل  تم إستالم

مایو  حتىیسدد القرض على أقساط ربع سنویة بتواریخ استحقاق و كنداسة.المرابحة ھو تمویل مشروع لشركة 
 م.۲۰۱٦

  
م، دخلت شركة كنداسة في إتفاقیة تسھیالت قرض طویل األجل مع بنك تجاري یصل الحد ۲۰۱۳خالل عام  ٥-۹

على أقساط ربع  هسدادمالیین لایر سعودي. یحمل القرض عمولة بمعدالت تجاریة ویتم  ٦األقصى للمبلغ الكلي 
 .م۲۰۱٦سنویة بتواریخ استحقاق حتى دیسمبر 

 
 كمطلوبات متداولة. الدفع خالل االثنى عشر شھراً المقبلتدرج المبالغ المستحقة 

 
 األدوات المالیة المشتقة -۱۰

 
معدل الربح مع  مبادلةیة إتفاق ألحمر المحدودة وھي شركة تابعةشركة محطة بوابة البحر ا تعقدم، ۲۰۱۲خالل عام 

لتقلبات في التدفقات النقدیة الناتجة من مدفوعات األرباح على تسھیالت اإلجارة التي تم لتعرضھا ل لتحوطبنك تجاري ل
ملیون لایر سعودي  ٦٫٥٦ يھ م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱الحصول علیھا من البنوك. القیمة العادلة السلبیة لھذا الصك كما في 

 م.۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰ ھو إن تاریخ اإلستحقاق للصك ملیون لایر سعودي). ٦٫۱٤م: ۲۰۱۳(
 

تغطیة لمعدل الربح  بادلةمیة إتفاق عقدترة والصادرات وھي شركة تابعة م، الشركة السعودیة لتنمیة التجا۲۰۱۳خالل 
تعرضھا لتقلبات في التدفقات النقدیة الناتجة من مدفوعات األرباح على تسھیالت القروض طویلة األجل التي تم الحصول 

 ملیون لایر سعودي ۰٫۲۰ بلغت م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱علیھا من البنوك. القیمة العادلة السلبیة لھذا الصك كما في 
 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ ھو اإلستحقاق للصكإن تاریخ  .ملیون لایر سعودي) ۰٫۲٦م: ۲۰۱۳(

۱۹ 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموجزة الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ في لفترتي الثالثة أشھر واإلثنى عشر شھراً المنتھیتین

 سعودي)اللایر بال(
 

 األدوات المالیة المشتقة (تابع)  -۱۰
لغرض المحاسبة عن التحوط، إن أداة التحوط یتم تصنیفھا على أنھا تحوط تدفقات نقدیة. إن القیمة العادلة واإلسمیة 

 للتحوط كما یلي:
 م۲۰۱۳ م۲۰۱٤ 
القیمة العادلة  

 القیمة اإلسمیة السالبة
 العادلةالقیمة 

 القیمة اإلسمیة السالبة
     

 ٦۹۸،۷٤۸،۲۱۸ ٦،٤۰۷،٦۸۰ ٦٥۰،۷٤۱،۱۷٤ ٦،۷۸۷،۹۹۰ مبادلة معدل الربح
 

 إن الحركة في األدوات المالیة المشتقة ھي كما یلي:
 م۲۰۱۳ م۲۰۱٤ 

   
/ السنة الرصید في بدایة الفترة  ٦،٤۰۷،٦۸۰ ۱۳،۳۷۱،۲۹۳ 

 ۲٦۰،٤۰۸ -- إضافات خالل السنة
 (۷،۲۲٤،۰۲۱) ۳۸۰،۳۱۰ التغیر في القیمة العادلة

   
 ٦،٤۰۷،٦۸۰ ٦،۷۸۷،۹۹۰ / السنة الرصید في نھایة الفترة

 
 اإلیرادات  -۱۱

 تھیة فينالم اإلثنى عشر شھراً فترة  فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 م۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱ م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ م۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱ م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ 
 (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) مراجعة)(غیر  

     
 ۳٥۲،٥۲۱،۸۲٤ ۳٦٦،٥۱۹،۰۳۸ ۸۲،٤٥۱،۱٥٤ ۹۷،۳۸۰،۳۲۱ خدمات شحن وتفریغ 

 ۷٥،٦٥٤،٤۷۷ ۱۰۱،۸۱۳،۸۷۷ ۲۱،۲٦۳،۹۷٥ ۲٦،۱۲۰،۸۱٥ إیجارات وخدمات
 ٦۷،۷۰۷،۲۷٤ ۹۱،٤۷۳،۹٦۲ ۱۸،٥٦۲،٥۱۷ ۲۳،۷۳٦،٤۸٤ بیع میاه صالحة للشرب

 ۲٤،۱٤۰،۳٤٦ ۱۸،۲٤۷،۲۳۰ ۳،۳۱۸،٥٥۳ ٤،۳۷٥،٦۲٦ والنقلخدمات الوقود 
 ٥۲۰،۰۲۳،۹۲۱ ٥۷۸،۰٥٤،۱۰۷ ۱۲٥،٥۹٦،۱۹۹ ۱٥۱،٦۱۳،۲٤٦ اإلجمالي

 
 أخرى بالصافي / مصروفات إیرادات -۱۲

 
 المنتھیة في اإلثنى عشر شھراً فترة  فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 م۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱ م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ م۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱ م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ 

 (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
بیع ممتلكات، آالت  خسائر

 (۱،٤۱۷،۰۸۸) (۹۸،۰۰٥) (۹۲،۸۲۰) (۱۱٤،۹٤۰) ومعدات
إیرادات أخرى (انظر 

 ۱،۳۲٤،۰۰٥ ۸،۰٤۲،۷۰۲ ٤۷۹،۰۱۹ ۱۸۱،۸۹٦ إیضاح " أ " أدناه)
 (۹۳،۰۸۳) ۷،۹٤٤،٦۹۷ ۳۸٦،۱۹۹ ٦٦،۹٥٦ اإلجمالي
 

 وات سابقة.نس مقابل مطالباتملیون لایر سعودي  ٥٫۷ مبلغب مستلمة تتضمن اإلیرادات األخرى تعویضات )أ

۲۰ 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموجزة الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ في لفترتي الثالثة أشھر واإلثنى عشر شھراً المنتھیتین

 سعودي)اللایر بال(
 

 االستبعادمحتفظ بھا لغرض  موجودات ومطلوبات -۱۳
تابعة لشركة كنداسة (شركة بحر كنداسة لخدمات المیاه) تصفیة الشركة اللشركة ام قرر مجلس مدیرین ۲۰۱۳ عام خالل

 .عملیة البیع بالفعل تم بدءوتم تعیین مصفي لیقوم بعملیة التصفیة. 
 

 نتائج العملیات المتوقفة كانت كما یلي:
 المنتھیة في اإلثنى عشر شھراً فترة  فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱٤
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۳
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٤
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۳
 (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 

مصروفات متكبدة وصافي خسارة 
 المتوقفةالفترة من العملیات 

    
۲۰۰،۰۰۰ (۱،٤۸٥،٥۲۰) (۱٦۹،۱۷۳) (۱،٤۸٥،٥۲۰) 

 
 م۲۰۱۳ م۲۰۱٤ 

   غرض االستبعادل كمحتفظ بھاموجودات مصنفة 
 ٦۰۰٫۰۰۰ -- ممتلكات، آالت ومعدات

 ۲۰٫٤۲٦ -- ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخرى
 ٦۲۰٫٤۲٦ -- إجمالي الموجودات

   
   غرض االستبعادكمحتفظ بھا لمطلوبات مصنفة 

 ۱۱۰٫۹۲٦ -- ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
 ۱۰٫۰٥٤ -- مخصص مكافأة نھایة الخدمة

 ۱۲۰٫۹۸۰ -- إجمالي المطالبات
 

ملیون لایر سعودي  ۰٫٦آالت ومعدات تبلغ م تم بیع ممتلكات و۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰خالل الفترة الربع سنویة المنتھیة في 
 ملیون لایر سعودي) إلى أحد المشترین. ۰٫۷۹: في القیمة (صافي قیمة خسارة انخفاض

 
 ربحیة السھم -۱٤

الدخل من العملیات للفترة على المتوسط المرجح تم إحتساب ربحیة السھم من الدخل من العملیات للفترة بقسمة صافي 
لعدد األسھم القائمة خالل الفترة. تم احتساب ربحیة السھم على الدخل من العملیات العائد إلى المجموعة (بما في ذلك 

 حقوق الملكیة غیر المسیطرة).
ة األم حقوق المساھمین في الشركتم احتساب ربحیة السھم من صافي الدخل للفترة بقسمة صافي الدخل للفترة العائد ل

 على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائم خالل الفترة.
 

 ال ینطبق احتساب األرباح المنخفضة للسھم على الشركة.
 
 

۲۱ 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموجزة الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ في لفترتي الثالثة أشھر واإلثنى عشر شھراً المنتھیتین

 سعودي)اللایر بال(
 

 محتملةاللتزامات االرتباطات واال -۱٥
 

 م طالبت۲۰۰۸م إلى ۲۰۰۲دیسمبر  ۳۱أصدرت مصلحة الزكاة والدخل ربوط زكویة للسنوات المنتھیة في  ۱-۱٥
ملیون لایر سعودي. وقد تقدمت الشركة باعتراض على ھذه الربوط.  ۲٥٫۸بموجبھا بالتزام إضافي وقدره 

ثم تقدمت الشركة ملیون لایر سعودي.  ۳٫۹تزام إلى أصدرت لجنة االعتراض االبتدائیة قرارھا حیث خفضت االل
الوة على ذلك أصدرت المصلحة ربوط لدى اللجنة االستئنافیة. وع ، و ما یزال اإلستئناف قید النظرباسئناف

 ۱٫۳م طالبت بموجبھما بإلتزام إضافي قدره ۲۰۱۲م و۲۰۱۱م، ۲۰۱۰دیسمبر  ۳۱أولیة للسنوات المنتھیة في 
 ملیون لایر سعودي. وتقدمت الشركة باعتراض على ھذه الربوط األولیة.

 
ملیون  ۳٦٫۳۷م، خطابات ضمان بمبلغ ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، في  ۲-۱٥

م: ۲۰۱۳ملیون لایر سعودي ( ۱٥ملیون لایر سعودي) مقابل ھامش نقدي بمبلغ  ۳٥٫۳م: ۲۰۱۳لایر سعودي (
 .الذي تم دفعھو ملیون لایر سعودي)  ۱٤

 
ملیون لایر  ۳۰٫٥م ارتباطات ألعمال رأسمالیة قید التنفیذ بمبلغ ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱لدى المجموعة كما في  ۳-۱٥

 ملیون لایر سعودي). ٤۱م: ۲۰۱۳سعودي (
 

 قطاعات األعمال     -۱٦
 

 :قطاعات األعمال الرئیسیة التالیةلدى المجموعة 
 
 قطاع محطات الوقود والصیانة -
 قطاع تطویر الموانئ ومشروع الرصیف البحري  -
 قطاع تحلیھ میاه البحر -
 قطاع مشروع التخزین وإعادة التصدیر -
 للشركة ویتضمن عملیات المركز الرئیسي واألنشطة االستثماریةالمركز الرئیسي  -

 
 إن ھذه القطاعات ھي األساس الذي تبني علیھ اإلدارة تقاریرھا الداخلیة حول قطاعات األعمال الرئیسیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

۲۲ 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموجزة الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ في لفترتي الثالثة أشھر واإلثنى عشر شھراً المنتھیتین

 سعودي)اللایر بال(
 

 قطاعات األعمال (تابع)  -۱٦
 مما یلي: دیسمبر ۳۱ المنتھیة في سنةلالقطاعات لتتكون الموجودات والمطلوبات والمبیعات ونتائج األعمال لھذه 

 
 تقوم المجموعة بممارسة أعمالھا في المملكة العربیة السعودیة فقط.

 
 
 
 
 

 
 
 

قطاع تطویر 
 الموانئ

والرصیف 
 البحري

 (باآلالف)

 
قطاع مشروع 

 التخزین 
 وإعادة التصدیر

 (باآلالف)

 
 

 قطاع تحلیة
 میاه البحر
 (باآلالف)

قطاع 
 محطات
الوقود 
 الصیانة

 (باآلالف)

 
المركز 
 الرئیسي
 للشركة

 (باآلالف)

 
 
 

 اإلجمـــــــالي
 (باآلالف)

       م۲۰۱٤
 ۲،٥۸۱،٤٥۲ ۲٤٦،٥۱۹ ۲۲،٥٥٥ ۲۷٥،۸۰۰ ۲۸۲،٥۹۷ ۱،۷٥۳،۹۸۱ الموجودات

       
 ۱،۲٥۱,٥۸٥ ۳۱،۱۲۹ ۳،۰۳۳ ٤۹،٥۷۹ ٦۸،۸٤۳ ۱،۰۹۹،۰۰۱ المطلوبات

       
 ٥۷۸،۰٥٤ -- ۱۸،۲٤۷ ۹۱،٤۷٤ ۱۰۱،۸۱٤ ۳٦٦،٥۱۹ اإلیرادات

       
الدخل قبل صافي (الخسارة) / 

 ۱۲۳،٦۳۲ (۹،٦۸۹) (٦،٦۳٤) ۱٤،۳٤۲ ٤۸،٤۹۱ ۷۷،۱۲۲ حقوق الملكیة غیر المسیطرة
       

 ۷۸،۰۷۷ (۹،٦۸۹) (٦،٦۳٤) ۸،٦۰٥ ۳٦،۰۸٤ ٤۹،۷۱۱ لسنةصافي (الخسارة) / الدخل ل
       
قطاع تطویر  

 الموانئ
والرصیف 

 البحري
 (باآلالف)

قطاع مشروع 
 التخزین 

 وإعادة التصدیر
 (باآلالف)

 
 

 قطاع تحلیة
 میاه البحر
 (باآلالف)

قطاع 
 محطات
الوقود 
 الصیانة

 (باآلالف)

 
المركز 
 الرئیسي
 للشركة

 (باآلالف)

 
 
 

 اإلجمـــــــالي
 (باآلالف)

       م۲۰۱۳
 ۲٫٥۲٦٫۸۷۲ ۱۸۹٫۳٥٦ ۲۲٫۳۷۱ ۲۸۸٫۳۹٤ ۲۸٥٫۷٦٦ ۱٫۷٤۰٫۹۸٥ الموجودات

       
 ۱٫۳۰۷٫۱٦۷ ۲۹٫٦۲۸ ۲٫۷٤۱ ٥٤٫٤۷۱ ٦٦٫٤۹۹ ۱٫۱٥۳٫۸۲۸ المطلوبات

       
 ٥۲۰٫۰۲٤ -- ۲٤٫۱٤۰ ٦۷٫۷۰۸ ۷٥٫٦٥٤ ۳٥۲٫٥۲۲ اإلیرادات

       
الدخل قبل / صافي (الخسارة) 

)۳٫۲۰٥( ۱۲٫۰٤۹ ۳۲٫۱۸۱ ۷۲٫۷۷۰ حقوق الملكیة غیر المسیطرة  )۱۷٫۱٦۸(  ۹٦٫٦۲۷ 
       

)۳٫۲۰٥( ۷٫۲۱٤ ۲۳٫۱۹۳ ٤٦٫۰۰٦ سنةصافي (الخسارة) / الدخل لل  )۱۷٫۱٦۸(  ٥٦٫۰٤۰ 

۲۳ 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموجزة الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ في لفترتي الثالثة أشھر واإلثنى عشر شھراً المنتھیتین

 سعودي)اللایر بال(
 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -۱۷
تتمثل المعامالت مع أطراف ذات عالقة بصفة أساسیة الخدمات والمصروفات والمعامالت األخرى التي یتم اإلتفاق  )أ

 اإلدارة.على شروطھا وتعتمد بواسطة 
 

 م واألرصدة الناتجة عنھا ھي كما یلي:۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱المعامالت مع أطراف ذات عالقة للسنة المنتھیة في 
 

 
 
 إسم المنشأة

 
 

 طبیعة المعاملة

 م۲۰۱۳ م۲۰۱٤
 

 مبلغ المعاملة 
 الرصید النھائي
 مدین / (دائن)

 
 مبلغ المعاملة 

 الرصید النھائي
 مدین / (دائن)

      
الشركة الدولیة لتوزیع 

 المیاه المحدودة
بیع بضائع 

 ۷،٦۳٦،۱٥٥ ۳۱،۰۹۱،۷۲۹ ۸،۷۹۱،٤۳۷ ٥۱،٦٦۲،۰۲٥ وخدمات
      

شراء بضائع  كرم فیدكس
 (۲،٥٦٦،۲٥۰) ۹،۸۰٦،۸۸۷ (۸۷۰،۰۰۰) ۱۰،٦٤٥،۸٦۱ وخدمات

      
شركة خدمات المیاه 

 والبیئة السعودیة
بیع بضائع 

 ٤۱۳،۲۳۰ ۳،۰۹٥،۰٤۳ ۸۱۳،٥۷٤ ٦،۲۷٦،۳۲٦ وخدمات
     

 ٥،۳۹۲،۸۰۰ (۳،٦۷٥،۰۰۰) -- (٥،۳۹۲،۸۰۰) دفعات مقدمة
      

شركة علي رضا للسفر 
 والسیاحة المحدودة

شراء بضائع 
 (۱،۲٥۱،٥۰۷) ۲،۲۲۱،۰۰۱ (۱۹۱،۹۲٥) ۲،۱۲۸،٤۹۷ وخدمات

      
زینل للصناعات 

 المحدودة
مصروفات 

مدفوعة نیابة 
 ٦۸۰،۸۳۲ ۱،۸٦۸،۹٤۸ (۳٦،۸۰٤) ۲،۰۸۰،۷۳۳ عن المجموعة

      
شركة خدمات المیاه 

 السعودیةوالبیئة 
شراء بضائع 

 -- -- (۱،۸٥۳،۳۸٤) ۱٦،۲۲۳،٤٤۰ وخدمات
      

شركة ستورك 
السعودیة للخدمات 

 الفنیة

مصروفات 
مدفوعة بالنیابة 
 ٦،۳٤۹،۸٦۷ -- ٥،۰۰۹،۸٦٦ (۱،۳٤۰،۰۰۰) عن شركة زمیلة

      
مبالغ مدفوعة  المحدودةأیكوم العربیة 

من قبل 
المجموعة نیابة 
 عن شركة زمیلة

 
 
 

(۲۲۰،۳۲۲) 

 
 
 

-- 

 
 
 

۲۲۰،۳۲۲ 

 
 
 

۲۲۰،۳۲۲ 
     

مصروفات 
مدفوعة نیابة 
 عن المجموعة

 
 

۹۷،۰۷٦ 

 
 

(٤٤،۳۷۰) 

 
 

۲۸،٤۷٥ 

 
 

(۱٤۱،٤٤٦) 
      

شركة الجبر تالكي 
 المحدودة

ودفعات قروض 
 ۹،۷۸۳،۷۷۰ ۷،٤۹٦،۰۱٥ ۳،٤۹۰،۳۱۷ ۲،۷۰٦،٥٤٥ مقدمة

      
الشركة الدولیة لتوزیع 

 المیاه المحدودة
خدمات مقدمة 
 ۱،۱۸۸،۸۷۳ ٦۲۱،۹۹۳ ۱،۱۸٤،٤۹٤ ٦۰۰،۰۰۰ لشركة زمیلة

۲٤ 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموجزة الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ في لفترتي الثالثة أشھر واإلثنى عشر شھراً المنتھیتین

 سعودي)اللایر بال(
 
 (تابع)معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة   -۷۱

 
 تعویضات لموظفي اإلدارة العلیا  )ب

تم دفع المكافآت والتعویضات لكبار موظفي اإلدارة العلیا والمساھمین الرئیسین، ومصروفات بدل حضور إجتماع  
لایر سعودي  ملیون ۱٤٫۱م بمبلغ ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة خالل فترة السنة المنتھیة في 

 لایر سعودي). ملیون ۱٤٫۸م: ۲۰۱۳(
 

 الموجزة الموحدة األولیة إعتماد القوائم المالیة -۱۸
ھـ ۱٤۳٦ربیع األول  ۲۸لقد تم إعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة لإلصدار في 

 م.۲۰۱٥ینایر  ۱۹الموافق 
 
 

۲٥ 
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