ً
خاصة فيما يتعلق بالئحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل واإلدراج ،وباإلضافة إلى ذلك فقد تم
تم اعداد هذا التقرير بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية،
مراعاة قوانين وزارة التجارة واالستثمار وكذلك أفضل الممارسات الدولية للحوكمة واإلفصاح.
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الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله
السادة مساهمي الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد..

الموقرون

يســعدني بالنيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات
الصناعيــة (سيســكو) وباألصالــة عــن نفســي أن أضــع بيــن يــدي حضراتكــم التقريــر
الســنوي للعــام 2017م والــذي يحتــوي علــى كافــة المعلومــات ومــا تــم إنجــازه خــال
ً
رغبــة منــا فــي االفصــاح عــن
العــام وأيضــاً علــى بعــض الخطــط المســتقبلية للشــركة
البيانــات االقتصاديــة والماليــة لمســاهمينا الكــرام.
واصلــت الشــركة خــال العــام 2017م مســيرتها الناجحــة والمعتمــدة علــى االســتراتيجية
ـزة علــى الجهــود المبذولــة
الموضوعــة ومحققــة بذلــك التطلعــات التــي تنشــدها ومرتكـ ً
والواضحــة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة بكافــة أركانهــا والمعتمــدة علــى تنفيــذ خطــط
فعــال ألفضــل الممارســات العالميــة فيمــا
وتوجيهــات مجلــس اإلدارة مــن خــال تطبيــق ّ
يخــص أنظمــة الحوكمــة والمراجعــة الداخليــة واإلفصــاح ،بمــا يدعــم التواصــل المســتمر
والتكامــل بيــن كافــة القطاعــات والممارســات المثلــى فــي الرقابــة بوجــود المــوارد
البشــرية المؤهلــة اكاديميــا والمدربــة فنيــاً والتــي تعكــس التفــوق النوعــي علــى صعيــد
تلــك المــوارد .وقــد تمحــورت االســتراتيجية حــول التركيــز وتطويــر القطاعــات الســوقية
المختلفــة ،والتــي تعمــل بهــا الشــركة منــذ ســنوات عــدة والتــي تكونــت لديهــا خبــرات
متميــزة فــي المجــاالت اإلداريــة والفنيــة والتشــغيلية فــي هــذه القطاعــات .وهــم
تحديــداً  :قطــاع تطويــر وتشــغيل الموانــئ ،قطــاع الخدمــات اللوجســتية والصناعيــة،

وقطــاع أنظمــة الميــاه .وذلــك بشــكل مســتقل مــن خــال الشــركات التابعــة أو الزميلــة.
وتســتمر (سيســكو) فــي هيكلهــا كشــركة قابضــة فــي دعــم شــركاتها مــن خــال توفيــر
الخدمــات االستشــارية واالداريــة والماليــة والقانونيــة وتطويــر المــوارد البشــرية و
مواصلــة اســتراتيجيتنا للنمــو والتوســع بطريقــة إيجابيــة .وتســعى ادارة الشــركة دائمــاً
إلــى تطبيــق خطــط فعالــة فــي دراســة عمليــات التوســع واالســتحواذ والتنويــع فــي
المشــروعات بمــا يخــدم مصالــح الشــركة ومســاهميها.
وعلــى الرغــم مــن األوضــاع االقتصاديــة المتغيــرة اال أن جميــع شــركات المجموعــة تبــذل
كل الجهــد للمحافظــة علــى األداء ،مــع الحفــاظ علــى التــوازن فــي النمــو فــي بعــض
القطاعــات وللــه الحمــد .وقــد انخفضــت ايــرادات الشــركة بنســبة  %18لتصــل إلــى 562
مليــون ريــال ســعودي ،وبلــغ صافــي الدخــل  59مليــون ريــال ســعودي بنســبة انخفــاض
 %35مقارنــة بالعــام الماضــي 2016م.
وبالنســبة الــى قطــاع الموانــئ فــإن االنخفــاض العــام فــي أعمــال الموانــئ فــي المملكــة
العربيــة الســعودية مقارنــة باألعــوام الســابقة كان لــه تأثيــر علــى ايــرادات شــركة محطــة
بوابــة البحــر األحمــر وذلــك النخفــاض حجــم الحاويــات المســتوردة والمصــدرة ومــع ذلــك
تــم تعويــض هــذا االنخفــاض بزيــادة حجــم البضائــع الخاصــة بنشــاط المســافنة .وخــال
العــام 2017م تــم االنتهــاء مــن أعمــال توســعة أرصفــة شــركة محطــة بوابــة البحــر األحمــر
المحــدودة بمينــاء جــدة اإلســامي وتأهيــل الرصيــف الرئيســي إلســتيعاب ثالثــة ســفن
عمالقــة فــي آن واحــد، .ومــن المتوقــع زيــادة القــدرة االســتيعابية للمحطــة بمــا نســبته
 %40عنــد االنتهــاء مــن المشــروع فــي بدايــة العــام 2018م.
أمــا بالنســبة لقطــاع الخدمــات اللوجســتية والصناعيــة ،فقــد كان لشــركة (لوجــي بوينــت
 تصديــر ســابقاً ) وشــركة (اســناد) نقطــة انعطــاف اســتراتيجية خــال العــام 2017م حيــثوضعــت هويــة جديــدة تعكــس اســتراتيجية النمــو الطموحــة التــي اعتمدتهــا الشــركة
للســنوات القادمــة لنقــل تجربتهــا المتميــزة فــي منطقــة إعــادة التصديــر بمينــاء جــده
اإلســامي إلــى مناطــق أخــرى مــن خــال تطويــر وإنشــاء مراكــز جديــدة للخدمــات
ً
محافظــة بذلــك علــى نفــس المعاييــر العاليــة التــي تديــر بهــا مشــاريعها
اللوجســتية
الحاليــة ،والمســاهمة بطريقــة ايجابيــة فــي دعــم برنامــج التحــول االقتصــادي فــي
المملكــة للرؤيــة الطموحــة لعــام 2030م.

شــهدت نمــواً بتأميــن أعمــال إضافيــة لشــركة صــدارة وشــركة ناتبــت وشــركة بتــرو رابــغ.
كمــا تلقــت الشــركة جائــزة “المقــاول األفضــل فــي أداء البيئــة واألمــن البشــري“ مقدمــة
مــن احــدى شــركات ســابك وجائــزة التميــز فــي التوريــدات.
أمــا فيمــا يتعلــق بقطــاع أنظمــة الميــاه فــان شــركة سيســكو تســعى من خالل شــركاتها
(كنداســة) و (توزيــع) وباالســتفادة مــن خبراتهــا المكتســبة داخــل المجموعــة للحصــول
علــى بعــض المشــاريع المســتقبلية المطروحــة ضمــن خطــة خصخصــة قطــاع الميــاه،
حيــث قامــت الشــركة بتشــكيل فريــق متكامــل للمتابعــة والدراســة للحصــول علــى
بعــض هــذه المشــاريع .ورغــم التحديــات االقتصاديــة التــي واجهتنــا فــي تزويــد المناطــق
الصناعية بالمياه المحالة بســبب انخفاض االســتهالك الصناعي ،إال أن شــركة كنداســة
بــدأت فــي بنــاء محطــة لتحليــة الميــاه فــي مدينــة رابــغ وذلــك لتوســيع نشــاطها خــارج
المــدن الصناعيــة ،وســيتم االنتهــاء مــن هــذه المحطــة فــي منتصــف عــام 2018م بــإذن
اللــه .كمــا حصلــت شــركة توزيــع علــى عقــود إضافيــة إلدارة وتشــغيل شــبكات الميــاه
والصــرف فــي مــدن صناعيــة جديــدة فــي مختلــف مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية.
إن المجلــس واالدارة التنفيذيــة حريصــون علــى زيــادة الحصــة الســوقية للمجموعــة فــي
االســواق المســتهدفة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا مــن خــال توظيــف
أحــدث التقنيــات وخبراتهــا فــي الصناعــة ،وســوف نســتمر فــي مواجهــة التحديــات
والمحافظــة علــى ريــادة المجموعــة عــن طريــق إســتدعاء الطاقــات االبداعيــة وتكاتــف
الجهــود واالســتمرار فــي تنفيــذ إســتراتيجية المجموعــة ورؤاهــا.
ويطيــب لنــا ختامــا أن نتقــدم بخالــص الشــكر وعظيــم االمتنــان لكــم مســاهمينا الكــرام
ولــكل مــن ســاهم فــي تحقيــق هــذه االنجــازات ،ســائلين المولــى عــز وجــل أن يوفقنــا
واالخــوة الزمــاء فــي مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى تحقيــق الخيــر والنمــو
للمجموعة.
أخوكم

محمد أحمد زينل علي رضا
رئيس مجلس اإلدارة

كذلــك تمكنــت شــركة الجبــر تالكــي الســعودية المحــدودة مــن المحافظــة علــى نمــو
أعمالهــا بتجديــد عقودهــا مــع شــركة التصنيــع الوطنيــة ،وفــي نفــس الفتــرة أيضــاً
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نظرة عامة عن
األداء

صافي الدخل

59

2017
2016
2015
2014
2013

(ريال سعودي  -بالماليين)

2017

56

المبيعات وايرادات األعمال

2016
2015
2014
2013

2017

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

244

214

225

القيمة السوقية

930

1,013
998
1,146

حقوق المساهمين

1,187

1,067

2017

8

274
265
241

210

2016
2015
2014
2013

2016
2015
2014
2013

262
258
265

األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالك ،واإلطفاء

2016
2015
2014
2013

2017

562

691
616
561
520

2016
2015
2014
2013

2017

90
91
78

826

1,008
972
913

تحليل اقتصادي ألعمال الشركة
تســتمر شــركة سيســكو بتحقيــق نتائــج مرضيــة رغــم تأثــر
نتائجهــا الماليــة بالظــروف االقتصاديــة المتغيــرة .حيــث
واجهــت جميــع قطاعــات األعمــال بعــض الضغوطــات
بســبب انخفــاض الطلــب وزيــادة التكاليــف ،حيــث حققــت
الشــركة صافــي ربــح قــدره  58.8مليــون ريــال ســعودي
خــال العــام 2017م.
الجدول التالي يعرض تحليل موجز لنتائج العام 2017م ومقارنتها مع العام 2016م:
ريال سعودي/بالماليين

2017

2016

نسبة
التغير
%

التغير

التوضيح

اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻳﺮادات ﻗﻄﺎع الموانئ ﺑﻨﺤﻮ  115ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ
( )18.7العمليات ،كما انخفضت قطاعات المياه والخدمات اللوجستية بمعدل  7ماليين
ريال سعودي لكل منهما.

562

691

()129

()364

()398

34

198

293

()95

()32.3

()125

()135

10

7.6

27

10

17

تم استالم مبلغ  11مليون ريال من مقاول لمطالبات سابقة ومبلغ  6مليون ريال
170
خاص بالتسوية الخاصة بشركة ستورك السعودية

الدخل التشغيلي

101

168

()67

()39.9

تكاليف التمويل

()34

()34

-

-

حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة

21

11

10

الزكاة وضريبة الدخل

()7

()9

2

22.2

صافي الدخل الشامل

81

136

()55

()40.4

()22

()46

24

59

90

()31

االيرادات
تكلفة االيرادات

مجمل الربح
مصروفات عمومية وادارية – صروفات
بيع وتسويق
ايرادات اخرى

حقوق االقلية

الدخل العائد على الشركة األم
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 8.6تم تحقيق انخفاض في التكاليف نتيجة لترشيد كبير في المصروفات

 90.9تحسن النتائج التشغيلية لشركة توزيع والجبر تالكي السعودية

 52.2تتماشى مع حصة سيسكو في الشركات التابعة

()34.4

9

قطاعات األعمال

02

هيكلة قطاعات األعمال				

9

				
الشركات التابعة والزميلة

13

هيكلة قطاعات األعمال
تعمــل مجموعــة شــركات سيســكو فــي ثالثــة قطاعــات رئيســية ،وتتميــز هــذه القطاعــات بالتنــوع المتــوازن مــع
الحــرص علــى التنســيق المشــترك بيــن الشــركات فــي أعمالهــا والــذي حافــظ علــى اســتقرار األداء اإلجمالــي للعــام
2017م ،وهــذا التنــوع فــي القطاعــات وضــع الشــركة فــي مكانــة تنافســية جيــدة تمكنهــا مــن االســتفادة مــن الفــرص
االســتثمارية المســتقبلية بطريقــة فعالــة.

قطاع أنظمة المياه

قطاع الخدمات اللوجستي والصناعية

شركة كنداسة لخدمات المياه
الشركة الدولية لتوزيع المياه

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات
شركة تشغيل الخدمات المساندة
شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة

قطاع الموانئ

شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ
شركة محطة بوابة البحر األحمر

NORMAL

REVERSE
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الشركات التابعة
الشــركات التابعــة هــي تلــك الشــركات التــي تمتلــك فيهــا سيســكو حصــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بنســبة أكثــر مــن  ،%50أو مــن خــال قــدرة سيســكو علــى التأثيــر فــي إدارة هــذه
الشــركات ،ويتــم توحيــد قوائمهــا الماليــة مــن ضمــن قوائــم سيســكو.
اسم الشركة ونشاطها

رأس المال

نسبة الملكية

مقرها الرئيسي

الدولة محل التأسيس

شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ (مساهمة مقفلة)
تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها وتفريغها
وخدمات الشحن والمالحة والخدمات البحرية المساندة الالزمة وتزويد السفن
بالماء والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي وأعمال الحفر والردم واإلستثمار
في جميع األنشطة السابقة.

 333مليون ريـال

%53

جدة

السعودية

شركة محطة بوابة البحر األحمر
تطوير وانشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها وتفريغها
وخدمات الشحن والمالحة والخدمات البحرية المساندة الالزمة وتزويد السفن
بالماء والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي وأعمال الحفر والردم واإلستثمار
في جميع األنشطة السابقة.

 555مليون ريـال

%21.2

جدة

السعودية

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

 140مليون ريـال

%76

جدة

السعودية

شركة كنداسة لخدمات المياه (مساهمة مقفلة)
يتمثل نشاط الشركة بشكل رئيسي في بناء وتشغيل محطات تحلية المياه
المالحة وتقديم الخدمات الفنية والهندسية فيما يتعلق بمشاريع المياه.

 77مليون ريـال

%65

جدة

السعودية

شركة تشغيل الخدمات المساندة
تشغيل مشاريع الخدمات في المدن الصناعية بكل من جدة والرياض
والمتمثلة في محطات الوقود وصيانة السيارات والخدمات اللوجستية
والخدمات المساندة للموانئ وخدمات نقل المياه وتجارة األجهزة والمعدات
واآلالت الصناعية وقطع الغيار.

12

 15مليون ريـال

%97

جدة

قطاعات األعمال       التحليل المالي       الهيكل االداري والتنظيمي       حوكمة  الشركات       التوقعات  المستقبلية       القوائم المالية
صفحة 23-9

السعودية

الشركات الزميلة
الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمتلك فيها سيسكو حصة  %50أو أقل وتقوم سيسكو بإدارتها باالشتراك مع شركائها اآلخرين ،وال يتم توحيد قوائمها المالية في
قوائم سيسكو ويتم إدراج نتائجها المالية تحت بند حصة الشركة في نتائج شركات زميلة محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بالصافي.
اسم الشركة ونشاطها

رأس المال

نسبة الملكية

مقرها الرئيسي

الدولة محل التأسيس

الشركة الدولية لتوزيع المياه
مقــاوالت اإلنشــاءات العامــة وأعمــال الميــاه والمجــاري والــري والصــرف الصحــي
وشــبكات الميــاه وتصريــف الســيول واألعمــال الميكانيكيــة ومحطــات تقنيــة
الميــاه والمجــاري ومحطــات الضــخ وصيانــة وتشــغيل مرافــق الميــاه والمجــاري
وتشــغيل شــبكات الميــاه بأنواعهــا.

 146مليون ريـال

%50

جدة

السعودية

شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة
تنفيذ عقود مقاوالت إنشاء وتشغيل وصيانة المستودعات والخدمات
اللوجستية لقطاع البتروكيماويات للمواد الصلبة والسائلة.

 21مليون ريـال

%33.33

الجبيل

السعودية

شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية
صيانة وتشغيل محطات الكهرباء ومعامل النفط والغاز وتحلية المياه
والمصانع البتروكيميائية ومعايرة اآلالت الدقيقة وتقديم الخدمات
الميكانيكية والكهربائية المتعلقة بها.

 20مليون ريال

%45

الجبيل

السعودية

* في ديسمبر 2017مُ ،أبرمت اتفاقية تسوية بين شركة سيسكو وشركة ستورك القابضة للخدمات الفنية بي في (ستورك الهولندية) على بيع ونقل كامل حصة شركة
سيسكو البالغة  ٪45في شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية إلى شركة ستورك القابضة للخدمات الفنية بي في ،وذلك مقابل  6ماليين ريال سعودي .وتوفر
االتفاقية لشركة ستورك الهولندية اإلدارة الكاملة والتحكم في ستورك السعودية وتنازل شركة سيسكو عن جميع حقوقها ومطالباتها من ستورك السعودية و ستورك
الهولندية بعد هذه التسوية.

استثمارات اخرى:
-

تستثمر شركة سيسكو ما قيمته  2,5مليون دوالر ( 9,4مليون ريال تقريباً ) والذي يمثل نسبة  %1,17من رأس مال شركة جروث جايت كوربوريشن (البحرين) 		
والبالغ  213,3مليون دوالر أمريكي.
تمتلك شركة كنداسة لخدمات المياه ما نسبته  %49من رأس مال شركة خدمات المياه والبيئة السعودية.
تمتلك الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ما نسبته  %25من شركة زينمنت اس ايه فادوز.
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الشركات التابعة
والزميلة

أنشئت عام		

| 2009م

نشاط الشركة

| تطوير وإدارة وتشغيل محطات الحاويات

		
نوع الشركة

| شركة مساهمة مقفلة

رأس المال

|  333,125مليون ريال

		
المقر الرئيس للشركة

| جده ،السعودية

عدد األسهم

|  33,312,500قيمة السهم  10ريال

التأثير على أعمال سيسكو

ليس لها تأثير مباشر على نتائج األعمال حيث أن نشاطها الحالي يتمثل في االستثمار في شركة محطة بوابة البحر األحمر

شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ (مساهمة مغلقة)
سيسكو

عدد األسهم
17,655,625

نسب الملكية %

الشركاء

سيتي أيالند القابضة

6,662,500

20.0

زينل للصناعات

5,330,000

16.0

لوجي بوينت

3,331,250

10.0

زينل للصيانة

333,125

1.0

المجموع

33,312,500

%100
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53.0
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التأثير على أعمال سيسكو

%65.6
إيرادات

%35.6

%71.7

صافي االرباح

اجمالي الموجودات

أنشئت عام		

| 2007م

نشاط الشركة

| تطوير وإدارة وتشغيل محطات الحاويات

		
نوع الشركة

| ذات مسؤولية محدودة

رأس المال

|  555,207مليون ريال

المقر الرئيس للشركة

| جده ،السعودية

عدد األسهم

|  555,207سهم قيمة السهم 1000ريال

شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة
الشركاء

عدد األسهم

شركة البحر األحمر لتطوير
الموانئ

333,125

نسب
الملكية %
60.0

117,704

21.2

سيتي أيالند القابضة

44,416

8.0

زينل للصناعات

37,754

6.8

لوجي بوينت

22,208

4.0

المجموع

555,207

%100

سيسكو

2017

2015
2014

587

462

479

2013

431

535

378

599
االستيراد

413
400

التصدير

قطاعات األعمال       التحليل المالي       الهيكل االداري والتنظيمي       حوكمة  الشركات       التوقعات  المستقبلية       القوائم المالية
صفحة 23-9

505

506
546

المسافنة

16

335

594

2016

362

تحليل االعمال:
خــال العــام 2017م حافــظ مينــاء جــدة اإلســامي علــى إنتاجيتــه بالمقارنــة بالعــام
الماضــي 2016م وذلــك بالرغــم مــن انخفــاض إجمالــي الناتــج المحلــي والــذي أثــر
بــدوره علــى إجمالــي الحاويــات الصــادرة والــواردة في المملكة العربية الســعودية،
حيــث انخفــض إجمالــي الحاويــات المســتوردة فــي مينــاء جــدة اإلســامي ومينــاء
الملــك عبداللــه بمقــدار ( %11مــن  1.4مليــون حاويــة قياســية فــي  2016إلــى 1.3
مليــون حاويــة قياســية فــي  .)2017أمــا بالنســبة لعــدد الحاويــات المصــدرة (ســواء
مماثــا قــدره ( %10مــن  1.5مليــون
المعبــأة أو الفارغــة) شــهد أيضــاً انخفاضــاً
ً
حاويــة قياســية فــي  2016إلــى  1.3مليــون حاويــة قياســية فــي  ،)2017ومــع
ذلــك تــم تعويــض هــذا االنخفــاض بســبب زيــادة حجــم البضائــع الخاصــة بنشــاط
المســافنة بنســبة ( %22مــن  2.3مليــون حاويــة قياســية فــي  2016إلــى  3.2مليــون
حاويــة قياســية فــي .)2017
بلــغ إجمالــي حجــم مناولــة الحاويــات فــي مينــاء جــدة اإلســامي فــي العــام 2017م
مقــدار  4.3مليــون حاويــة قياســية .حيــث ارتفــع إجمالــي حجــم مناولــة الحاويــات
الخاصــة بنشــاط المســافنة فــي مينــاء جــدة اإلســامي بنســبة  %18ممــا ســاعد
علــى تخفيــف اآلثــار الســلبية الناتجــة مــن انخفــاض معــدل الصــادرات والــواردات
بنســبة  %13لــكل منهمــا.
بلــغ مجمــوع عــدد الحاويــات المناولــة فــي العــام ( 2017ســواء مســتوردة أو
مصــدرة أو بالمســافنة) مــن خــال شــركة بوابــة البحــر األحمــر  1.4مليــون حاويــة
بانخفــاض  %28عــن العــام الماضــي  ،وارتفــع إجمالــي حجــم أعمــال المســافنة مــن
خــال محطــة بوابــة البحــر األحمــر بنســبة  %1عــن العــام 2016م.
قامــت محطــة بوابــة البحــر األحمــر بالعديــد مــن عمليــات التحســين لمعرفــة
مــدى رضــا العمــاء .ذلــك باإلضافــة إلــى تحســين العمليــات التشــغيلية وعمليــات
المناولــة ،واالســتغالل األمثــل لمــوارد المحطــة ،وأضافــت المحطــة أيضــاً العديــد
مــن الخدمــات القيمــة التــي تســاعد فــي خدمــة العمــاء بشــكل أفضــل.
كمــا تــم توفيــر نمــاذج مبتكــرة ومســتحدثة فــي نظــام تشــغيل المحطــة لتحســين
كفــاءة التخطيــط والرقابــة للمحافظــة علــى ديناميكيــة العمليــات البحريــة
والبريــة .كمــا أدى نظــام تحديــد المواعيــد الجديــد إلــى تحســين عالقــات العمــاء
ومســتويات الخدمــة.
ونتيجــة للتحســينات التــي أدخلــت علــى إدارة العمليــات ،واالســتثمار فــي المعدات
اإلضافيــة ،تمكنــت المحطــة مــن الحفــاظ علــى مســتويات انتاجيــة عاليــة للرصيــف
البحــري حيــث ســجلت زيــادة انتاجيــة علــى الرصيــف البحــري قدرهــا  %5وزيــادة فــي
عمــل الرافعــات قدرهــا  %4ممــا ســاهم فــي حصــول المحطــة علــى المركــز الرابــع
عالميــا (بالمقارنــة مــع أكثــر مــن  200مينــاء) وفقــا لشــركة ميرســك الينــز.

إنتاجية الرافعات

التحركات بالساعة
42

41

إنتاجية الرصيف

141

134
2016

2017

ونظــراً الهتمــام المحطــة بعوامــل االمــان الخاصــة بالموظفيــن فقــد احتفلــت
محطــة بوابــة البحــر األحمــر بتحقيقهــا رقــم قياســي جديــد حيــث حققــت  2.5مليــون
ســاعة عمــل بــدون أي إصابــات لموظفــي الشــركة.
أكملــت الشــركة مشــروع توســعة الرصيــف البحــري بتكلفــة أقــل مــن الموازنــة
الموضوعــة .حيــث أن هــذه التوســعة ســتزيد الطاقــة االســتيعابية مــن  1.8مليــون
حاويــة إلــى  2.5مليــون حاويــة ســنويا .وكجــزء مــن برنامجهــا التوســعي واصلــت
الشــركة االســتثمار فــي منشــآتها ومعداتهــا بشــكل دوري ،حيــث تــم اســتالم
أربعــة رافعــات ســاحات خــال الربــع الثالــث مــن 2017م و أصبــح عــدد الرافعــات
فــي المحطــة ( )14رافعــة.
مــن المتوقــع أن يرتفــع معــدل اســتقبال المحطــة للســفن العمالقــة فــي العــام
2018م حيــث ســيرتفع العــدد إلــى خمســة ســفن فــي األســبوع فــي منتصــف
2018م ممــا سيســاهم فــي ارتفــاع المعــدل الســنوي ليصــل إلــى نســبة أعلــى مــن
االعــوام الســابقة.
مــن المتوقــع أيضــا أن تشــهد محطــة بوابــة البحــر األحمــر ارتفــاع فــي مســتوياتها
خــال عــام 2018م حيــث أنهــا تعمــل علــى توطيــد عالقتهــا مــع أعضــاء منظمــة
أوشــن أالينــس لكــي تضــم خدمــات جديــدة إلــى قائمتهــا.

سيسكو | التقرير السنوي 2017م

في عام 2017م ،حازت شركة محطة بوابة
البحر األحمر على جائزة من منظمة الجمارك
العالمية لتميزها في اآلداء من حيث السرعة
في التخليص الجمركي (خالل  24ساعة)
وكفاءة المعامالت األخرى مما مكن الشركة
من تخفيض مستوى التكلفة.
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التأثير على أعمال سيسكو

%10.8

%9.7

إيرادات

اجمالي الموجودات

أنشئت عام		

| 1999م

نوع الشركة

| ذات مسؤولية محدودة

المقر الرئيس للشركة

| جده ،السعودية

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت)
الشركاء

عدد األسهم

سيسكو

106,400

نسب
الملكية %
76.0

زينل للصناعات

33,600

24.0

المجموع

140,000

%100

صافي االرباح

نشاط الشركة

| تطوير وإدارة وتشغيل منطقة إعادة التصدير ومناولة 		
الحاويات والمركبات والبضائع

رأس المال

|  140مليون ريال

عدد األسهم

|  140.000قيمة السهم  1000ريال سعودي

		

حاويات  -بالوحدة

14,227

16,519

عدد المركبات

14,160

البضائع العامة  -طن متري

44,739
2016

18

%31.1

38,280
2017

قطاعات األعمال       التحليل المالي       الهيكل االداري والتنظيمي       حوكمة  الشركات       التوقعات  المستقبلية       القوائم المالية
صفحة 23-9

8,304

تحليل االعمال:
كان لشــركة لوجــي بوينــت والتــي تعــرف ســابقا (بشــركة تصديــر) نقطــة انعطــاف
خــال العــام 2017م حيــث أنشــأت هويــة جديــدة تعكــس اســتراتيجية النمــو
الطموحــة التــي اعتمدتهــا الشــركة للســنوات القادمــة لنقــل تجربتهــا المتميــزة
فــي منطقــة إعــادة التصديــر بمينــاء جــده اإلســامي إلــى مناطــق أخــرى مــن
خــال تطويــر وإنشــاء مراكــز جديــدة للخدمــات اللوجســتية محافظـ ًـة بذلــك علــى
نفــس المعاييــر العاليــة التــي تديــر بهــا مشــاريعها الحاليــة ،والمســاهمة بطريقــة
ايجابيــة فــي دعــم برنامــج التحــول االقتصــادي فــي المملكــة للرؤيــة الطموحــة
لعــام 2030م  .حيــث تطمــح شــركة لوجــي بوينــت إلــى أن تتوســع فــي خدماتهــا
فــي المملكــة العربيــة الســعودية حتــى تتمكــن مــن تلبيــة احتياجــات عمالءهــا
فــي جميــع القطاعــات وجــذب المســتثمرين العالمييــن إلــى المملكــة مــن خــال
تقديــم الخدمــات اللوجســتية المميــزة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،بــدأت شــركة لوجــي
بوينــت فــي العمــل علــى مشــروعها الجديــد والمســمى بالمنطقــة اللوجســتية
فــي جنــوب جــدة والــذي يعــد أكبــر مشــروع للخدمــات اللوجســتية فــي المملكــة.
اســتمرت شــركة لوجــي بوينــت فــي ســعيها بــأن تكــون الرائــدة فــي قطــاع
الخدمــات اللوجســتية المتكاملــة بتقنيــة عاليــة ،التــي تشــمل المســتودعات
وســاحات التخزيــن وفقــاً ألعلــى المعاييــر العالميــة والــذي يعتبــر مــن أهــم أهــداف
الشــركة للبقــاء فــي طليعــة موفــري هــذا النــوع المميــز مــن الخدمــات اللوجســتية
علــى الرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة خــال العــام.
وخــال العــام 2017م واجهــت الشــركة تحديــات كثيــرة حيــث تعــرض عمالئهــا
لضغــوط ملحوظــة فــي انخفــاض معــدل الطلــب وخاصــة لموزعيــن الســيارات
ووكالء الشــحن ،ومشــغلي مســتودع الحاويــات ممــا أدى إلــى انخفــاض مســتوى
االشــغال فــي منطقــة الســاحات ،وبالرغــم مــن ذلــك تمكنــت شــركة لوجــي بوينــت
مــن جــذب هــؤالء المســتثمرين مــن خــال توفيــر عــروض وخدمــات مميــزة لهــم
ومــن خــال التعامــل المباشــر مــع الجمــارك الســعودية لتســهيل معامــات
االســتيراد والتصديــر.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،قامــت الشــركة بعمليــة تكامــل اســتراتيجي مــع شــركة
تشــغيل الخدمــات المســاندة (إســناد) لتوحيــد الخدمــات التشــغيلية لجميــع
العمليــات اللوجســتية فــي الشــركة ممــا يســاعد فــي التقليــل مــن التعاقــدات
الخارجيــة.
وصلــت الشــركة إلــى معــدالت عاليــة مــن االســتيعاب واإلشــغال فــي العــام
2017م حيــث بلغــت نســبة اإلشــغال فــي المســتودعات  %91مقارنــة بالعــام
الماضــي الــذي بلــغ  %71مــن اجمالــي المســاحة المتوفــرة لإليجــار وقدرهــا 72,000
متــر مربــع ومــن خــال انضمــام بعــض العمــاء المميزيــن مثــل شــركة نســتلة
وغيرهــم .أمــا بالنســبة للســاحات المفتوحــة فقــد انخفــض معــدل الطلــب عليهــا
خــال العــام ليصــل إلــى ( %80فــي عــام 2016م وصــل الــى  )%93مــن إجمالــي
المســاحة القابلــة للتأجيــر ( 507.000متــر مربــع) وذلــك النخفــاض مســتوى الطلــب
علــى الســيارات بشــكل رئيســي.
أمــا بالنســبة لمشــروع المنطقــة اللوجســتية فــي جنــوب جــدة ،فقــد أخذت الشــركة
خطــوات جديــدة فــي هــذا المشــروع خــال عــام 2017م حيــث أكملــت جميــع
الدراســات األوليــة للموقــع ووضعــت البنيــة التحتيــة الشــاملة وخطــة رئيســية
للهيــكل لتصبــح أحــدث المرافــق اللوجســتية المتكاملــة التــي تقــارب  640,000متــر
مربــع والتــي تجمــع بيــن العديــد مــن الخدمــات كالمخــازن ،والســاحات ،ومحطــات
الخدمــة ومســاحات للمكاتــب وأماكــن إقامــة العمــال فــي محيــط آمــن .كمــا تــم
االتفــاق مــع شــركة جــدة للتنميــة والتطويــر العمرانــي لضمــان االســتمرارية علــى
المــدى الطويــل فــي هــذه البيئــة الصعبــة .أمــا المخطــط الرئيســي للمشــروع فهــو
قيــد الموافقــة حاليــاً فــي بلديــة جــدة.
أداء متميــزاً فــي جميــع مجــاالت العمليــات الخاصــة بهــا،
لقــد ســجلت الشــركة ً
وتســتمر فــي ســعيها للوصــول إلــى معــدالت أعلــى فــي التشــغيل واإليــرادات
وذلــك باالســتفادة مــن تجاربهــا الناجحــة فــي الســنوات الســابقة عــن طريــق تطويــر
مناطــق ومراكــز خدمــات لوجســتية مشــابهه خــارج منطقــة مينــاء جــدة اإلســامي.
كمــا أن الشــركة حــازت علــى جائــزة مــن “ســي تريــد ماريتايــم“ لتميزهــا فــي العــام
2017م.
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جائزة من “سي تريد ماريتايم“ لتميزها في
العام 2017م.
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التأثير على أعمال سيسكو

%1.2

%6.1

اجمالي الموجودات

إيرادات

أنشئت عام		

| 2004م

		
نوع الشركة

| ذات مسؤولية محدودة

المقر الرئيس للشركة

| جده ،السعودية

شركة تشغيل الخدمات المساندة (إسناد)

%5.7
صافي االرباح

نشاط الشركة

		
| خدمات المساندة الصناعية بما في ذلك الخدمات
اللوجستية والنقل للمواد ومناولة الحاويات وإدارة محطات الوقود

رأس المال

|  15مليون ريال

عدد األسهم

|  15,000قيمة السهم  1000ريال سعودي

		

تحليل االعمال:

الشركاء

عدد األسهم

سيسكو

14,550

نسب
الملكية %
97.0

لوجي بوينت

450

3.0

المجموع

15,000

%100

اوكلــت مهــام ادارة شــركة تشــغيل الخدمــات المســاندة (إســناد) إلــى شــركة لوجــي
بوينــت تحــت شــعار لوجــي بوينــت للخدمــات ليعكــس هويــة الشــركة الجديــدة الــذي
يكمــن دورهــا فــي تقديــم الخدمــات التشــغيلية لجميــع العمليــات اللوجســتية فــي
شــركة لوجــي بوينــت.
تــم تغييــر وتطويــر نمــوذج األعمــال والهيــكل التنظيمــي للشــركة وإجــراءات التشــغيل
للوصــول إلــى التميــز والنجــاح .باإلضافــة إلــى ذلــك ،انشــأت الشــركة خــط أعمــال جديــد
يســمى “مــن المينــاء إلــى البــاب“ يقــدم خدمــات لوجيســتية رائــدة بأســعار تنافســية
للمســتوردين الرئيســيين مــن خــال االســتفادة مــن موقعهــا االســتراتيجي.
حققــت الشــركة نجــاح ملحــوظ فــي العــام 2017م بالمقارنــة مــع العــام الماضــي حيــث
بلــغ صافــي الربــح  5.1مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م مقارنــة بالعــام الســابق الــذي
حقــق خســائر بمبلــغ  2مليــون ريــال ســعودي حيــث ارتفعــت نســبة انتاجيــة العامليــن
بمقــدار  %277مــن 2016م إلــى 2017م بمــا يعكــس ارتفــاع االنتاجيــة بشــكل كبيــر.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،أكملــت الشــركة أعمــال البنيــة التحتيــة وســاحة مواقــف الشــاحنات
فــي مركــز العمليــات اللوجســتية الجديــد فــي المدينــة الصناعيــة االولــى بجــدة ومــن
المتوقــع أن يحقــق هــذا المشــروع نجــاح كبيــر مــع بدايــة التشــغيل الفعلــي خــال العــام
2018م.
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التأثير على أعمال سيسكو

138.2

208.4

26.6

ال يوجد ،حيث أن نتائج اعمال شركة اس ايه تالكي المحدودة ال تدمج ضمن نتائج سيسكو الموحدة  ،فانه يتم فقط إدراج نصيب سيسكو من صافي نتائج األعمال.

مليون ريال  -اجمالي الموجودات

مليون ريال  -إيرادات

أنشئت عام		

| 2004م

		
نوع الشركة

| ذات مسؤولية محدودة

المقر الرئيس للشركة

| الجبيل ،السعودية

نشاط الشركة

| التعبئة وتغليف وتخزين ومناولة وتوزيع المواد والمنتجات
البتروكيماوية والمواد الخطرة

رأس المال

|  21,099مليون ريال

عدد األسهم

|  21,099قيمة السهم  1000ريال سعودي

		

شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة
الشركاء

عدد األسهم

سيسكو

7,033

نسب
الملكية %
33.3

الفرد تالكي

7,033

33.3

ازميل (مجموعة الجبر)

5,627

26.7

عبد اللطيف مجاهد

1,406

6.7

المجموع

21,099

%100

حازت الشركة على جائزة
“المقاول األفضل في أداء البيئة
واألمن البشري” مقدمة من
شركات سابك وجائزة التميز في
التوريدات.
سيسكو | التقرير السنوي 2017م

مليون ريال  -صافي االرباح

تحليل االعمال:
حافظــت شــركة الجبــر تالكــي الســعودية خــال العــام 2017م علــى ترســيخ مكانتهــا
كشــريك موثــوق فــي إدارة سلســة االمــدادات للصناعــات البتروكيماويــة .كمــا جــددت
الشــركة جميــع عقــود مشــاريعها مــع شــركة التصنيــع الوطنيــة (تصنيــع) وفــي نفــس
الفتــرة أيضــاً شــهدت نمــواً بتأميــن أعمــال إضافيــة مــع شــركة صــدارة وشــركة ناتبــت
وشــركة بتــرو رابــغ الــذي ســاهم فــي ارتفــاع إيــرادات الشــركة بنســبة  %32.4خــال عــام
2017م ممــا يتوافــق مــع الخطــط االســتراتيجية المعتمــدة للشــركة.
حــازت الشــركة علــى جائــزة “المقــاول األفضــل فــي أداء البيئــة واألمــن البشــري“ مقدمــة
مــن شــركات ســابك وجائــزة التميــز فــي التوريــدات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،عملــت الشــركة
علــى حمــات تدعــم البيئــة المســتقرة والخاليــة مــن النفايــات فــي كل مــن الجبيــل ،رابــغ،
وينبع.
تضــع الشــركة ســامة الموظفيــن ضمــن أولوياتهــا حيــث أن الحــوادث فــي الشــركة
انخفضــت بنســبة  %15فــي عــام 2017م حيــث حققــت الشــركة  5مالييــن ســاعة مــن
العمــل اآلمــن لموظفيهــا فــي يــوم  13أكتوبــر مــن عــام 2017م
تواصــل الشــركة جهودهــا فــي تطويــر العامــل البشــري مــن خــال نمــو أعمالهــا الــذي
ادى الــى زيــادة عــدد العامليــن بنســبة  %15.4مقارنــة بالعــام الســابق ( 1,123موظــف
عــام 2016م إلــى  1,296موظــف عــام 2017م).
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التأثير على أعمال سيسكو

%17,5

% 8.2

إيرادات

اجمالي الموجودات

أنشئت عام		

| 2000م

		
نوع الشركة

| شركة مساهمة مغلقة

المقر الرئيس للشركة

| جده ،السعودية

شركة كنداسة لخدمات المياه (مساهمة مغلقة)
الشركاء

عدد األسهم

سيسكو

5,024,500

نسب
الملكية %
65.0

شركة محمد عبد اللطيف
جميل المحدودة

2,705,500

35.0

7,730,000

%100

المجموع

صافي االرباح

نشاط الشركة

| بناء وتشغيل محطات تحلية المياه وتوزيع المياه

رأس المال

|  77,3مليون ريـال

عدد األسهم

|  7,730,000قيمة السهم  10ريال سعودي

الرسم البياني التالي يوضح مبيعات المياه خالل السنوات األربعة الماضية.
2017

92.7

2016

18.3
100.3

2015
2014

85.1

20
17.2

المبيعات بالمتر المكعب (ماليين)
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19.8

99.3

المبيعات بالريال (ماليين)

22

%14,5

تحليل االعمال:
تعتبــر شــركة كنداســة مــن أوائــل شــركات القطــاع الخــاص التــي تســتثمر فــي
انتــاج وتحليــة الميــاه الصالحــة للشــرب بالمملكــة العربيــة الســعودية عــن طريــق
تحليــة ميــاه البحــر التــي يتــم توصيلهــا للمنطقــة الصناعيــة بمدينــة جــدة وبعــض
المجمعــات التجاريــة والســكنية الرئيســية.
وتظــل شــركة كنداســة هــي الشــركة الرائــدة فــي قطــاع أنظمــة الميــاه بالرغــم مــن
وجــود شــركات حديثــة ودخــول العديــد مــن المنافســين الجــدد فــي هــذا القطــاع
وذلــك بالمحافظــة علــى حصتهــا الســوقية التــي بلغــت أكثــر مــن  ٪65مــن اجمالــي
الميــاه المــزودة للعمــاء الصناعييــن وتطمــح الشــركة إلــى أن ترفــع هــذه النســبة
حتــى تصــل إلــى  %80خــال الخمــس ســنوات القادمــة مــن خــال تطويــر مشــاريع
جديــدة.
بلــغ إجمالــي الكميــات المباعــة مــن الميــاه خــال 2017م  18.30مليــون م 3مقارنــة
بالعــام الماضــي الــذي بلــغ 19.78مليــون م 3ويعــود ســبب انخفــاض المبيعــات
إلــى الوضــع االقتصــادي المتغيــر فــي المملكــة باإلضافــة إلــى تكلفــة الضريبــة
اإلنتقائيــة.
قامــت شــركة كنداســة بالتوســع فــي أعمالهــا فــي العــام 2017م مــن خــال بيــع
الميــاه للمنطقــة الصناعيــة الثالثــة بجــدة والســعي فــي االســتثمار فــي مشــاريع
جديــدة لمقابلــة االنخفــاض فــي مبيعــات المدينــة الصناعيــة االولــى بجــدة.
كمــا تنتــج شــركة كنداســة ميــاه محــاه بجــودة عاليــة تتجــاوز المعاييــر التــي
وضعتهــا منظمــة الصحــة العالميــة وهيئــة المواصفــات والمقاييــس الســعودية
(ساســو) .مــع العلــم أن الطاقــة االنتاجيــة المصممــة لشــركة كنداســة هــي 22
مليــون م 3ســنوياً وخــال العــام 2017م اســتُ خدمت المحطــة مــا نســبته  %83منهــا.
تســتخدم كنداســة فــي محطاتهــا لتحليــة الميــاه تقنيــة التناضــح العكســي وهــي
تكنولوجيــا فعالــة والتــي تعتبــر ذات تكلفــة مناســبة عطفــاً علــى كميــات اإلنتــاج،
وتســتهلك معــدالت مناســبة للطاقــة وأقــل تأثيــراً علــى البيئــة إضافــة إلــى ذلــك
فــإن الشــركة قامــت بتركيــب أنظمــة معالجــة أوليــة للميــاه المالحــة مــن خــال
مرشــحات مزدوجــة ذات تقنيــة عاليــة إلضافــة مرحلــة متقدمــة مــن تصفيــة الميــاه
الداخلــة للمحطــة بحيــث ال تتأثــر بالتغيــرات الموســمية لنوعيــة ميــاه البحــر.

انتاجية الميــاه

(ماليين  -متر مكعب)

خالل العام 2016م بدأت كنداسة العمل
على إنشاء محطة صغيرة في مدينة رابغ
بسعة  6,000م 3يومياً (والتي يمكن زيادتها
إلى  12,000م 3يوميا) والتي من المتوقع
أن تبدأ عملياتها في الربع الثالث من العام
2018م بمشيئة الله تعالى.

18.3

17.2
9.9

2017

سيسكو | التقرير السنوي 2017م

19.8

20

2016

2015

2014

2013

11.8

2012
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التأثير على أعمال سيسكو

268,9

17,8

268,8

ال يوجد  ،حيث أن نتائج اعمال شركة توزيع ال تدمج ضمن نتائج سيسكو الموحدة  ،فانه يتم فقط إدراج نصيب سيسكو من صافي نتائج األعمال.

مليون ريال  -إيرادات

مليون ريال  -اجمالي الموجودات

أنشئت عام		

| 2006م

		
نوع الشركة

| ذات مسؤولية محدودة

المقر الرئيس للشركة

| جده ،السعودية

الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة

رأس المال

|  146مليون ريال

عدد األسهم

|  146,000قيمة السهم  1,000ريال سعودي

الشركاء
سيسكو

73,000

50.0

اميوتر
(احدى شركات اميانتيت)

73,000

50.0

1

146,000

%100

1

12

2016

1

26

10
8

المياه المعاد تدويرها

24

26

10

2014

1

28

11

2015

2013

22
13
مياه الصرف الصحي

المياه الصالحة للشرب
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(ماليين  -متر مكعب)

2017
2

عدد األسهم

المجموع

نشاط الشركة

| توزيع المياه الصالحة للشرب ومعالجة مياه الصرف
الصحي واستخدام تدوير إعادة المياه للري

		

نسب
الملكية %

مليون ريال  -صافي االرباح

تحليل االعمال:
تعمــل شــركة توزيــع فــي توفيــر الميــاه الصالحــة للشــرب للمــدن الصناعيــة
بجــدة والريــاض والقصيــم بعــد حصولهــا علــى امتيــاز مــن هيئــة المــدن الصناعيــة
الســعودية (مــدن) ،ويشــمل عقــد االمتيــاز إنشــاء وتطويــر وتشــغيل شــبكات
الميــاه ومحطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي المــدن الصناعيــة الثانيــة
بالريــاض واألولــى بالقصيــم.
خــال العــام  2017اســتمرت الشــركة الدوليــة لتوزيــع الميــاه بالتوســع فــي تغطيــة
المناطــق الصناعيــة حيــث حصلــت علــى عقــود إضافيــة إلدارة وتشــغيل شــبكات
الميــاه والصــرف فــي مــدن صناعيــة جديــدة فــي مختلــف مناطــق المملكــة
العربيــة الســعودية (شــقراء ،ســدير ،الخــرج ،الزلفــي ،المدينــة المنــورة ،وحفــر
الباطــن) .باإلضافــة إلــى ذلــك قامــت شــركة توزيــع فــي نهايــة عــام 2016م بعمــل
اتفــاق مشــترك وحــق امتيــاز مــع شــركة أكوابــور البرتغاليــة لتوفيــر خدمــات اإلدارة
والصيانــة والتشــغيل فــي المدينــة الصناعيــة  2و  3بجــدة ممــا ســاهم فــي ارتفــاع
اإليــرادات لعــام 2017م.

تطمح أيضا شركة توزيع على أن تساهم
بطريقة إيجابية في رؤية  2030للمملكة
خالل السنوات المقبلة عن طريق االستثمار
في مشاريع الخصخصة المستقبلية.
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المؤشرات المالية

(ريال سعودي  -بالماليين)

االصول طويلة االجل
2017
2016
2015
2014

2,318

2,192
2,179
2,196

2013

2,507

القروض طويلة االجل
2017

986

2016
2015
2014

952
951

2013

1,056

1,141

االصول طويلة االجل
2017

101

2016
2015
2014
2013

168
159

143

172

مجمل الربح
2017

199

2016
2015
2014
2013

293
296
284

260

رأس المال العامل
2017
2016
2015
2014
2013

2,398

2,338
2,338
2,309

2,477

االيردات  -قطاع األعمال
2017

369

2016
2015
2014
2013

367
353
تحلية المياه
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98

483
101
410
91
103
68
100

االيداع و اعادة التصدير

102

106

106

الميناء
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قائمة المركز المالي

ر.س .باآلالف

17 – 16
نسبة التغير

2017

الموجودات

2016

2015

2014

2013

الموجودات المتداولة
نقد وما في حكمه

150,708

23-

195,404

252,669

273,438

209,418

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

101,588

11-

113,962

118,565

101,304

102,640

مخزون

25,503

18-

31,120

37,172

27,496

18,959

277,799

18-

340,486

408,406

402,239

331,017

الموجودات غير المتداولة
استثمارات

180,297

53

117,473

ممتلكات ،آالت ومعدات

1,079,520

21

892,863

االصول االخرى طويلة االجل

1,247,218

5-

1,307,795

1,369,898

2,507,036

8

2,318,131

2,192,093

2,179,214

2,784,835

5

2,658,617

2,600,499

2,581,452

إجمالي الموجودات

114,542
707,654

107,766

87,984

633,922

606,756

1,437,526

1,501,114
2,195,854

2,526,871

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

161,938

12

144,520

149,612

133,527

114,973

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية

146,391

26

116,018

112,483

109,795

102,567

308,329

18

260,538

262,094

243,321

217,540

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

839,710

-

836,402

838,185

946,160

1,038,557

مطلوبات أخرى طويلة األجل

66,041

21

54,602

44,674

44,167

37,315

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

26,693

22

21,884

21,639

17,936

13,756

932,444

2

912,888

904,498

1,008,263

1,089,628

حقوق الملكية

28

رأس المال

816,000

20

680,000

680,000

680,000

680,000

عالوة إصدار

36,409

-

36,409

36,409

36,409

36,409

االحتياطيات

66,616

12

59,629

45,815

32,238

20,527

احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع

10,697

33

8,061

13,152

9,344

()730

األرباح(/الخسائر) المتراكمة

137,569

39-

224,218

196,638

155,106

88,740

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

1,067,292

6

1,008,317

972,014

913,098

826,404

حقوق الملكية غير المسيطرة

476,769

-

476,875

461,893

416,770

393,299

مجموع حقوق الملكية

1,544,061

4

1,485,192

1,433,907

1,329,868

1,219,703

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

2,784,835

%5

2,658,617

2,600,499

2,581,452

2,526,871

قطاعات األعمال

التحليل المالي       الهيكل االداري والتنظيمي       حوكمة  الشركات       التوقعات  المستقبلية       القوائم المالية

صفحة 36-24

قائمة المركز المالي
(تحليل أفقي)

يستخدم التحليل األفقي أرقام العام  2013كأساس للمقارنة ويظهر التغير في البنود األساسية على مدى الخمسة سنوات السابقة.
2017

ر.س .باآلالف

2015

2016

2013

2014

الموجودات

الموجودات المتداولة:
نقد وما في حكمه

72

93

121

131

100

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

99

111

116

99

100

مخزون

135

164

196

145

100

84

103

123

122

100

الموجودات غير المتداولة
استثمارات

205

134

130

122

100

ممتلكات ،آالت ومعدات

178

147

117

104

100

االصول االخرى طويلة االجل

83

87

91

96

100

114

106

100

99

100

110

105

103

102

100

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

141

126

130

116

100

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية

143

113

110

107

100

142

120

120

112

100

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

81

81

81

91

100

مطلوبات أخرى طويلة األجل

177

146

120

118

100

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

194

159

157

130

100

86

84

83

93

100

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم
رأس المال

120

100

100

100

100

عالوة إصدار

100

100

100

100

100

االحتياطيات

325

290

223

157

100

احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع

1,469

1,107

1,807

1,284

100

األرباح(/الخسائر) المتراكمة

155

253

222

175

100

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

129

122

118

110

100

حقوق الملكية غير المسيطرة

121

121

117

106

100

اجمالي حقوق الملكية

127

122

118

109

100

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

110

105

103

102

100
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قائمة المركز المالي
(تحليل عمودي)

يستخدم التحليل العمودي اجمالي الموجودات كأساس للمقارنة ويظهر التغير النسبي مقارنة بالبنود األساسية لكل عام .
2017

2015

2016

2013

2014

الموجودات
الموجودات المتداولة
نقد وما في حكمه

5.4

7.3

9.7

10.6

8.3

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

3.6

4.3

4.6

3.9

4.1

مخزون

1.0

1.2

1.4

1.1

0.8

10,0

12.8

15.7

15.6

13.1

الموجودات غير المتداولة
استثمارات

6.5

4.4

4.4

4.2

3.5

ممتلكات ،آالت ومعدات

38.8

33.6

27.2

24.5

24.0

االصول االخرى طويلة االجل

44.7

49.2

52.7

55.7

59.4

90.0

87.2

84.3

84.4

86.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

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

5.7

5.4

5.8

5.1

4.6

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية

5.3

4.4

4.3

4.3

4.0

11

9.8

10.1

9.4

8.6

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

30.2

31.5

32.1

36.7

41.1

مطلوبات أخرى طويلة األجل

2.4

2.1

1.7

1.7

1.5

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

1.0

0.8

0.8

0.7

0.5

33.6

34.4

34.8

39.1

43.1

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

30

رأس المال

29.3

25.6

26.1

26.3

26.9

عالوة إصدار

1.3

1.4

1.4

1.4

1.4

االحتياطيات

2.4

2.2

1.8

1.2

0.9

احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع

0.4

0.3

0.5

0.5

-

األرباح(/الخسائر) المتراكمة

4.9

8.4

7.6

6.0

3.5

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

38.3

37.9

37.4

35.4

32.7

حقوق الملكية غير المسيطرة

17.1

17.9

17.9

16.1

15.6

اجمالي حقوق الملكية

55.4

55.8

55.3

51.5

48.3

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

قطاعات األعمال

التحليل المالي       الهيكل االداري والتنظيمي       حوكمة  الشركات       التوقعات  المستقبلية       القوائم المالية

صفحة 36-24

قائمة الدخـــل

ر.س .باآلالف

17 – 16
نسبة التغير

2017

2016

2015

2013

2014

690,772

616,084

560,999

520,024

المبيعات وايرادات االعمال

562,407

19-

()320,276

()277,375

()260,400

تكلفة المبيعات واالعمال

()363.720

9-

()398,063

283,624

259,624

الربح االجمالي

198.687

32-

292,709

295,808

()12,443

مصاريف عمومية و إدارية

()19,467

47

()13,287

()14,220

()13,621

مصاريف بيع و توزيع

()105.300

13-

()121,439

()109,444

()110,801

()104,478

مجمل الربح التشغيلي

73,920

53-

157,983

172,145

159,203

142,703

مصاريف تمويلية

()34,994

4-

()36,279

()34,353

()36,532

()37,464

صافي حصة الشركة في ارباح/خسائر الشركات الزميلة

20,736

78

11,650

9,066

()305

()1,255

إيرادات أخرى(/مصروفات) ،بالصافي

صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة وحقوق
الملكية غير المسيطرة

28,162

134

12,013

2,124

7,939

594

87,824

40-

145,367

148,981

130,305

104,578

صافي الخسارة للفترة /للسنة من العمليات المتوقفة

-

-

-

1,074

893

()1,486

صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

87,824

40-

145,367

150,055

131,198

103,093

الزكاة

()6,702

28-

()9,330

()8,120

()7,566

()6,465

صافي الدخل للمجموعة

81,122

40-

136,037

141,936

123,632

96,627

صافي الدخل العائد الى
حقوق الملكية غير المسيطرة

22,311

51-

45,781

51,427

45,555

40,587

الشركات التابعة

58,811

35-

90,256

90,509

78,077

56,040

مالحظات:
.1
.2

تم إعادة تصنيف بعض بنود القائمة لتتوافق مع جداول المقارنة لهذا العام
الفروقات الجوهرية في اإليرادات واألرباح تم شرحها بالتفصيل في قسم التحليل المالي لكل شركة في الجزء الخاص بذلك.
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قائمة الدخـــل
(تحليل أفقي)

يستخدم التحليل األفقي أرقام العام 2013م كأساس للمقارنة ويظهر التغير في البنود األساسية على مدى الخمسة سنوات السابقة.
2017

2015

2016

2013

2014

المبيعات وايرادات االعمال

108

133

118

108

100

تكلفة المبيعات واالعمال

140

153

123

107

100

الربح االجمالي

77

113

114

109

100

مصاريف عمومية و إدارية

156

107

114

109

100

مصاريف بيع و توزيع

101

116

105

106

100

مجمل الربح التشغيلي

52

111

121

112

100

مصاريف تمويلية

93

97

92

98

100

صافي حصة الشركة في ارباح/خسائر الشركات الزميلة

()1,652

()928

()722

24

-

إيرادات أخرى(/مصروفات) ،بالصافي

4,741

2,022

358

1,337

100

صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

84

139

142

125

100

صافي الخسارة للفترة /للسنة من العمليات المتوقفة

-

-

()72

()60

100

صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

85

141

146

127

100

الزكاة

104

144

126

117

100

صافي الدخل للمجموعة

84

141

147

128

100

صافي الدخل العائد الى:

32

حقوق الملكية غير المسيطرة

55

113

127

112

100

الشركات التابعة

105

161

162

139

100

قطاعات األعمال

التحليل المالي       الهيكل االداري والتنظيمي       حوكمة  الشركات       التوقعات  المستقبلية       القوائم المالية

صفحة 36-24

قائمة الدخـــل
(تحليل عمودي)

يستخدم التحليل العمودي اجمالي االيرادات كأساس للمقارنة ويظهر التغير النسبي مقارنة بالبنود األساسية لكل عام .
2017

2015

2016

2013

2014

المبيعات وايرادات االعمال

100.0

100.0

100

100.0

100.0

تكلفة المبيعات واالعمال

()64.7

()57.6

()52.0

()49.4

()50.1

الربح االجمالي

35.3

42.4

48

50.6

49.9

مصاريف عمومية و إدارية

()3.5

()1.9

()2.3

()2.4

()2.4

مصاريف بيع و توزيع

()18.7

()17.6

()17.8

()19.8

()20.1

مجمل الربح التشغيلي

13.1

22.9

27.9

28.4

27.4

مصاريف تمويلية

()6.2

()5.3

()5.6

()6.5

()7.2

صافي حصة الشركة في ارباح/خسائر الشركات الزميلة

3.7

1.7

1.5

()0.1

()0.2

إيرادات أخرى(/مصروفات) ،بالصافي

5.0

1.7

0.3

1.4

0.1

صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

15.6

21.0

24.2

23.2

20.1

صافي الخسارة للفترة /للسنة من العمليات المتوقفة

-

-

0.2

0.2

()0.3

صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

15.6

21.0

24.4

23.4

19.8

الزكاة

()1.2

()1.4

()1.4

()1.4

()1.2

صافي الدخل للمجموعة

14.4

19.6

23.0

22.0

18.6

صافي الدخل العائد الى
حقوق الملكية غير المسيطرة

4.0

6.6

8.3

8.1

7.8

الشركات التابعة

10.4

13.0

14.7

13.9

10.8
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النسب المالية الرئيسية
2017

2015

2016

2013

2014

نسب السيولة
نسبة التداول

0.9

1.3

1.6

1.7

1.5

النسبة السريعة

0.8

1.2

1.4

1.5

1.4

النقد الى المطلوبات المتداولة

0.5

0.8

1.0

1.1

1.0

التدفق النقدي من العمليات إلى المبيعات

0.4

0.4

0.4

0.5

0.4

نسبة هيكل رأس المال
نسبة الدين إلى حقوق المساهمين

0.6

0.6

0.7

0.8

0.9

نسبة الرفع المالي

1.2

1.3

1.2

1.0

0.9

تغطية الفائدة
ِ
نسبة

3.5

5.0

5.3

4.6

3.8

نسب النشاط
متوسط فترة التحصيل

48.3

47.3

55.1

47.0

70.6

العائد على األصول الثابتة

0.2

0.3

0.3

0.3

0.2

معدل دوران األصول

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2

معدل دوران الذمم المدينة

5.5

6.1

5.2

5.5

5.1

نسب الربحية
هامش الربح اإلجمالي

35.3

42.4

48.0

50.6

49.9

هامش الربح التشغيلي

18.0

24.4

27.9

28.4

27.4

هامش صافي الربح

15.6

21.0

24.4

23.4

20.1

العائد على رأس المال العامل

2.9

5.1

5.5

4.8

3.8

العائد على حقوق المساهمين

5.3

9.2

9.9

9.3

7.9

هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك ،واإلطفاء إلى المبيعات

40.1

39.6

43.0

42.9

40.5

االستثمار  /نسبة السوق
15.8

نسبة السعر إلى العائد

13.4

11.0

15.2

20.4

القيمة السوقية للسهم
في نهاية السنة 11.4

14.9

14.7

17.5

16.9

أعلى قيمة خالل العام 13.5

16.9

20.4

20.7

16.8

أقل قيمة خالل العام 9.9

9.5

13.0

15.2

13.2

قيمة السهم الدفترية

13.1

14.8

14.1

13.3

12.1

القيمة السوقية  /هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك ،واإلطفاء

4.1

3.7

3.8

4.9

5.4

قيمة الشركة  /هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك ،واإلطفاء

9.9

8.2

8.2

9.9

11.7
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نظرة عامة على األداء المالي والتشغيلي
2017

2015

2016

2013

2014

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

816,000

680,000

680,000

680,000

680,000

احتياطيات

66,616

59,629

45,815

32,238

20,527

حقوق المساهمين

1,067,292

1,008,317

972,014

913,098

826,406

قروض طويلة االجل

839,710

836,402

838,185

946,160

1,038,557

رأس المال العامل

2,476,506

2,398,080

2,338,405

2,338,130

2,309,332

ممتلكات ،آالت ومعدات

1,079,520

892,863

707,654

633,922

606,756

األصول طويلة األجل

1,238,841

1,307,795

1,369,898

1,437,526

1,501,114

قائمة الدخل (ر.س .باآلالف)
المبيعات

562,407

690,772

616,084

560,999

520,024

الربح اإلجمالي

198.687

292,709

295.808

283,624

259,624

الربح التشغيلي

101,473

168,348

172,145

159,203

142,703

الربح قبل الزكاة

87,824

145,367

150,055

131,198

104,578

الربح بعد الزكاة

58,811

90,256

90,509

78,077

56,040

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك ،واإلطفاء

225,416

273,685

264,687

240,981

210,372

صافي ربح السهم

0.72

1.11

1.33

1.15

0.82

قائمة التدفقات النقدية (ر.س .باآلالف)
صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

243,550

262,440

257.984

264,880

214,029

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()296,071

()268,930

()125,023

()89,322

()111,017

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

7,824

()50,775

()153.731

()111,538

()56,646

صافي التغير في النقد وما في حكمه

()44,696

()57,265

()20,769

64,020

46,367

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

150,708

195,404

252,669

273,439

209,418

أخــــرى
سعر االقفال

11.40

14.89

14.67

17.45

16.85

القيمة السوقية

930

1,013

998

1,187

1,146

قيمة الشركة

2,242

2,246

2,157

2,386

2,471

عدد األسهم المصدرة

81,600

68,000

68,000

68,000

68,000

إحصائيات االنتاج
حاويات (وحدة قياسية باآلالف)

1,363

1,614

1,554

1,411

1,396

المركبات (عدد)

8,304

14,160

39,855

33,299

29,089

البضائع العامة (طن متري)

38,280

44,739

110,907

124,076

112,921

المياه (متر مكعب)

18.3

19.8

17.2

9.8
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التحليل الجغرافي لإليرادات
تعمل الشركات التابعة بشكل رئيسي في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية
اسم الشركة
(ر.س .باألالف)

2017

المنطقة
الغربية

2016

المنطقة
الوسطى

المنطقة
الشرقية

شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة

369,057

-

-

483,413

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة

60,886

-

-

99,851

-

شركة كنداسة لخدمات المياه

98,420

-

-

105,782

-

-

شركة تشغيل الخدمات المساندة المحدودة

34,044

-

-

1,726

-

-

اإلجمالي

562,407

-

-

690,772

-

-

562,407

المنطقة
الغربية

المنطقة
الوسطى

المنطقة
الشرقية

-

-

690,772

شركات سيسكو الزميلة ،التي ال يتم توحيد القوائم المالية لها والتي تعمل في مناطق متعددة ،فإن توزيع اإليرادات لها كما يلي:
اسم الشركة
(ر.س .باألالف)

2017

المنطقة
الغربية

2016

المنطقة
الشرقية

المنطقة
الوسطى

المنطقة
الغربية

المنطقة
الشرقية

المنطقة
الوسطى

الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة

103,034

165,872

-

110,236

120,487

-

شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة

53,866

-

154,509

18,884

-

138,625

اإلجمالي

156,900

165,872

154,509

129,120

120,487

138,625

477,281

388,232

تفاصيل ألدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
(ر.س .باألالف)
اسم الشركة

شركة محطة
بوابة البحر األحمر
المحدودة
الشركة السعودية
لتنمية التجارة
والصادرات المحدودة
شركة كنداسة
لخدمات المياه

اإلجمالي

36

الجهة المقرضة

سنة االقتراض

بنك الراجحي،
البنك السعودي
الفرنسي

الرصيد في
2017/01/01

أصل مبلغ
القرض

القروض المسددة

القروض الجديدة

الرصيد في
2017/12/31م

2016

260,000

118,230

141,770

-

260,000

بنك الراجحي،
البنك السعودي
الفرنسي

2008

1,271,061

848,884

-

98,091

750,793

البنك األهلي
التجاري

2013

35.000

8,927

-

8,927

-

صندوق التنمية
الصناعية
السعودي

2011

109.083

9,000

-

9,000

-

2016

24,000

-

3,994

-

3,994

1,699,144

985,041

145,764

116,018

1,014,787

البنك السعودي
البريطاني
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جدول االستحقاق
(ر.س .باألالف)

اسم الشركة

الجهة المقرضة

شركة محطة بوابة البحر األحمر
المحدودة
بنك الراجحي ،
البنك السعودي
الفرنسي

بنك الراجحي ،
البنك السعودي
الفرنسي

الشركة السعودية
لتنمية التجارة
والصادرات
المحدودة
البنك األهلي
التجاري

شركة كنداسة لخدمات المياه
البنك السعودي
البريطاني

صندوق التنمية
الصناعية السعودي

اإلجمالي

مستحقة خالل سنة

37,440

104,958

-

-

3,994

146,391

أكثر من سنة الى سنتين

39,338

112,305

-

-

-

151,643

أكثر من سنتين الى خمس سنوات

133,744

386,322

-

-

-

520,066

أكثر من خمس سنوات

49,478

147,209

-

-

-

196,687

الرصيد في 2017/12/31

260,000

750,793

-

-

3,994

1,014,787

المدفوعات الحكومية و النظامية
(ر.س .باألالف)

البيان

2017
المستحق خالل العام
ولم يسدد

المسدد خالل العام

مالحظات

مصلحة الزكاة والدخل

11,235

1,996

بعض المطالبات تم االعتراض عليها واخرى تم استالمها بعد نهاية العام

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

7,708

183

مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام

تكاليف تأشيرات وجوازات ومكتب عمل

1,731

-

-

الهيئة العامة للجمارك

8,828

-

-

الهيئة العامة للموانئ

47,532

1,300

مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام

االجمالي

77,034

3,479

-
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سياسة توزيع األرباح
تتبنــى الشــركة سياســة توزيــع أربــاح ســنوية علــى المســاهمين لتعزيــز قيمــة العائــد علــى المســاهمين بمــا يتناســب مــع أربــاح الشــركة ووضعهــا المالــي وحالــة الســوق والمنــاخ
اإلقتصــادي العــام وغيرهــا مــن العوامــل بمــا فــي ذلــك تحليــل الفــرص اإلســتثمارية ومتطلبــات إعــادة اإلســتثمار واإلحتياجــات النقديــة والرأســمالية وتوقعــات األعمــال .حيــث
ـاء علــى توصيــة مجلــس االدارة.
يخضــع توزيــع األربــاح إلــى موافقــة الجمعيــة العموميــة بنـ ً
تستند الشركة في سياسة توزيع األرباح على ما نصت عليه المادة رقم ( )45و ( )46من النظام األساس للشركة وفقاً للتالي:

المادة الخامسة واألربعون من النظام االساس( :توزيع األرباح)
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي :
	-يجنــب (  ) %10مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور ()%30
مــن رأس المــال المدفــوع.
	-للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
	-للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين ،وللجمعيــة
المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــاً مــن هــذه المؤسســات .
	-يــوزع مــن الباقــي ان وجــد بعــد ذلــك علــى المســاهمين مــا نســبته  %10كحــد أدنــى مــن االربــاح الصافيــة الســنوية للشــركة بموجــب توصيــة مــن مجلــس االدارة وموافقــة
جمعيــة المســاهمين.

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

المادة السادسة واالربعون من النظام االساس( :استحقاق األرباح)
يســتحق المســاهم حصتــه مــن األربــاح وفقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم
المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق.

بيان بتوزيعات األرباح السابقة :
البيان

*2016

( 2017المقترحة)

2014

2015

الربح|السهم

0.3

*

0,5

0,5

نسبة التوزيع

 %3من رأس المال البالغ  816مليون

-

 %5من رأس المال البالغ  680مليون

 %5من رأس المال البالغ  680مليون

المجموع

 24.4مليون ريال

*

 34مليون ريال

 34مليون ريال

* تم منح سهم مجاني لكل خمسة أسهم لجميع المساهمين عن العام 2016م حسب اعتماد الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ  16أبريل 2017م.
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الهيكل االداري
والتنظيمي

04

الهيكلة والنظم اإلدارية				

38

					
مجلس اإلدارة واللجان

40

					
تنمية الموارد البشرية

46

الهيكلة والنظم اإلدارية

تدير سيسكو مجموعة الشركات التابعة لها
بمفهوم “االستثمار االستراتيجي طويل األجل“،
حيث تركز الشركات التجارية الفردية على النمو
في قطاع كل منها على حدة ويقوم المركز
الرئيسي بدعم قطاعات األعمال من خالل وظائف
استشارية مركزية رئيسية لمساندة التوافق بين
الشركات في الخدمات المقدمة.
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التحليل المالي

يقــوم مجلــس إدارة شــركة سيســكو بــإدارة المجموعــة بصــورة شــمولية بصفتــه
ـا عــن عمــوم المســاهمين ،ويعمــل مــع الرئيــس التنفيــذي فــي تحديــد الرؤيــة
ممثـ ً
االســتراتيجية الشــاملة واتجــاه الشــركة وتنفيــذ تلــك الرؤيــة .ويســاعد مجلــس اإلدارة
عــدداً مــن اللجــان المنبثقــة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالحوكمــة والمراجعــة
والمكافــآت والترشــيحات ،واالســتثمارات .
تــدار شــركات مجموعــة سيســكو (ســواءاً التابعــة أو الزميلــة) مــن خــال مجلــس إدارة
مســتقل لــكل شــركة ،ويقــوم هــذا المجلــس بتعييــن مديــر تنفيــذي يكــون المســؤول
عــن تنفيــذ التوجيهــات التــي حددهــا المجلــس للوصــول إلــى النتائــج المرجــوة .كما يتم
تمثيــل سيســكو فــي مجالــس إدارات شــركات المجموعــة (ســواء التابعــة أو الزميلــة)
بمــا يتناســب مــع حصــة تملكهــا فــي تلــك الشــركة .وهــذا النهــج فــي إدارة اســتثمارات
مجموعــة سيســكو يضمــن المســاءلة والمتابعــة دون إعاقــة لمرونــة العمــل وروح
المبــادرة داخــل كل شــركة ،مترجمــاً بذلــك النمــو المســتمر للمجموعــة.
إن الخدمــات اإلداريــة المركزيــة فــي شــركة سيســكو توفــر لمجلــس اإلدارة والرئيــس
التنفيــذي مجموعــة مــن نقــاط القــوة الوظيفيــة التــي تمكــن المركــز الرئيســي
للمجموعــة مــن إدارة االســتثمارات بشــكل احترافــي وشــمولي .تشــتمل المســؤولية
األساســية لمركــز الشــركة الرئيســي علــى تقديــم االستشــارات الماليــة و القانونيــة و
تطويــر المــوارد البشــرية ونظــم المعلومــات والمســاعدة فــي انشــاء أنظمــة وآليــات
لــكل شــركات المجموعــة متوافقــاً مــع أعلــى معاييــر النزاهــة والشــفافية واإلفصــاح،
وتوفيــر نظــام موحــد مــن التقاريــر وإدارة المخاطــر واإلجــراءات .
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صفحة 49-38

الهيكل التنظيمي
لجنة االستثمار

مجلــس اإلدارة

لجنة الترشيحات والمكافآت
لجنة المراجعة

الرئيــس التنفيــذي
أميــن ســر مجلس االدارة

ادارة المراجعــة الداخليــة

ادارة تقنبــة المعلومــات

االدارة القانونيــة

االلتزام

ادارة شــؤون الشركات

ادارة تطويــر األعمال
(قطــاع المياه)

االدارة الماليــة

الشــؤون االدارية

ادارة المخاطــر

الشــؤون الحكوميــة

عالقــات المســتثمرين

المســؤولية االجتماعيــة
الموارد البشــرية
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مجلس اإلدارة واللجان

محمد أحمد زينل علي رضا
رئيس مجلس االدارة

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 2003م
عضو في لجنة االستثمار

العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة
الشكل القانوني  :مساهمة مقفلة

 شركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة لشركة سيسكو) شركة تمليك شركة أبسكو -شركة البحر االحمر لتطوير الموانئ (شركة تابعة لشركة سيسكو)

الشكل القانوني  :ذات مسؤولية محدودة

 شركة زينل للصناعات المحدودة شركة إيه إم آي العربية السعودية المحدودة المجموعة العربية للخدمات المحدودة الشركة العربية لتجارة المواد السائبة المحدودة الشركة السعودية للنقل السائب المحدودة شركة المصنع السعودي للسقاالت المعدنية المحدودة شركة لؤلؤة الخليج المحدودة شركة محطة بوابة البحر االحمر المحدودة شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة شركة سجل التقنية للتطبيقات المحدودة -مستشفيات المغربي

الوظيفة الحالية

رئيس مجلس اإلدارة لعدة شركات منها شركة زينل للصناعات المحدودة ،شركة
إيه إم آي العربية السعودية المحدودة ،الشركة العربية لتجارة المواد السائبة
المحدودة.

الوظيفة السابقة

شغل عدة مناصب مختلفة سابقاً منها عضواً بمجلس الشورى ،عضواً بالمجلس
البلدي بجدة ،عضواً بمجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية ،عضواً بمجلس
إدارة شركة إعمار المدينة االقتصادية ،عضواً بمجلس إدارة بنك البالد.

المؤهالت

الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة كورنيل بالواليات المتحدة
األمريكية.
البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كورنيل بالواليات المتحدة
األمريكية.

الخبرات

خبرة طويلة في ادارة الشركات وعضوية مجالس ادارتها.
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التحليل المالي
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صفحة 49-38

عدنان عبدالله ميمني

عامر عبدالله زينل علي رضا

عضو مجلس االدارة

نائب رئيس مجلس االدارة

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 2003م
عضو في لجنة االستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 1999م
عضو في لجنة المراجعة

العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة
الشكل القانوني  :مساهمة عامة

العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة
الشكل القانوني  :مساهمة عامة

 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ،وعضو لجنة االستثمار

الشكل القانوني  :مساهمة مقفلة

 -شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ (شركة تابعة لشركة سيسكو)

الشكل القانوني  :ذات مسؤولية محدودة

 شركة زينل للصناعات المحدودة شركة محطة بوابة البحر األحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت)(شركة تابعة لشركة سيسكو)
 شركة تشغيل الخدمات المساندة (اسناد) (شركة تابعة لشركة سيسكو) -شركة الجبر تالكي السعودية (شركة زميلة لشركة سيسكو)

الوظيفة الحالية

رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات.
(لوجي بوينت)
عضو مجلس إدارة شركة زينل للصناعات ،والعضو المنتدب لمجموعة الخدمات
بالشركة.

الوظيفة السابقة

 -شركة الكابالت السعودية وعضو في لجنة المراجعة

الشكل القانوني  :مساهمة مقفلة

 شركة ناتبت -شركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة لشركة سيسكو)

الشكل القانوني  :ذات مسؤولية محدودة
 شركة سجل التقنية للتطبيقات المحدودة -شركة رقيم التقنية المحدودة

الوظيفة الحالية

المستشار القانوني العام بشركة زينل للصناعات المحدودة.

الوظيفة السابقة

المدير العام للشؤون القانونية بالخطوط الجوية العربية السعودية.

المؤهالت

درجة الليسانس في القانون من الجامعة العربية ببيروت عام ١٩٦٩م وعلى درجة
الماجستير في قانون الطيران من جامعة ماكغيل بكندا عام ١٩٨١م.

الخبرات

يتمتع بخبرة واسعة في المجال القانوني تبلغ حوالي أكثر من  ٣٩سنة.

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت)
وشركة محطة بوابة البحر األحمرز.

المؤهالت

 البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من كلية بيتزر في الوالياتالمتحدة األمريكية
 -شهادة في الشؤون المالية من جامعة بيركلي بالواليات المتحدة األمريكية.

الخبرات

عضو مجلس ادارة في عدة شركات تابعة وزميلة و رئيس مجلس إدارة شركة
إيكوم العربية  .كذلك يشغل منصب عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء حدائق
جدة (جمعية خيرية)  ،وكان يشغل عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية
لتبادل المعلومات إلكترونياً “تبادل“ .
كما حضر العديد من الدورات في اإلدارة والتخطيط االستراتيجي في جامعة
ستانفورد وبيركلي وهارفرد ،وحصل على شهادة اإلدارة المتقدمة لكبار
التنفيذيين من جامعة هارفرد .
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صالح أحمد حفني

علوي محمد سعيد كامل

عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 1994م
عضو في لجنة المراجعة

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 1998م
عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت

العضوية في مجالس ادارة الشركات
الشكل القانوني  :ذات مسؤولية محدودة

العضوية في مجالس ادارة الشركات
الشكل القانوني  :مساهمة عامة

-

الشركة العربية لخدمة الطائرات المحدودة
شركة الخليج المتحدة لوقود الطائرات المحدودة  -يوجافكو
شركة بي إم بي دله (أبو ظبي)
شركة إم بي إم دله (أبو ظبي)
شركة ستار العالمية لخدمات إدارة النفايات (العين)
شركة ملتي لينك لخدمات البيئة (أبو ظبي)

الوظيفة الحالية

رئيس مجلس المديرين لشركة الدروع للمقاوالت العامة والصيانة والتشغيل
ذ.م.م.

الوظيفة السابقة

رئيس مجموعة دلة والعضو المنتدب ،ومنصب مساعد نائب الرئيس التنفيذي
لقطاع المشاريع.

المؤهالت

درجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود ،
كما اجتاز المرحلة التحضيرية للماجستير في العالقات الدولية من جامعة جنوب
كاليفورنيا.

الخبرات

العديد من المناصب القيادية في مجموعة دله حتى وصل إلى منصب رئيس
شركة مجموعة دلة والعضو المنتدب ،ومنصب مساعد نائب الرئيس التنفيذي
لقطاع المشاريع ،و شغل في فترات سابقة عدة مناصب منها؛ رئيس مجلس
إدارة شركة المساندة والخدمات للطائرات المحدودة (بيروت) ،ورئيس مجلس
إدارة شركة السنبلة للصيانة والتشغيل المحدودة ،وعضو مجلس المديرين
للشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية المحدودة ،وعضو لجنة المقاولين
بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ،وعضو مجلس إدارة شركة دلة لنقل الحجاج،
وعضو مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا .كما يتمتع بخبرة طويلة
ومتنوعة في قطاع األعمال تجاوزت  37عاما.
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 شركة حلواني أخوان شركة االهلي تكافل -شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية  -ميكو

الشكل القانوني  :مساهمة مقفلة

 شركة حلواني أخوان – جمهورية مصر العربية -شركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة لشركة سيسكو)

الشكل القانوني  :ذات مسؤولية محدودة

 الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة(شركة تابعة لشركة سيسكو)

الوظيفة الحالية

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة حلواني أخوان.

الوظيفة السابقة

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سيسكو.

المؤهالت

درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة سان فرانسيسكو بالواليات
المتحدة ودرجة الماجستير في الموارد البشرية من جامعة ستراث كاليد
باسكتلندا.

الخبرات

خبرة واسعة في مجال االدارة ومساعدة الشركات على الهيكلة وتطوير
األعمال.
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صفحة 49-38

عبد العزيز المشعل

عبد العزيز عبد اللطيف جزار

عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 2014م
عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة االستثمار

العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة
الشكل القانوني  :مساهمة مقفلة
 شركة مالذ كابيتال -شركة المبادرات للمعلومات واالتصاالت

الوظيفة الحالية

شريك تنفيذي والعضو المنتدب لشركة الملز كابيتال.

الوظيفة السابقة

المدير التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والنشر.

المؤهالت

درجة البكالوريوس في الكمبيوتر وهندسة االتصاالت من جامعة اسكس
ببريطانيا وعلى درجة الماجستير في هندسة النظم من جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن ودرجة الدكتوراه في علوم الحاسب اآللي من جامعة ساوث
كالفورنيا األمريكية.

الخبرات

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 2017م

الوظيفة الحالية

رئيس مجلس ادارة شركة مربحة القابضة.

الوظيفة السابقة

عمل أستاذا جامعيا لمدة تزيد عن  15سنة كما عمل مستشار لوزير التعليم
العالي لمدة سبع سنوات.

المؤهالت

درجة الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية من جامعة االمام محمد بن سعود
اإلسالمية.

الخبرات

شغل عضوية العديد من مجالس اإلدارات للشركات المدرجة وغير المدرجة في
عدة قطاعات مثل شركة الرياض للتعمير والشركة السعودية لخدمات السيارات
والمعدات(ساسكو) وشركة الصناعات الزجاجية الوطنية(زجاج) وكان عضو اللجنة
الشرعية بشركة ميثاق للتأمين.
لدية خبرة كبيرة في مجال االستثمار .

عمل كرئيس تنفيذي لشركة النظم الصناعية والهندسية وكعضو في مجلس
إدارة هيئة المدن الصناعية وايضاً كعضو في مجلس برنامج تطوير الصناعات
الوطنية ،وكان ضابطا في القوات الجوية الملكية السعودية.
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وليد عبد العزيز كيال

ابو بكر باجابر

رئيس لجنة المراجعة
عضو في لجنة االستثمار

عضو لجنة المراجعة

العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة
الشكل القانوني  :مساهمة عامة

العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة
الشكل القانوني  :مساهمة مقفلة

 شركة كنان الدولية  -عضو في لجنة المكافآت -شركة اتقان كابيتال  -وعضو في لجنة المراجعة ولجنة المكافآت

 ساب تكافل -أنفال كابيتال – وعضو لجنة المراجعة

الشكل القانوني  :ذات مسؤولية محدودة

الشكل القانوني  :مساهمة عامة

 ساب تكافل – وعضو في لجنة المراجعة ولجنة المكافآت الشركه السعوديه للخدمات االرضيه  -عضو في لجنة المراجعة -شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية -ميكو  -عضو في لجنة المراجعة

 شركة باعشن للشاي شركه النهدي الطبيه -عبداللطيف جميل للتمويل

الوظيفة الحالية

أستاذ مساعد في جامعة األعمال والتكنولوجيا.

الوظيفة الحالية
رجل أعمال

الوظيفة السابقة

رئيس قسم المالية والمحاسبة في البنك األهلي التجاري.

الوظيفة السابقة

المؤهالت

المدير اإلقليمي للبنك السعودي البريطاني.

دكتور في الفلسفة (دكتوراه)  ،كلية ستراثكاليد لألعمال ،
 درجة الماجستير المحاسبة -بكالوريوس العلوم  -المحاسبة .

المؤهالت

درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة في االقتصاد.

الخبرات

يتمتع بخبرة واسعة في المجال المصرفي ويعمل حاليا كمستشار مع إتش إس
بي سي وعدة شركات أخرى.

الخبرات

خبرة واسعة وطويلة في األعمال المصرفية من خالل عمله مع البنك األهلي
التجاري.

ثامر الحارثي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظيفة الحالية

المدير التنفيذي  -إدارة رأس المال البشري في فقيه للرعاية الصحية

الوظيفة السابقة

رئيس الموارد البشرية – بوبا

المؤهالت

درجة البكالوريوس في القانون

الخبرات

خبرة طويلة في إدارة رأس المال البشري من خالل عمله مع العديد من الكيانات
مثل بوبا العربية  ،فونتيرا  ،البنك األهلي التجاري ،ونيكلسون الدولية.
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االدارة التنفيذية

المهندس محمد كمال المدرس
الرئيس التنفيذي

الوظيفة السابقة

 المدير االقليمي للشرق االوسط لشركة ستورك كوبر هيت -المدير العام الدارة توليد الطاقة بشركة سيمنس

المؤهالت

 بكالوريوس في الهندسة الكهربائية ماجيستير في الهندسة الكهربائيةجامعة كولورادو ،الواليات المتحدة األمريكية

الخبرات

ذخبرة طويلة ( 20عاماً ) في ادارة الشركات العالمية والمحلية.

فاروق أحمد شيخ

رئيس الشؤون المالية

الوظيفة السابقة

رئيس الشؤون المالية وادارة تقييم األعمال لشركة ميرسك الشرق االوسط.

المؤهالت

ماجيستير ادارة مالية .CFA ، ACCA ،

الخبرات

خبرة طويلة ( 18عاماً ) في االدارة المالية وتحليل البيانات في الشركات العالمية
والمحلية.
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تنمية الموارد البشرية
ينعكــس نجــاح سيســكو فــي المقــام األول علــى قدرتهــا المتميــزة وســعيها الــدؤوب
علــى جــذب وتوظيــف واالحتفــاظ بالمواهــب الوطنيــة والعالميــة ،ليــس مــن داخــل
المملكــة وحســب ولكــن علــى مســتوى المنطقــة ككل .فلــدى مجموعــة شــركات
سيســكو القــدرة علــى خلــق بيئــة عمــل احترافيــة ومهنيــة تتســم بكامــل الشــفافية
والتميــز فــي األداء والمشــاركة الفعالــة فــي صنــع القــرار على كافة أصعدة ومســتويات
التنظيــم اإلداري فــي كل شــركة مــن شــركات المجموعــة ،ممــا جعلهــا مــن الشــركات
التــي يســعى الموظفيــن علــى العمــل بهــا حيــث توفــر لهــم الرضــا الوظيفــي الــذي
يحقــق لهــم طموحهــم المهنــي والــذي يســعى لــه كل موظــف .كمــا تهتــم مجموعــة
شــركات سيســكو بعامــل التطويــر والتدريــب الوظيفــي علــى كافــة المســتويات والــذي
يشــمل التدريــب الفنــي واإلداري لترقــى بموظفيهــا ورفــع مســتوى الكفــاءة والــوالء
وخلــق بيئــة تنافســية شــريفة داخــل أروقــة الشــركة.
كمــا تقــوم سيســكو بالتنســيق مــع جميــع شــركاتها علــى تطويــر كفــاءة الموظفيــن
الســعوديين واســتقطابهم مــن مســتويات شــتى ،بالــذات الكفــاءات اإلداريــة
والتنفيذيــة ،وتعمــل علــى خلــق برامــج انتقــاء للكفــاءات المتميــزة وطــرح إمكانيــة تدويــر
الموظفيــن بيــن الشــركات لالســتفادة مــن هــذه الكــوادر المتميــزة ،لخلــق أهــداف
وظيفيــة تجعــل الموظفيــن يوقنــون بــأن هنــاك فرصــة محتملــة واقعيــة لإليفــاء
بطموحهــم وتوقعاتهــم متــى مــا عملــوا علــى المشــاركة الفعالــة واإليجابيــة فــي
تحقيــق أهــداف المنظمــة االســتراتيجية.
قامــت شــركات سيســكو بتقليــص عــدد العمالــة الوافــدة قــدر المســتطاع  ،وفــي
الوقــت نفســه زاد عــدد المواطنيــن الســعوديين العامليــن إلــى  ٪24مــن إجمالــي
القــوى العاملــة فــي المجموعــة  .كمــا تركــز االدارة علــى توظيــف المــرأة الســعودية
فــي الوظائــف المناســبة لهــا ،وقــد تــم تعييــن  38موظفــة ســعودية حاليــاً علــى رأس
العمــل .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن  ٪85مــن شــركات سيســكو تطبــق برنامــج نطاقــات
علــى المســتوى البالتينــي ،و نســبة  ٪15المتبقيــة فــي اللــون األخضــر المرتفــع.
ال يقتصــر تميــز سيســكو فــي الجانــب المتعلــق بالمــوارد البشــرية وحســب ،ولكــن حتــى
علــى صعيــد توفيــر بيئــة عمــل تتســم بأعلــى معاييــر األمــن والســامة واالهتمــام بصحــة
الموظفيــن وســامتهم فــي جميــع منشــئات الشــركة وشــركات المجموعــة ســواءا
المكتبيــة أو الفنيــة والتشــغيلية .ويشــمل ذلــك إلــزام كبــار المتعاقديــن والمشــغلين
والمورديــن الذيــن يتعاملــون مــع شــركاتنا بنفــس المعاييــر العاليــة مــن برامــج األمــن
والســامة والنزاهــة المهنيــة.

أداء الموارد البشرية

% 24
المجموع نسبة التوطين

إن توطين وسعودة الوظائف اإلدارية
والتشغيلية يعتبر الحجر األساس لفلسفة الموارد
البشرية للمجموعة ،كما يبدو جلياً على الكادر
اإلداري في شركات المجموعة ،حيث تحرص
المجموعة أن يشغل السعوديين العديد من
الوظائف التنفيذية في الشركة ليس على
المستوى اإلداري وحسب ولكن على المستوى
الفني أيضاً وذلك من خالل استقطابهم و
تدريبهم و تطويرهم حالياً  ،و هذا يعتبر أيضاً من
أولويات التوطين للسنوات القادمة .

إن الشــركة ملتزمــة بإنشــاء آليــة مؤسســية مســتدامة لتوظيــف وتطويــر الكــوادر مــع
غــرس ثقافــة مشــاركة الموظفيــن فــي جميــع مســتويات قــوة العمــل ،كمــا يبــدو فــي
االيضــاح التالــي:

فلسفتنا في الموارد البشرية

2266

تقييم وتطوير المواهب
التزام الموظف

ساعة تدريبية خالل العام

األداء والمكافآت
التنوع والشمولية
التحسين والتطوير المستمر
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 809ساعة تدريبية للعام 2016م
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صفحة 49-38

أطلقت سيسكو برنامج تدريبي لتطوير اإلداريين  LEADوالذي يهدف إلى تدريب السعوديين الموهوبين من
مجموعة الشركات وإعدادهم لمواقع اإلدارة والقيادة المستقبلية داخل المجموعة.

قامــت مجموعــة شــركات سيســكو بمنــح موظفيهــا حوالــي  2266ســاعة تدريبيــة
خــال العــام 2017م ( 809ســاعة تدريبيــة للعــام 2016م) بمــا فــي ذلــك التدريــب علــى
الســلوكيات واللغــة اإلنجليزيــة والتطويــر المهنــي و فــي التدريــب التشــغيلي  ،والخطــة
التدريبيــة المســتقبلية لــدى المجموعــة هــي زيــادة فــي عــدد المتدربيــن وســاعات
التدريــب فــي عــام 2018م مــن خــال تنفيــذ برنامــج تطويــر اإلدارييــن ( ، )LEADوبــدء
برنامــج تدريــب الخريجيــن لدينــا واســتمرار التدريــب علــى اللغــة اإلنجليزيــة.
كمــا تشــارك سيســكو فــي برامــج التدريــب الصيفــي لطلبــة الجامعــات مــن كافــة
مناطــق المملكــة وقــد تــم التحــاق  6متدربــات فــي قســم تقنيــة المعلومــات خــال
فصــل الصيــف.

نظرة عامة على برنامج تدريب الخريجين
بصفتنــا مجموعــة مــن الشــركات  ،فإننــا نــدرك مســئوليتنا فــي المســاعدة علــى تطويــر
القــوى العاملــة المســتقبلية لــكل مــن سيســكو  ،والشــركات التابعــة والشــركات
أيضــا فــي المملكــة بشــكل عــام  ،فقــد قررنــا تنفيــذ برنامــج مكثــف لمــدة
الزميلــة  ،و ً
ســنتين للســعوديين حديثــي التخــرج ؛ مــن الجامعــات الســعودية والجامعــات الخارجيــة.
هــذا البرنامــج ســيكون للعشــرة األوائــل الذيــن ســنحصل عليهــم مــن خــال اجتيــاز
االختبــارات اإلدراكيــة  ،و المقابــات الشــخصية المقننــة .ســيقوم الخريجيــن بالتنــاوب
فــي العمــل لمــدة ســتة أشــهر عبــر شــركات المجموعــة  ،وســيتم تعييــن مرشــد مــن
إحــدى الشــركات ليشــرف علــى أداء المتدربيــن.

ورغــم التحديــات االقتصاديــة الراهنــة وتطلــع سيســكو بالمشــاركة فيمــا يخــص رؤيــة
2030م فــإن الشــركة تهيــئ نفســها بــأن تكــون فــي المــكان المالئــم لالســتفادة مــن
هــذه المبــادرات الحكوميــة والتــي تــرى إدارة الشــركة أنهــا فرصــة مناســبة لتنميــة
وتطويــر القــادة والمديريــن فــي المســتقبل.
كذلــك لــدى الشــركة برامــج لتدريــب وتطويــر القــادة والمديريــن المســتقبليين الذيــن
تــم تحديدهــم مســبقاً وذلــك لالحتفــاظ بهــم وتطويرهــم لإلســتفادة منهــم فــي تنفيــذ
خطــط الشــركة التوســعية فــي المســتقبل.
وألننــا نــدرك أهميــة تطويــر قــدرات الموظفيــن فقــد قمنــا بتطبيــق برامــج تدريبيــة
إداريــة متنوعــة معتمــدة علــى المهــارات ألن هدفنــا هــو أن نكــون المــكان األفضــل
للموظفييــن المتميزيــن .أطلقــت سيســكو برنامــج تدريبــي لتطويــر اإلدارييــن LEAD
والــذي يهــدف إلــى تدريــب الســعوديين الموهوبيــن مــن مجموعــة الشــركات
وإعدادهــم لمواقــع اإلدارة والقيــادة المســتقبلية داخــل المجموعــة.
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مقارنة اجمالي عدد الموظفين لكل شركة

37

الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)

21

865

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت)

شركة محطة بوابة البحر األحمر

168

1,296

شركة كنداسة لخدمات المياه (كنداسة)

شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة

158

111

الشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع)

شركة تشغيل الخدمات المساندة (إسناد)

المجموع

2,656

50

قطاعات األعمال
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2016م 2715 -

634

2016م 2715 -
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مجموع السعوديين

مجموع غير السعوديين

2,022
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صفحة 49-38

المسؤولية اإلجتماعية للشركة

يســر شــركة سيســكو أن تعلــن عــن بــدء تنفيــذ برنامــج المســؤولية االجتماعيــة
للشــركات تحــت شــعار “لنصنــع فرقــاً “ .نحــن نــدرك دورنــا فــي المشــاركة فــي
المســتقبل االقتصــادي للمملكــة العربيــة الســعودية وأننــا بحاجــة أيضــا للمســاهمة
فــي المجتمــع والبيئــة التــي نعيــش فيهــا.
كمجموعة  ،نحن نركز طاقتنا على المجاالت الثالثة التالية:
 .1ســواحل وشــواطئ المملكــة  ،البحــر األحمــر والخليــج العربــي علــى حــد ســواء
 ،حيــث أن سيســكو ومجموعــة شــركاتها تعتمــد علــى ميــاه البحــر فــي عــدد مــن
قطاعــات أعمالهــا فــإن للبحــر أهميــة خاصــة لدينــا.
 .2تنمية ورفع مستوى وعي المجتمع ،و المشاركة في حياة أفضل.
 .3األنشــطة المعتــادة التــي تقــام لمــرة واحــدة أو مرتيــن ذات التكاليــف المحــدودة
وزيــادة المشــاركة التطوعيــة مثــل( :حمــات التبــرع بالــدم  ،والمســاعدات الخيريــة ،
والفعاليــات االجتماعيــة االخــرى  ،إلــخ)
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الحوكمة
يضمن هيكل الحوكمة القوي استمرار أداء المجموعة بفعالية ونزاهة عالية مع الحفاظ على ثقة مساهميها .كما أن الحفاظ على تطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل فعال
من األولويات األساسية لمجلس األدارة ،ويتحقق ذلك من خالل تنفيذ االنظمة والقيام بأفضل الممارسات وتطبيق جميع اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية في
المملكة العربية السعودية ،باإلضافة إلى أفضل الممارسات العالمية.

مجلس االدارة

يقوم المساهمين بانتخاب مجلس ادارة جديد كل ثالث سنوات يكون هو المسؤول األول أمام المساهمين عن قيادة دفة المجموعة .كما أن المجلس لديه المسؤولية العليا
والشاملة لتكوين هيكل إداري متقن لحوكمة الشركات ووضع التوجه االستراتيجي للمجموعة والمساعدة في تحقيق أهداف المجموعة ،والرئيس التنفيذي وفقاً لتوجيهات
مجلس االدارة هو المسؤول عن تطبيق سياسات االستحواذ واالستثمارات والنفقات الرأسمالية والنظر في المسائل المالية المهمة في حين يراقب المجلس المخاطر
كال على حده.
التشغيلية الرئيسية للمجموعة ،ويستعرض اتجاهات قطاعات أعمال المجموعة واستثماراتها ً
وتنص المادة ( )15من النظام االساسي لشركة سيسكو أن يشكل مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء ،والذي يتوافق مع الفقرة (أ) من المادة ( )12من الئحة حوكمة الشركات
الصادرة عن هيئة السوق المالية .

لقد تم عقد ستة إجتماعات لمجلس اإلدارة خالل السنة المالية  ،وقد حضرها األعضاء التالية اسمائهم:
اسم عضو مجلس االدارة

تاريخ االجتماع وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين

محمد أحمد علي رضا

 18يناير
√

 26فبراير

 08مايو

 16مايو

عامر عبدالله علي رضا

√

√

√

√

√

√

√

 06يونيو
√

 31أكتوبر
√

√

عدنان عبدالله ميمني

√

√

√

√

√

√

علوي محمد كامل

√

√

√

√

√

√

صالح أحمد حفني

√

√

√

√

√

√

عبدالعزيز عبداللطيف جزار

√

√

√

√

√

√

√

عبد العزيز المشعل*
وليد عبدالعزيز كيال**

√

√

√

√

* تم انتخاب االستاذ عبدالعزيز حمد المشعل عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية في الجمعية العامة العادية ( )26بتاريخ 2017/05/18م للدورة التي
تبدأ في 2017/07/01م.
** انتهت عضوية األستاذ وليد عبدالعزيز كيال بتاريخ 2017/06/30م.

تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة في 2017م واسماء اعضاء مجلس االدارة الحاضرين لها :
اسم عضو مجلس اإلدارة

اجتماع الجمعية العامة العادية ()25
بتاريخ 12فبراير

محمد أحمد علي رضا

اجتماع الجمعية غير
العادية ( )15بتاريخ
16أبريل
√

اجتماع الجمعية
العامة العادية ()26
بتاريخ 18مايو
√

اجتماع الجمعية غير
العادية ( )16بتاريخ
29نوفمبر
√

عامر عبدالله علي رضا

√

√

√

√

عدنان عبدالله ميمني

√

√

√

√

صالح أحمد حفني

√

√

√

√

√

√

√

علوي محمد كامل

√

عبدالعزيز عبداللطيف جزار
عبد العزيز المشعل*
وليد عبدالعزيز كيال**

√

* تم انتخاب االستاذ عبدالعزيز حمد المشعل عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية في الجمعية العامة العادية ( )26بتاريخ 2017/05/18م للدورة التي
تبدأ في 2017/07/01م.
** انتهت عضوية األستاذ وليد عبدالعزيز كيال بتاريخ 2017/06/30م.
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تشكيل مجلس اإلدارة
هناك تشكيل متوازن و متوافق مع معيار استقاللية األعضاء حسب متطلبات هيئة السوق المالية في مجلس إدارة شركة سيسكو حيث ان جميع األعضاء السبعة في
المجلس هم أعضاء غير تنفيذين وثالثة أعضاء منهم أعضاء مستقلين يتميزون بخبرات طويلة في مجاالت مختلفة مما يؤهلهم التخاذ القرارات بصفة مستقلة فيما يخص
اإلستراتيجية واألداء العام واالستفادة من اإلمكانيات المتاحة للشركة و يعتبر وجود هؤالء األعضاء المستقلين إضافة جيدة لتشكيل المجلس.

يبين الجدول التالي تصنيف كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة:
مستقل

تنفيذي

غير تنفيذي

اسم عضو مجلس االدارة

المنصب

محمد أحمد علي رضا

رئيس مجلس اإلدارة

√

عامر عبدالله علي رضا

نائب رئيس مجلس االدارة

√

عدنان عبدالله ميمني

عضو مجلس اإلدارة

√

علوي محمد كامل

عضو مجلس اإلدارة

صالح أحمد حفني

عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

عبد العزيز المشعل

عضو مجلس اإلدارة

√

√

عبدالعزيز عبداللطيف جزار

عضو مجلس اإلدارة

√

√

وبشكل عام يضم المجلس مزيج متميز من األعضاء من ذوي الخبرات األكاديمية والمهنية المتنوعة لتوفير نطاق واسع من المهارات والخبرات والتجارب ذات الصلة لدعم
النمو والتعامل مع التحديات والمنافسة والتغيرات في األنشطة.

لجان مجلس االدارة
لقد أنشأ مجلس اإلدارة ثالثة لجان ،تتكون من أعضاء مجلس اإلدارة و خبراء خارجيين مستقلين والرئيس التنفيذي .لدى هذه اللجان ميثاق مخصص معتمد من مجلس إدارة
الشركة ،وهذه اللجان ممثلة كما يلي:
لجنة المراجعة

أسماء األعضاء

 18يناير

 22فبراير

 07مايو

 08أغسطس

 31أكتوبر

 20ديسمبر

وليد عبدالعزيز كيال (رئيس اللجنة)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

علوي محمد كامل

√

√

√

√

√

√

ابو بكر با جابر

√

√

√

√

√

√

عدنان عبدالله ميمني

المسؤوليات

تجتمع اللجنة مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر وتساعد المجلس على أداء مسؤولياته الرقابية في المقام األول بمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية وإبالغ
المعلومات المالية وغير المالية ومراجعة نظم الرقابة الداخلية ،وإدارة المخاطر وعمليات التدقيق ،والمعامالت ذات العالقة.
اعتبارا من  1يوليو .2017
تم تعيين لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة للمساهمين في  18مايو 2017م لمدة ثالث سنوات ،
ً

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

ادارة المراجعة الداخلية
تقوم لجنة المراجعة سنوياً بمراجعة مالئمة الموارد والقدرات المتوفرة في أدارة المراجعة الداخلية لمتطلبات عمليات المراجعة كما يتبع رئيس ادارة المراجعة الداخلية في
الشركة الى لجنة المراجعة من الناحية التشغيلية  ،وتقوم لجنة المراجعة باعتماد خطة المراجعة السنوية بناءاً على تقييم المخاطر السنوي .كما تتولي األدارة مراجعة األمور
المالية والتشغيلية والتأكد من االمتثال للوائح واالنظمة المعتمدة ويقوم رئيس ادارة المراجعة الداخلية بعرض النتائج على لجنة المراجعة بشكل دوري.
أسست مجالس ادارات الشركات التابعة والزميلة لسيسكو لجان للمراجعة على مستوى كل شركة ،وتقوم شركة سيسكو بمتابعة أداء ادارات المراجعة الداخلية في تلك
الشركات عن طريق وجود ممثليها داخل اللجان.

54

قطاعات األعمال

التحليل المالي

الهيكل االداري والتنظيمي

حوكمة الشركات       التوقعات  المستقبلية       القوائم المالية
صفحة 63-51

لجنة االستثمار
أسماء األعضاء

 20ديسمبر

 03أبريل

√

عامر عبدالله علي رضا (رئيس اللجنة)
محمد أحمد علي رضا

√

√

وليد عبدالعزيز كيال

√

√
√

عبدالعزيز عبداللطيف جزار
صالح أحمد حفني*

√

محمد كمال المدرس*

√

المسؤوليات

اللجنة تساعد المجلس على مراجعة العمليات اإلستثمارية الكبري وأدائها واإلشراف على الموارد المالية للمجموعة وتقديم المشورة في االستراتيجية المالية المستقبلية.
وتقوم اللجنة باإلجتماع مرتين على األقل سنوياً أو عندما تقتضي الحاجة.
*أعاد مجلس اإلدارة تشكيل لجنة االستثمار في األول من يوليو  2017عن طريق استبدال المهندس صالح أحمد حفني والمهندس محمد المدرس باالستاذ عامر عبدالله علي
رضا والدكتور عبدالعزيز عبداللطيف جزار.
لجنة الترشيحات والمكافآت
أسماء األعضاء

 03أبريل

 20يونيو

عبدالعزيز عبداللطيف جزار (رئيس اللجنة)

√

عامر عبدالله علي رضا*

√

محمد أحمد علي رضا*

√

وليد عبدالعزيز كيال*

√

صالح أحمد حفني*

√

ثامر الحارثي*

 20ديسمبر
√

√

√

√

√

المسؤوليات
تقوم اللجنة باإلجتماع مرتين على األقل سنوياً لتساعد المجلس في المراجعة والموافقة على المكافآت و البدالت األجمالية المخصصة لسيسكو ،أعضاء مجلس اإلدارة،
الرئيس التنفيذي والموظفين ،باإلضافة إلى مسؤولية االشراف على تطوير والبحث وترشيح الكفاءات لعضوية المجلس ولجانه.
*أعاد مجلس اإلدارة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في األول من يوليو 2017م عن طريق استبدال االستاذ وليد كيال واالستاذ محمد أحمد علي رضا باالستاذ عامر علي
رضا واالستاذ ثامر الحارثي .وفي وقت الحق  ،عين المجلس الدكتور عبد العزيز جزار في اللجنة.

تقرير لجنة المراجعة
اجتمعت لجنة المراجعة خالل العام 2017م ( )6ست مرات وذلك للقيام بدورها الرئيسي في مساعدة المجلس إلتمام مهامه عن طريق التوصية بأعتماد القوائم المالية الربع
سنوية والقوائم المالية السنوية بعد مناقشتها مع ادارة الشركة ،ومراجعة نظم الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر ،والتوصية بأعتماد المعامالت مع األطراف ذات العالقة.
كما اجتمعت اللجنة مع المراجع الخارجي للشركة لمعرفة رأيه في تقييم نظم الرقابة الداخلية للمجموعة وغيرها من المسائل المتعلقة بعملية مراجعة الحسابات.

وكذلك قامت اللجنة باالتي :
-

االشراف على ادارة المراجعة الداخلية والقيام بالتحقق من مدى فاعليتها وذلك بدراسة التقارير المقدمة منهم ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية للمالحظات
الواردة في هذه التقارير.
بناء على
وايضاً دراسة العروض المقدمة من مراجعي الحسابات ورفع التوصيات لمجلس االدارة والجمعية العمومية بخصوص تعيين المراجعيين للعام القادم ً
المعايير المطلوبة.
كذلك القيام بدراسة خطة المراجع الداخلي والخارجي وابداء المالحظات عليها.
دراسة ومناقشة المالحظات الواردة بتقارير مراجعي الحسابات ومتابعة ماتم في شأنها من مستجدات.
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أداء الحوكمة ونتائج المراجعة الداخلية
تنتهج شركة سيسكو منهجية شاملة تجاه حوكمة الشركات لضمان أقصى درجة ممكنة من االفصاح والشفافية .حيث تقوم أدارة المراجعة الداخلية بتصميم برامجها
للكشف عن اوجة الضعف في نظم الرقابة الداخلية في الوقت المناسب ولرصد آليات المتابعة من أجل اتخاذ التدابير التصحيحية في الوقت المناسب.
وتؤكد اللجنة على عدم وجود أي ضعف جوهري في نظم الرقابة الداخلية التي وضعتها المجموعة والشركات التابعة لها .كما تتركز جهود لجنة المراجعة باستمرار على
تطوير وتحسين كفاءة و فعالية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها.
خالل عام 2017م بشكل اجمالي فإن  20من  137من مالحظات ادارة المراجعة الداخلية في المجموعة صنفت على أنها “مطلوب اهتمام االدارة“
اسم الشركة

مقبول

مطلوب اهتمام اإلدارة

المجموع

النسبة ()%

سيسكو

17

8

*25

32.0

محطة بوابة البحر األحمر

81

2

83

2.0

لوجي بوينت

19

10

29

34.0

المجموع

117

20

137

%14.0

* أغلب هذه المالحظات تمت معالجتها خالل الربع االول من العام 2018م.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر تعتبر جزء ال يتجزأ من فلسفة إدارة شركة سيسكو الشاملة ،فخالل عام 2017م ،قامت الشركة بعمل تحديثات إلدارة المخاطر في الشركات الكبرى للمجموعة
وذلك بمشاركة اإلدارة العليا .خالل العام تم متابعة وتقييم شامل للمخاطر المحيطة بشركات المجموعة وتم وضع أولويات تنفيذ خطط األعمال للحد من أي تأثير سلبي
ناتج عن المخاطر التي تم تحديدها.

وفيما يلي بعض المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة كما يلي:
إجراءات تخفيض الخطر

الخطر المحتمل

المخاطر ذات البعد االستراتيجي – خطر عدم تحقيق األهداف
التغيرات في األنظمة الحكومية

تقوم االدارة بتحسين التواصل مع الجهات المختصة وصناع القرار لالستعداد بشكل أفضل لهذه المتغيرات.

زيادة المنافسة

اإلدارة تراقــب البيئــة التنافســية وتقــوم باالســتثمارات الالزمــة لتعزيــز القــدرة والطاقــة لمواجهــة المنافســة وتطويــر القــدرات
الداخليــة للشــركة للبقــاء علــى مكانــة تنافســية متقدمــة.

الرسوم على العمالة الوافدة
قلة السيولة في الموارد المالية
التقليدية

محدودية التنوع في أنشطة
المجموعة
زيادة تكلفة االقتراض

زيــادة فــي التكلفــة العامــة واإلداريــة  ،باإلضافــة إلــى إحتماليــة خســارة بعــض الموظفيــن األكفــاء .تقــوم المجموعــة بمناقشــة عــدد
مــن البدائــل فــي المــوارد البشــرية للحــد مــن هــذه المخاطــر.
تقوم المجموعة بتقييم بعض من الخيارات المالية الغير تقليدية الستخدامها في المستقبل.

تقــوم المجموعــة بمراجعــة مســتمرة لمحافظهــا االســتثمارية لتنويــع القطاعــات التــي توفــر الحمايــة مــن انخفــاض اآلداء فــي
القطاعــات الحاليــة لشــركاتها.

تــدرس الشــركة الخيــارات المتاحــة للحــد مــن زيــادة معــدالت الفائــدة والتفــاوض مــع الجهــات المقرضــة باســم المجموعــة للحصــول
علــى تكلفــة تمويــل مناســبة.

المخاطر التشغيلية  -مخاطر االستخدام غير الفعال وغير الكفئ لموارد الشركة
زيادة تكلفة الطاقة
الخسائر الناجمة من سوء العمل
واالنتاجية
مخاطر الصحة والسالمة
فقدان الموظفين المدربين والماهرين
ً
خاصة اولئك الذين يشغلون مناصب
هامة
التلوث البيئي وتلوث مياه البحر
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زيــادة تكلفــة الطاقــة ســتؤدي إلــى زيــادة التكلفــة التشــغيلية فــي المجموعــة .تقــوم شــركات المجموعــة بعمليــة مراجعة اســتراجياتها
التســعيرية وعقودهــا مــع الموردين.
يتــم وضــع إســتراتيجيات الصيانــة والفحــص فــي جميــع المرافــق وتقــوم المجموعــة بمواصلــة تنفيذ اإلســتثمارات الرأســمالية الضرورية
فــي المعــدات والمنشــئات ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم التأكــد مــن أن المشــغلين مدربــون تدريبــاً جيــداً للقيــام بأدوارهــم بكفــاءة.

الوحــدات التشــغيلية فــي المجموعــة متماشــية مــع معايــر الســامة العالميــة متضمنــة  .OSHAوتظل الســامة ومبــادي األخالقيات
مــن أولويــات المجموعــة وتعزيــز وســائل التدريب والتوعية المناســبة.

تــم وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات لتوظيــف أفضــل المواهــب واالحتفــاظ بهــم وتشــجيعهم علــى فعاليــة المشــاركة فــي األعمــال مــع
وجــود برامــج مكافئــات تحفيزيــة للحفــاظ عليهــم وتطويرهــم  ،كذلــك تــم وضــع خطــط اســتراتيجة لتوفيــر البــدالء فــي جميــع اقســام
المنظمــة الحيويــة.

تقــوم اإلدارة بالتنســيق المباشــر مــع كافــة الجهــات المعنيــة فــي الشــركة بدراســة احتماليــة هــذه المخاطــر ويتــم دراســة الحلــول
الفنيــة البديلــة بشــكل مســتمر ،كمــا تســعى الشــركة علــى توفيــر الغطــاء التأمينــي الــازم لتعويــض الشــركة فــي حــال حصــول أي
حــدث ال قــدر اللــه.

التحليل المالي

الهيكل االداري والتنظيمي

حوكمة الشركات       التوقعات  المستقبلية       القوائم المالية
صفحة 63-51

سياسة إدارة السيولة
يتم إدارة السيولة النقدية والتحكم فيها وتنفيذها وفقاَ للسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .ان الغرض من هذه السياسات هو ضمان توفر السيولة النقدية الكافية
والفعالة من حيث التكلفة واتاحتها في جميع األوقات والتقليل من التعرض للمخاطر المالية .إن المخاطر التي تديرها اإلدارة هي مخاطر السيولة النقدية وسعر الفائدة
وأسعار صرف العمالت .يتم استخدام مشتقات األدوات المالية إلدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت وال تستخدم هذه المشتقات لتحقيق مكاسب تجارية
أو لجلب األرباح.
تهدف سياسة سيسكو في إدارة السيولة إلى تطبيق أفضل الممارسات العملية كالوفاء بااللتزامات في اوقاتها من أجل ضمان الحصول على التمويل النقدي الكافي
على المدى القصير واتاحة التسهيالت البنكية لتلبية متطلبات االقتراض المتوقعة .يتم تخفيض مخاطر عدم الحصول على السيولة النقدية من خالل رصد دقيق الحتياجات
التدفق المالي للشركة ،والتواصل المستمر مع مقدمي االئتمان للشركة واالختيار الدقيق للبنوك القوية مالياً لتفعيل برامج التشغيل واالستثمار في الشركة.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
شــركات المجموعــة كانــت لديهــا معامــات مــع أطــراف ذات عالقــة مــن داخــل المجموعــة وخارجهــا وتتبــع هــذه التعامــات نفــس الشــروط والمبــادئ فــي التعامــل مــع األطــراف
كال مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة والمســاهمون الرئيســيون وكبــار المديريــن وأي مــن أقاربهــم مــن الدرجــة األولــى وفقــا للوائــح
ذات العالقــة .وتشــمل األطــراف ذات عالقــة ً
هيئــة الســوق الماليــة ووزارة التجــارة واالســتثمار.

الجــدول التالــي يوضــح المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة التــي تكــون فيهــا العالقــة مــن خــال عضــو فــي مجلــس إدارة سيســكو ،والتــي تتطلــب موافقــة
الجمعيــة العامــة عليهــا وفقــاً للمــادة  71مــن نظــام الشــركات:
األطراف ذات عالقة

العالقة

نوع العملية

المبلغ

شركة كرم فيدكس

شركة زينل للصناعات (مساهمين في شركة سيسكو وهم
أحد المساهمين أيضاً في شركة كرم فيدكس ،واألستاذ عامر
عبدالله علي رضا (عضو مجلس ادارة سيسكو) عضو في
مجلس ادارة شركة كرم فيدكس أيضاً.

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

8,594,971

شركة علي رضا للسفر والسياحة
المحدودة

شركة زینل للصناعات المحدودة

رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو األستاذ محمد أحمد علي
رضا يشغل منصب عضو مجلس المديرين في الشركة األم
لشركة علي رضا للسفر والسياحة المحدودة.

شركة زينل للصناعات (مساهمين في شركة سيسكو)،
واألستاذ محمد أحمد علي رضا (رئيس مجلس إدارة سيسكو)
واألستاذ عامر عبدالله علي رضا (عضو مجلس ادارة سيسكو)
هم أعضاء في مجلس مديرين شركة زينل للصناعات
المحدودة.

شركة زميلة  -واألستاذ عامر عبدالله علي رضا (عضو مجلس
ادارة سيسكو) عضو في مجلس المديرين لشركة الجبر تالكي
السعودية المحدودة.
شركة الجبر تالكي السعودية
المحدودة

شركة الكابالت السعودية

الشركة العربية لتجارة المواد
السائبة المحدودة

شركة الحاج عبد لله علي
رضا وشركاه – القسم الفني

سيسكو | التقرير السنوي 2017م

شركة زينل للصناعات المحدودة (احدى مساهمي شركة
سيسكو) أحد المساهمين في شركة الكابالت السعودية،
واألستاذ عدنان ميمني (عضو مجلس ادارة سيسكو) هو
عضو في مجلس ادارة شركة الكابالت السعودية.

تمتلك شركة زينل للصناعات المحدودة (احدى مساهمي
شركة سيسكو) الشركة العربية لتجارة المواد السائبة ،
وكل من األستاذ محمد أحمد علي رضا (رئيس مجلس ادارة
ً
سيسكو) واألستاذ عامر عبدالله علي رضا (عضو مجلس إدارة
سيسكو) أعضاء في مجلس ادارتها.
رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو األستاذ محمد أحمد علي
رضا أحد المساهمين في الشركة القابضة لشركة الحاج عبد
لله علي رضا وشركاه.

شراء تذاكر سفر لصالح شركة محطة بوابة البحر
األحمر.
مصروفات إدارية مدفوعة من قبل المجموعة نيابة
عن شركة شركة زینل للصناعات.
مصروفات إدارية مدفوعة من قبل شركة زینل
للصناعات نيابة عن المجموعة.
توزيعات حصة أرباح مدفوعة من الشركة السعودية
لتنمية التجارة والصادرات الى شركة زينل للصناعات
التي تمتلك ما نسبته  %24من رأس مال الشركة
السعودية لتنمية التجارة والصادرات.
مصروفات مدفوعة من قبل المجموعة نيابة عن
شركة الجبر تالكي السعودية.
مصروفات مدفوعة من قبل شركة الجبر تالكي
السعودية نيابة عن شركة ستورك السعودية
للخدمات الفنية.
أرباح مدفوعة من شركة الجبر تالكي السعودية الى
شركة سيسكو.
إيجار أرض ومستودعات من الشركة السعودية
لتنمية التجارة والصادرات.

إيجار مستودعات من الشركة السعودية لتنمية
التجارة والصادرات.

شراء بضائع وخدمات لصالح شركة محطة بوابة
البحر األحمر.

881,227

365,429
2,119,136
8,400,000
325,025
18,016

4,783,474
530,605

875,759

271,997
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إضافــة إلــى الجــدول أعــاه ،فيمــا يلــي جــدول المعامــات ذات العالقــة المتطلــب اإلفصــاح عنهــا وفقــاً للوائــح التســجيل واإلدراج وحوكمــة الشــركات الصــادرة مــن
هيئــة الســوق الماليــة:
األطراف ذات عالقة

العالقة

نوع العملية

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

بيع مياه من شركة كنداسة لخدمات المياه الى
الشركة الدولية لتوزيع المياه وتوفير خدمات تقنية
المعلومات من قبل شركة سيسكو الى الشركة
الدولية لتوزيع المياه.

الشركة الدولية لتوزيع المياه
المحدودة (توزيع)

شركة خدمات المياه والبيئة
السعودية المحدودة

شركة ستورك السعودية
للخدمات الفنية

شركة محطة بوابة البحر األحمر

الشركة السعودية لتنمية التجارة
والصادرات

شركة كنداسة لخدمات المياه

شركة تشغيل الخدمات المساندة
(إسناد)
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تمتلك شركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة
لسيسكو) ما نسبته  %49من شركة خدمات المياه و البيئة
السعودية.

شركة زميلة  -والمهندس محمد المدرس (الرئيس
التنفيذي لشركة سيسكو) واألستاذ فاروق شيخ (رئيس
الشؤون المالية لشركة سيسكو) عضوان في مجلس
مديرين شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية.

شركة تابعة لسيسكو  -واألستاذ محمد احمد على رضا
(رئيس مجلس إدارة سيسكو) واألستاذ عامر عبد الله علي
رضا (عضو مجلس إدارة سيسكو) والسيد محمد كمال
المدرس (الرئيس التنفيذي لسيسكو) أعضاء مجلس إدارة
في شركة محطة بوابة البحر األحمر.

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

شركة تابعة لسيسكو – واألستاذ محمد احمد علي رضا
(رئيس مجلس إدارة سيسكو) واألستاذ صالح أحمد حفني
(عضو مجلس إدارة سيسكو) واألستاذ عدنان عبد الله
ميمني (عضو مجلس إدارة سيسكو) والسيد محمد كمال
المدرس (الرئيس التنفيذي لسيسكو) جميعهم أعضاء في
شركة كنداسة لخدمات المياه.

شركة تابعة لسيسكو  -واألستاذ عامر عبد الله علي
رضا (عضو مجلس إدارة سيسكو) واألستاذ محمد كمال
المدرس (الرئيس التنفيذي لسيسكو) جميعهم أعضاء في
مجلس مديرين شركة تشغيل الخدمات المساندة (إسناد).

التحليل المالي

الهيكل االداري والتنظيمي

المبلغ

60,296,987

مدفوعات من قبل المجموعة نيابة عن الشركة
الدولية لتوزيع المياه.

799,281

خدمات ادارية من قبل سيسكو للشركة الدولية
لتوزيع المياه.

1,500,000

مبيعات لشركة كنداسة لخدمات المياه مقابل إدارة
وتشغيل محطة تحلية المياه.
5,128,654
توزيعات أرباح مدفوعة من شركة خدمات المياه
والبيئة السعودية الى شركة كنداسة لخدمات
المياه.

خدمات مقدمة من شركة تشغيل الخدمات
المساندة إلى شركة ستورك السعودية للخدمات
الفنية.
مصروفات مدفوعة من قبل المجموعة نيابة عن
شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية.

5,145,000
833,221

1,046,956

مدفوعات من قبل شركة سيسكو نيابة عن شركة .

771,957

محطة بوابة البحر األحمر
ايجار أرض.

1,500,000

مدفوعات من قبل شركة محطة بوابة البحر األحمر
نيابة عن المجموعة.

692,601

مدفوعات من قبل شركة سيسكو نيابة عن الشركة 1,333,550

السعودية لتنمية التجارة والصادرات.

مدفوعات من قبل شركة سيسكو نيابة عن شركة
كنداسة لخدمات المياه.

مدفوعات من قبل سيسكو نيابة عن شركة تشغيل
الخدمات المساندة.
مدفوعات من شركة تشغيل الخدمات المساندة
نيابة عن سيسكو.

حوكمة الشركات       التوقعات  المستقبلية       القوائم المالية
صفحة 63-51

678,344

175,000
356,106

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
المكافآت والمزايا المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2017م هي كما يلي:
المكافآت الثابتة
أعضاء مجلس االدارة

المكافآت المتغيرة

بدل حضور
المجلس

بدل حضور
اللجان

مكافآت
اللجان

المجموع

مكافآت
أعضاء
المجلس

األعضاء المستقلون

مكافأة نهاية
الخدمة

المجموع

االجمالي

علوي محمد كامل

53,000

44,000

75,000

172,000

200,000

200,000

-

372,000

عبد العزيز عبداللطيف جزار

43,000

20,000

75,000

138,000

200,000

200,000

-

338,000

عبد العزيز ابراهيم المشعل*

20,000

-

-

20,000

100,000

100,000

-

120,000

وليد عبد العزيز كيال**

33,000

74,000

187,500

294,500

100,000

100,000

-

394,500

االجمالي

149,000

138,000

337,500

624,500

600,000

600,000

-

1,224,500

األعضاء غير التنفيذيين
محمد أحمد زينل على رضا

53,000

30,000

112,500

195,500

300,000

300,000

-

495,500

عامر علي رضا

43,000

30,000

75,000

148,000

200,000

200,000

-

348,000

عدنان عبد الله ميمني

53,000

42,000

75,000

170,000

200,000

200,000

-

370,000

صالح أحمد حفني

53,000

40,000

112,500

205,500

200,000

200,000

-

405,500

االجمالي

202,000

142,000

375,000

719,000

900,000

900,000

-

1,619,000

أعضاء اللجان
ابو بكر علي با جابر

-

44,000

75,000

119,000

-

-

-

119,000

ثامر الحارثي

-

20,000

37,500

57,500

-

-

-

57,500

االجمالي

-

64,000

112,500

176,500

-

-

-

176,500

* تم انتخاب االستاذ عبدالعزيز حمد المشعل عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية في الجمعية العامة العادية ( )26بتاريخ 2017/05/18م للدورة التي
تبدأ في 2017/07/01م
** انتهت عضوية األستاذ وليد عبدالعزيز كيال بتاريخ 2017/06/30م
 -قامت شركة سيسكو خالل العام 2017م بدفع مكافأة أعضاء اللجان عن العام 2016م بمبلغ  750،000ريال سعودي.

المكافآت والمزايا المدفوعة لكبار التنفيذيين (تشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي) خالل عام 2017م هي كما يلي:
المكافآت الثابتة
رواتب
3,324,000

بدالت
1,200,900

مزايا ُأخرى
375,910

المكافآت المتغيرة
المجموع

4,900,810

مكافآت
1,309,712

المجموع

1,309,712

مكافأة نهاية
الخدمة
274,600

االجمالي

6,485,122

سياسة المكافآت
تدفع الشركة مكافآت سنوية ومصروفات حضور االجتماعات والنفقات اإلضافية لمجلس إدارتها وأعضاء اللجان على أساس األنظمة واللوائح المنصوص عليها من قبل وزارة
التجارة واالستثمار ووفقاً للنظام األساس للشركة واللوائح الداخلية المنظمة لعمل مجلس االدارة واللجان.

المادة رقم ( )19من النظام االساس للشركة( :مكافأة أعضاء المجلس)
معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينيه أو نسبة معينة من األرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من المزايا وفق ما يقرره
تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من مبلغاً
ً
مجلس اإلدارة وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه مع مراعاة األنظمة والقرارات والتعليمات ذات العالقة الصادرة من الجهات المختصة  ،ويجب أن يشتمل
تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من
المزايا ،وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات للشركة وأن يشتمل على بيان
بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
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سياسة مكافآت وبدالت أعضاء المجلس وأمين السر وفقاً لالئحة عمل مجلس االدارة:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

تتكون مكافأة مجلس االدارة في حدود مانصت عليه المادة التاسعة عشر من النظام االساس للشركة ونظام الشركات ولوائحه على أن ال يتجاوز مجموع ما
يحصل عليه عضو مجلس االدارة مقابل عضويته في المجلس من مكافآت ومزايا مالية وعينيه مبلغ خمسمائة الف ريال سنوياً.
بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات المجلس قدره  10,000ريال سعودي وبدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجان قدره  10.000ريال سعودي لكل عضو من
األعضاء.
توفر الشركة تذاكر السفر بالدرجة االولى ،مع المواصالت واإلقامة ،وذلك للعضو غير المقيم في مدينة االجتماع.
يحدد مجلس اإلدارة المكافأة السنوية ألمين سر المجلس ،وتغطي الشركة المصاريف المتعلقة بحضوره كتذاكر السفر واإلقامة وغيرها في كل ما يخص شئون
المجلس.
تصرف مكافآت وبدالت الحضور والبدالت األخرى كما أعاله في نهاية السنة المالية ،إال في حالة انتهاء عضوية أي عضو قبل نهاية السنة المالية؛ فإنها تصرف
عند انتهاء العضوية.

مكافآت التنفيذيين
بناء على العقود المبرمة معهم ومؤشرات األداء.
تدفع الشركة المرتبات والبدالت والمكافآت والمزايا العينية لمدراءها التنفيذيين ً
-

علماً بأنه تقوم الشركة بإتباع السياسة الخاصة بالمكافآت و ال يوجد أي انحراف أو تعارض مع سياسة المكافآت المعمول بها في الشركة مع المكافآت الممنوحة.

-

لم يقوم أعضاء مجلس االدارة بقبض أي مبالغ من الشركة مقابل أي أعمال إدارية أو فنية أو استشارية ،علماً بأن جميع أعضاء مجلس االدارة غير تنفيذيين.

تقييم أداء مجلس االدارة
وافقت لجنة الترشيحات والمكافآت على تقييم أدآء المجلس من خالل نموذجاً للمراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس االدارة
ووظائف االدارة التنفيذية  ،وللتحقق بشكل سنوي من عدم وجود أي تعارض مصالح  ،وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس االدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق
مع مصلحة الشركة  ،وللتحقق من استقالل االعضاء المستقلين.
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حوكمة الشركات       التوقعات  المستقبلية       القوائم المالية
صفحة 63-51

اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
وفقا لمتطلبات المادة ( )43من لوائح التسجيل واإلدراج والمادة ( )90من الئحة حوكمة الشركات ،في الفقرة ( )4من المادة ( )76والفقرة ( )2من المادة ( )126من نظام
الشركات و المادة السابعة والمادة الخامسة عشر والمادة األربعين من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة ،
ولضمان التزام المجلس لتسليط الضوء على المتطلبات المطبقة والغير قابلة للتطبيق في ظل هذه المواد ،فإن المجلس يؤكد ما يلي:

المتطلبات الغير قابلة للتطبيق من المادة ( )43من قواعد التسجيل واإلدراج:
الفقرة
()14
()15
()16

البيان
وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرها أو منحها
المصدر خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصل عليه المصدر مقابل ذلك

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه
أصدرها أو منحها المصدر
وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب المصدر ألي أدوات دين قابلة لالسترداد وقيمة األوراق المالية المتبقية ،مع التمييز بين
األوراق المالية التي اشتراها المصدر وتلك التي اشترتها شركاته التابعة

سبب عدم
اإلمتثال
ال تنطبق
ال تنطبق
ال تنطبق

()20

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذين عن أي راتب أو تعويض.

ال تنطبق

()21

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

ال تنطبق

()23

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي المصدر

ال تنطبق

()26

إذا كان تقرير المحاسب القانوني يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية ،وجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات
وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

ال تنطبق

()27

في حال توصية مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها ،يجب أن يحتوى التقرير على ذلك ،مع بيان
أسباب التوصية باالستبدال.

ال تنطبق

وفقاً للفقرة ( )24من المادة ( )43من قواعد التسجيل واالدراج لهيئة السوق المالية يقر المجلس بما يلي:
أ.
ب.
جـ.

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه
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المادة ( )90من الئحة حوكمة الشركات :
الفقرة
()9

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

ال تنطبق

()11

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

ال تنطبق

()12

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

ال تنطبق

()21

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

ال تنطبق

()25

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

ال تنطبق

()26
()28
()29
()30

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

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها
الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب ،أو حقوق مشابهة
أصدرتها أو منحتها الشركة.
وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد ،وقيمة األوراق المالية المتبقية ،مع التمييز بين
األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

ال تنطبق
ال تنطبق
ال تنطبق
ال تنطبق

()35

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

ال تنطبق

()36

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

ال تنطبق

()38

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

ال تنطبق

()40

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

ال تنطبق

()41

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

المادة الخامسة عشر من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
رقم المادة

الوصف

سبب عدم االمتثال

المادة ()15

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

لم يتم الحصول على اسهم خزينة من قبل الشركة

 -تقر الشركة بتطبيق جميع االحكام االلزامية الواردة في الئحة حوكمة الشركات.
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حوكمة الشركات       التوقعات  المستقبلية       القوائم المالية
صفحة 63-51

ال تنطبق

حقوق المساهمين
معلومات المساهمين المطلوبة إلعداد التقارير كما يلي:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها وأسبابها:
رقم الطلب

تاريخ الطلب

تاريخ السجل

سبب الطلب

1

2017/01/08م

2017/01/08م

اعداد التقرير السنوي

2

2017/01/11م

2017/01/12م

إجراءات الشركة

3

2017/01/31م

2017/01/30م

الجمعية العامة

4

2017/02/12م

2017/02/12م

الجمعية العامة

5

2017/02/26م

2017/02/26م

إجراءات الشركة

6

2017/03/06م

2017/03/06م

إجراءات الشركة

7

2017/03/19م

2017/03/16م

إجراءات الشركة

8

2017/04/09م

2017/04/09م

إجراءات الشركة

9

2017/04/16م

2017/04/16م

الجمعية العامة

10

2017/04/17م

2017/04/17م

إجراءات الشركة

11

2017/05/09م

2017/05/08م

إجراءات الشركة

12

2017/05/17م

2017/05/16م

إجراءات الشركة

13

2017/05/17م

2017/05/18م

الجمعية العامة

14

2017/05/25م

2017/05/24م

إجراءات الشركة

15

2017/06/18م

2017/06/18م

إجراءات الشركة

16

2017/08/22م

2017/08/21م

إجراءات الشركة

17

2017/10/19م

2017/10/19م

إجراءات الشركة

18

2017/11/28م

2017/11/29م

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

عدد األسهم كما
في 2017/1/1

زينل للصناعات المحدودة

9,994,104

النسبة من رأس
المال %
%14.7

عدد األسهم كما
في 2017/12/31

النسبة من رأس
المال %
%14.7

11,992,924

التغير
العدد

النسبة %
-

1,998,820

أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين والتغييرات خالل العام:
اإلسم

عدد األسهم كما
في 2017/1/1

النسبة من رأس
المال
%

عدد األسهم كما النسبة من رأس
في  2017/12/31المال %

التغير
العدد

النسبة %

محمد أحمد علي رضا

531,000

0.78

837,800

1.03

306,800

0.31

عامر عبدالله علي رضا

26,398

0.04

31,677

0.04

5,279

-

عدنان عبدالله ميمني

239,700

0.35

544,102

0.67

304,402

0.89

علوي محمد كامل

1,000

0.00

243,600

0.30

242,600

202.00

صالح أحمد حفني

1,000

0.00

1,200

0.00

200

-

وليد عبدالعزيز كيال

2,000

0.00

2,400

0.00

400

-

عبد العزيز المشعل

2,500,000

3.68

2,760,000

3.38

()260,000

()0.08

عبدالعزيز عبداللطيف جزار

17,000

0.03

20,400

0.03

3,400

-

إحصائية لتملك أسهم الشركة
تقسيم المساهمين حسب نسبة تملكهم كما في  31ديسمبر 2017م :
المساهمين

ملكية األسهم

االسهم

أقل من  20سهم

العدد
1,344

النسبة %

العدد

النسبة %

من  20إلى  99سهم

1,290

10.3

72,314

0.1

من  100إلى  499سهم

3,368

26.9

842,408

1.0

من  500إلى  999سهم

1,541

12.3

1,065,603

1.3

من  1000إلى  19999سهم

4,472

35.7

18,168,584

22.3

من  20,000إلى  99,999سهم

403

3.2

16,046,802

19.7

من  100,000إلى  999,999سهم

95

0.8

22,914,007

28.1

من  1,000,000إلى  4,999,999سهم

6

0.0

10,491,468

12.9

أكثر من  5,000,000سهم

1

0.0

11,992,924

14.7

المجموع

12,520

%100.0

81,600,000

%100.0

10.7

5,890

0.0

فئات المساهمين كما في  31ديسمبر 2017م :

64

فئة المساهم

العدد

شركات

21

عدد األسهم
المملوكة

16,422,263

صناديق استثمارية

18

5,304,201

6.50

افراد

12,481

59,873,536

73.37

المجموع

12,520

81,600,000

%100.0

قطاعات األعمال

التحليل المالي

الهيكل االداري والتنظيمي

حوكمة الشركات       التوقعات  المستقبلية       القوائم المالية
صفحة 63-51

النسبة %
20.13

تصنيف المساهمين كما في  31ديسمبر 2017م  -حسب الجنسية :
عدد األسهم
المملوكة

الجنسية

النسبة %
98.94

السعودية

80,736,985

اليمن

295,127

0.36

مصر

92,501

0.11

أخرى ( 21دولة)

475,387

0,59

المجموع

81,600,000

%100.0

أعلى عشرة مساهمين كما في  31ديسمبر 2017م  -من الشركات:
الشركات

عدد األسهم المملوكة

النسبة %

شركة زينل للصناعات المحدوده

11,992,924

14.70

صندوق االستثمار المالية لالستثمار 24

3,074,640

3.77

الشركة السعوديه للخدمات والتشغيل

1,280,892

1.57

شركة ارامكو السعودية الدارة االستثمار

1,104,192

1.35

شركة لؤلؤه الخليج للتجاره

1,080,000

1.32

الشركة العربيه لتجارة المواد السائبه

701,400

0.86

شركه الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة

306,000

0.38

شركة مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث

252,708

0.31

شركة اوراق الصفا

244,012

0.30

صندوق فالكم لالسهم السعودية

182,552

0.22

المجموع

20,219,320

%24.78

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

06

عادة للمخاطر والشكوك وفق عدة عوامل اقتصادية وسياسية مختلفة،
ً
* هذا القسم من التقرير السنوي يتضمن بيانات مستقبلية تطلعيه ،فمثل هذه التوقعات تخضع
وكثير منها خارج عن سيطرة شركة سيسكو ،قد يكون سببها التطور الفعلي أو النتائج التي قد تختلف عن التوقعات المرجوة في هذا التقرير.

تماشياً مع برنامج التحول الوطني  2020المنبثق عن
رؤية المملكة  2030لتكون منهجاً وخارطة طريق
للعمل االقتصادي والتنموي في المملكة التي
العامة
قد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات
ّ
الخاصة بها ،لتكون
للمملكة ،واألهداف وااللتزامات
ّ
كافة المستويات لتعزيز
رائدا على ّ
المملكة نموذجا ً
اإليرادات غير النفطية وكنتيجة للتدابير واالجراءات
المعلنة والتي تم تنفيذ بعضها بالفعل
المختلفة ُ
فمن المتوقع أن تستمر شركة سيسكو في
مواجهة هذه التغيرات خالل العام 2018م وقد
تستمر الى منتصف عام 2019م.
مــن المتوقــع أن يســتمر االداء العــام القتصــاد المملكــة لعــام 2018م مشــابهاً
لعــام 2017م مــن حيــث األداء االقتصــادي ،وسيشــهد العــام التنفيــذ الفعلــي لبعــض
المبــادرات الحكوميــة التــي تــم اقرارهــا فــي عامــي 2016م و2017م فــي تفعيــل دور
القطــاع الخــاص للمشــاركة فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة وبالــذات فــي قطــاع الميــاه
حيــث سيشــهد عــام  2018م طــرح عــدد مــن مشــاريع الميــاه لتطويرهــا مــن قبــل القطــاع
الخــاص .وتتوقــع سيســكو أن يكــون لهــا دور مثمــر فــي تلــك المشــاريع.
مــع نهايــة العــام 2017م تــم تحويــل المؤسســة العامــة للموانــئ الــى هيئــة مســتقلة
والــذي بــدوره سيســاهم فــي رؤيــة المملكــة لتفعيــل مكانــة الموانــئ الســعودية فــي
المشــاركة مــع قطــاع الخدمــات اللوجســتية لتصبــح المملكــة مركــزاً عالميــاً فــي هــذا
المجــال .وكذلــك ســيكون للهيئــة العامــة للموانــئ دور أساســي ومهــم فــي تطويــر
الخطــط االســتراتيجية المســتقبلية لجميــع موانــئ المملكــة وعلــى وجــه الخصــوص
مينــاء جــدة االســامي االمــر الــذي مــن شــأنه فتــح المجــال لشــركة سيســكو للمشــاركة
فــي تحقيــق هــذه الخطــط بمشــيئة اللــه.
ومــع تطــور قطــاع التجــارة االلكترونيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــان هــذا
ســيكون لــه أثــر ايجابــي علــى قطــاع الخدمــات اللوجســتية بشــكل عــام ممــا سيســاهم
فــي نمــو هــذا القطــاع وتنــوع المجــاالت التــي قــد تنتــج عــن ذلــك ،هــذا وقــد شــهد
ومثــاال علــى ذلــك اســتحواذ شــركة أمــازون
الســوق تطــور فعلــي فــي هــذا المجــال
ً
العالميــة علــى شــركتي (نــون) و (ســوق) المتخصصــة فــي التجــارة االلكترونيــة.
علــى المــدى القريــب تســعى شــركة سيســكو الــى التركيــز علــى تحســين االداء وزيــادة
االنتاجيــة فــي شــركاتها القائمــة وفــي نفــس الوقــت التهيئــة واالســتعداد للفــرص
المســتقبلية المتاحــة aبــاذن اللــه تعالــى.
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القوائم المالية

07
الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م

kpmg
جي
كي بي ام

تقرير المراجع المستقل
إلى السادة  /مساهمي

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)

جدة ،المملكة العربية السعودية.
الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للشركة السعودية للخدمات الصناعية ("الشركة") وشركاتها التابعة (ويشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة") ،والتي تشمل قائمة
المركز المالي كما في  31ديسمبر  2017م ،وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في
ذلك التاريخ ،واإليضاحات ،المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.
وفي رأينا ،فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل ،من جميع الجوانب الجوهرية ،المركز المالي للمجموعة كما في  31ديسمبر 2017م وأداءها المالي
وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير
ً
الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ
واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
أساس الرأي
وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم
ً
لقد قمنا بالمراجعة
"مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا .ونحن مستقلون عن المجموعة وفق ًا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية
السعودية ذات الصلة ب مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ،كما وفينا أيض ًا بمتطلبات سلوك وآداب المهنة األخرى وفق ًا لتلك القواعد .ونعتقد أن أدلة المراجعة
التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس ًا لرأينا في المراجعة.
األمور الرئيسية للمراجعة
األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األم ور التي كانت ،بحسب حكمنا المهني ،لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية .وقد تم
منفصال في تلك األمور.
تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل ،وعند تكوين رأينا فيها ،ولم نقدم رأي ًا
ً

كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ،شركة مهنية
مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة شركات
كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمية ،شركة تعاونية
سويسرية.
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kpmg
جي
كي بي ام
تقييم انخفاض الموجودات غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات
باإلشارة إلى اإليضاحات 3.5 :و  3.6الخاص بالسياسة المحاسبية المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة على التوالي ،وكذلك
اإليضاحات  4و  5على التوالي الخاصة باإلفصاحات ذات العالقة.
كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا

أمر رئيسي للمراجعة
كما في  31ديسمبر 2017م ،بلغت القيمة الدفترية للموجودات غير
الملموسة للمجموعة  1,239مليون ريال سعودي (2016م 1,308 :مليون
ريال سعودي) .تشتمل الموجودات غير الملموسة بشكل أساسي على
حقوق امتياز الميناء وحق استخدام األرض والتي تم االعتراف بها من
قبل المجموعة نتيجة التفاقية البناء والتشغيل والنقل (االتفاقية) مع
المؤسسة العامة للموانئ السعودية لبناء وتشغيل محطة حاويات في
ميناء جدة اإلسالمي.
أيضا ممتلكات وآالت
كما في  31ديسمبر 2017م ،كان لدى المجموعة ً
ومعدات بمبلغ  927.1مليون ريال سعودي (2016م 745.1 :مليون ريال
سعودي) .وتشمل هذه بشكل أساسي محطات الحاويات واألرصفة
والرافعات ومرافق التخزين ومحطات التحلية والموجودات ذات الصلة.
معا في أصغر
لغرض اختبار انخفاض القيمة يتم تجميع الموجودات ً
مجموعة من الموجودات التي تنتج التدفقات النقدية من االستخدام
المستمر (وحدة توليد النقد) التي تكون مستقلة بشكل كبير عن
التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو الوحدات المولدة للنقد
األخرى.

وتضمنت إجراءات المراجعة ما يلي:
-

تقييم اإلجراءات التي حددتها إدارة المجموعة فيما يتعلق بتقييم انخفاض
قيمة األصول غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات واختبار تصميم
وتنفيذ وفعالية الضوابط الرقابية؛

-

تقييم مدى معقولية ومالءمة االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالتدفقات
النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدالت النمو والخصم المستخدمة من
قبل اإلدارة في حساب القيمة المستخدمة ،وإجراء تحليل الحساسية على
االفتراضات الرئيسية من خالل استخدام متخصصي التقييم؛

-

مقارنة االفتراضات الرئيسية مع المعايير المستخدمة في القطاع ،كما طبقنا
فهمنا للتوقعات المستقبلية لألعمال من المصادر الداخلية والخارجية،
وكذلك مقارنة التوقعات مع التجارب السابقة؛

-

التحقق من دقة واكتمال المعلومات المستخدمة من قبل اإلدارة لتقييم
انخفاض القيمة؛ و

-

تقييم مدى كفاية اإلفصاحات عن القوائم المالية فيما يتعلق بالمعايير
المحاسبية المطبقة ،بما في ذلك اإلفصاحات عن االفتراضات الرئيسية
واألحكام والحساسية.

يتضمن تقييم المجموعة للقيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة
أحكاما هامة .وهذا ينطوي على طرق نموذجية ،والتي
للنقد استخدام
ً
تتطلب قدرا كبيرا من الحكم والتقديرات غير المؤكدة .كما يتطلب
تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ومعدالت الخصم والنمو
المرتبطة بها بناء على رأي اإلدارة حول توقعات األعمال المستقبلية
في وقت التقييم.
لقد أخذنا في االعتبار تقييم انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة
والممتلكات واآلالت والمعدات كمسألة رئيسية للمراجعة بسبب وجود
أحكام هامة وعدم التأكد من التقديرات.
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جي
كي بي ام
استرداد الذمم المدينة التجارية
باإلشارة إلى اإليضاح  3.3الخاص بالسياسة المحاسبية المتعلقة بالذمم المدينة التجارية واإليضاحات  10و 30.2.3المتعلقة باإلفصاحات ذات العالقة.
كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا

أمر رئيسي للمراجعة
كما في  31ديسمبر 2017م ،بلغ إجمالي الذمم المدينة التجارية
للمجموعة ،بما في ذلك الذمم المدينة لألطراف ذات العالقة
البالغة  63.26مليون ريال سعودي (2016م 70.09 :مليون ريال
سعودي) مقابل تسجيل مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها
بمبلغ  5.55مليون ريال سعودي (2016م 2.65 :مليون ريال سعودي).
إن مخصصات المجموعة للديون المشكوك في تحصيلها تستند
إلى أفضل تقديرات اإلدارة ويتم تقديرها من خالل األخذ في
االعتبار التاريخ االئتماني لعمالء المجموعة والظروف الحالية
للسوق والعميل.
لقد حددنا تقييم قابلية استرداد الذمم المدينة التجارية كمسألة
رئيسية للمراجعة ألن تقدير القيمة القابلة لالسترداد ينطوي على
عدم التأكد ويتطلب ممارسة حكم هام من قبل اإلدارة.

kpmg

وتضمنت إجراءات المراجعة ما يلي:
-

تقييم تصميم وتنفيذ واختبار مدى كفاءة تشغيل الضوابط الرقابية الداخلية
المعدة من قبل اإلدارة والمتعلقة بمراقبة االئتمان وتحديد مخصصات الديون
المشكوك في تحصيلها؛

-

تقييم مدى مالءمة النموذج المستخدم من قبل اإلدارة لتحديد مخصص
الديون المشكوك في تحصيلها والتحقق من الدقة الحسابية لمخصص الديون
المشكوك في تحصيلها المعد من قبل اإلدارة؛

-

تقييم مدى دقة تقرير أعمار الذمم المدينة التجارية الذي تستخدمه اإلدارة في
تقييم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من خالل استخدام متخصصي
تكنولوجيا المعلومات؛

-

بالنسبة لعينة من الذمم المدينة ،تم مناقشة وطرح فهم اإلدارة للوضع المالي
للمدينين ،والقطاعات التي يعمل فيها العمالء؛

-

طلبنا مصادقات العمالء على األرصدة الرئيسية القائمة في نهاية السنة وتم
مطابقة الردود مع دفاتر المجموعة؛ و

-

بالنسبة لعينة من الذمم المدينة ،تمت مراجعة المبالغ النقدية المستلمة من
المدينين بعد نهاية السنة للتأكد من وجهة نظر اإلدارة بشأن إمكانية استرداد
هذه الذمم المدينة.

مخصص تكاليف استبدال الموجودات
باإلشارة إلى اإليضاح  3.12الخاص بالسياسة المحاسبية المتعلقة بمخصص تكاليف استبدال الموجودات واإليضاح  18المتعلق باإلفصاح ذات العالقة.
أمر رئيسي للمراجعة
في  31ديسمبر 2017م ،احتفظت المجموعة بمبلغ 65.84
مليون ريال سعودي (2016م 54.39 :مليون ريال سعودي)
فيما يتعلق بالتزامها باستبدال وصيانة بعض اآلالت
والمعدات ("المعدات") خالل فترة عقد امتياز الخدمة
(االتفاقية) مع المؤسسة العامة للموانئ السعودية.
يدرج مخصص المجموعة لتكلفة استبدال الموجودات
بالقيمة الحالية لتكلفة االستبدال المستهلكة للموجودات
القابلة لالستبدال في المستقبل وفقا للمتطلبات
التعاقدية لالتفاقية ويعتمد على أفضل تقدير لإلدارة
لمبلغ وتوقيت التدفقات النقدية الخارجة ومعدالت
التضخم ومعدالت الخصم.
حددنا مخصص تكلفة استبدال األصول كمسألة أساسية
للمراجعة ألن تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية
الخارجة ،ومعدالت التضخم المطبقة في المستقبل واختيار
معدالت الخصم المناسبة ينطوي على عدم تأكد متأصل
ويتطلب ممارسة حكم هام من قبل اإلدارة.

سيسكو | التقرير السنوي 2017م

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا
وتضمنت إجراءات المراجعة ما يلي:
-

تقييم مدى النموذج المستخدم من قبل اإلدارة لتحديد مخصص تكلفة استبدال
الموجودات؛

-

التحقق من اإلكتمال عن طريق عينة من الموجودات للتأكد من وجودها في إحتساب
المخصص أن تحديد المخصص لجميع الموجودات المطلوب صيانتها  /استبدالها
بموجب االتفاقية.

-

تقييم مدى معقولية توقيت التدفقات النقدية الخارجة المقدرة من قبل اإلدارة على
أساس العمر اإلنتاجي المتبقي لألصول المتشابهة القائمة المستخدمة حاليا .تقييم
مدى مالءمة مبلغ تقديرات التدفقات النقدية الخارجة من خالل المقارنة مع أسعار
السوق الحالية لمثل هذه المعدات مع مراعاة التضخم واالستهالك في الفترات
المستقبلية.

-

مشاركة متخصص التقييم لدينا للمساعدة في تقييم مدى مالءمة معدالت الخصم
ومعدالت التضخم المطبقة وإجراء تحليل الحساسية على االفتراضات الرئيسية؛

-

مقارنة االفتراضات الرئيسية بمعايير القطاع ،وتطبيق فهمنا لألعمال التجارية ومقارنة
التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة مع التجارب السابقة؛

-

التحقق من الدقة الحسابية لمخصص تكلفة استبدال األصول باستخدام المنهجية
المعتمدة من قبل اإلدارة واالفتراضات المستخدمة.

-

تقييم كفاية اإلفصاحات عن القوائم المالية ،بما في ذلك اإلفصاحات عن االفتراضات
الرئيسية واألحكام والحساسية.
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kpmgجي
كي بي ام
التغير في إطار إعداد القوائم المالية
باإلشارة إلى اإليضاح  2الخاص بأساس إعداد القوائم المالية المتعلقة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية واإليضاح  31المتعلق باإلفصاح عن أثر تطبيق
المعايير الدولية للتقارير المالية.
أمر رئيسي للمراجعة

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا

بالنسبة لجميع الفترات وحتى السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م ،كانت
المجموعة تقوم بإعداد وعرض قوائمها المالية النظامية وفقاً لمعايير
المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

قمنا بإجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق بالتغير في إطار إعداد القوائم
المالية:

بالنسبة للفترات المالية التي تبدأ من  1يناير 2017م ،تتطلب اللوائح
المعمول بها من المجموعة إعداد وعرض قوائم المالية وفق ًا للمعايير
الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
والمعتمدة في المملكة العربية السعودية وكذلك المعايير واإلصدارات
األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (المعايير
الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية).
وعليه ،قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  2017م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في
المملكة العربية السعودية باستخدام المعيار الدولي للتقرير المالي 1
"تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة".
وكجزء من هذا التحول للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في
تحليال تفصيلياً لتحديد
المملكة العربية السعودية ،أجرت إدارة المجموعة
ً
االختالفات بين اإلطار السابق إلعداد القوائم المالية والمعايير الدولية
للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وتحديد تسويات
التحول وفق ًا لتحليل الفروق والمتطلبات ذات الصلة بالمعيار الدولي
للتقارير المالية  1وتقييم اإلفصاحات اإلضافية المطلوبة في القوائم
المالية.

-

األخذ باالعتبار عملية إدارة المجموعة في تطبيق المعايير الدولية
للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وخاصة فيما
يتعلق باألمور التي تتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها؛

-

الحصول على فهم للتحليل الذي نفذته اإلدارة لتحديد جميع
االختالفات الجوهرية بين اإلطار السابق للقوائم المالية والمعايير
الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية التي
قد يكون لها أثر على القوائم المالية للمجموعة؛

-

تقييم نتائج تحليل اإلدارة والقرارات األساسية المتخذة فيما يتعلق
بالتحول باستخدام معرفتنا بالمتطلبات ذات العالقة بالمعايير الدولية
للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وفهمنا
ألعمال وأنشطة المجموعة؛

-

اختبار تسويات التحول باألخذ باالعتبار تحليل الفروق الذي قامت به
اإلدارة والمعلومات المالية المتعلقة بها واحتساب هذه التسويات؛ و

-

تقييم اإلفصاحات المستخدمة فيما يتعلق بالتحول إلى المعايير الدولية
للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية من خالل
األخذ باالعتبار المتطلبات ذات العالقة بالمعيار الدولي للتقارير المالية
.1

تم اعتبار ذلك كأمر رئيسي للمراجعة حيث أن تسويات التحول تتطلب تغير ًا
في إطار إعداد القوائم المالية واإلفصاحات حولها في القوائم المالية
تتطلب اهتماماً إضافي ًا خالل مراجعتنا.
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جي
كي بي ام
kpmg
المعلوماتاألخرى

إن اإلدارة مسئولة عن المعلومات األخرى .وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي ،ولكن ال تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا
عنها ،ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.
فيها.
التأكيدي 

االستنتاج

أشكال

ولننُ بديأي شكلمن
الماليةالموحدة المعلوماتاألخرى ،

القوائم

في
رأينا 
يغطي 

وال

في
فعل ذلك ،األخذ  
وعند  

عندما تصبح متاحة ،

الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله 

المالية 

للقوائم 

وبخصوص مراجعتنا 

أو يظهر
حصلنا عليها خالل المراجعة  ،

التي 
أو مع المعرفة  
المالية الموحدة  ،

القوائم 

متسقة بشكل جوهري مع 

المعلومات األخرى غير 

إذا كانت 
الحسبان ما  


محرفةبشكل جوهري.

أنها
أخرى 
بطريقة 


األمرللمكلفينبالحوكمة.
عن 
مطالبينباإلبالغ 

جوهريفيه ،نكون

تحريف

وجود

إلى
إذاَ خلُ َصنا 
السنوي  ،

التقرير

نقرأ
عندما 

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة.
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها العادل ،وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية،
والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واألحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي ،وهي
المس ؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية ،لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري ،سواء بسبب غش أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية وعن اإلفصاح ،بحسب
مقتضى الحال ،عن األمور ذات العالقة باالستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تكن هناك نية لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها ،أو ليس
هناك خيار بديل بخالف ذلك.
والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة.
مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة
سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وإصدار
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري
ً
عال من التأكيد ،إال أنه ليس ضمانا على أن المراجعة التي تم القيام بها وفق ًا للمعايير الدولية
تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوى ٍ
للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائم ًا عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً .ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ،
وتُ َعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه
القوائم المالية الموحدة.
وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني
ً
وكجزء من المراجعة
أيضا:
خالل المراجعة .وعلينا ً


سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة
تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة وتقديرها
ً
أساسا لرأينا .ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر
لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبةلتوفير
ً
الناتج عن خطأ ،ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.



الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة ،من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ،وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية الرقابة
الداخلية بالمجموعة.



تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ،ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.



واستنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ،ما إذا كان هناك عدم
استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة،
ً
تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبير ًا بشأن قدرة المجموعة على البقاء كمجموعة مستمرة .وإذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد
جوهري ،يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة ،وإذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية،
يتعين علينا تعديل رأينا .تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف المستقبلية
قد تتسببفي توقف المجموعة عن البقاء كمجموعة مستمرة.



تقييم العرض الشامل وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تظهر المعامالت
واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرض ًا عادال.



الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة ،إلبداء رأي حول
القوائم المالية الموحدة .ونحن مسؤولون عن توجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة .ونظل الجهة الوحيدة المسئولة عن رأينا في
المراجعة.
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كي بي ام جي
kpmg

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة ،فيما يتعلق ،من بين أمور أخرى ،بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة ،بما في ذلك أي أوجه قصور
مهمة في الرقابة الداخلية يتم اكتشافها خالل مراجعتنا للشركة السعودية للخدمات الصناعية ("الشركة") وشركاتها التابعة ("المجموعة").
األخرى

واألمور 

العالقات 

باالستقالل ،وأبلغناهم بجميع 

المتعلقة 

الصلة 

بالمتطلبات األخالقية ذات 

التزمنا 

قد 
بأننا  
يفيد  
ببيان  
بالحوكمة  

المكلفين 

زودنا أيض ًا 
لقد  

العالقة.

إجراءاتالوقاية ذات

مقتضىالحال

وبحسب

استقاللنا،

على
تؤثر 
أنها 
معقول 

بشكل

نعتقد

التيقد
 
على
وبناء  
الحاليةً  ،

القوائم المالية الموحدة للسنة 

مراجعة 

عند 
البالغة  

كانت لها األهمية 

التي 
األمور  

نحدد تلك 

بالحوكمة ،

للمكلفين 

إبالغها 

تم 
التي  
األمور  

ومن 

أن
نرى 
للغاية ،

ظروفنادرة

في
عندما  ،

أو
األمر ،

عن
العلني 

اإلفصاح

نظامأو الئحة

لميمنع
فيتقريرناما 
األمور 

هذه
للمراجعة .ونوضح 

الرئيسة

األمور

ذلك تُ َعد
اإلبالغ.

منذلك
العامة 

المصلحة

فوائد

ذلك
لفعل 

السلبية

أنتفوق التبعات
معقول 

المتوقعبشكل

من
أنه 
بسبب 

فيتقريرنا
عنه 
اإلبالغ 

يتم
أال 
األمر ينبغي 
عن /كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

ــــــــــــــــــ
إبراهيم عبود باعشن
ترخيص رقم 382
جدة في  10رجب 1439هـ
الموافق  27مارس 2018م
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قطاعات األعمال

التحليل المالي

الهيكل االداري والتنظيمي

حوكمة الشركات

التوقعات المستقبلية

القوائم المالية

صفحة 143-66

kpmgجي
كي بي ام
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)

اإليضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة:
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
العقارات االستثمارية
االستثمارات
ذمم مدينة تجارية
األدوات المالية المشتقة
إجمالي الموجودات غير المتداولة

4
5
6
7
( 10أ)
8

الموجودات المتداولة:
المخزون
األدوات المالية المشتقة
ذمم مدينة تجارية وأخرى
النقد وما في حكمه
إجمالي الموجودات المتداولة

9
8
10
11

إجمالي الموجودات
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطي نظامي
احتياطي خاص
االحتياطيات األخرى
أرباح مبقاة
حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم
الحصص غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة:
قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصصات طويلة األجل
األدوات المالية المشتقة
إجمالي المطلوبات غير المتداولة

12
13
13

15

16
17
18
8

مطلوبات متداولة:
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت
بنكية
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى
زكاة وضريبة دخل مستحقة
األدوات المالية المشتقة
إجمالي المطلوبات المتداولة

16
19
26
8

 31ديسمبر
2016م

 31ديسمبر
2017م

 1يناير
2016م

927,089,954
1,238,841,157
152,430,488
180,297,457
8,376,771
-2,507,035,827

745,108,466
1,307,795,154
147,754,208
117,473,281
--2,318,131,109

542,840,521
1,372,639,229
153,971,188
113,366,647
-4,236
2,182,821,821

25,502,589
-101,588,415
150,707,941
277,798,945

31,120,218
24,930
113,936,782
195,404,320
340,486,250

27,113,415
-118,565,253
252,669,021
398,347,689

2,784,834,772

2,658,617,359

2,581,169,510

816,000,000
36,409,063
66,615,976
-10,697,262
137,569,208
1,067,291,509
476,769,749
1,544,061,258

680,000,000
36,409,063
39,758,712
19,869,813
8,061,385
224,218,431
1,008,317,404
476,874,551
1,485,191,955

680,000,000
36,409,063
30,549,496
15,265,205
13,151,743
184,170,646
959,546,153
456,029,897
1,415,576,050

839,710,326
26,693,232
66,040,748
-932,444,306

836,401,581
21,883,821
54,602,445
-912,887,847

838,185,086
20,635,597
44,661,233
17,276
903,499,192

146,391,442
156,841,685
5,096,081
-308,329,208

116,017,870
136,473,154
7,536,803
509,730
260,537,557

112,482,638
138,511,452
11,100,178
-262,094,268

إجمالي المطلوبات

1,240,773,514

1,173,425,404

1,165,593,460

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

2,784,834,772

2,658,617,359

2,581,169,510

جزءا ال يتجزأ من
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم (ً )32
هذه القوائم المالية الموحدة.
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kpmg
بي ام جي
كي
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
اإليضاح
21

إيرادات
تكلفة اإليرادات

2016م

2017م
562,406,807
)(363.719.899

690,772,150
)(398,063,180

198.686.908

292,708,970

)(19,467,177
)(105.299.727
27,553,350

)(12,982,042
)(121,744,287
10,365,647

الدخل التشغيلي

101,473,354

168,348,288

تكاليف التمويل
إيرادات تمويل
الحصة في نتائج شركات زميلة محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية ،بالصافي

)(34,993,996
608,742

)(36,279,222
1,647,722

22

مجمل الربح
23
24

مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية

25

إيرادات أخرى

2-7

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل

26

الربح للسنة

20,735,689

11,650,224

87,823,789

145,367,012

)(6,702,089

)(9,330,322

81.121.700

136,036,690

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها إلى ربح أو خسارة

2-17

)(2,999,425

)(712,349

إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين
الحصة في خسائر شركات زميلة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

2-7

)(521,236

)(525,569

484,800

)(471,760

2,538,197

)(1,287,914

الخسارة الشاملة األخرى

)(497,664

)(2,997,592

إجمالي الدخل الشامل للسنة

80,624,036

133,039,098

الحقا إلى ربح أو خسارة
ً
بنود قد يعاد تصنيفها

تحوطات التدفقات النقدية  -الحصة الفاعلة في التغيرات في القيمة العادلة
الموجودات المالية المتاحة للبيع  -صافي التغير في القيمة العادلة

3-7

جزءا ال يتجزأ من
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم (ً )32
هذه القوائم المالية الموحدة.
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قطاعات األعمال

التحليل المالي

الهيكل االداري والتنظيمي

حوكمة الشركات

التوقعات المستقبلية

القوائم المالية

صفحة 143-66

بي ام جي
كي
kpmg
قائمة الدخل أو الدخل الشامل اآلخر الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)

إيضاح

2016م

2017م

صافي الربح العائد إلى:
-

المساهمين في الشركة األم

-

حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة

15

صافي ربح السنة

58,811,404
22,310,296

90,256,095
45,780,595

81.121.700

136,036,690

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
-

المساهمين في الشركة األم

-

حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي الربح في الشركات التابعة

15

إجمالي الدخل الشامل للسنة

58,974,105

87,690,995

21,649,931

45,348,103

80,624,036

133,039,098

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

27

0.72

1.11

جزءا ال يتجزأ من
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم (ً )32
هذه القوائم المالية الموحدة.
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الرصيد في  31ديسمبر 2017م

مسيطرة بواسطة شركات تابعة

توزيعات أرباح مدفوعة إلى حقوق غير

المحول بين االحتياطيات (إيضاح )13

المحول إلى االحتياطي النظامي (إيضاح )13

معامالت  /تغيرات أخرى

إصدار أسهم مجانية (إيضاح )12

المعامالت مع مالكي الشركة

الدخل الشامل اآلخر

الربح خالل الفترة

إجمالي الدخل الشامل

الرصيد في  1يناير 2017م

816,000,000

--

--

--

136,000,000

--

--

680,000,000

رأس المال

36,409,063

--

--

--

--

--

--

36,409,063

عالوة اإلصدار

66,615,976

--

20,976,123

5,881,141

--

--

--

39,758,712

النظامي

االحتياطي

1,133,474

--

--

--

--

--

--

1,133,474

من استثمارات

مقابل تقلبات

--

--

--

--

--

289,950

--

)(289,950

التدفقات النقدية

9,563,788

--

--

--

--

2,345,927

--

7,217,861

متاحة للبيع

هذه القوائم المالية الموحدة.

جزءا ال يتجزأ من
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم (ً )32

--

--

)(20,976,123

1,106,310

--

--

--

19,869,813

االحتياطي الخاص

(إيضاح )14

الشركات التابعة

الملكية في

تأثير تخفيض نسبة

احتياطي التحوط أرباح غير محققة

االحتياطيات األخرى

137,569,208

--

--

)(6,987,451

)(136,000,000

)(2,473,176

58,811,404

224,218,431

األرباح المبقاة

1,067,291,509

--

--

--

--

162,701

58,811,404

1,008,317,404

اإلجمالي

476,769,749

)(21,754,733

1,544,061,258

)(21,754,733

--

--

--

--

--

--

)(660,365

81.121.700

)(497,664

22,310,296

476,874,551

1,485,191,955

غير المسيطرة

حقوق الملكية

إجمالي حقوق الملكية
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قطاعات األعمال

التحليل المالي

الهيكل االداري والتنظيمي

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

التوقعات المستقبلية

صفحة 143-66

حوكمة الشركات

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)

القوائم المالية

الرصيد في  31ديسمبر 2016م

معامالت  /تغيرات أخرى
المحول إلى االحتياطيات (إيضاح )13
توزيعات أرباح مدفوعة إلى حقوق غير
مسيطرة بواسطة شركات تابعة
صافي الحركة في حقوق الملكية غير
المسيطرة

المعامالت مع مالكي الشركة
المعامالت مع الحصص غير المسيطرة
بدون تغير في السيطرة
توزيعات أرباح مدفوعة
توزيعات أخرى

إجمالي الدخل الشامل
الربح خالل الفترة
الدخل الشامل اآلخر

الرصيد في  1يناير 2016م

680,000,000

--

--

--

----

---

680,000,000

رأس المال

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)

36,409,063

--

--

--

----

---

36,409,063

عالوة اإلصدار

39,758,712

--

--

9,209,216

----

---

30,549,496

االحتياطي
النظامي

1,133,474

--

--

--

)(3,519,744
---

---

)(289,950

--

--

--

----

-)(282,700

7,217,861

--

--

--

----

-)(1,287,914

جزءا ال يتجزأ من
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم (ً )32
هذه القوائم المالية الموحدة.

19,869,813

--

--

4,604,608

----

---

15,265,205

4,653,218

)(7,250

8,505,775

تأثير تخفيض نسبة
التحوط مقابل أرباح غير محققة
الملكية في
الشركات التابعة تقلبات التدفقات من استثمارات
متاحة للبيع
النقدية احتياطي
(إيضاح )14
االحتياطي الخاص

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

االحتياطيات األخرى

224,218,431

--

--

)(13,813,824

-)(34,000,000
)(1,400,000

90,256,095
)(994,486

184,170,646

األرباح المبقاة

1,008,317,404

--

--

--

)(3,519,744
)(34,000,000
)(1,400,000

90,256,095
)(2,565,100

959,546,153

اإلجمالي

476,874,551

)(892,193

)(12,131,000

--

)(11,480,256
---

45,780,595
)(432,492

456,029,897

1,485,191,955

)(892,193

)(12,131,000

--

)(15,000,000
)(34,000,000
)(1,400,000

136,036,690
)(2,997,592

1,415,576,050

حقوق الملكية
غير المسيطرة

اإلجمالي حقوق
الملكية
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
2017م

اإليضاح

األنشطة التشغيلية:
الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

تسويات لـ:

االستهالك واإلطفاء
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
خسائر استبعاد ممتلكات ،آالت ومعدات
حصة الشركة في نتائج شركات زميلة محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية،
بالصافي
مخصص ( /عكس مخصص) ديون مشكوك في تحصيلها
استهالك إيجارات مقدمة
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ مشطوبة
إطفاء إيرادات مؤجلة
مخزون مشطوب
مخصص مخزون راكد وبطئ الحركة
مخصص تكلفة استبدال موجودات
أعباء تمويل

87.823.789

145,367,012

 5 ،4و 6
2-17
25

137,592,260
5,709,749
160,506

128,318,031
4,830,945
135,569

2-7
3-2-30

)(20,735,689
3,777,935
4,103,037
625,250
)(18,910
-3,203,831
9,416,666
34,993,996

)(11,650,224
)(366,014
4,103,037
-)(20,329
618,240
-8,093,785
36,279,222

81,525
2,413,798
20,483,650

4,994,485
)(4,625,043
)(2,107,412

1-4

18

266,652,420

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ذمم مدينة تجارية وأخرى
المخزون
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى
النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
أعباء تمويلية مدفوعة

2-17

زكاة وضريبة دخل مدفوعة

26

صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية:
تأثير المعامالت مع الحصص غير المسيطرة دون تغير في السيطرة
توزيعات أرباح مستلمة من حصص في شركات زميلة محاسب عنها بطريقة
حقوق الملكية
إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات
إضافات إلى استثمارات مصنفة كاستثمارات متاحة للبيع
المحصل من استبعاد ممتلكات ،آالت ومعدات

15
2-7
 5 ،4و 6
1-3-7

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية:
صافي التغير في قروض وتسهيالت بنكية
سداد قروض وتسهيالت بنكية
توزيعات أرباح والتوزيعات األخرى
توزيعات أرباح مدفوعة إلى حقوق غير مسيطرة بواسطة شركات تابعة
صافي الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

11

النقد وما في حكمه في بداية السنة

11

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

315,709,274

289,631,393

313,971,304

)(3,981,921
)(32,414,745
)(9,684,498

)(4,295,070
)(34,342,352
)(12,893,697

--

)(15,000,000

9,928,474
)(257,004,033
)(50,000,000
1,004,404

5,730,107
)(259,859,141
-198,651

145,763,944
)(116,184,664
-)(21,754,733
-7,824,547

114,329,781
)(116,681,091
)(35,400,000
)(12,131,000
)(892,193
)(50,774,503

)(44,696,379
195,404,320

)(57,264,701
252,669,021

243,550,229

)(296,071,155

صافي التغير في النقد وما في حكمه

2016م

150,707,941

262,440,185

)(268,930,383

195,404,320

جزءا ال يتجزأ من
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم (ً )32
هذه القوائم المالية الموحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
.1

التنظيم واألنشطة الرئيسية
الشركة السعودية للخدمات الصناعية ("الشركة" أو "الشركة األم" أو "سيسكو") هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفق ًا لنظام الشركات السعودي بموجب قرار وزارة
التجارة رقم  223بتاريخ  7ربيع األول 1409هـ (الموافق  18أكتوبر 1988م) ،وإن الشركة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  4030062502بتاريخ  10ربيع الثاني 1409هـ (الموافق
 20نوفمبر  1988م) ،وتزاول الشركة نشاطها في أعمال الصيانة ،التشغيل واإلدارة للمصانع والمرافق الصناعية ،وإنشاء المباني السكنية وكافة المرافق والخدمات التابعة
لها من مراكز ترفيهية وأسواق ومطاعم ومشروعات اإلعاشة ،وإقامة المستشفيات والمستوصفات لتأمين الخدمات الصحية للعاملين بالمصانع والشركات الصناعية
وتسويق منتجات المصانع محلي ًا وعالمي ًا والخدمات الرسمية واالشتراك في تأسيس الشركات .يتمثل النشاط الرئيسي للشركة األم في الشركات التابعة وإدارتها.
يقع المركز الرئيسي للشركة األم في العنوان التالي:
المركز السعودي لألعمال
ص.ب 14221
جدة ،21424
المملكة العربية السعودية
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة موجودات ،مطلوبات ونتائج عمليات الشركة األم وشركاتها التابعة التالية ("المجموعة"):

.2

الشركة

بلد التأسيس

الملكية الفعلية
2016م
2017م

األنشطة الرئيسة

الشركة السعودية لتنمية التجارة
والصادرات المحدودة ("تصدير")

المملكة العربية
السعودية

%76

%76

إدارة وتشغيل مشروع التخزين وإعادة التصدير المقام
على األرض المستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي.

شركة كنداسة لخدمات المياه – شركة
مساهمة مقفلة ("كنداسة")

المملكة العربية
السعودية

%65

%65

محطات تحلية وتنقية المياه وبيعها.

شركة تشغيل الخدمات المساندة
المحدودة ("إسناد")

المملكة العربية
السعودية

%99.28

%99.28

تطوير وتشغيل المدن الصناعية وإنشاء وتشغيل
المطاعم ومراكز التموين والمراكز الترفيهية وإقامة
محطات الوقود وورش خدمات وصيانة السيارات وشراء
األراضي إلقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو
اإليجار.

شركة محطة بوابة البحر األحمر
المحدودة

المملكة العربية
السعودية

%60.6

%60.6

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات
وكذلك أعمال الحفر والردم.

شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ –
شركة مساهمة مقفلة

المملكة العربية
السعودية

%60.6

%60.6

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات
وكذلك أعمال الحفر والردم.

أسس اإلعداد
1- 2

المعايير المحاسبية المطبقة

تم إعداد هذه القوائم الموحدة المرفقة ("القوائم المالیة") وفق ًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (ويشار إليها هنا بـ "المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية") .قامت
المجموعة بإعداد وعرض القوائم المالية النظامية للسنوات ما قبل وحتى السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة
العربية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم
المالية .في هذه القوائم المالية الموحدة ،يشير مصطلح "معايير المحاسبة المتعارف عليها للهيئة السعودية للمحاسبين إلى المعايير المطبقة قبل تطبيق المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية.
ابتداء من  1يناير 2017م ،وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في
تتطلب اللوائح واألنظمة المطبقة من الشركة إعداد وعرض القوائم المالية للفترات المالية
ً
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .وكجزء من هذه المتطلبات  ،قامت المجموعة بإعداد هذه
القوائم المالية الموحدة.
وفق ًا لمتطلبات هيئة السوق المالية من خالل تعميمها الصادر بتاريخ  16أكتوبر  2016م ،يتعين على الشركة تطبيق نموذج التكلفة لقياس الممتلكات واآلالت والمعدات
واالستثمارات العقارية والموجودات غير الملموسة عند تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لفترة الثالث سنوات التي تبدأ من تاريخ بدء تطبيق المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية.
يتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية " 1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة".
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
وقد طبقت المجموعة بشكل ثابت نفس السياسات المحاسبية على جميع الفترات المعروضة ،كما لو كانت هذه السياسات سارية دائماً.
يتضمن اإليضاح شرحاً لتأثير كيفية التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على حقوق الملكية المعلن عنها سابق ًا كما في  31ديسمبر 2016م و 1يناير 2016م؛
وكذلك قائمة الدخل الشامل للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016م ،بما في ذلك طبيعة وأثر تغيرات السياسات المحاسبية الهامة في القوائم المالية
للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م كما هو مبين في اإليضاح .31
وفقا لمعايير المحاسبة
ً
يجب قراءة هذه القوائم المالية الموحدة إلى جانب القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م والمعدة
المتعارف عليها للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،والقوائم المالية الموحدة المختصرة للمجموعة عن أرباع السنة المنتهية في  31مارس 2017م 30 ،يونيو 2017م
وفقا لل معايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية
ً
و 30سبتمبر 2017م المعدة
للمحاسبين القانونيين.
2- 2

أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع ومشتقات األدوات المالية والتي تقاس بالقيمة العادلة والتزامات
المنافع المحددة والتي یتم إدراجها بالقيمة الحالیة لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة ومخصص تكلفة استبدال الموجودات والمدرجة
بالقيمة الحالية للتكلفة المستهلكة لألصول القابلة لالستبدال وفقا للمتطلبات التعاقدية لترتيبات امتياز الخدمة.
3- 2

عملة العرض والنشاط

يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل عملة النشاط للمجموعة .تم تقريب جميع المبالغ ألقرب ريال سعودي ،مالم يذكر خالف ذلك.
4- 2

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ،كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلعالنات األخرى الصادرة من الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين ،يتطلب استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات .وقد تؤثر هذه التقديرات واالفتراضات على األرصدة المدرجة لبعض الموجودات
والمطلوبات وكذلك االفصاح عن بعض الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة .إن أي تقديرات أو افتراضات تؤثر على الموجودات
والمطلوبات قد تؤثر أيضا على اإليرادات والمصروفات المدرجة لنفس الفترة .بالرغم من أن هذه التقديرات تعتمد على أفضل ما لدى اإلدارة من علم باألحداث
واإلجراءات الحالية ،إال أن النتائج الفعلية قد تختلف بالنهاية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .یتم االعتراف بمراجعات التقدیرات بأثر مستقبلي.
أ)

االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة

كبيرا على التعديل المادي في السنوات التالية:
فيما يلي معلومات حول االفتراضات والتشكك في التقدير التي تمثل
خطرا ً
ً

أ)

انخفاض قيمة الموجودات المالية غير المشتقة ( -إيضاح ( 10-3أ)) (انخفاض قيمة الموجودات المالية غير المشتقة) يوضح االفتراضات الرئيسية وعدم التأكد من
التقديرات التي تستند إليها المبالغ القابلة لالسترداد للذمم المدينة التجارية والموجودات غير المالية.

ب)

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية ( -إيضاح ( 10-3ب)) (انخفاض قيمة الموجودات غير المالية ) يوضح االفتراضات الرئيسية وعدم التأكد من التقديرات التي
تستند إليها المبالغ القابلة لالسترداد للذمم المدينة التجارية والموجودات غير المالية.

ج)

األعمار اإلنتاجية للممتلكات ،اآلالت والمعدات

د)

مزايا الموظفين – خطة المزايا المحددة

تقدر اإلدارة العمر اإلنتاجي للممتلكات ،اآلالت والمعدات الحتساب االستهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر
المادي الذي تتعرض له هذه الموجودات .تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ،ويتم تعديل االستهالك في المستقبل متى تعتقد
اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

تم تبني بعض االفتراضات اإلكتوارية كما هو مبين في اإليضاح  17حول القوائم المالية لتقييم القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة .إن أي تغييرات في تلك

االفتراضات خالل السنوات القادمة قد يؤثر على أرباح وخسائر تلك السنوات.

ه)

مخصص تكلفة استبدال معدات
بناء على ترتيبات البناء والتشغيل ونقل الملكية ويتم خصمها بمعد يعكس شروط االلتزام.
يتم تقييم مخصص تكلفة استبدال المعدات على أساس دوري وذلك ً

ب)

يتضمن اإليضاح  18افتراضات هامة لتحديد هذا التقدير.
األحكام
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باإلضافة إلى ذلك ،تشتمل اإليضاحات التالية على معلومات حول األحكام الهامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها أكبر األثر على المبالغ المدرجة

في القوائم المالية:
)1

تصنيف العقارات االستثمارية (إيضاح )7-3

)3

المخصصات وااللتزامات المحتملة (إيضاح )12-3

)2

تصنيف عقود اإليجار (إيضاح )8-3

)4

التوحيد :ما إذا كان للمجموعة سيطرة فعلية على الشركة المستثمر فيها (إيضاح )1-3

ج)

قياس القيم العادلة

"القيمة العادلة" هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس في
السوق الرئيسية أو ،في حال عدم وجود سوق رئيسية ،في أفضل سوق يمكن للمجموعة الوصول إليها في ذلك التاريخ .وتعكس القيمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم

أدائه.

يتطلب عدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات من المجموعة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.
لدى المجموعة إطار مراقبة ثابت فيما يتعلق بقياس القيم العادلة .تتحمل إدارة المجموعة المسؤولية الكاملة عن اإلشراف على جميع قياسات القيمة العادلة الهامة،

بما في ذلك القيم العادلة للمستوى  ،3وترفع تقاريرها مباشرة إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة.

تقوم إدارة المجموعة بمراجعة منتظمة للمدخالت الهامة التي ال يمكن مالحظتها وكذلك تعديالت التقييم .في حالة استخدام معلومات الطرف الثالث ،مثل أسعار

السمسرة أو خدمات التسعير ،لقياس القيم العاد لة ،يتم تقييم األدلة التي تم الحصول عليها من األطراف الثالثة لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تلبي متطلبات
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،بما في ذلك المستوى الذي ينبغي أن تصنف فيه التقييمات في تسلسل القيمة العادلة.

عند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما ،تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان .يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:




المستوى  :1األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.

المستوى  :2المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى  : 1القابلة للمالحظة لألصل وااللتزام ،سواء بصورة مباشرة (أي األسعار) أو غير مباشرة
(أي مستمدة من األسعار).

المستوى  :3مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غير القابلة للمالحظة).

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،فإن قياس القيمة العادلة يتم

تصنيفه بالكامل في نفس المستو ى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كأدنى مستوى من المدخالت ذات األهمية للقياس بالكامل.
تعترف المجموعة بالتحويالت بین مستويات التسلسل الھرمي للقيمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییر.

وعند توافر األسعار المدرجة ،تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعلن في سوق نشطة لتلك األداة .يعتبر سوق األداة المالية نشط ،في

حال تكرر المعامالت بشكل مستمر مما يوفر معلومات كأساس لتسعير األداة المالية.

إذا كان سوق األداة المالية غير نشط ،تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام أسلوب تقييم ويعتمد أسلوب التقييم المختار على أقصى استخدام لمدخالت
السوق وعلى أقل ما يمكن من التقديرات الخاصة بالشركة .وإن أسلوب التقييم المختار يضم كافة العوامل التي قد تأخذ في االعتبار من قبل المشتركين في السوق عند

تحديد األسعار.

إذا كان لألصل أو االلتزا م الذي تم قياسه بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب ،تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمراكز الطويلة بسعر العرض والخصوم والمراكز

القصيرة بسعر الطلب.

عادة هو سعر المعاملة  -أي القيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم .إذا قررت المجموعة أن
ً
إن أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي

القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة ،فال يتم إثبات القيمة العادلة من خالل سعر مدرج في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو بناء

على أسلوب تقييم يتم من خالله تقييم أي مدخالت غير قابلة ل لمالحظة والحكم بعدم أهميتها فيما يتعلق بالقياس ،ثم يتم قياس األدوات المالية مبدئيا بالقيمة
العادلة معدلة لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة.
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يتم الحق ًا إثبات هذا الفرق في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس مناسب على مد ى عمر األداة ولكن في موعد ال يتجاوز تاريخ التقييم مدعوما بالكامل ببيانات

السوق القابلة للمالحظة أو يتم إيقاف المعاملة.
.3

السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسـبية المبينة أدناه بواسطة المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المالية .تم تطبيق هذه السياسات المحاسبية بشكل ثابت على
جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة .تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طريقة عرض الفترة الحالية.

1- 3

أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على قائمة المركز المالي الموحدة ،قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ،قائمة الدخل الشامل الموحدة ،قائمة التغيرات في حقوق
الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية وكذلك اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة للمجموعة ،حيث تشتمل على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة
وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم ( .) 1الشركة وشركاتها التابعة يشار إليها مجتمعة بالمجموعة .الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة .تعتبر
المجموعة مسيطرة على المنشأة ،عندما يكون هناك تعرض أو حق في الح صول على عوائد متغيرة ،من مشاركتها مع المنشأة ولديها القدرة على التأثير على تلك
العوائد من خالل تحكمها في المنشأة .يتم توحيد الشركات التابعة اعتبار ًا من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة ولحين التوقف عن ممارسة تلك السيطرة.
تقوم المجموعة باستخدام طري قة الشراء للمحاسبة عن دمج األعمال (فيما عدا المنشآت التي تحت السيطرة المشتركة) عند انتقال السيطرة للمجموعة .يتم قياس
المقابل المحول في االستحواذ بشكل عام بالقيمة العادلة ،وكذلك صافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها .يتم تسجيل الزيادة في تكلفة االستحواذ
والقيمة العادلة للحصص غير المسيطر عليها عن قيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المقتناة كشهرة في قائمة المركز المالي الموحدة .عندما يكون الفائض
سلبيا ،يتم االعتراف بربح صفقة الشراء مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة .تقاس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة المسيطر
عليها في تاريخ االستحواذ .يتم عرض الحصة في الربح أو الخسارة وصافي الموجودات التي ال تسيطر عليها المجموعة بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل
الشامل اآلخر الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة .يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك الدخل والمصروفات غير المحققة الناتجة عن
المعامالت بين شركات المجموعة .يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة .تعد الشركة
والشركات التابعة لها قوائمها المالية لنفس فترات التقرير.
يتم قياس عمليات اندماج األعمال بما في ذلك الشركات أو األعمال الخاضعة لسيطرة مشتركة والمحاسبة عنها باستخدام القيمة الدفترية .ويتم إثبات قيمة الموجودات
والمطلوبات المقتناة بالقيم الدفترية عند انتقالها من دفاتر حسابات الشركة المسيطرة .ويتم إضافة مكونات حقوق ملكية الشركات المقتناة إلى نفس المكونات داخل
حقوق ملكية المجموعة ويتم إثبات أي ربح أو خسارة تنتج عن ذلك مباشرة في القوائم المالية الموحدة ضمن حقوق الملكية.

استثمارات في شركات زميلة ومنشآت تخضع للسيطرة المشتركة (شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية)
تتضمن حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية حصة في مشروع مشترك واستثمارات في شركات زميلة.
حقوقا في صافي موجودات الترتيب ،وليس في موجوداتها والتزاماتها تجاه
ً
إن المشروع المشترك هو ترتيب يكون للشركة فيه سيطرة مشتركة حيث يكون للشركة

مطلوباتها.

الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي تملك الشركة فيها تأثيرا جوهريا ولكن ليست حصة مسيطرة على سياساتها التمويلية والتشغيلية .يتمثل النفوذ الهام في القدرة

على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات التشغيلية والمالية للشركة المستثمر فيها ولكن بدون سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.

يتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (أي الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية) باستخدام طريقة حقوق الملكية ويتم

االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة .الحقا لالعت راف المبدئي ،تتضمن القوائم المالية الموحدة حصة المجموعة من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر
فيها بطريقة حقوق الملكية بعد التسويات لموائمة السياسات المحاسبية مع تلك المطبقة من قبل المجموعة اعتبارا من تاريخ بدء التأثير الهام حتى التاريخ الذي يتوقف

فيه التأثير الهام.

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة انخفاض في قيمة استثماراتها في شركات مستثمر فيها بطريقة

حقوق الملكية .تقوم الشركة بتاريخ كل قائمة مركز مالي ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة والمشروع المشترك قد انخفضت

قيمته .في هذه الحالة ،تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد لالستثمار في الشركة الزميلة/المشروع المشترك

وقيمته الدفترية وتدرج الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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عندما تزيد حصة المجموعة من الخسائر عن حصتها في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الفائدة ،بما في ذلك أي

استثمارات طويلة األجل ،إلى الصفر ،ويتم التوقف عن االعتراف بالخسائر اإلضافية باستثناء الحد الذي يكون لدى المجموعة التزام أو قامت بسداد بدفعات نيابة عن

الشركة المستثمر فيها.

عند فقدان التأثير الجوهري على الشركة الزميلة ،تقوم المجموعة بقياس وإدراج أي استثمار متبقي بقيمته العادلة .يتم إدراج أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة

عند فقدان التأثير ا لهام والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من البيع في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى حد حصة المجموعة في الشركة
المستثمر فيها.
2- 3

العمالت األجنبية

)1

المعامالت بالعمالت األجنبية

وفقا ألسعار الصرف في تاريخ تلك المعامالت .يتم تحويل الموجودات
ً
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية المعنية للمجموعة

والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ القوائم المالية إلى العملة التشغيلية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .يتم تحويل الموجودات
والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الوظيفية على أساس سعر الصرف السائد في التاريخ الذي تم فيه تحديد

القيمة العادلة .يتم اال عتراف بفروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستثناء الفروقات الناتجة عن تحويل

االستثمارات المتاحة للبيع والجزء الفعال من التحوط للتدفقات النقدية المؤهلة والتي يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل اآلخر .ويتم تحويل البنود غير النقدية

التي تتم بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالتكلفة التاريخية على أساس أسعار الصرف السائدة عند التسجيل األولي .يتم تسجيل أرباح وخسائر العمالت األجنبية

على أساس الصافي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

)2

العمليات األجنبية

يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية بما فيها الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناتجة عن االستحواذ إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة
في تاريخ القوائم المالية .يتم تحويل إيرادات ونفقات العمليات األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت.

يتم االعتراف بفروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تحويل العمليات األجنبية في قائمة الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في احتياطي تحويل العمالت

األجنبية باستثناء الحد الذي يتم فيه توزيع فرق التحويل على الحصص غير المسيطرة.

يتم تحويل توزيعات األرب اح المستلمة من الشركات الزميلة األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملة وتدرج فروقات التحويل الناتجة عن التحويل في قائمة
الربح أو الخسارة.

جزئيا بحيث يتم فقدان السيطرة أو التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة ،يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي
كليا أو
ً
عند استبعاد عملية أجنبية ً
الترجمة المتعلق بتلك العملية األجنبية إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كجزء من الربح أو الخسارة من االستبعاد .إذا قامت المجموعة باستبعاد جزء من

حصتها في شركة تابعة ولكن مع االحتفاظ بالسيطرة ،يتم إعادة النسبة ذات الصلة من المبلغ المتراكم إلى قائمة الدخل الشامل اآلخر.
3- 3

األدوات المالية

أ)

الموجودات المالية غير المشتقة

تعترف المجموعة مبدئيا بالقروض والذمم المدينة والودائع في تاريخ نشوئها .يتم إثبات جميع الموجودات المالية األخرى (بما في ذلك الموجودات المصنفة بالقيمة

العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة) مبدئيا في تاريخ المتاجرة الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل ،أو تقوم بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية

التعاقدية على الموجودات المالية في معاملة يتم فيها بشكل جوهري تحويل كافة مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي إليها تحويل الموجودات أو أنها ال تقوم بتحويل

أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الملكية وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المحول .يتم االعتراف بأي فائدة في هذه الموجودات المالية المحولة أو المحتفظ بها من

قبل المجموعة كموجودات ومطلوبات بشكل منفصل.

لدى المجموعة الموجودات المالية غير المشتقة التالية :قروض وذمم مدينة ،موجودات مالية متاحة للبيع ،والنقد وما في حكمه.

)1

قروض وذمم مدينة

تتكون القروض والذمم المدينة من الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى التي هي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق

نشط .يتم االعتراف بهذه الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها أي تكاليف عائدة مباشرة للمعاملة .الحقا لالعتراف المبدئي يتم قياس القروض والذمم المدينة
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بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا أي خسائر انخفاض في القيمة ومخصص أي ديون مشكوك في تحصيلها .يتم تكوين مخصص بالديون

المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة المجموعة على ت حصيل المبالغ المستحقة وفق ًا للشروط األصلية للذمم المدينة .يتم تحميل

هذه المخصصات على القوائم الموحدة قائمة الربح أو الخسارة .عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل ،يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك في

تحصيلها .تقيد أي مبالغ مستردة الحقا من مبالغ تم شطبها سابقا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

)2

موجودات مالية متاحة للبيع

الموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة يتم تصنيفها كمتاحة للبيع وال تصنف كقروض وذمم مدينة ،ويتم االحتفاظ بها حتى االستحقاق أو

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة .يتم تصنيف استثمارات المجموعة في األوراق المالية كموجودات مالية متاحة للبيع .يتم
االعتراف بهذه الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها أي تكاليف عائدة مباشرة للمعاملة .الحقا لالعتراف المبدئي ،يتم قياسها بالقيمة العادلة (إال إذا كان من

غير الممكن قياس القيمة العادلة لألوراق المالية بطريقة موثوق منها وتدرج بالتكلفة) .يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ،باستثناء خسائر االنخفاض في قيمة

أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع ضمن الدخل الشامل األخر وعرضها ضمن حقوق الملكية في احتياطي القيمة العادلة .عند عدم تحقق االستثمار ،يتم تحويل الربح أو

الخسارة المتراكمة في حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ب)

مطلوبات مالية غير مشتقة

يتم االعتراف بالمطلوبات المالية مبدئيا في تاريخ المتاجرة الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة .يتم االعتراف بهذه المطلوبات المالية مبدئيا
ناقصا ،في حالة المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة ،أي تكاليف منسوبة مباشرة للمعاملة .الحقا لالعتراف
بالقيمة العادلة
ً
المبدئي ،يتم قياس هذه المطلوبات المالية ب التكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية باستثناء المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو
الخسارة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة ،إلى جانب أي
مصروفات فوائد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء مدتها.
لدى المجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة التالية :قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية ،ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى.

ج)

األدوات المالية المشتقة ،بما في ذلك محاسبة التحوط

تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة للتحوط من تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة.

عند التحديد المبدئي للتحوط ،تقوم المجموعة بتوثيق العالقة بین أداة (أدوات) التحوط والبند (البنود) المتحوط لها ،بما في ذلك أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر في
تنفيذ معاملة التحوط ،باإلضافة إلی األساليب التي سيتم استخدامها لتقييم فعالية عالقة التحوط .تقوم المجموعة بعمل تقييم ،عند بداية عالقة التحوط وكذلك على
أساس مستمر ،لتحديد ما إذا كان من المتوقع أن تكون أدوات التحوط "عالية الفاعلية" في مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المتحوط لها
(خالل الفترة التي تم تحديد التحوط لها ،وما إذا كانت النتائج الفعلية لكل تغطية هي ضمن نسبة  125-80في المائة.
تدرج المشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة؛ ويتم إدراج أي تكاليف مباشرة للمعاملة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها .الحقا لالعتراف المبدئي ،يتم قياس
المشتقات بالقيمة العادلة ويتم المحاسبة عن التغيرات فيها كما هو موضح أدناه.

د)

التحوط مقابل تقلبات التدفقات النقدية

عندما يتم تصنيف المشتقات كأداة تغطية للتحوط في التدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر معينة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات معترف بها أو معاملة متوقعة
محتملة بدرجة كبيرة قد تؤثر على صافي الربح ،ف إن الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات يتم إدراجها في قائمة صافي الربح الشامل اآلخر وعرضها في
احتياطي التحوط في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة .يتم حذف المبلغ المعترف به في صافي الربح الشامل اآلخر وإدراجه في قائمة الربح أو الخسارة
ا لموحدة الموجزة في نفس الفترة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المغطاة على صافي الربح تحت نفس البند في قائمة صافي الربح الشامل كبند متحوط له .يتم
االعتراف بأي جزء غير فعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

يتم إعادة تصنيف المبالغ المتراكمة ضمن حقوق الملكية في قائمة الربح أو الخسارة في الفترات التي يؤثر فيها البند المتحوط له على الربح أو الخسارة.

ه)

المقاصة

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون للشركة الحق القانوني في عمل مقاصة
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للمبالغ وتعتزم إما عمل تسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية المطلوبات في ذات الوقت.

النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي
ثالثة أشهر أو أقل ،إن وجدت ،والمتاحة للمجموعة دون أي قيود.
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ممتلكات وآالت ومعدات

أ)

االعتراف والقياس

يتم قياس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة.
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قطاعات األعمال

التحليل المالي

الهيكل االداري والتنظيمي

حوكمة الشركات

التوقعات المستقبلية
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء األصل .تتضمن تكلفة الموجودات التي يتم بناؤها ذاتيا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى تنسب مباشرة إلى
جعل الموجودات في حالة صالحة لالستخدام المقصود منها وتكاليف تفكيك وإزالة البنود واستعادة الموقع الذي تكون فيه وتكاليف االقتراض علی الموجودات
المؤهلة.
عندما يكون ألجزاء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة ،يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة (مكونات رئيسية) للممتلكات واآلالت والمعدات.
یتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بمقارنة متحصالت االستبعاد مع القیمة الدفتری ة للممتلكات واآلالت والمعدات

ویتم االعتراف بھا بالصافي ضمن اإليرادات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ب)

التكاليف الالحقة

يتم إثبات تكلفة استبدال جزء من أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن القيمة الدفترية لذلك األصل عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية من ذلك
الجزء من األصل للمجموعة ،وعندما يمكن قياس التكلفة بشكل موثوق .يتم إلغاء قيد القيمة الدفترية لذلك الجزء المستب دل .يتم إثبات تكلفة الخدمات يوما بعد يوم

للممتلكات واآلالت والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.

ج)

االستهالك

يتم احتساب االستهالك على أساس القيمة القابلة لالستهالك ،وهي تكلفة األصل أو أي مبلغ آخر بديل عن التكلفة ناقصا قيمته المتبقية.

يتم ا العتراف باالستهالك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بنود الممتلكات واآلالت
والمعدات .يتم استهالك الموجودات المؤجرة وتكاليف تطوير األراضي المستأجرة والمباني على األراضي المستأجرة على مدى فترة اإليجار وأعمارها اإلنتاجية ،أيهما

أقصر ،ما لم يكن من المؤكد أن المجموعة سوف تحصل على الملكية بنهاية فترة اإليجار .ال يتم استهالك األراضي
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية والفترات المقارنة هي كما يلي:
العمر اإلنتاجي
مباني

تحسينات على مباني مستأجرة
آالت ومعدات

لفترة اإليجار/االمتياز أو من  50 – 10سنة ،أيهما أقل
لفترة اإليجار/االمتياز أو من  28 – 10سنة ،أيهما أقل
لفترة اإليجار/االمتياز أو من  20 – 5سنة ،أيهما أقل

ماكينات ومعدات

 25 – 2سنوات

أثاث وتركيبات

 10 – 5سنوات

 10 – 5سنوات

سيارات وخزانات

 5 - 2سنة

حاسب آلي ومعدات

ويتم مراجعة طرق االستهالك ،األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في نهاية كل سنة مالية ويتم إجراء التعديالت عند اللزوم.
يتم تسجيل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصا أي خسائر انخفاض في القيمة .عندما تكون الموجودات جاهزة لالستخدام المقصود ،يتم تحويل األعمال
وفقا لسياسات المجموعة.
ً
الرأسمالية قيد التنفيذ إلى فئة الممتلكات واآلالت والمعدات المناسبة ويتم المحاسبة عنها
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الموجودات غير الملموسة

أ)

حقوق امتياز الميناء

تتم عمليات المجموعة في محطة الميناء وف قاً لترتيبات امتياز طويلة األجل .أدرجت المجموعة حقوق امتياز الميناء الناشئة عن ترتيبات امتياز الخدمة حيث أن القطاع العام

("المانح") يقوم بالسيطرة على أو تنظيم الخدمات المقدمة ،األسعار المحملة ويسيطر كذلك على أي حصة متبقية هامة في البنية التحتية كالممتلكات والمعدات في

حال وجود بنية تحتية للمانح أو في حال أن البنية التحتية قد تم إنشاؤها أو تم شراؤها من قبل المجموعة كجزء من ترتيبات امتياز الخدمة.

تقوم المجموعة بإثبات األصل غير الملموس الناشئ من اتفاقية امتياز عندما يكون لها الحق في االنتفاع من رسوم استخدام البنية التحتية لالمتياز .يتم قياس
الموجودات غير الملموسة المستلمة كمقابل لتقديم خدمات التشييد أو التطوير في ترتيب امتياز الخدمة بالقيمة العادلة عند االعتراف المبدئي بالرجوع إلى القيمة

العادلة للخدمات المقدمة.

تتضمن حقوق امتياز الميناء جميع التكاليف المتك بدة على إنشاء محطة الحاويات .يتم تسجيل حقوق امتياز الميناء بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء ،إن وجدت .إن العمر

اإلنتاجي المقدر لألصل غير الملموس في ترتيب امتياز الخدمة هو الفترة التي تكون فيها المجموعة قادرة على تحميل الجمهور رسوم استخدام البنية التحتية حتى نهاية

فترة االمتياز.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)

ب)

حق استخدام األرض

يقاس حق استخدام األرض عند اإلثبات األولي بالتكلفة .وبعد اإلثبات األولي يدرج حق استخدام األرض بالتكلفة ناقص ًا أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة ناتجة عن
االنخفاض في القيمة .يتم إطفاء حق استخدام األرض على مدى العمر اإلنتاجي بطريقة القسط الثابت.

ج)

الشهرة

يتم إدراج الشهرة الناتجة عن حيازة الشركات التابعة ضمن الموجودات غير الملموسة.

القياس الالحق
يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة .فيما يتعلق بالشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ،يتم إدراج القيمة الدفترية للشهرة
جزء ًا من القيمة الدفترية للشركات
في القيمة الدفترية لالستثمار ،وال يتم توزيع خسارة االنخفاض في القيمة على هذا األصل ،بما في ذلك الشهرة ،والتي تشكل ً
المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.
ويتم تقييم قيمة الشهرة سنوي ًا لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر موضوعي على االنخفاض في قيمة الشهرة إال إذا ما كان هناك حدث أو تغير في الظروف خالل السنة

يشير إلى انخفاض القيمة الدفترية  ,والذي يتطلب تقييم الشهرة خالل السنة .تتضمن الشهرة حصة الشركة والحصص غير المسيطرة.

د)

موجودات غير ملموسة أخرى

يتم قياس الموجودات غير الملموسة األخرى ،بما في ذلك برامج الحاسب اآللي ،التي يتم شراؤها من قبل المجموعة ولها أعمار إنتاجية محددة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء
المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة.
تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية الكامنة في األصل التي تتعلق به تلك المصروفات .يتم االعتراف بجميع المصروفات األخرى ،بما في
ذلك المصروفات على الشهرة التجارية والعالمات التجارية المولدة داخليا ،في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.
بناء على تكلفة األصل ،أو أي مبلغ آخر يتم استبداله بالتكلفة ،ناقصاً قيمته المتبقية.
يتم احتساب اإلطفاء ً
يتم إثبات اإلطفاء في القوائم الموحدة للربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة من تاريخ إتاحتها لالستخدام حيث
أن هذه هي الطريقة األمثل التي تعكس بشكل دقيق مدى استهالك المنافع االقتصادية الكامنة في األصل .إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية والفترات
المقارنة هي كما يلي:
العمر اإلنتاجي
برامج الحاسب اآللي
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 5 – 2سنوات

العقارات االستثمارية
العقارات االستثمارية هي العقارات المحتفظ بها إما للحصول على إيرادات إيجار أو لزيادة رأس المال أو لكليهما ،ولكن ليس للبيع في سياق العمل االعتيادي أو
االستخدام في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو ألغراض إدارية.
يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئيا بالتكلفة ،متضمنة تكاليف المعاملة .تدرج العقارات االستثمارية الحقا بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض

في القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال أجزاء من العقارات االستثمارية وتكاليف االقتراض لمشاريع اإلنشاء طويلة األجل في حالة استيفاء

معايير االعتراف .عند الحاجة إلى استبدال أجزاء هامة من العقارات االستثمارية على فترات ،تقو م المجموعة بإثبات هذه األجزاء كموجودات فردية ذات أعمار إنتاجية
محددة وتستهلكها وفقا لذلك .يتم االعتراف بكافة تكاليف اإلصالح والصيانة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.

يتم إلغاء االعتراف بالعقارات االستثمارية إما عند استبعادها أو عند سحب العقار االستثماري بشكل دائم من االستخدام وال يكون هناك أي منافع اقتصادية مستقبلية
من استبعاده .يتم إدراج الربح أو الخسارة المحققة من استبعاد العقارات االستثمارية ،والتي تمثل الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية ،في قائمة الربح
أو الخسارة الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها.
تتم التحويالت إلى (أو من) العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام .بالنسبة للتحويل من عقار استثماري إلى عقار يشغله المالك ،فإن التكلفة
المفترضة للمحاسبة الالحقة هي القيمة المستهلكة في تاريخ التغيير.
8- 3

عقود اإليجار التشغيلي
يتم االعتراف المدفوعات بموجب عقود التأجير التشغيلي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .ويتم إثبات حوافز عقد
اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار.
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9- 3

مخزون
يتم تقييم المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .يتم تحديد تكلفة المخزون على أساس طريقة متوسط السعر المرجح وتتضمن
المصروفات المتكبدة القتناء المخزون والتكاليف األخرى المتكبدة لتوصيل المخزون للموقع في حالته الراهنة .في حالة المخزون المصنع تشمل التكلفة نصيب عادل من
تكاليف اإلنتاج الغير مباشرة على أساس مستوى النشاط العادي.
صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع التقديري في النشاط العادي بعد خصم التكاليف التقديرية لالستكمال ومصروفات البيع.

10- 3

انخفاض القيمة

أ) الموجودات المالية غير المشتقة
دليال موضوعياً على انخفاض
يتم تقييم الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة أو الخسارة بتاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك
ً
قيمتها .تنخفض قيمة الموجودات المالية في حال وجود دليل موضوعي يشير إلى أن خسارة قد وقعت بعد االعتراف األولي باألصل ،وأن تلك الخسارة لها تأثير سلبي
على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من ذلك األصل التي يمكن تقديرها بشكل موثوق.
إن الدليل الموضوعي على أن األصول المالية (باستثناء األوراق المالية) قد انخفضت قيمتها يمكن أن يشمل تأخر أو تخلف المدين عن السداد ،وإعادة هيكلة المبلغ
الم ْص ِدر مرحلة اإلفالس ،أو عدم وجود سوق نشط لألوراق
المستحق للمجموعة بشروط ال تجد المجموعة خيار ًا سوى قبولها ،أو وجود مؤشرات لدخول المدين أو ُ
دليال على
المالية .باإلضافة إلى ذلك ،وبالنسبة لالستثمار في أسهم حقوق الملكية ،فإن االنخفاض الجوهري أو المتواصل في قيمتها العادلة إلى ما دون تكلفتها يمثل
ً
انخفاض القيمة.

)1

قروض وذمم مدينة

دليال يشير إلى انخفاض قيمة هذه الموجودات على كال المستوين الفردي والجماعي .ويتم تقييم جميع الذمم المدينة الفردية الهامة بشكل
ترى المجموعة أن هناك
ً
فردي لالنخفا ض المحدد في قيمتها .ويتم تقييم جميع الذمم المدينة الفردية الهامة التي وجدت غير منخفضة القيمة بشكل جماعي لالنخفاض في قيمتها والتي تم
تكبدها ولكن لم يتم تحديدها بعد .إن الذمم المدينة التي ال تعتبر جوهرية بشكل فردي يتم تقييمها بشكل جماعي لتحديد االنخفاض في القيمة من خالل تجميع الذمم
مدينة ذات خصائص المخاطر المتماثلة.
وعند تقييم االنخفاض الجماعي ،تستخدم المجموعة االتجاهات التاريخية الحتمالية التخلف عن السداد وتوقيت االستردادات ومبلغ الخسارة المتكبدة الخاصة بتوقيت
االستردادات ومبلغ الخسارة المتكبدة ويتم تعديلها بناء على تقدير اإلدارة بشأن ما إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية هي التي من المرجح أن تكون الخسائر
الفعلية أكبر أو أقل مما اقترحته االتجاهات التاريخية.
يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخفضة بمعدل الفائدة الفعلي
األصلي لألصل .يتم االعتراف بالخسائر ضمن صافي الربح الخسارة ويتم إظهارها في حساب المخصص .عندما ترى المجموعة أنه ال توجد توقعات واقعية السترداد
األصل ،يتم شطب المبالغ ذات الصلة به .وإذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في وقت الحق ويمكن لهذا االنخفاض إن يكون متعلق ًا بشكل موضوعي بحدث
يقع بعد تسجيل االنخفاض في القيمة ،يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة سابق ًا من خالل صافي الربح.

)2

استثمارات المتاحة للبيع

)3

االستثمار في شركات زميلة والمشاريع المشتركة

يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع بإعادة تصنيف الخسائر المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة ضمن قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة .إن المبلغ المعاد تصنيفه هو الفرق بین تكلفة االقتناء (بالصافي بعد خصم أي دفعات رئيسية واإلطفاء) والقیمة العادلة الحالیة ناقصا أي خسارة انخفاض في
الحقا ذلك ويمكن ربط الزيادة بصورة موضوعية بحدث ما
ً
القیمة تم االعتراف بھا سابقا في قائمة الربح أو الخسارة .إذا زادت القيمة العادلة األوراق المالية المتاحة للبيع
وقع بعد تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة ،يتم عكس خسارة انخفاض القيمة من خالل قائمة الربح أو الخسارة .ومع ذلك ،فإن أي زيادة الحقة في القيمة العادلة
ألدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع انخفضت قيمتها يتم االعتراف به في قائمة الدخل الشامل اآلخر.
يتم قياس خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشركة الم ستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمقارنة قيمة االستثمار القابلة لالسترداد مع قيمته الدفترية .يتم
االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ويتم عكسها إذا كان هناك تغير إيجابي في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة

لالسترداد.

ب)

الموجودات غير المالية

يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة ،بخالف المخزونات والعقارات االستثمارية والموجودات الضريبية المؤجلة ،بتاريخ كل قائمة مركز مالي

لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة .وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر ،يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد .بالنسبة للشهرة والموجودات غير
الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محددة أو التي لم يتم استخدامها بعد ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد كل سنة في نفس الوقت.

إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة األكثر استخداما أو قيمتها العادلة ناقصا تكاليف البيع ،أيهما أكبر .عند تقدير القيمة عند

االستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود
والمخاطر المحددة في األصل .لغرض اختبار االنخفاض في القيمة ،يتم تجميع الموجودات التي ال يمكن اختبارها بشكل فردي في مجموعة أصغر من الموجودات التي

تنتج تدفقات نقدية من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى ("الوحدة المولدة
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للنقد") .ألغراض اختبار انخفاض قيمة الشهرة ،يتم توزيع الشهرة المكتسبة من دمج األعمال على مجموعة الوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من عمليات

الدمج .يخضع هذا التوزيع الختبار سقف قطاع التشغيل ويعكس أدنى مستوى للشهرة تم رصده ألغراض التقارير الداخلية.

يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة إذا زادت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد عن قيمته القابلة لالسترداد المقدرة .يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في

القيمة في قائم ة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم توزيع خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها فيما يتعلق بالوحدات المنتجة للنقد لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة
موزعة للوحدات ،ومن ثم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة (مجموعة الوحدات) على أساس تناسبي.

ال يتم عك س خسارة الهبوط في القيمة فيما يتعلق بالشهرة .فيما يتعلق بالموجودات األخرى ،يتم تقييم خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها في فترات سابقة
بتاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد وجود أي مؤشرات على انخفاض الخسارة من عدمه .يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة إذا كان هناك تغير ًا في التقديرات
المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد .فيما يتعلق باألصول األخرى ،يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة إلى الحد الذي تتجاوزه عنده القيمة الدفترية لألصل
القيمة الدفترية التي تم تحديدها ،بعد خصم االستهالك واإلطفاء ،في حال لم يتم إثبات خسارة الهبوط في القيمة.
جزءا من القيمة الدفترية لالستثمار في شركة الزميلة بشكل منفصل ،وبالتالي ال يتم اختبار انخفاض القيمة بشكل منفصل .بدال من
ال يتم االعتراف بالشهرة التي تشكل ً
ذلك ،يتم اختبار كامل مبلغ االستثمار في الشركة الزميلة لتحديد االنخفاض في القيمة كأصل واحد عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن االستثمار في شركة زميلة
قد تنخفض قيمته.
11- 3

مزايا الموظفين
تستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقاً لشروط وأحكام نظام العمل المطبق على الشركة وشركاتها التابعة ،عند انتهاء عقود توظيفهم.
يتم اح تساب التزام المجموعة المتعلق بخطة المنافع المحددة عن طريق تقدير قيمة المنافع المستقبلية التي تستحق للموظفين في الفترات الحالية والسابقة وتخصم
القيمة للوصول إلى القيمة الحالية.
تضع المجموعة االفتراضات التي تستخدم عند تحديد العناصر الرئيسية للتكاليف بغرض ال وفاء بهذه االلتزامات المستقبلية .يتم وضع هذه االفتراضات بعد استشارة
الخبراء االكتواريين في المجموعة وتشمل تلك االفتراضات التي تستخدم لتحديد تكلفة الخدمة االعتيادية وكذلك عناصر التمويل المتعلقة بالمطلوبات .يتم احتساب
التزام المنافع المحددة من قبل خبير إكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
يتم االعتراف بإعادة تقييم التزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر اإلكتوارية مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة .تحدد المجموعة
مصروف الفائدة الصافي على التزامات المنافع المحددة للفترة عن طريق تطبيق معدل الخصم الذي يستخدم في قياس التزامات المنافع المحددة عند بداية الفترة
السنوية بالنسبة لصافي المنافع المحددة مع األخذ باالعتبار أي تغير يطرأ على صافي التزامات المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة المساهمات وللمزايا المدفوعة .يتم
االعتر اف بمصروف الفائدة الصافي والمصروفات األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

12- 3

مخصصات
يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى المجموعة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب
تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام .يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة الذي
يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام .يتم االعتراف بتخفيض الخصم كتكلفة تمويل.

13- 3

اإليرادات
تتمثل اإليرادات في إجمالي تدفق المنافع االقتصادية المتوفرة من األنشطة المعتادة للمجموعة عندما ينتج عن هذه التدفقات زيادة في حقوق المساهمين ،بخالف

الزيادات من مساهمات المشاركين األساسيين.
تتحقق اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية:




وجود احتمالية بتدفق منافع اقتصادية للمجموعة.

يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها ،و

إمكانية تحديد التكلفة المتكبدة والتكاليف المستقبلية المتوقعة حتى تاريخه وإمكانية قياسها بشكل موثوق.

وفقا لشروط الدفع المحددة تعاقدياً .ويجب كذلك استيفاء معايير التحقق المحددة أدناه قبل
ً
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المبالغ المدينة

تحقق اإليرادات.

)1

مبيعات بضائع

يتم قياس اإليرادات من بيع البضائع في سياق األنشطة العادية بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق ،بالصافي بعد خصم المرتجعات والخصومات التجارية

وخصومات الكميات .يتم االعتراف باإليرادات عند وجود أدلة مقنعة تكون عادة على شكل اتفاقية بيع منفذة ،تفيد بأن المخاطر والمزايا الهامة للملكية قد تم تحويلها

إلى العميل ،ومن المحتمل استرداد المبلغ ،ويمكن تقدير التكاليف ذات الصلة ومرتجعات البضائع المحتملة بشكل موثوق ،وال يوجد تدخل مستمر من اإلدارة في
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البضاعة ،ويمكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق .إذا كان من المحتمل أن يتم منح الخصومات ويمكن قياس المبلغ بصورة موثوق منها ،يتم االعتراف بالخصم

كتخفيض في اإليرادات عند إثبات المبيعات.

ويختلف توقيت نقل المخاطر والمزايا باختالف الشروط الفردية التفاقية البيع .بالنسبة لمبيعات البضائع بما في ذلك المياه ،عادة ما يحدث التحويل عندما يتم تسليم

المنتج للعميل.

تقديم الخدمات

)2

تشارك المجموعة في تقديم الخدمات التشغيلية في ميناء جدة اإلسالمي ،باإلضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية والصيانة .وإذا تم تقديم الخدمات بموجب ترتيب

واحد في فترات تقارير مختلفة ،يتم توزيع المقابل على أساس القيمة العادلة النسبية بين مختلف الخدمات .تقوم المجموعة بإدراج اإليرادات من تقديم الخدمات بما
يتناسب مع مرحلة إكمال المعاملة في تاريخ القوائم المالية .یتم تقييم مرحلة اإلنجاز بناء علی تقييم العمل المنجز  /المكتمل بموجب االلتزام التعاقدي الذي يتعين القيام

وفقا ألمر العمل  /العقد  /المبيعات.
ً

تمثل إيرادات الخدمات قيمة الخدمات المفوترة المقدمة من قبل المجموعة خالل الفترة ،بعد خصم الخصومات التجارية ،حيثما ينطبق ذلك.

)3

إيرادات تأجير

يتم االعتراف بإيرادات العقارات االستثمارية على أساس القسط الثابت على مدى فترات تأجيرها .يتم تحقق إيرادات اإليجارات من المساحات المؤجرة والمستودعات على
مدى فترة تلك اإليجارات ،ويتم تأجيل إيرادات اإليجارات المتعلقة بالسنوات الالحقة ويتم تحققها على مدى الفترات المستقبلية الالحقة .يتم إثبات عوائد اإليجارات كجزء

ال يتجزأ من إجمالي اإليجار على مدى فترة االتفاقية.

)4

إيرادات العقود

تتضمن إيرادات العقود المبلغ األولى المتفق عليه في العقد باإلضافة إلى أي اختالفات في العمل المتعاقد على تنفيذه ،والمطالبات ودفعات الحوافز إلى الحد الذي

من المحتمل أن تنتج عنه إيرادات ،ويمكن قياسها بطريقة موثوقة.

إذا كان من الممكن تقييم ناتج عقد اإلنشاءات بطريقة موثوقة ،يتم إثبات إيرادات العقد ضمن األرباح أو الخسائر بالتناسب مع مرحلة إكمال العقد .ويتم تقييم مرحلة
اإلنجاز باإلشارة إلى عمليات مسح العمل المنجز .وبخالف ذلك ،يتم االعتراف بإيرادات العقود فقط إلى حد تكاليف العقد المتكبدة التي يحتمل أن تكون قابلة لالسترداد.

يتم إثبات مصروفات العقد على أنها غير متكبدة إال في حالة ما أدت إلى إيجاد أصل يتعلق بالنشاط المستقبلي للعقود .ويتم إثبات الخسارة المتوقعة من العقود فورا

في القوائم الموحدة للربح أو الخسارة.
14- 3

إيرادات التمويل وتكاليف التمويل
تتكون إيرادات التمويل من إيرادات الفوائد على األموال المستثمرة وإيرادات توزيعات األرباح .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عند استحقاقها في قائمة الربح أو الخسارة

الموحدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم االعتراف بتوزيعات اإليرادات في قائمة ا لربح أو الخسارة الموحدة بتاريخ حصول المجموعة على حق استالم المدفوعات،

وهو بالنسبة لألوراق المالية المدرجة تاريخ التوزيع اإليرادات السابق.

تشتمل تكاليف التمويل على مصروفات الفوائد على القروض ،وتقسيم الخصم على المخصصات ،وخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المعترف بها على
الموجودات المالية وأرباح أو خسائر العمالت األجنبية على الموجودات والمطلوبات المالية .يتم االعتراف بتكاليف االقتراض التي ال تتعلق مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج

أصل مؤهل في القوائم الموحدة قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

إن "معدل الفائدة الفعلي" هو المعدل الذي يخصم المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية لـ:


15- 3

إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي؛ أو

التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية.

التقارير القطاعية
أ)

قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت:
)1

التي تمارس نشاطا تجاريا يمكن من خالله تحقيق إيرادات وتتكبد مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من

)2

نتائج عملياتها يتم تحليلها بشكل مستمر من قبل المسئول األ كبر عن صنع القرارات التشغيلية في المجموعة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص

)3

تتوافر المعلومات المالية بشكل مباشر.

مكونات المجموعة األخرى؛
الموارد وتقييم األداء؛ و
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تتضمن نتائج القطاعات التابعة للمدير المالي البنود التي تعزى مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول.
ب)

القطاع الجغرافي

القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت المشاركة في األنشطة المدرة للدخل ضمن بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد تختلف

16- 3

عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
توزيعات األرباح

يتم تسجيل توزيعات األرباح المرحلية كالتزام في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة .يتم تسجيل توزيعات األرباح النهائية في الفترة التي يتم فيها
اعتمادها من قبل المساهمين.

17- 3

الزكاة وضريبة الدخل
يتم احتساب الزكاة وفق ًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والد خل ("الهيئة") .ويتم احتساب مخصص الضريبة على الدخل للشركات المختلطة واألجنبية في القوائم المالية
وفقا لألنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيها .يتم تسجيل التسويات الناتجة عن الربوط الزكوية والضريبية النهائية في الفترة المالية التي يتم فيها إصدار هذه الربوط.
ً

18- 3

الضريبة المؤجلة
يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية واألوعية الضريبية المستخدمة في

احتساب الربح الخاضع للضريبة .يتم االعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة لجميع الفروقات الضريبية المؤقتة .يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة لكافة
الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء الفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع .ال يتم االعتراف

بالموجودات والمطلوبات الضري بية المؤجلة إذا نشأت الفروقات المؤقتة عن االعتراف األولي بالموجودات والمطلوبات (بخالف ما تم في دمج األعمال) في معاملة ال

سواء على األرباح الخاضعة للضريبة أو األرباح المالية .إضافة لذلك ،ال يتم االعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا نشأت الفروقات المؤقتة عن االعتراف األولي
تؤثر
ً
بالشهرة.
19- 3

المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها بعد
أ)

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات

قامت المجموعة ،بحسب مقتضى الحال ،بتبني المعايير التالية الجديدة والمعدلة من مجلس معايير المحاسبة الدولية.
)1

مبادرة اإلفصاح (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي )7

كال من التغيرات
تتطلب التعديالت اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل ،والتي تشمل ً
الناشئة عن التغيرات في التدفقات النقدية وغير النقدية.
إن أنشطة التمويل التي تقوم بها المجموعة ،كما هو مبين في قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،تمثل التغيرات في التدفقات النقدية فقط ،باستثناء تكلفة
التمويل التي ينعكس التغير غير النقدي عليها في التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية.

)2

إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي )12

توضح التعديالت المحاسبة عن الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة على أدوات الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة.

ال تحتفظ المجموعة بأي أدوات ديون يتم قياسها بالقيمة العادلة ،ولذا ال يوجد لها تأثير على القوائم المالية الموحدة.

)3

التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية (دورة  )2016 – 2014تعديالت على معيـار الـتقارير المـالية رقم " 12اإلفصاح عن حصص الملكية في المنشآت
األخرى"
توضح التعديالت أن متطلبات اإلفصاح عن ح صص الملكية في المنشآت األخرى تنطبق أيض ًا على حصص الملكية التي يتم تبويبها كمحتفظ بها لغرض البيع أو
التوزيع.
ال يؤثر هذا التعديل على هذه القوائم المالية الموحدة.

ب) المعايير الصادرة غير المطبقة بعد
فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة على السنوات التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر ،ولكن لم تقم الشركة
بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
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)1

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (" - )15اإليرادات من العقود مع العمالء"

)2

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (" - )9األدوات المالية"

ينشئ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( ) 15إطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت االعتراف باإليرادات .ويحل هذا المعيار محل إرشادات إثبات اإليرادات الحالي،
وتشمل المعيار المحاسبي الدولي " 18اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي " 11عقود االنشاءات" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمعيار
رقم " 13برامج والء العمالء" .يسري المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( )15للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  1يناير 2018م .كما في نهاية هذه السنة ،الشركة
بصدد استكمال تقييمها لتأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15على سياسة تحقق اإليرادات .ووفقا للتقييم األولي للمجموعة ،لن يكون هناك تأثير كبير على
سياسة تحقق اإليرادات في الشركة.

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 2014م النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقارير المالية (" - )9األدوات المالية" .يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير
المالية ( )9للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  1يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر لها.

التصنيف – الموجودات المالية

يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية ( ) 9منهج جديد لتصنيف وقياس الموجودات المالية يعكس نموذج األعمال التي يتم إدارة الموجودات من خالله وخصائص تدفقاتها
النقدية.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( ) 9يتضمن ثالثة فئات تصنيف رئيسية لألصول المالية :يتم قياسها بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة .يلغي هذا المعيار المعيار المحاسبي الدولي  39الحالي الخاص بالفئات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
والقروض والذمم المدينة واالستثمارات المتاحة للبيع.
وعوضا عن ذلك يتم تقييم األداة
ً
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9أال يتم فصل المشتقات المضمنة في العقود عن العقد الرئيسي والذي يعتبر أصال ماليا
المالية المختلطة ككل إلعادة التبويب.

االنخفاض في القيمة – الموجودات المالية وموجودات العقود

يحل المعیار الدولي إلعداد التقارير المالیة رقم  9محل نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم  39بنموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة" .وهذا
يتطلب تقدير ًا كبير ًا بشأن كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي سيتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح .سيتم
تطبيق النموذج الجديد لالنخفاض في القيمة على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ما عدا االستثمارات
في أدوات حقوق الملكية وكذلك على موجودات العقود.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية ( ،)9سيتم قياس مخصصات الخسارة وفق ًا ألحد األسس التالية:
الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهر ًا وتنتج هذه الخسارة االئتمانية المتوقعة عن أحداث التعثر في السداد والمحتملة خالل  12شهر ًا بعد تاريخ التقرير؛ و
الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر وهي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة
المالية.
بالنسبة للخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ،يتم تطبيق القياس إذا زادت المخاطر االئتمانية للموجودات المالية بشكل كبير في تاريخ القوائم المالية منذ
االعتراف األولي لها ،ويطبق قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهر ًا إذا لم تزد هذه المخاطر االئتمانية بشكل كبير.
يجوز ألي منشأة تحديد عدم زيادة المخاطر االئتمانية بشكل كبير في حالة أن تكون األداة معرضة لمخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ القوائم المالية .إال أن قياس خسائر
االئتمان المتوقعة على مدى العمر يتم تطبيقه على الدوام للذمم المدينة التجارية وموجودات العقد بدون أي مكونات تمويل هامة ويجوز للمنشأة اختيار تطبيق هذه

السياسة أيض ًا للذمم المدينة التجارية وموجودات العقد بمكونات تمويل هامة.

التصنيف – المطلوبات المالية

يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية ( ) 9بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في المعيار المحاسبي الدولي  39الخاصة بتصنيف المطلوبات المالية .إال أنه وبموجب المعيار

المحاسبي الدولي  39فإن جميع التغيرات في القيمة العادلة للمطلوب ات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم االعتراف بها في األرباح أو الخسائر بينما
يتم بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( )9عرض هذه التغيرات في القيمة العادلة كما يلي:
-

مبلغ التغير في القيمة العادلة المتعلق بالتغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات يتم عرضه في قائمة الدخل الشامل اآلخر؛
المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة يتم عرضه في الربح أو الخسارة.

المحاسبة عن التحوط

يجوز للشركة عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( )9مبدئي ًا اختيار سياستها المحاسبية لالستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الواردة في المعيار

بدال من المتطلبات الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (.)9
المحاسبي الدولي ً 39

سيتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية ( ) 9من المجموعة التأكد من أن عالقات محاسبة التحوط تتماشى مع أهداف واستراتيجيات إدارة المخاطر في المجموعة

وتطبيق نهج أكثر نوعية وتطلع ًا لتقييم فعالية التحوط .كما يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية ( ) 9متطلبات جديدة تتعلق بإعادة التوازن لعالقة التحوط ويمنع عدم

االستمرار االختياري للمحاسبة عن التحوط .وبموجب النموذج الجديد ،من المحتمل أن أكثر استراتيجيات إلدارة المخاطر ستكون مؤهلة للمحاسبة عن التحوط ،وبالتحديد
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تلك التي تتضمن تحوط عنصر مخاطر للبند غير المالي (ما عدا مخاطر العملة األجنبية).
بموجب المعيار المحاسبي الدولي  ،39فيما يتعلق بجميع تحوطات التدفقات النقدية ،تصنف المبا لغ المتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية إلى األرباح أو

الخسائر كتعديل إعادة تصنيف في نفس الفترة حيث أن التدفقات النقدية المتوقعة المتحوط لها تؤثر على األرباح أو الخسائر .إال أنه وبموجب المعيار الدولي للتقارير

المالية ( ،)9وفيما يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية لمخاطر العملة األجنبية المرتبطة بتوقع مشتريات الموجودات غير المالية ،فإن المبالغ المتراكمة في احتياطي تحوط
التدفقات النقدية وتكلفة احتياطي التحوط سيتم إدراجها عوض َا عن ذلك مباشرة في التكلفة األولية للموجودات غير المالية عند إثباتها.

اإلفصاحات

سيتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية ( ) 9إفصاحات جديدة شاملة خاصة فيما يتعلق بالمحاسبة عن التحوط ومخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة .كما في
نهاية هذه السنة ،المجموعة بصدد استكمال تقييمها لتأثير نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة على انخفاض قيمة موجوداتها المالية.

التحول

عادة يتم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9بأثر رجعي باستثناء ما يلي:
تخطط المجموعة لالستفادة من اإلعفاء الذي يسمح لها بعدم تعديل معلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بالتغيرات في التصنيف والقياس (يشمل
االنخفاض) .عادة يتم االعتراف بالفروقات في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات واألرباح المبقاة واالحتياطيات المالية الناتجة من تطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية في األرباح المرحلة واالحتياطيات كما في  1يناير 2018م.
-

يجب تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الجديدة بشكل عام بأثر مستقبلي .إال أنه يجوز للمجموعة اختيار تطبيق التغير المتوقع في المحاسبة عن نقاط اآلجل بأثر
رجعي.

)3

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  –16عقود اإليجار

يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  16للمستأجرین نموذجاً وحيد ًا للمحاسبة عن عقود اإلیجار في قائمة المركز المالي .یقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق
بحق االستخدام الذي یمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإلیجار الذي یمثل التزامه بسداد دفعات اإلیجار وهناك إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار
قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة .تبقى طریقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعیار الحالي – أي یستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار
إلى عقود إیجار تمویلي وعقود إیجار تشغیلي.

يحل المعيار الدولي للتقارير المالية ( )16محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )17عقود االيجار ،تفسير لجنة تفسيرات المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية للمعيار رقم (" ) 4تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" ،وتفسير لجنة التفسيرات القياسية للمعيار رقم (" )15عقود اإليجار
التشغيلي  -الحوافز" ،وتفسير لجنة التفسيرات القياسية رقم ( ) 27تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار.
يسري مفعول هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  1يناير 2019م .مع السماح بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
(" ) 15اإليرادات من العقود مع العمالء" في أو قبل تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (.)16

تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار

يجوز للشركة عند التحول إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( )16اختيار إما:
تطبيق تعريف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( )16لعقد اإليجار لكافة عقودها؛ أو
تطبيق وسيلة عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار.
-

التحول

يجوز للشركة كمستأجر إما تطبيق المعيار:
بأثر رجعي؛ أو
بأثر رجعي معدل مع وسائل عملية اختيارية.
يقوم المستأجر بتطبيق الخيار باستمرار على جميع عقود اإليجار .تخطط الشركة حالي ًا لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( )16مبدئي ًا في  1يناير 2019م .لم تحدد
المجموعة بعد نهج التحول الذي ستقوم بتطبيقه.
ال يتطلب من المجموعة كمؤجر إجراء أي تعديالت لعقود اإليجار التي تكون فيها مؤجر ًا بخالف مؤجر وسيط في عقد تأجير بالباطن.

-

)4

التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية (دورة 2014م – 2016م)

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (" )1التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية" ،تم إلغاء شرط مضي الوقت لإلعفاء عند تطبيق المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية للمرة األولى .المعيار قابل للتطبيق للفترات التي تبدأ في أو بعد  01يناير 2018م.
المعيار المحاسبي الدولي رقم " 28االستثمارات في الشركات الزم يلة والمشروعات المشتركة" ،يحق للمشاريع المشتركة الرأسمالية أو أي منشأة أخرى مماثلة اختيار
قياس استثماراتها في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة على أساس القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يحق تطبيق هذا المعيار على أساس كل
استثمار على حدى.

يحق للم نشآت المستثمرة بخالف المنشآت االستثمارية ،االستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلة على منشآتها التابعة والمطبقة بواسطة مستثمر في شركة زميلة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
أو مستثمر في مشروع مشترك .يحق تطبيق هذا المعيار بشكل منفصل على كل استثمار في شركة زميلة أو في مشروع مشترك .يتم تطبيق هذا المعيار على الفترات
التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2018م؛ مع السماح بالتطبيق المبكر.

)5

تعديالت أخرى

-

تصنيف وقياس المدفوعات المحسوبة على أساس السهم (تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم .)2

-

بيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر ما وشركته الزميلة أو المشروع المشترك (التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( )10والمعيار المحاسبي
الدولي رقم .)28

-

تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم " 9األدوات المالية" مع تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الدولية " 4عقود التأمين" (تعديالت المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية الدولية  ،) 4تتمثل التعديالت في االستجابة لمالحظات مجاالت األعمال بخصوص تأثيرات تعدد تواريخ التطبيق.

-

تحويل الممتلكات االستثمارية (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  – )40ال يتم تحويل الموجودات المملوكة إال في وجود دليل على تغير فعلي في
االستخدام فقط ال غير.

-

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمعيار رقم " 22المعامالت بالعملة األجنبية والمقدمات المدفوعة" – وضح التفسير تاريخ المعاملة
المستخدم لتحديد سعر الصرف.

المعايير الجديدة أو المعدلة الواردة أدناه لم تطبق بعد ،كما ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة.

.4

الممتلكات واآلالت والمعدات ،بالصافي
تتكون الممتلكات ،اآلالت والمعدات مما يلي:
 31ديسمبر
2017م
ممتلكات وآالت ومعدات (إيضاح )1-4
ممتلكات ومعدات مشروع منطقة اإليداع وإعادة التصدير (إيضاح )2-4
ممتلكات ومعدات  -عمليات محطة الميناء (إيضاح )3-4

 31ديسمبر
2016م

 1يناير
2016م

298,137,823

289,245,301

277,005,982

32,637,572
596,314,559

32,353,303
423,509,862

32,857,082
232,977,457

927,089,954

745,108,466

542,840,521
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ج)

ب)

أ)

كما في  1يناير 2016م

66,808,150

66,808,150

66,808,150

--

----

66,808,150

--

--

--

131,943

131,943
---

131,943

131,943
------

3,871,672

3,605,984

3,005,516

10,568,124

10,347,331
1,124,795
)(904,002

13,573,640

13,953,315
653,749
)(1,033,424
----

6,845,762

6,053,609

5,548,391

9,637,398

9,485,122
778,923
)(626,647

15,185,789

15,538,731
293,899
)(646,841
----

أدوات ومعدات

5,608,039

5,057,396

4,263,811

7,684,700

6,563,903
1,216,644
)(95,847

11,948,511

11,621,299
377,326
)(220,826
--170,712

أثاث وتركيبات

279,736

281,683

3,139,562

2,920,609

2,741,267
179,342
--

6,060,171

3,022,950
580,886
---2,456,335

أجهزة حاسب آلي

176,261,331

160,724,401

147,527,182

172,714,069

154,430,864
20,063,603
)(1,780,398

320,241,251

315,155,265
668,278
)(2,669,886
--7,087,594

محطات تحلية

17,331,292

46,714,078

67,845,211

277,005,982

289,245,301

298,137,823

--

----

183,700,430
23,363,307
)(3,406,894

67,845,211

203,656,843

501,794,666

46,714,078
44,472,508
-)(625,250
)(13,001,484
)(9,714,641

472,945,731
47,046,646
)(4,570,977
)(625,250
)(13,001,484
--

اإلجمالي

35

تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل رئيسي توسعة وتطوير مرافق تحلية المياه واألعمال اإلنشائية لمحطة تحلية رابغ ومشروع المركز اللوجستي الجديد في جدة.

إن ممتلكات وآالت ومعدات شركة كنداسة لخدمات المياه مرهونة لصندوق التنمية الصناعية السعودي (إيضاح ( 16أ)).

محطة تحلية المياه ومحطة التعبئة مقامة على أرض مستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي لمدة  20سنة
ابتداء من  7مارس 2000م ،الموافق  1ذي الحجة 1420هـ .لدى شركة كنداسة لخدمات المياه خيار تجديد عقد اإليجار عند انتهاء مدة اإليجار
ً
األصلي.

كما في  31ديسمبر 2016م

كما في  31ديسمبر 2017م

صافي القيمة الدفترية:

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

االستهالك:
الرصيد في  1يناير 2017م
المحمل للسنة
استبعادات خالل السنة

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

التكلفة:
الرصيد في  1يناير 2017م
إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة
شطب خالل السنة
تحويل إلى عقارات استثمارية (إيضاح )6
المحول خالل السنة
66,808,150
------

أراضي

فيما يلي الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات:

تحسينات على
مباني مستأجرة

سيارات
وخزانات

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
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2- 4

ممتلكات وآالت ومعدات مشروع اإليداع وإعادة التصدير
الحركة في ممتلكات ومعدات مشروع اإليداع وإعادة التصدير كما يلي:
تحسينات على

التكلفة:

مباني على أراضي

مباني مستأجرة

معدات

مستأجرة

أعمال رأسمالية تحت

اإلجمالي

التنفيذ

الرصيد في  1يناير 2017م

25,068,470

20,564,261

1,203,875

--

المحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

2,010,220

--

--

)(2,010,220

--

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

27,078,690

20,564,261

--

48,846,826

إضافات خالل السنة

االستهالك:

--

--

--

1,203,875

2,010,220

46,836,606

2,010,220

الرصيد في  1يناير 2017م

10,777,404

2,505,457

1,200,442

--

14,483,303

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

11,597,833

3,407,546

1,203,875

--

16,209,254

المحمل للسنة

صافي القيمة الدفترية:

في  31ديسمبر 2017م

820,429

3,433

902,089

--

1,725,951

15,480,857

17,156,715

--

--

32,637,572

في  31ديسمبر 2016م

14,291,066

18,058,804

3,433

--

32,353,303

كما في  1يناير 2016م

13,865,500

18,960,893

30,689

--

32,857,082

التحسينات على المباني والعقارات المستأجرة جرت على مخطط أراضي مستأجر من هيئة ميناء جدة اإلسالمي مقابل إيجار سنوي رمزي .اتفاقية التأجير األولية لمدة 20

بدء من  15محرم 1419هـ (الموافق  11مايو  ) 1998مع فترة سماح مدتها عامين هجريين ،وفي  22رمضان 1424هـ (الموافق  16نوفمبر  )2003تم تمديد اتفاقية
سنة هجرية ً
التأجير إلى  40سنة.
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3- 4

332,650,830

2,223,956

2,473,384

ب)

9,848,481

10,078,068

8,500,487

2,240,072

6,020,636

4,795,314
1,225,322
--

8,260,708

تم تأمين تسهيالت اإلجارة لشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة مقابل ممتلكات ومعدات  -عمليات محطة الميناء (إيضاح ( 16ب) و(د)).

1,005,583

1,960,454

1,957,029

2,895,799

9,385,508

7,529,763
2,095,936
)(240,191

17,885,995

17,607,831
519,182
)(241,018
--

7,268,698
897,861
-94,149

أ)

32,262,138

60,998,796

310,625,029

22,025,801

9,144,159
12,881,642
--

2,327,765
568,034
--

4,852,828

4,288,219
254,609
-310,000

سيارات

أثاث وتجهيزات

حاسب آلي ومعدات

تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل رئيسي أعمال البناء والتوسع الجارية على أرصفة المحطة.

كما في  1يناير 2016م

في  31ديسمبر 2016م

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2017م

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

االستهالك:
الرصيد في  1يناير 2017م
المحمل للسنة
استبعادات خالل السنة

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

الحركة في ممتلكات ومعدات عمليات محطة الميناء هي كما يلي:
تحسينات على مباني
مستأجرة
التكلفة:
70,142,955
الرصيد في  1يناير 2017م
1,775,431
إضافات خالل السنة
-استبعادات خالل السنة
260,732,444
المحول خالل السنة

106,984,065

141,622,268

272,031,492

77,132,743

59,932,940
17,217,682
)(17,879

349,164,235

201,555,208
1,592,149
)(17,879
146,034,757

ماكينات ومعدات

80,653,234

206,376,892

960,450

--

232,977,457

423,509,862

596,314,559

83,729,941
33,988,616
)(258,070

713,775,046

507,239,803
206,794,140
)(258,897
--

اإلجمالي

117,460,487

----

960,450

206,376,892
201,754,908
-)(407,171,350

أعمال رأسمالية تحت
التنفيذ
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القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
 4- 4تم توزيع االستهالك المحمل للسنة كما يلي:
 31ديسمبر
2017م
تكلفة اإليرادات
مصروفات بيع وتسويق (إيضاح )23
مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح )24

.5

الموجودات غير الملموسة

 31ديسمبر
2016م

47.246.026
7.482.663
4.349.185

37.916.865
7.247.898
5.411.690

59,077,874

50,576,453

تتكون الموجودات غير الملموسة مما يلي:
 31ديسمبر
2017م
حقوق امتياز الميناء (إيضاح "أ")
حق استعمال أرض (إيضاح "ب")
الشهرة (إيضاح "ج")
موجودات غير ملموسة أخرى (إيضاح "د")

 1يناير
2016م

 31ديسمبر
2016م

1,198,629,009
27,298,792
8,776,760
4,136,596

1,265,051,723
28,432,583
8,776,760
5,534,088

1,331,555,732
29,565,153
8,776,760
2,741,584

1,238,841,157

1,307,795,154

1,372,639,229

تم تأمين تسهيالت اإلجارة مقابل موجودات غير ملموسة  -حقوق امتياز الميناء (إيضاح ( 16ب)).
أ)

حقوق امتياز الميناء
الحركة في حقوق امتياز الميناء هي كما يلي:
 31ديسمبر
2017م

التكلفة:
الرصيد في  1يناير و 31ديسمبر 2017م

1,711,145,484

اإلطفاء:
الرصيد في  1يناير 2017م
المحمل للسنة

446,093,761
66,422,714

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

512,516,475

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2017م

1,198,629,009

في  31ديسمبر 2016م

1,265,051,723

كما في  1يناير 2016م

1,331,555,732

تم توزيع االستهالك المحمل للسنة على تكلفة المبيعات.
ب)

حق استخدام األرض
عقدت الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (تصدير) اتفاقية مع المؤسسة العامة للموانئ السعودية بغرض إنشاء محطة حاويات في منطقة إعادة
التصدير في ميناء جدة اإلسالمي .وقد تم تحويل اتفاقية امتياز خدمة اإلنشاء ،التشغيل والتحويل من قبل شركة تصدير إلى شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة
اعتبارا من  22شوال 1428هـ (الموافق  3نوفمبر 2007م) ،ومدة هذه االتفاقية  32سنة .طبق ًا لالتفاقية في نهاية فترة االمتياز فإن الممتلكات والمعدات والتي تمثل
الموجودات غير الملموسة لمشروع الرصيف البحري سوف يتم تحويلها إلى المؤسسة العامة للموانئ.
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ج)

الشهرة
الشهرة بمبلغ  9.3مليون ريال عند االستحواذ على شركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة) ،وبلغت قيمتها الدفترية كما في  31ديسمبر 2017م  8.8مليون ريال
سعودي ( 31ديسمبر 2016م 8.8 :مليون ريال سعودي وفي  1يناير 2016م 8.8 :مليون ريال سعودي).
تقوم اإلدارة بفحص لتحديد إذا كان هناك انخفاض في قيمة الشهرة سنوي ًا أو عند وجود مؤشر على حدوث مثل ذلك االنخفاض .وألغراض فحص االنخفاض في
بناء على القيمة عند االستخدام
القيمة يتم توزيع الشهرة على الشركة التابعة (أي الوحدة المولدة للنقد) .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد ً

ال تدفقات النقدية المتوقعة استنادا إلى موازنات مالية معتمدة من اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة.

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2017م ،تم مراجعة الشهرة لتحديد مؤشرات انخفاض القيمة ولم يتم تحديد مؤشرات لالنخفاض في القيمة.
د)

موجودات غير ملموسة أخرى
تتكون الموجودات غير الملموسة األخرى من برامج الكمبيوتر وتراخيص البرمجيات التي تستخدمها شركات المجموعة إلدارة أنشطتها المالية والتشغيلية.
فيما يلي بيان للحركة في الموجودات غير الملموسة:
 31ديسمبر
2017م

التكلفة:
الرصيد في  1يناير 2017م
إضافات خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2017م

19,714,440
516,040
20,230,480

اإلطفاء:
الرصيد في  1يناير 2017م
المحمل للسنة

14,180,352
1,913,532

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

16,093,884

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2017م

4,136,596

في  31ديسمبر 2016م

5,534,088

كما في  1يناير 2016م

2,741,584

تم توزيع االستهالك المحمل للسنة كما يلي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر
2017م

مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح )24

1,813,386

1,454,494

تكلفة اإليرادات

13,084

10,903

مصروفات بيع وتسويق (إيضاح )23

87,062

1,913,532

100
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.6

عقارات استثمارية
فيما يلي بيان الحركة في العقارات االستثمارية:
تحسينات على مباني
التكلفة:

مباني على

مستأجرة

أعمال رأسمالية

أرض مستأجرة

اإلجمالي

تحت التنفيذ

الرصيد في  1يناير 2017م

94,739,623

129,336,624

2,477,055

226,553,302

المحول من ممتلكات ومعدات (إيضاح )2-4

13,001,484

--

--

13,001,484

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

107,741,107

إضافات خالل السنة

المحول خالل السنة

االستهالك:

--

--

--

719,145

719,145

3,196,200

)(3,196,200

--

132,532,824

--

240,273,931

الرصيد في  1يناير 2017م

34,036,249

44,762,845

--

78,799,094

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

36,877,802

50,965,641

--

87,843,443

المحمل للسنة

صافي القيمة الدفترية:

في  31ديسمبر 2017م

6,202,796

2,841,553

9,044,349

--

70,863,305

81,567,183

--

152,430,488

في  31ديسمبر 2016م

60,703,374

84,573,779

2,477,055

147,754,208

كما في  1يناير 2016م

63,434,328

90,536,860

--

153,971,188

تمثل العقارات االستثمارية المستودعات المؤجرة للعمالء ألغراض التخزين واالستيداع لمدة ال تقل عن  12شهر ًا.
التحسينات على المباني والعقارات المستأجرة جرت على مخطط أراضي مستأجر من هيئة ميناء جدة اإلسالمي مقابل إيجار سنوي رمزي .اتفاقية التأجير األولية لمدة 20

بدء من  15محرم 1419هـ (الموافق  11مايو  )1998مع فترة سماح مدتها عامين هجريين ،وفي  22رمضان 1424هـ (الموافق  16نوفمبر  )2003تم تمديد اتفاقية
سنة هجرية ً
التأجير إلى  40سنة.

تم توزيع االستهالك المحمل للسنة على تكلفة المبيعات.
.7

االستثمارات
تتكون االستثمارات مما يلي:

 31ديسمبر
2017م

استثمار في شركات زميلة :إيضاح ()1-7

استثمارات متاحة للبيع  -غير مدرجة (إيضاح )3-7
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 31ديسمبر
2016م

 1يناير

2016م

110,971,249

100,685,270

95,290,722

180,297,457

117,473,281

113,366,647

69,326,208

40

16,788,011

18,075,925
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1-7

يتكون االستثمار في الشركات الزميلة كما في  31ديسمبر 2017م مما يلي:

الشركات الزميلة

-

-

-

-

بلد

النشاط الرئيسي

التأسيس

الشركة الدولية

أعمال الصرف الصحي

المملكة

المحدودة

معدات المياه

السعودية

لتوزيع المياه

وتنقية المياه وتأجير

العربية

شركة خدمات

أعمال الكهرباء

السعودية (انظر

اإليضاح " "1أدناه)

الميكانيكية والصيانة

والتشغيل

السعودية

شركة الجبر تالكي

مقاوالت ،إنشاءات

المملكة

(إيضاح " "4أدناه)

المصانع والمخازن

المياه والبيئة

المحدودة

شركة ستورك

والمياه واألعمال

وعمليات صيانة

السعودية للخدمات

(انظر اإليضاح ""2

وتحلية المياه

أدناه)

2017م

2016م

%50

%50

2017م

63,825,428

2016م

54,907,347

2016م

47,724,045

المملكة
العربية

%31.85

%31.85

15,976,838

18,150,041

17,516,874

العربية

السعودية

صيانة وتشغيل

محطات الكهرباء

الفنية المحدودة

نسبة الملكية الفعلية

 31ديسمبر

القيمة الدفترية

 31ديسمبر

 1يناير

%33.3

%33.3

30,502,211

26,746,494

22,256,766

ومعامل النفط والغاز

والمصانع

البتروكيماوية ومعايرة
اآلالت الدقيقة

وتقديم الخدمات

المملكة
العربية

السعودية

الميكانيكية

والكهربائية المتعلقة

بها
-

-

شركة زنمت اس ايه

فادوز (انظر االيضاح
" "3أدناه)
)1

)2

التخزين والتداول

والوساطة في السلع

%45

إمارة

لختنشتاين

%45

%19

%19

--

--

6,012,269

666,772

881,388

1,780,768

110,971,249

100,685,270

95,290,722

شركة خدمات المياه والبيئة السعودية مملوكة بنسبة  %49لشركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة) ،المملوكة بنسبة  %65للشركة األم.

خالل عام 2016م ،قامت الشركة بإدراج مخصص خسائر انخفاض القيمة بمبلغ  4,195,416مليون ريال سعودي باإلضافة إلى حصة من الخسائر البالغة  1,816,853ريال
سعودي ،وعليه فقد تم تخفيض القيمة الدفترية إلى ال شيء.

خالل عام 2017م ،أبرمت شركة ستورك القابضة للخدمات الفنية بي في (ستورك الهولندية) والشركة السعودية للخدمات الصناعية ("سيسكو") (يشار إليهما مع ًا
بالمساهمين في شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية المحدودة (ستورك السعودية)) اتفاقية تسوية ،حيث وافقت سيسكو على بيع وتحويل كامل حصتها
البالغة  ٪45في ستورك السعودية إلى ستورك الهولندية مقابل مبلغ  6مليون ريال سعودي .تمنح االتفاقية شركة ستورك هولندا اإلدارة الكاملة والسيطرة على
ستورك السعودية وتتخلى سيسكو عن جميع حقوقها ومطالباتها لست ورك السعودية وستورك هولندا .لم يتم البدء في اإلجراءات القانونية فيما يتعلق بتحديث
السجل التجاري وعقد التأسيس كما في تاريخ التقرير (إيضاح  – 25ب).
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)3

شركة زنمت اس ايه فادوز مملوكة بنسبة  % 25للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (شركة تابعة) ،المملوكة بدورها بنسبة  %76للشركة األم.

)4

خالل 2017م ،تم تغيير اسم شركة الجبر تالكي المحدودة إلى "شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة" .تم تحديث السجل التجاري وعقد التأسيس وفقا لذلك بتاريخ
 3أغسطس 2017م ،الموافق  11ذي القعدة 1438هـ ليعكس هذا التغيير.
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 2-7الحركة في استثمارات في الشركات الزميلة هي كما يلي:

 31ديسمبر
2017م
100,685,270

كما في  1يناير

توزيعات األرباح المستلمة خالل السنة

 31ديسمبر
2016م
95,290,722

)(5,730,107

)(9,928,474

حصة الشركة في الدخل الشامل اآلخر من شركات زميلة ،بالصافي

20,735,689

)(521,236

11,650,224

كما في  31ديسمبر

110,971,249

100,685,270

حصة الشركة في نتائج شركات زميلة ،بالصافي

)(525,569

فيما يلي ملخص ًا بالمعلومات المالية للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:

الشركة الدولية لتوزيع

الشركة المستثمر فيها
 31ديسمبر 2017م

الموجودات

المطلوبات
اإليرادات

صافي الربح ( /الخسارة)

 31ديسمبر 2016م
الموجودات

المطلوبات
اإليرادات

صافي الربح ( /الخسارة)

 1يناير 2016م
الموجودات

المطلوبات

المياه المحدودة

268,879,118

شركة الجبر تالكي

شركة خدمات المياه

السعودية للخدمات

المحدودة

والبيئة السعودية

34,188,991

شركة ستورك

الفنية المحدودة

138,176,610

---

1,971,971

)(141,228,627

)(1,584,769

)(60,482,241

18,177,972

6,064,892

27,629,172

--

268,906,397

270,163,286

208,376,131

100,303,652

38,412,967

فادوز

3,345,278

--

25,659,809

شركة زنمت اس ايه

)(673,320
)(824,499

4,718,777

4,153,393

)(160,348,591

)(1,373,637

)(35,845,549

)(5,477,072

)(1,222,221

14,798,226

5,290,608

19,956,393

)(9,780,880

)(3,613,163

10,247,599

7,815,116

230,722,660

260,927,365

)(165,479,276

157,509,761

22,523,623

37,526,265

1,016,185

85,350,635

)(29,662,223

)(1,777,543

113,554

)(578,546

)(7,957,001

 3-7الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع هي كما يلي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2017م

صناديق استثمار  -مدرجة (إيضاح )1-3-7
أوراق مالية  -غير مدرجة (إيضاح )2-3-7

1-3-7

 1يناير

2016م

2016م

50,487,996

16,788,011

--

18,075,925

69,326,208

16,788,011

18,075,925

18,838,212

--

تتكون االستثمارات في صناديق االستثمار المدرجة المتاحة للبيع مما يلي:
 31ديسمبر 2017م

صناديق االستثمار

صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع بالريال السعودي
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الوحدات
334,290
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تكاليف االستثمار
50,000,000

القيمة العادلة
50,487,996
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2-3-7

أ)

تتمثل االستثمارات في الصناديق االستثمارية التي تشارف فيها إحدى الشركات التابعة للشركة عن طريق استخدام األموال المتاحة في حساب احتياطي خدمة

ب)

ويعتبر قرار االستثمار وتحقيق المكاسب/االسترداد مسؤولية إدارة الشركة التابعة .ومع ذلك ،فإن المبلغ المستثمر والمحقق/المسترد يمكن أن يودع مرة أخرى

الدين ،المحتفظ بها لدى بنك تجاري وفقا لشروط ترتيبات تمويل اإلجارة.

في حساب احتياطي خدمة الدين (إيضاح .)1-11

تتكون االستثمار في األوراق المالية المدرجة المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع من االستثمار في شركة جروث جيت كابيتال كوربوريشن بي اس سي .الحركة في األوراق
المالية غير المدرجة المصنفة كمتاحة للبيع هي كما يلي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر
2017م

الرصيد في بداية السنة

.8

2016م

التغير في القيمة العادلة

16,788,011

2,050,201

18,075,925

الرصيد في نهاية السنة

18,838,212

16,788,011

)(1,287,914

األدوات المالية المشتقة
خالل عام  2012م ،عقدت شركة "محطة بوابة البحر األحمر المحدودة" اتفاقية مبادلة معدل الربح مع بنك تجاري للتحوط لتعرضها للتقلبات في التدفقات النقدية الناتجة
من مدفوعات األرباح على تسهيالت اإلجارة التي تم الحصول عليها من البنوك .وتم تسوية مبادلة معدل الربح في تاريخ استحقاقه في  30يونيو 2017م.

لغرض المحاسبة عن التحوط ،يتم تصنيف التحوط على أنه تحوط تدفقات نقدية .إن القيمة العادلة واالسمية للتحوط هي كما يلي:
 31ديسمبر 2017م

القيمة العادلة
الموجبة

مبادلة معدل الربح

--

القيمة االسمية

--

 31ديسمبر 2016م

القيمة العادلة
السالبة

)(509,730

 1يناير 2016م

القيمة العادلة

القيمة

السالبة

االسمية

)(17,276

509,330,638

إن الحركة في األدوات المالية المشتقة هي كما يلي:

االسمية
564,335,119

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2017م

الرصيد في  1يناير

القيمة

2016م

التغير في القيمة العادلة

)(509,730

509,730

)(17,276

الرصيد في  31ديسمبر

--

)(509,730

)(492,454

خالل  2013م ،عقدت "الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات" ،شركة تابعة ،اتفاقية مبادلة معدل الربح لتغطية تعرضها لتقلبات في التدفقات النقدية الناتجة من
مدفوعات األرباح على تسهيالت القروض طويلة األجل التي تم الحصول عليها من البنوك .وتم تسوية مبادلة معدل الربح في تاريخ استحقاقه في  31ديسمبر 2017م.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
لغرض المحاسبة عن التحوط ،يتم تصنيف التحوط على أنه تحوط تدفقات نقدية .إن القيمة العادلة واالسمية للتحوط هي كما يلي:
 31ديسمبر 2017م

القيمة

القيمة العادلة
الموجبة

مبادلة معدل الربح

--

االسمية
--

 31ديسمبر 2016م

القيمة العادلة

 1يناير 2016م

القيمة

الموجبة

القيمة العادلة

االسمية

24,930

الموجبة

8,750,000

االسمية

4,236

إن الحركة في األدوات المالية المشتقة هي كما يلي:

17,500,000

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2017م

الرصيد في  1يناير

.9

24,930

2016م

4,236

التغير في القيمة العادلة

)(24,930

20,694

الرصيد في  31ديسمبر

--

24,930

المخزون
يتكون المخزون مما يلي:

 31ديسمبر

 31ديسمبر
2017م

28,497,994

قطع غيار

مواد خام ومستلزمات وكيماويات

349,049

وقود ،زيوت ومياه محالة

151,871

28,998,914

بعد خصم :مخصص بطيء الحركة ومتقادم

.10

القيمة

 1يناير

2016م

31,040,759

64,090

150,369

2016م
27,036,143
85,250

127,022

)(3,496,325

31,255,218
)(135,000

27,248,415

25,502,589

31,120,218

27,113,415

)(135,000

ذمم مدينة تجارية وأخرى
تتكون الذمم المدينة التجارية واألخرى مما يلي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2017م

ذمم مدينة تجارية ،بالصافي (إيضاح "أ" أدناه)

دفعات مقدماً وذمم مالية أخرى

49,334,582

67,438,037

12,427,722

19,727,723

11,510,996

1,425,726

3,471,436

--

--

الذمم المدينة المتعلقة ببيع شركة زميلة (إيضاح  )2( 1-7و( 25ب))

6,000,000

دفعات مقدمة لموردين
ضريبة الدخل المدفوعة مقدم ًا (إيضاح )26

1,986,823

المستحق من أطراف ذات عالقة  -غير تجاري (إيضاح )20

2,996,520
541,687

101,588,415
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2016م

70,072,009

28.301.081

ودائع تأمين (إيضاح )28

 1يناير

2016م

21.511.383

--

3,833,913

113,936,782

27.029.691
--

6,481,121

118,565,253

44
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
تتكون الذمم المدينة التجارية مما يلي:

أ)

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2017م

متداولة

غير متداولة

 1يناير

2016م

2016م

49,334,582

67,438,037

70,072,009

57,711,353

67,438,037

70,072,009

8,376,771

--

--

بناء على طلب أحد العمالء في إحدى الشركات التابعة لها ،على إعادة جدولة المبلغ المستحق في  31ديسمبر 2017م البالغ  10.3مليون
خالل السنة وافقت المجموعةً ،
ريال سعودي فيما يتعلق باستئجار مساحة أرض في منطقة اإليداع وإعادة التصدي ر .وبموجب ترتيبات إعادة الجدولة ،ستصبح هذه المبالغ مستحقة اآلن على مدى فترة
وفقا ألسعار الفائدة السائدة في السوق ويسجل كذمم مدينة طويلة األجل
ً
وبناء عليه ،يتم خصم الرصيد المتأخر
السنوات الثالث إلى األربع القادمة حتى يناير 2021م.
ً
بقيمها الحالية كما في  31ديسمبر 2017م (راجع اإليضاح .)3-2-30
ب)

تتكون الذمم المدينة التجارية مما يلي:

2017م

2016م

2016م

مستحق من أطراف ذات عالقة (إيضاح )20

9,248,654

10,960,385

16,105,621

عمالء أطراف خارجية

54,013,638

59,126,451

57,051,357

63,262,292

70,086,836

73,156,978

)(5,550,939

)(2,648,799

)(3,084,969

57,711,353

67,438,037

70,072,009

بعد خصم :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

.11

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 1يناير

النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:

1-11

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 1يناير

2017م

2016م

2016م

نقد بالصندوق

352,924

300,778

284,146

النقد لدى البنوك (إيضاح )1-11

135,355,017

173,849,042

146,384,875

ودائع مرابحة ألجل (إيضاح )2-11

15,000,000

21,254,500

106,000,000

150,707,941

195,404,320

252,669,021

النقد لدى البنوك بتضمن أرصدة محتجزة تبلغ
-

 13.12مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر2016م 61 :مليون ريال سعودي وفي  1يناير 2016م 58.7 :مليون ريال سعودي) محتفظ بها في حساب رصيد خدمات لدى بنك
وفقا لشروط ترتيبات تمويل إجارة.
ً
تجاري

-

 0.54مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر2016م 0.54 :مليون ريال سعودي وفي  1يناير 2016م 0.25 :مليون ريال سعودي) محتفظ بها لدى بنك تجاري خاصة بتوزيعات أرباح
متراكمة غير مطالب بها (إيضاح .)19

2-11
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
.12

رأس المال
كما في  31ديسمبر  2017م ،رأس المال المصرح به والمدفوع للشركة مقسم إلى  81.6مليون سهم ( 31ديسمبر 2016م 68 :مليون سهم وفي  1يناير 2016م 68 :مليون
سهم) بقيمة  10ريال سعودي للسهم الواحد.

أوصى مجلس اإلدارة خالل االجتماع الذي عقد في  26فبراير 2017م بزيادة رأس المال من  680مليون ريال سعودي إلى  816مليون ريال سعودي من خالل إصدار سهم

مجاني لكل خمسة أسهم عادية مملوكة باستخدام  136مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة للشركة.

بتاريخ  14مارس  2017م ،أصدرت هيئة السوق المالية قرارها بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة .بعد ذلك ،وافق المساهمون في الشركة في جمعيتهم العمومية غير

العادية التي عقدت في  16أبريل  2017م على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مجانية وإجراء التغييرات ذات الصلة بذلك في النظام األساسي للشركة .تم تفعيل

المعاملة المتعلقة بإصدار أسهم منحة في تداول بتاريخ  17أبريل 2017م .تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية المتعلقة بالتعديالت المقترحة في النظام األساسي للشركة

بتاريخ  29مايو 2017م واستلمت الشركة السجل التجاري المعدل في  23يوليو 2017م.
.13

االحتياطي النظامي والخاص

االحتياطي النظامي

بموجب النظام األساسي للشركة ،فإن على الشركة تحويل نسبة  % 10من صافي الربح كل سنة إلى احتياطي نظامي حتى يبلغ ذلك االحتياطي  %30من رأس المال .هذا

حاليا غير قابل للتوزيع على المساهمين في الشركة.
االحتياطي ً

احتياطي خاص

حتى  16أبريل 2017م ،وفق ًا للنظام األساسي القديم للشركة ،على الشركة تحويل  %5من صافي دخل السنة إلى احتياطي خاص للصرف على ما يعود بالنفع على الشركة.
وافق المساهمون في الشركة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ  16أبريل 2017م على النظام األساسي الجديد ووقف التحويل إلى االحتياطي

الخاص كما قرر المساهمون تحويل الرصيد القائم كما في  31ديسمبر 2016م و 30سبتمبر 2017م من حساب االحتياطي الخاص إلى االحتياطي النظامي في اجتماعهم

المنعقد في  16أبريل 2017م و 29نوفمبر 2017م على التوالي .تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية المتعلقة بالتعديالت المقترحة في النظام األساسي للشركة خالل السنة.
.14

تأثير تخفيض نسبة الملكية في نسبة الملكية شركة تابعة
خالل عام 2005م ،زادت شركة تصدير رأسمالها ليصبح  80مليون ريال سعودي .ساهمت الشركة األم بمبلغ  17.300.000ريال سعودي (مقسم إلى  17.300حصة) في زيادة
رأس مال شركة تصدير .وعليه أصبحت الشركة األم تمتلك  60,800حصة تمثل  %76من رأس مال شركة تصدير مقارنة بنسبة ملكية  %96.67قبل زيادة رأس المال.

جزء ًا من الخسائر
ونتيجة لتخفيض حصة الشركة األم في شركة تصدير ،فقد انخفضت حصة الشركة األم من الخسائر المتراكمة لشركة تصدير نظر ًا لتحمل الشركاء اآلخرين ً

المتراكمة بلغ  4.641.143ريال سعودي باإلضافة إلى مبلغ  12.075ريال سعودي ناتج عن تخفيض الحصة في الشركات التابعة األخرى خالل سنة 2008م .تم تضمين
المعامالت المذكورة أعاله في بند حقوق الملكية للشركة األم في قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة.

خالل 2016م ،استحوذت الشركة على أسهم إضافية بنسبة  % 5من حصة شركة كنداسة لخدمات المياه من المساهمين اآلخرين بمبلغ  11,480,256ريال سعودي مقابل

 15,000,000ريال سعودي .قيدت المجموعة العملية في حقوق الملكية كحقوق غير مسيطرة دون تغيير السيطرة وتم إثبات الزيادة في المقابل المدفوع على الحصة
اإلضافية المستحوذ عليها في حقوق الملكية.
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.15

حقوق الملكية غير المسيطرة
فيما يلي معلومات مالية مجمعة موجزة عن الشركات التابعة للمجموعة التي لديها حصص غير مسيطرة (راجع إيضاح  .)1تمثل المعلومات المالية الموجزة أدناه المبالغ
قبل وبعد عمليات البيع داخل المجموعة.

الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
صافي الموجودات
صافي الموجودات العائدة لحقوق الملكية غير
المسيطرة

إيرادات
الربح للسنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل
الربح العائدة إلى لحقوق الملكية غير المسيطرة

الخسارة الشاملة األخرى العائدة لحقوق الملكية غير
المسيطرة
إجمالي الدخل الشامل اآلخر العائد لحقوق الملكية غير
المسيطرة

108
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 31ديسمبر

استبعادات

 31ديسمبر

2017م

داخل المجموعة

2017م

2,941,098,684

)(632,348,607

2,308,750,077

227,583,692

)(12,931,675

214,652,017

929,877,682

)(623,584

929,254,098

297,773,233

)(12,931,675

284,841,558

1,941,031,461

)(631,725,023

1,309,306,438

476,769,749

--

476,769,749

577,596,891

)(15,190,084

562,406,807

89,404,672

--

89,404,672

)(1,898,742

--

)(1,898,742

87,505,930

--

87,505,930

22,310,296

--

22,310,296

)(660,365

--

)(660,365

21,649,931

--

21,649,931
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
.15

حقوق الملكية غير المسيطرة (تابع)

الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
صافي الموجودات
صافي الموجودات العائدة لحقوق الملكية غير
المسيطرة

إيرادات
الربح للسنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل
الربح العائدة إلى لحقوق الملكية غير المسيطرة

الخسارة الشاملة األخرى العائدة لحقوق الملكية غير
المسيطرة
إجمالي الدخل الشامل اآلخر العائد لحقوق الملكية غير
المسيطرة
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 31ديسمبر

استبعادات

 31ديسمبر

2016م

داخل المجموعة

2016م

2,758,355,919

)(615,589,490

2,142,766,429

324,862,717

)(9,671,213

315,191,504

910,962,257

)(683,466

910,278,791

245,338,935

)(9,671,213

235,667,722

1,926,917,444

)(614,906,024

1,312,011,420

476,874,551

--

476,874,551

705,939,089

)(15,166,939

690,772,150

184,292,097

--

184,292,097

)(1,067,246

--

)(1,067,246

183,224,851

--

183,224,851

45,780,595

--

45,780,595

)(432,492

--

)(432,492

45,348,103

--

45,348,103

48
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.16

قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية
القروض طويلة األجل والتسهيالت البنكية كما في  31ديسمبر هي كما يلي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

 1يناير

2017م

2016م

2016م

قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي (إيضاح ( 16أ))

--

9,000,000

18,000,000

تسهيالت إجارة من البنوك (إيضاح ( 16ب))

726,174,839

820,163,125

907,734,221

قرض طويل األجل (إيضاح ( 16ج))

--

8,926,545

21,875,000

قرض طويل األجل

--

--

1,558,503

قرض طويل األجل

--

--

1,500,000

قرض طويل األجل (إيضاح ( 16هـ))

3,993,725

--

--

قرض طويل األجل (إيضاح ( 16د))

255,933,204

114,329,781

--

إجمالي القروض طويلة األجل

986,101,768

952,419,451

950,667,724

يخصم :الجزء المتداول

)(146,391,442

)(116,017,870

)(112,482,638

الجزء غير المتداول

839,710,326

836,401,581

838,185,086

أ)

وقعت شركة كنداسة لخدمات المياه خالل سنة  2003م اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ("الصندوق") للحصول على قرض بمبلغ  64.5مليون
ريال سعودي لتمويل توسعة محطة تحلية المياه .خالل 2011م ،مبلغ التسهيل زاد إلى  109.1مليون ريال سعودي .تم ضمان القرض برهن ممتلكات ومعدات شركة
كنداسة (إيضاح ( 1-4ب)) وضمانات شخصية من الشركاء .تتضمنن اتفاقية القرض بعض الضمانات مثل الحد من اإليجارات والنفقات الرأسمالية وتوزيعات األرباح
والحفاظ على نسب مالية معينة .تم سداد القرض بالكامل في يوليو2017م.

110

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 1يناير

2017م

2016م

2016م

قرض طويل األجل

--

9,000,000

18,000,000

يخصم :الجزء المتداول

--

)(9,000,000

)(9,000,000

الجزء طويل األجل

--

--

9,000,000
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
ب)

خالل سنة  ، 2007أبرمت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة ترتيب إجارة مع اثنين من البنوك للحصول على قرض بقيمة  1,271مليون ريال سعودي .تسهيالت
اإلجارة مضمونة عن طريق ممتلكات ومعدات عمليات محطة الميناء وموجودات غير ملموسة – حقوق امتياز الميناء لشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة (إيضاح

قسطا نصف سنوي ،بفترة استحقاق حتى ديسمبر 2023م .يحمل القرض بمعدل اإلقراض الداخلي
ً
 3-4و( 5أ)) .وسيتم سداد المبلغ المتبقي من القرض على اثنى عشر
بين البنوك السعودية (سايبور) باإلضافة إلى الهامش المتفق عليه.

تتضمن التسهيالت الجزء غير المطفأ من اإليجارات المدفوعة مقدم ًا وغيره من الرسوم المدفوعة للبنوك والتي سيتم إطفاءها خالل الفترة المتبقية من عقود اإلجارة.
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2017م

تمويل إجارة طويل األجل

2016م

750,793,068

848,884,395

940,558,528

()24,618,229

)

()32,824,307

يخصم :الجزء المتداول

()104,957,717

(98,091,325

الجزء غير المتداول

621,217,122

722,071,800

مقدما
بعد خصم :الجزء غير المطفأ من اإليجارات المدفوعة
ً

ج)

(28,721,270

820,163,125

726,174,839

907,734,221

()91,674,135

)

816,060,086

خالل عام  2013م ،قامت شركة تصدير بإبرام اتفاقية قرض طويل األجل مع إحدى البنوك التجارية بمبلغ  35مليون ريال سعودي .يحمل القرض عمولة بأسعار تجارية وتم
سداد المبلغ المتبقي من القرض بالكامل في 2017م .القرض مؤمن بتخصيص إيرادات إيجارات وسندات ألمر.
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2017م
قرض طويل األجل

د)

 1يناير

2016م

 1يناير

2016م

2016م

21,875,000

يخصم :الجزء المتداول من القرض ألجل

---

8,926,545

)(8,926,545

)(8,750,000

الجزء غير المتداول

--

--

13,125,000

خالل سنة 2016م  ،دخلت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة في ترتيب إجارة مع اثنين من البنوك للحصول على قرض بقيمة  260مليون ريال سعودي لتوسيع

مراسيها القائمة .يتم تأمين تسهيالت اإلجارة عن طريق ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة – عمليات محطة المينـاء من شركـة محطة بوابة البحر األحمر

المحـدودة (إيضـاح  3-4و ( 5أ) ) .القرض محمل بعمولة بمعدالت تجارية (سايبور باإلضافة إلى هامش متفق عليه) ويسدد على  12قسط نصف سنوي تنتهي في سنة

ستحق القسط األول من تسهيالت القرض في يونيو .2018
2023مُ .ي َ

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2017م

260,000,000

قروض طويلة األجل

مقدما
بعد خصم :الجزء غير المطفأ من اإليجارات المدفوعة
ً

()4,066,796

يخصم :الجزء المتداول

()37,440,000

255,933,204

الجزء غير المتداول

ه)

218,493,204

 1يناير

2016م

2016م

118,229,781

--

114,329,781

--

114,329,781

--

()3,900,000
--

---

خالل عام 2016م  ،دخلت شركة كنداسة في ترتيب لتسهيل طويل المدى مع بنك تجاري بمبلغ  24مليون ريال سعودي لتمويل إنشاء محطة تحلية مياه جديدة في رابغ.

القرض محمل بعمولة بمعدالت تجارية (سايبور باإلضافة إلى هامش متفق عليه) ويسدد على أقساط ربع سنوية تبدأ بعد سنة واحدة من أولى دفعات القرض .يتم
شروطا معينة مثل مصروفات رأسمالية ،توجيه اإليرادات ،توزيعات األرباح
ً
تأمين القرض برهن ثانوي على ممتلكات ومعدات شركة كنداسة .تشمل اتفاقية القرض
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(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
و)

والحفاظ على النسب المالية .كما في  31ديسمبر 2017م ،قامت شركة كنداسة بسحب  3.99مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2016م و 1يناير 2016م:
ال شيء) من التسهيالت البالغة  24مليون ريال سعودي.

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2017م

قرض طويل األجل

الجزء غير المتداول
.17

2016م

3,993,725

يخصم :الجزء المتداول من القرض ألجل

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 1يناير

2016م

)(3,993,725

---

--

--

--

--

--

 1- 17الوصف العام للبرنامج
تقوم الشركة بتشغيل برنامج/خطة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير ممولة لموظفيها الدائمين.
یتم تحديد المبلغ المعترف به في قائمة المركز المالي الموحدة کما يلي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2017م

القيمة الحالية اللتزامات خطة المزايا المحددة
2- 17

 1يناير

2016م

26,693,232

2016م
20,635,597

21,883,821

الحركة في صافي مطلوبات المنافع المحددة
يتكون صافي التزامات المنافع المحددة فقط من التزامات المنافع المحددة .الحركة في التزام المنافع المحددة على السنة هي كما يلي:
 31ديسمبر
2017م

الرصيد في  1يناير

ضمن قائمة الربح أو الخسارة

تكلفة الخدمة الحالية

تكلفة الفوائد

21,883,821

4,688,404

3,851,378

5,709,749

4,830,945

979,567

الخسائر اإلكتوارية الناتجة عن التغير في االفتراضات المالية

2,999,425

712,349

رسملة خالل السنة

82,158

--

المكافآت المدفوعة

)(3,981,921

)(4,295,070

26,693,232

21,883,821

الرصيد في  31ديسمبر
3- 17

2016م

20,635,597

1,021,345

ضمن الدخل الشامل اآلخر
(ربح)  /خسارة إعادة القياس:

 31ديسمبر

يتم االعتراف بالمصروفات في البنود التالية في قائمة الدخل الشامل اآلخر:

 31ديسمبر

 31ديسمبر
2017م

تكلفة المبيعات

مصروفات بيع وتسويق

112
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3,059,137

2.621.284

2,357,952

1.914.800

5,709,749

4.830.945

292,660

مصروفات عمومية وإدارية
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
االفتراضات اإلكتوارية

4- 17

فيما يلي االفتراضات اإلكتوارية كما في تاريخ القوائم المالية:

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 1يناير

%3.71

%4.22

%4.38

%2

%2

%2

2017م

معدل الخصم

نمو المرتبات في المستقبل/المعدل المتوقع لزيادة الراتب

معدل تضخم األسعار
سن التقاعد

5- 17

2016م

%3

2016م

%3

 60سنة

%3

 60سنة

 60سنة

تتمثل حساسية االلتزام بالمزايا المحددة للتغييرات في االفتراضات الرئيسية المرجحة في:
التأثير على التزام االستحقاقات المحددة  -الزيادة ( /النقص)
التغير في االفتراض

الزيادة في االفتراض

النقص في االفتراض

المبلغ بالرياالت السعودية
%1

معدل الخصم

23.750.662

30.392.296

يبلغ المتوسط المرجح لمدة مطلوبات المنافع المحددة  12.32سنة (2016م 11.83 :سنة).
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،تم إجراء عملية إكتوارية مستقلة لضمان كفاية مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا للقواعد المنصوص عليها

في نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة كما هو مطلوب بموجب المعيار المحاسبي الدولية رقم  :19مزايا

الموظفين.

تتعرض خطة المزايا المحددة إلى عدد من المخاطر االكت وارية ،أهمها مخاطر آخر رواتب ،مخاطر تقلبات معدل الخصم/الفائدة ،مخاطر طول مدة الخدمة ومخاطر

التضخم.
.18

المخصصات طويلة األجل

تتكون المخصصات طويلة األجل من:

 31ديسمبر
2017م

مخصص تكلفة استبدال موجودات (إيضاح "أ")

أخرى

أ)

 1يناير

 31ديسمبر

2016م

2016م

65,843,827

54,386,614

44,425,073

66,040,748

54,602,445

44,661,233

196,921

215,831

236,160

مخصص تكلفة استبدال موجودات

طبق ًا التفاقية اإلنشاء والتشغيل والتحويل الموقعة بين شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة (إحدى الشركات التابعة للشركة) والمؤسسة العامة للموانئ
السعودية فإن هناك التزام الستبدال معدات ومكائن محددة ("المعدات") خالل فترة عقد االمتياز .قدرت إدارة شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة التكلفة

المتوقع تكبدها بمبلغ  429مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2016م 429 :مليون ريال سعودي وفي  1يناير 2016م 429 :مليون ريال سعودي) الستبدال المعدات .يمتد
العمر اإلنتاجي لتلك المعدات إلى ما بعد انتهاء اتفاقية اإلنشاء والتشغيل والتحويل ،وستكون صافي القيمة الدفترية المقدرة لتك المعدات عند انتهاء اتفاقية االمتياز

 304.9مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2016م 304.9 :مليون ريال سعودي و 1يناير 2016م 304.9 :مليون ريال سعودي) .كما في  31ديسمبر 2017م ،تم تسجيل مبلغ 65.84
مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2016م 54.39 :مليون ريال سعودي وفي  1يناير 2016م 44.43 :مليون ريال سعودي) كمخصص لتكلفة استبدال الموجودات.

خالل سنة 2017م ،قامت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة باستخدام نسبة  31( %3.7038ديسمبر 2016م %3.9218 :وفي  1يناير 2016م )%3.8806 :كمعدل خصم
لتحديد القيمة الحالية لاللتزام .تعتقد اإلدارة أن معدل الخصم المستخدم هو انعكاس لشروط االلتزام.
فيما يلي الحركة في مخصص استبدال األصول:
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 31ديسمبر

 31ديسمبر
2017م

الرصيد في  1يناير

54,386,614

44,425,073

 -تقسيم الخصم

9,416,666
2,040,547

8,093,785

الرصيد في  31ديسمبر

65,843,827

54,386,614

المكون خالل السنة

المحمل للسنة

.19

.20

2016م

1,867,756

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى
 31ديسمبر

 31ديسمبر

 1يناير

2017م

2016م

2016م

مصروفات مستحقة

55,164,605

51,970,355

63,990,707

ذمم دائنة تجارية

54,420,177

17,522,378

5,785,929

مخصص مطلوبات الزكاة المحتملة (إيضاح )26

18,412,058

19,696,598

24,074,592

أرصدة دائنة أخرى

13,403,203

17,608,302

13,785,039

إيرادات غير مكتسبة

6,609,165

12,155,846

18,977,068

مبالغ مستحقة الدفع لهيئة الميناء

2,759,432

7,843,226

4,012,511

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إيضاح )20

3,040,026

6,486,925

5,038,080

دفعات مقدمة من عمالء

1,465,067

1,825,830

553,814

توزيعات أرباح غير مطالب بها

538,668

538,668

249,159

أخرى

1,029,284

825,026

2,044,553

156,841,685

136,473,154

138,511,452

المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها
أ)

تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئيسي في شراء وبيع السلع والخدمات والمدفوعات التي يتم دفعها والمصروفات المحملة بشكل مشترك
ومعامالت أخرى ذات صلة .لم تكن شروط وأحكام هذه المعامالت أكثر مالئمة من تلك المتاحة ،أو التي من المتوقع أن تكون متاحة بشكل معقول ،في معامالت
مماثلة مع شركات ليست ذات عالقة على أساس شروط التعامل مع األطراف األخرى.
فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة للسنة المنتهية في  31ديسمبر واألرصدة الناتجة عنها:
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مستحق من أطراف ذات عالقة ضمن الذمم المدينة التجارية:

االسم

العالقة

طبيعة المعامالت

الشركة الدولية

شركة

بيع بضائع وخدمات

لتوزيع المياه
المحدودة

زميلة

شركة حلواني

شركة

شركة العربية

شركة

إخوان

لتجارة المواد
السائبة

شقيقة

شقيقة

شركة امبرو

شركة

شركة الكابالت

شركة

المحدودة

السعودية

المحدودة

شقيقة

شقيقة

مبيعات بضائع

 31ديسمبر
2017م

مبلغ المعامالت
 31ديسمبر
2016م

 1يناير
2016م

 31ديسمبر
2017م

رصيد اإلقفال
 31ديسمبر
2016م

 1يناير
2016م

60,296,987

64,309,157

59,777,135

9,084,846

10,442,000

14,984,937

--

186,870

753,432

--

2,640

168,720

إيجار األرض والمخازن

ومبيعات خدمات

إيجار األرض والمخازن

875,759

769,290

1,494,372

111,978

67,318

485,649

--

--

--

--

274,101

338,071

إيجار األرض والمخازن

ومبيعات الخدمات
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854,179

51,830

174,326

128,244

9,248,654

10,960,385

16,105,621
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مستحق من أطراف ذات عالقة – مدرج ضمن ذمم مدينة أخرى:
طبيعة

االسم

العالقة

المعامالت

شركة ستورك

شركة

مدفوعات من

 31ديسمبر

مبلغ المعامالت
 31ديسمبر

2017م

السعودية

للخدمات الفنية

زميلة

المحدودة

 1يناير

2016م

 31ديسمبر
2017م

2016م

رصيد اإلقفال

 1يناير

 31ديسمبر

2016م

2016م

قبل المجموعة
نيابة عن شركة

زميلة

1,046,956

1,869,550

1,388,754

365,063

--

1,358,843

رسوم خدمات

محملة على
شركة زميلة

--

34,209

--

--

--

--

مصروفات

تكبدتها شركة
تابعة نيابة عن
شركة زميلة

شركة الجبر تالكي

المحدودة

شركة

زميلة

خدمات مقدمة
لشركة زميلة

833,221

2,400

626,560

833,221

2,400

144,157

325,025

333,332

617,533

--

--

13,755

تسديد

الدفعات
المقدمة

بواسطة شركة

زميلة

--

)(5,146,825

--

--

--

--

توزيعات أرباح

مستلمة من

شركة شقيقة

4,783,474

--

3,770,107

--

--

--

مصروفات

محملة على
شركة زميلة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
مستحق من أطراف ذات عالقة – مدرج ضمن ذمم مدينة أخرى (تابع):
االسم

العالقة

طبيعة المعامالت

شركة خدمات المياه
والبيئة السعودية
المحدودة

شركة
زميلة

بيع بضائع وخدمات

مبلغ المعامالت
 31ديسمبر
2016م

 31ديسمبر
2017م

 31ديسمبر
2017م

 1يناير
2016م

رصيد اإلقفال
31
ديسمبر
2016م

 1يناير
2016م

5,128,654

4,765,535

1,151,739

234,010

348,539

383,850

مدفوعات من قبل
المجموعة نيابة عن شركة
زميلة

5,145,000

1,960,000

1,960,000

--

--

--

--

--

6,441,476

--

--

--

شركة زينل
للصناعات المحدودة

مساھم

الشركة الدولية
لتوزيع المياه
المحدودة

شركة
زميلة

إيكوم العربية
(سابقا
ً
المحدودة
الشركة العربية لثروة
العلوم المحدودة)

شركة
شقيقة

توزيعات أرباح مستلمة
من شركة شقيقة

مدفوعات من قبل
المجموعة نيابة عن
الشريك

365,429

799,202

680,988

خدمات مقدمة لشركة
زميلة

660,000

660,000

660,000

مصروفات تكبدتها شركة
زميلة نيابة عن المجموعة

()5,540

()16,600

--

مصروفات تكبدتها
المجموعة نيابة عن شركة
زميلة

1,644,821

مدفوعات من قبل
المجموعة نيابة عن شركة
شقيقة

--
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144,235

36,939

99,050

27,287

--

1,500,000

212,782

797,779

--

1,543,544

64,226

64,226

27,287

2,996,520

1,425,726

3,471,436
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
مستحق ألطراف ذات عالقة – مدرج ضمن ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى:
االسم

العالقة

طبيعة المعامالت

شركة الكرم فيدكس للخدمات

شركة

شراء بضائع

(سابقا
ً
إيكوم العربية المحدودة

شركة

الشركة العربية لثروة العلوم

المحدودة)

شقيقة

شقيقة

وخدمات

وخدمات

شركة حدادة المحدودة

شركة

شركة زينل للصناعات

مساھم

مدفوعات تكبدها

شركة خدمات المياه والبيئة
المحدودة

شقيقة

شركة

شركة الكابالت السعودية

شركة

شركة الحاج عبد الله علي رضا

وشركاه المحدودة  -القسم
الفني العام

شركة علي رضا للسفر

والسياحة

شراء بضائع

الشريك نيابة عن

المجموعة

المحدودة

شركة

شقيقة

شركة

شقيقة

 31ديسمبر
2017م

)(8,590,778

)(10,514,876

785,363

118

2,155,204

889,907

--

--

)(93,533

--

--

--

--

)(3,161,333

)(950,604

--

722,868

722,868

)(1,783,825

)(2,119,136

)(2,108,884

482,452

143,894

--

شراء بضائع

وخدمات

شراء بضائع

مدفوعات مقدم ًا
لشراء كابالت

شراء بضائع

وخدمات

)(21,776,761

)(21,874,814

)(21,782,741

1,745,951

3,266,309

3,138,566

--

)(1,068,699

--

--

--

--

)(271,997

)(225,236

)(34,335

--

28,439

--

)(881,227

)(2,021,846

)(2,140,910

26,260

314,105

142,845

3,040,026

قطاعات األعمال

 31ديسمبر
2016م

شراء بضائع

شقيقة

شقيقة

 31ديسمبر
2016م

)(8,594,971

وخدمات

المحدودة

مبلغ المعامالت

 1يناير
2016م

 31ديسمبر
2017م

رصيد اإلقفال

 1يناير
2016م

التحليل المالي
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5,038,080

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
ب)

مكافآت وتعويضات موظفي اإلدارة العليا
تتكون مكافآت وتعويضات موظفي اإلدارة العليا مما يلي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2017م

2016م

مزايا الموظفين قصيرة األجل

10,676,126

10,074,178

مزايا ما بعد التوظيف

388,047

382,682

11,064,713

10,456,860

تتضمن مزايا الموظفين قصيرة األجل لموظفي اإلدارة العليا للمجموعة الرواتب والمكافآت.
ج)

مكافآت مجلس اإلدارة/أعضاء اللجان
مكافآت وتعويضات مجلس اإلدارة والتعويضات تتكون مما يلي:

.21

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2017م

2016م

أتعاب حضور اجتماعات

731,000

212,000

مكافآت أخرى

7,783,000

7,104,167

8,514,000

7,316,167

اإليرادات
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2017م

2016م

خدمات شحن وتفريغ

369,056,975

483,412,522

بيع مياه صالحة للشرب

98,420,294

105,782,052

إيجارات وخدمات مساندة

94,929,538

101,577,576

562,406,807

690,772,150
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)
.22

تكاليف اإليرادات
 31ديسمبر

 31ديسمبر
2017م

خدمات شحن وتفريغ

تكلفة مبيعات المياه الصالحة للشرب

.23

257.241.102

296,666,814

40,159,137

33,679,340

363.719.899

398,063,180

66,319,660

إيجارات وخدمات مساندة

2016م

67,717,026

مصروفات البيع والتوزيع
 31ديسمبر

 31ديسمبر
2017م

االستهالك (إيضاح )4-4

7,482,663

7.247.898

مخصص ديون معدومة (إيضاح )3-2-30

3,777,935

)(366,014

منافع واتصاالت

500,278

570,196

رواتب وأجور ومزايا أخرى

4,448,796

اإلعالن والتسويق

1,386,696

اإلطفاء (إيضاح ( 5د))

87,062

أخرى

.24

2016م

3,488,161

--

112.179

1,783,747

1,929,622

19,467,177

12,982,042

مصروفات عمومية وإدارية
 31ديسمبر

 31ديسمبر
2017م

رواتب وأجور ومزايا أخرى

73,099,545

79,017,018

منافع عامة واتصاالت ولوازم مكتبية

4,776,579

5,977,675

سفر

4,068,699

رسوم حكومية ومهنية

10,056,851

االستهالك (إيضاح )4-4

4.349.185

اإلطفاء (إيضاح ( 5د)

1.813.386

مصروفات تطوير أعمال

1,652,862

مخصص مطلوبات الزكاة المحتملة

688,460

أخرى
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية)

.25

إيرادات/مصروفات أخرى ،صافي

 31ديسمبر
2017م

خسائر بيع ممتلكات ،آالت ومعدات
إيرادات أخرى (انظر اإليضاح "أ" إلى "ه" أدناه)

 31ديسمبر
2016م

)(160,506
27,713,856

)(135,569
10,501,216

27,553,350

10,365,647

إيرادات أخرى تتضمن:

.26

أ)

 11.19مليون ريال سعودي تم استالمها كتعويض كامل ونهائي من أحد المقاولين لدى الشركات التابعة للمجموعة .ويتعلق ذلك بمطالبات من المقاول في
السنوات السابقة متعلقة بتصميم المحطة وخدمات إشراف استشارية.

ب)

 6مليون ريال سعودي كتسوية كاملة ونهائية تتعلق ببيع بحصة الشركة األم البالغة  ٪45في شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية المحدودة (إيضاح .))2( 1-7

ج)

 4.89مليون ريال سعودي تتعلق برد مخصص خاص بموضوع التقاضي مع ميناء جدة اإلسالمي فيما يتعلق باستئجار األراضي والمستودعات بموجب مشورة
مستشار قانوني إلحدى الشركات التابعة للمجموعة.

د)

بناء على القرارات
 1.97مليون ريال سعودي (2016م :مبلغ  6.88مليون ريال) سعودي تمثل عكس مخصصات زائدة مقابل التزامات زكاة خاصة بسنوات سابقةً ،
وجلسات االستماع األخيرة للهيئة.

ه)

خالل 2016م ،تم استالم  2.5مليون ريال سعودي يمثل تعويضات مستلمة من إحدى الشركات التابعة للشركة مقابل مطالبات سنوات سابقة.

الزكاة وضريبة الدخل
فيما يلي حركة مخصص الزكاة خالل السنة:
 31ديسمبر
2017م
الرصيد في  1يناير
المحمل للسنة
المبالغ المدفوعة خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر

6,593,665
4,378,881
)(5,876,465
5,096,081

 31ديسمبر
2016م
9,962,179
5,513,222
)(8,881,736

6,593,665

 1يناير
2016م
9,572,066
8,119,685
)(7,729,572
9,962,179

تم احتساب الزكاة على أساس القوائم المالية غير الموحدة للشركة وشركاتها التابعة.
فيما يلي حركة مخصص الضريبة خالل السنة:
 31ديسمبر
2017م
الرصيد في  1يناير
المحمل للسنة
المبالغ المدفوعة خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر

943,138
2,323,208
)(3,808,033
)(541,687

 31ديسمبر
2016م
1,137,999
3,817,100
)(4,011,961
943,138

 1يناير
2016م
1,402,517
3,738,265
)(4,002,783
1,137,999

مخصص الضريبة خالل السنة يتعلق بحصص غير مسيطرة في شركات تابعة.
موقف الربوط الزكوية للمجموعة

الشركة األم

طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") بالتزام إضافي بمبلغ  25.8مليون ريال سعودي على الربوطات للسنوات من  2002م إلى 2008م .وقد تقدمت الشركة
باعتراض على ربط الهيئة .أصدرت لجنة االستئناف العليا قرارها في 2016م .وعقب صدور القرار ،طالبت الهيئة بربط معدل تبلغ قيمته  9.5مليون ريال سعودي .لم يضع

الربط في الحسبان مبلغ  3.9مليون ريال سعودي تم دفعها "مع االعتراض" عند تقديم اعتراض إلى لجنة االستئناف العليا .قدمت الشركة السعودية للخدمات الصناعية
اعتراض ضد القرار الصادر عن لجنة االستئناف العليا إلى ديوان المظالم .باإلضافة إلى ذلك ،طلبت الشركة من الهيئة إعادة النظر في ربطها المعدل.
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باإلضافة إلى ذلك ،أصدرت الهيئة ربوطات للسنوات من 2009م حتى 2013م بالتزام زكاة وضريبة استقطاع إضافي بمبلغ  10.95مليون ريال سعودي .وقبلت الشركة بفرض

زكاة بمبلغ  0.016مليون ريال سعودي ،وقا مت بسداد الدفعات المتعلقة بها .وقدمت الشركة استئنافاً على المبلغ المتبقي إلى الهيئة .أصدرت لجنة االستئناف قرارها

بناء على
بتخفيض االلتزام إلى  7.1مليون ريال سعودي .قامت الشركة باالعتراض على قرار لجنة االستئناف العليا وقدمت ضمانً ا
ً
بنكيا بمبلغ  7.1مليون ريال سعوديً ،
فهمها لقرار اللجنة االبتدائية.

ربوطا للسنوات 2014م و2015م بالتزام زكاة إضافي بمبلغ ريال سعودي  0.688مليون ريال سعودي .وقد تقدمت الشركة باعتراض على ربوطات
ً
خالل السنة ،أصدرت الهيئة
الهيئة.
قدمت الشركة األم إقراراتها الزكوية للسنوات حتى  31ديسمبر 2016م .وحتى تاريخ هذا التقرير ،لم تقم الهيئة بإصدار ربوط للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م.

شركات تابعة
شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة وشركة البحر األحمر لتطوير الموانئ ("الشركات التابعة")

رفعت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") الربط النهائي للسنوات  2011حتى  2013وطالبت الهيئة بالتزام إضافي وفروق ضريبة استقطاع وزكاة تبلغ  4,761,905ريال
سعودي .وقد تقدمت الشركة باعتراض على هذه الربوط .خالل السنة ،أصدرت الهيئة الربط المنقح بخفض المطلوبات بمبلغ  1,228,929ريال سعودي .مع األخذ بعين
االعتبار الدفعة السابقة التي دفعتها الشركة بمبلغ  268,564ريال سعودي ،فقد انخفض إجمالي االلتزامات القائمة إلى  960,365ريال سعودي .قبلت الشركة الربوط
المنقحة من الهيئة وهي بصدد تحديد المطلوبات.
وأنهت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة ربوطها الزكوية والضريبية مع الهيئة حتى سنة 2010م وقدمت إقرارات الزكاة وضريبة الدخل حتى سنة 2016م .وحتى
تاريخ هذا التقرير ،لم تقم الهيئة بإصدار ربوط للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2014م إلى 2016م.
قامت شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ بتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل حتى سنة 2016م .وحتى تاريخ هذا التقرير ،لم تقم الهيئة حتى بإصدار الربوط.

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة("التابعة")

أنهت الشركة التابعة ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى سنة  2008وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة  .2016وحتى تاريخ هذا التقرير ،لم تقم الهيئة بإصدار ربوط للسنوات

المنتهية في  31ديسمبر 2009م حتى  31ديسمبر 2016م.

شركة تشغيل الخدمات المساندة المحدودة("التابعة")

قدمت الشركة التابعة إقراراتها الزكوية حتى سنة 2016م .وحتى تاريخ هذا التقرير ،لم يتم استالم أي ربوط من الهيئة.

شركة كنداسة لخدمات المياه ("التابعة)
أنهت الشركة التابعة ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى سنة  2008وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة 2016م .وحتى تاريخ هذا التقرير ،لم تقم الهيئة بإصدار ربوط للسنوات
المنتهية في  31ديسمبر 2009م حتى  31ديسمبر .2016
.27

ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسي عن طريق قسمة ربح الفترة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة
خالل السنة.
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2017م

2016م

ربح الفترة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم

58,811,404

90,256,095

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية في اإلصدار

81,600,000

81,600,000

الربحية األساسية والمخفضة للسهم

0.72

1.11

تم إعادة إدراج واحتساب ربحية السهم للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م بواقع  1.33ريال سعودي للسهم على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة بعد
وفقا لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات الصلة.
ً
زيادة رأس المال إلى  81,600,000سهم ،كما لو كان الحدث قد وقع في بداية الفترة السابقة المعروضة
إن ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم العادي حيث أن المجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة قيد اإلصدار.
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االرتباطات وااللتزامات المحتملة
باإلضافة إلى مطلوبات الزكاة المحتملة كما هي موضحة في اإليضاح  ،26فالمجموعة لديها االرتباطات وااللتزامات المحتملة التالية:
في  31ديسمبر 2017م  ،أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة خطابات ضمان بمبلغ  50.27مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2016م 41.1 :مليون ريال سعودي و 1
يناير 2016م 32.88 :مليون ريال سعودي) مقابل هامش نقدي بمبلغ  12.43مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2016م 19.73 :مليون ريال سعودي و  1يناير 2016م 11.51 :مليون
ريال سعودي) والذي تم دفعه.
في  31ديسمبر 2017م ،أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة اعتمادات مستندية بمبلغ  29.6مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2016م 77.8 :مليون ريال سعودي و 1
يناير 2016م :ال شيء ريال سعودي).
لدى المجموعة كما في  31ديسمبر 2017م ارتباطات ألعمال رأسمالية قيد التنفيذ بمبلغ  14.71مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2016م 245.4 :مليون ريال سعودي و 1
يناير 2016م 26.09 :مليون ريال سعودي ) تتعلق بصورة رئيسية بمشروع إنشاء المركز اللوجستي الجديد وإنشاء وتطوير محطة تحلية المياه.
لدى المجموعة عقود تأجير تشغيلي متنوعة تتعلق بالمكاتب والمرافق (بموجب اتفاقيات امتياز) ،وأرض للمشروعات تحت اإلنشاء وسكن الموظفين .إن عقود اإليجار
لفترات أولية تمتد من سنة وحتى  40سنة هجرية مع خيار تجديد العقود بعد انتهاء فترة عقود اإليجار .إن مدفوعات عقود اإليجار إما ثابتة أو تزداد سنوي ًا لتعكس القيم
اإليجارية السائدة في السوق .بلغت مصروفات اإليجار للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م  18.05مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2016م 27.53 :مليون ريال سعودي و
 1يناير 2016م 22.34 :مليون ريال سعودي).
في  31ديسمبر ،بلغت التزامات المجموعة ديسمبر بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء كما يلي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

 1يناير

2017م

2016م

2016م

--

--

37,273,876

25,735,596

25,735,596

2018

19.039.607

17,505,473

17,505,473

2019

19.005.472

17,505,473

17,505,473

2020

20.024.136

18.524.136

18.524.136

2021

18.461.470

18.461.470

18.461.470

ما بعد ذلك

364.642.636

364.642.635

364.642.636

441.173.321

462,374,783

499,648,660

2016
2017
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قطاعات األعمال
لدى المجموعة قطاعات األعمال الرئيسية التالية:





قطاع تطوير الموانئ والعمليات
قطاع تحلية مياه البحر وتوزيعها

الساحات اللوجستية وخدمات الدعم

غير موزعة :المركز الرئيسي للشركة ويتضمن األنشطة االستثمارية وعمليات المركز الرئيسي.

تقع قطاعات األعمال هذه داخل المملكة العربية السعودية وتمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة.
تقوم اإلدارة العليا للشركة مجلس إدارة الشركة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة أعمال استراتيجية كل ثالثة أشهر على األقل .تتضمن نتائج القطاعات التي يتم

التابعة لإلدارة العليا البنود العائدة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول.

وفيما يلي معلومات متعلقة بنتائج كل قطاع تابع .يتم قياس األداء على أساس إيرادات القطاع ،كما هو وارد في تقارير اإلدارة الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل اإلدارة

العليا .يعرض الجدول التالي معلومات القطاعات (الموجودات والمطلوبات واإليرادات وصافي الربح) لكل قطاع من قطاعات األعمال كما وحتى نهاية السنة المنتهية في

 31ديسمبر:

تطوير الموانئ
والعمليات
(ألف ريال سعودي)

 31ديسمبر 2017م
إيرادات خارجية

الساحات اللوجستية
وخدمات الدعم
(ألف ريال سعودي)

القطاعات التابعة
قطاع تحلية مياه
البحر وتوزيعها
(ألف ريال
سعودي)

اإلجمالي
(ألف ريال سعودي)

غير موزعة
(ألف ريال سعودي)

اإلجمالي
(ألف ريال
سعودي)

إيرادات بين القطاعات

369,057
--

369,057

94,930

تكلفة اإليرادات بين القطاعات

261.535
)(4,294

51,055
)(10,896

66,320
--

66,320

363.720

مجموع األرباح القطاعية

111.816

54,771

32,100

198.687

--

20,598

21,300

8,404

50,302

8,509

58,811

موجودات قطاعية

1,995,726

302,773

228,414

2,526,913

257,922

2,784,835

مطلوبات قطاعية

1,158,431

36,428

19,158

1,214,017

26,757

1,240,774

إيرادات قطاعية
تكلفة اإليرادات

التكلفة القطاعية

الربح العائد إلى مساهمي الشركة
األم
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109,407
)(14,477

99,133
)(713

98,420

562,407

378.910
)(15,190

---

198.687

40,159
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القطاعات التابعة

تطوير الموانئ
والعمليات
(ألف ريال سعودي)

 31ديسمبر 2016م
إيرادات خارجية

الساحات اللوجستية
وخدمات الدعم
(ألف ريال سعودي)

قطاع تحلية
مياه البحر
وتوزيعها
(ألف ريال
سعودي)

غير موزعة
(ألف ريال سعودي)

اإلجمالي
(ألف ريال سعودي)

اإلجمالي
(ألف ريال
سعودي)

إيرادات بين القطاعات

483,413
--

116,246
)(14,669

106,280
)(498

705,939
)(15,167

---

705,939
)(15,167

تكلفة اإليرادات بين القطاعات

304,431
)(7,765

41,082
)(7,402

67,717
--

413,230
)(15,167

---

413,230
)(15,167

مجموع األرباح القطاعية

186,747

67,897

38,065

292,709

--

292,709

إيرادات قطاعية
تكلفة اإليرادات

التكلفة القطاعية

الربح ( /الخسارة) العائدة إلى

مساهمي الشركة األم

483,413

296,666

105,782

101,577

67,717

33,680

690,772

398,063

--

--

690,772

398,063

51,998

25,710

12,965

90,673

)(417

90,256

موجودات قطاعية

1,893,044

307,281

261,230

2,461,555

197,062

2,658,617

مطلوبات قطاعية

1,078,785

40,806

26,355

1,145,946

27,479

1,173,425

.30

إدارة المخاطر المالية
إن أنشطة المجموعة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة :مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة األجنبیة والقیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار

الفائدة ومخاطر األسعار األخرى) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة .ويركز برنامج إدارة المخاطر بشكل عام على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل

اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة .تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معينة.
1- 30

إطار إدارة المخاطر
تتولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإل دارة .تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط ضد المخاطر المالية من خالل تعاون وثيق
مع الوحدات التشغيلية للمجموعة .إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر االئتمان ومخاطر العملة ومخاطر السيولة ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر أسعار العموالت.

يتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولية عن تأسيس إدارة المخاطر في الشركة واإلشراف عليها .إن اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر
في المجموعة .ويجتمع الفريق بانتظام ويقدم تقاريره إلى مجلس اإلدارة حول أنشطته.

تتضمن األدوات المالية المحملة على قائمة المركز المال ي النقد وما في حكمه ،ذمم مدينة وأخرى ،استثمارات ،قروض ،أدوات مالية مشتقة ،ذمم دائنة ومطلوبات

متداولة أخرى .يبين اإليضاح  3من السياسات المحاسبية الهامة طرق االعتراف الخاصة المتبعة.
2- 30

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو اإليرادات من التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية للتذبذب نتيجة التغير في أسعار السوق .تتضمن مخاطر
السوق ثالثة أنواع من المخاطر :مخاطر سعر العمولة ،مخاطر العملة ومخاطر األسعار األخرى.

1- 2- 30

مخاطر أسعار العمولة والفائدة
تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق على المراكز المالي والتدفقات النقدية

للمجموعة .تنشأ مخاطر أسعار العمولة بشكل رئيسي من الودائع قصيرة األجل .إن غالبية قروض المجموعة هي بأسعار فائدة معومة وتخضع إلعادة التسعير على

أساس منتظم .وتراقب اإلدارة بانتظام التغيرات في أسعار الفائدة .خالل عامي 2012م و 2013م ،دخلت المجموعة في مبادالت معدالت الفائدة (األدوات المالية

المشتقة) إلدارة تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة .يتم تصنيف مبادالت معدالت الفائدة هذه كمخصص تحوط للتدفقات النقدية.
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تتمثل األدوات المالية التي تحمل عمولة وفائدة للمجموعة فيما يلي:
 31ديسمبر
2017م

 1يناير
2016م

 31ديسمبر
2016م

األدوات ذات المعدل الثابت
موجودات مالية  -ودائع مرابحة ألجل
مطلوبات مالية  -قروض وسلف

15,000,000
--

21,254,500
)(8,926,545

106,000,000
)(24,933,503

األدوات ذات المعدل المتغير
مطلوبات مالية  -قروض وسلف
أدوات مالية مشتقة – موجودات
أدوات مالية مشتقة – مطلوبات

)(1,010,793,068
---

)(967,114,176
24,930
)(509,730

)(940,558,528
4,236
)(17,276

تحليل الحساسية لألدوات ذات المعدل الثابت

ال تحتسب المجموعة أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية ذات معدل ثابت بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة ،وال تقوم المجموعة بتحديد

المشتقات (مبادالت معدالت الفائدة) كأدوات تحوط بموجب نموذج محاسبة التحوط للقيمة العادلة .وبالتالي ،فإن التغیر في أسعار الفائدة في تاریخ التقریر لن یؤثر

علی الربح أو الخسارة.

تحليل الحساسية لألدوات ذات المعدل المتغير

إذا كان سعر فائدة سايبور أعلى/أقل بنسبة  ٪1مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،فإن التأثير على حقوق الملكية والربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة سيكون

 10.11مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2016م 4.58 :مليون ريال سعودي وفي  1يناير 2016م 3.76 :مليون ريال سعودي).
2- 2- 30

مخاطر العملة
مخاطر العملة وهي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تتم معامالت الشركة بصورة أساسية
بالريال السعودي والدوالر األمريكي .المعامالت األخرى التي تتم بعمالت أجنبية تعتبر غير هامة .تعتقد إدارة المجموعة بأن تعرضها لمخاطر العملة األجنبية محدود

نظرا ألن الدوالر األمريكي مربوط بالريال السعودي .تدار مخاطر العملة على أساس منتظم ويتم مراقبة تقلبات أسعار الصرف بشكل مستمر.
 3- 2- 30مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما في أداة استثمارية على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر .للحد من التعرض لمخاطر االئتمان،

قامت المجموعة بتطوير عملية الموافقة الرسمية عند تطبيق حدود االئتمان على عمالئها .كما تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم
بعمل مخصص مقابل األرصدة التي تعتبر مشكوك في تحصيلها.

إن إجمالي الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان كما في تاريخ القوائم المالية هو كما يلي:
 31ديسمبر
2017م

األصول المالية

--

األدوات المالية المشتقة

ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة أخرى

4,236

63,262,292

70,086,836

73,156,978

150,355,017

195,103,542

252,384,875

44,106,813

أرصدة لدى البنوك

 31ديسمبر
2016م
24,930

 1يناير
2016م

257,724,122

29,719,375

294,934,683

26,163,893

351,709,982

إن مخاطر االئتمان على األرصدة المدينة واألرصدة لدى البنوك محدودة نظرا لما يلي:
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يتم االحتفاظ باألرصدة النقدية لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد تتراوح من  A2إلى  A1استنادا للتصنيف االئتماني لمؤسسة موديز .يحتفظ بجميع الحسابات
البنكية لدى البنوك في المملكة العربية السعودية.
ال توجد لدى المجموعة سياسة للحصول على ضمانات  /تأمينات من عمالئها.
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أعمار مجموع الذمم المدينة التجارية كما في تاريخ التقرير هي كما يلي:
 31ديسمبر
2017م

غير متجاوزة لتاريخ االستحقاق

متجاوزة لتاريخ االستحقاق ولكن غير منخفضة القيمة

أقل من ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة أشهر وأقل من ستة أشهر

 31ديسمبر
2016م

18,767,946

33,559,616

27,463,867

33,076,203

32,223,298

41,475,505

6,312,718

1,364,228

1,030,853

63,262,292

70,086,836

73,156,978

3,282,587

متجاوزة لتاريخ االستحقاق ومنخفضة القيمة

أكثر من ستة أشهر وأقل من سنة

أكثر من سنة

1,007,352

1,822,838

بعد خصم :مخصص ذمم متاجرة مدينة مشكوك في تحصيلها

 1يناير
2016م

1,123,405

2,063,348

1,932,342

)(5,550,939

)(2,648,799

)(3,084,969

57,711,353

67,438,037

70,072,009

بناء على األعمار اإلنتاجية والتاريخ .لم يكن هناك مستحقات متأخرة أو منخفضة القيمة من أطراف ذات عالقة.
يتم احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ً
إحدى الشركات التابعة للمجموعة حصلت على سندات ألمر من أحد العمالء بمبلغ  10.3مليون ريال سعودي كضمان للمبلغ المستحق في  31ديسمبر 2017م.
لم يكن هناك مستحقات متأخرة أو منخفضة القيمة من أطراف ذات عالقة.
الحركة في مخصص الذمم المدينة التجارية المشكوك في تحصيلها هي كما يلي:
 31ديسمبر
2017م
الرصيد في بداية السنة

2,648,799

3,084,969

)(875,795

)(70,156

المحمل ( /المعكوس) خالل السنة

3,777,935

الرصيد في نهاية السنة

5,550,939

شطب خالل السنة

 31ديسمبر
2016م

)(366,014

2,648,799

مخاطر التركيز
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى حسب المنطقة الجغرافية هو كما يلي:
 31ديسمبر
2017م
المملكة العربية السعودية

مناطق أخرى  -اليمن

بعد خصم :مخصص ذمم متاجرة مدينة مشكوك في تحصيلها

 31ديسمبر
2016م

107,354,986

99,791,920

107,369,105

99,806,211

101,818,166

97,157,412

14,119

)(5,550,939

14,291

)(2,648,799

 1يناير
2016م
99,280,545
40,326

99,320,871

)(3,084,969
96,235,902

كما في  31ديسمبر2017م ،يمثل أكبر  6عمالء ( 31ديسمبر 2016م :أكبر  4عمالء و  1يناير 2016م :أكبر  4عمالء) حوالي  31( %76ديسمبر 2016م %69 :و  1يناير 2016م)%74 :
من مجموع األرصدة المدينة المستحقة.
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مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض المنشأة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية والتي يتم تسويتها
بتسليم نقد أو أصل مالي آخر .وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .وتدار مخاطر السيولة من خالل
المراقبة المنتظمة لمدى توافر التمويل الالزم للوفاء بااللتزامات المستقبلية وكذلك المراقبة ا لدقيقة للتدفقات النقدية الداخلة والتدفقات الخارجة من العمليات .فيما
يلي االستحقاقات التعاقدية في نهاية فترة التقرير للمطلوبات المالية .يتم تجميع المبالغ وال يتم عمل خصم لها.
التدفقات النقدية التعاقدية
 31ديسمبر 2017م

القيمة الدفترية

أقل من سنة

أكثر من  5سنوات

سنة إلى  5سنوات

مطلوبات مالية غير مشتقة
قروض وسلف

986,101,768

178,960,569

750,371,551

201,614,411

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى

127,595,963

127,595,963

--

--

1,113,697,731

306,556,532

750,371,551

201,614,411

التدفقات النقدية التعاقدية
القيمة الدفترية

 31ديسمبر 2016م

أقل من سنة

أكثر من  5سنوات

سنة إلى  5سنوات

مطلوبات مالية غير مشتقة
952,419,451

قروض وسلف

147,953,289

624,614,439

341,578,536

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى
94,951,654

94,951,654

--

--

1,047,371,105

242,904,943

624,614,439

341,578,536

مطلوبات مالية مشتقة
مبادالت معدالت الفائدة المستخدمة
للتحوط
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التحليل المالي

509,730

509,730

--

--

509,730

509,730

--

--

الهيكل االداري والتنظيمي

حوكمة الشركات

التوقعات المستقبلية

القوائم المالية
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 4- 2- 30مخاطر السيولة (تابع)

القيمة الدفترية

 1يناير 2016م

أقل من سنة

التدفقات النقدية التعاقدية
سنة إلى  5سنوات

أكثر من  5سنوات

مطلوبات مالية غير مشتقة
قروض وسلف

950,667,724

144,978,040

540,895,357

437,619,155

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى

90,893,467

90,893,467

--

--

1,041,561,191

235,871,507

540,895,357

437,619,155

17,276

17,276

--

--

17,276

17,276

--

--

مطلوبات مالية مشتقة
مبادالت معدالت الفائدة المستخدمة
للتحوط

ليس من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل االستحقاق في وقت مبكر بشكل كبير أو بمبالغ مختلفة بشكل كبير.
5- 2- 30

إدارة مخاطر رأس المال
إن هدف المجموعة عند إدارة رأس المال هو الحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة حتى تتمكن من مواصلة تقديم عوائد للمساهمين ومنافع

ألصحاب المصلحة اآلخرين؛ والمحافظة على قاعدة رأسمالية فعالة لنيل ثقة المستثمرين والدائنين والسوق واستدامة التطور المستقبلي ألعمالها.

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال في سياق الظروف االقتصادية وخصائص المخاطر للموجودات األساسية .للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز

للمجموعة ،على سبيل المثال ،تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين وإصدار أسهم جديدة.

تقوم المجموعة بمراقبة العائد على رأس المال الموظف وإدخال التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية .للمحافظة على هيكل رأس المال أو

تعديله ،يجوز للمجموعة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة .كما تراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة الديون إلى حقوق

الملكية.

 31ديسمبر
2017م
إجمالي المطلوبات

 1يناير
2016م

 31ديسمبر
2016م

1.240.773.514

1,173,425,404

1,165,593,460

912,924,439

يخصم :النقد وما في حكمه

)(150,707,941

1.090.065.573

978,021,084

إجمالي حقوق الملكية
ناقصا :احتياطي التحوط مقابل تقلبات التدفقات النقدية
حقوق الملكية المعدلة

1,544,061,258
-1,544,061,258

1,485,191,955
289,950

1,415,576,050
7,250

صافي المدينين بالمقارنة بنسبة حقوق الملكية المعدلة % -

70.60٪

65.84٪

64.49٪

صافي الدين
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یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا وتسلسل قیمتها العادلة .وال يشمل ذلك معلومات القيمة

معقوال للقيمة العادلة.
تقديرا
العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تمثل
ً
ً
القيمة الدفترية

القيمة

العادلة

 31ديسمبر 2017م

ألدوات
التحوط

القيمة العادلة

محتفظ بها

استثمارات

لتاريخ

متاحة للبيع

قروض وذمم
مدينة

االستحقاق

المستوى 2

المستوى 1

اإلجمالي

المستوى 3

الموجودات المالية:

األدوات المالية المشتقة

ذمم مدينة تجارية وأخرى
أرصدة لدى البنوك وفي

الصندوق

ودائع مرابحة ألجل
استثمارات في صناديق

مشتركة

استثمار في أسهم

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

101,818,166

--

--

--

--

--

--

--

135,707,941

--

--

--

--

--

--

15,000,000

--

--

--

--

--

--

50,487,996

--

--

--

50,487,996

--

50,487,996

--

18,838,212

--

--

--

--

--

--

--

69,326,208

15,000,000

237,526,107

--

50,487,996

--

50,487,996

القيمة الدفترية
القيمة العادلة

 31ديسمبر 2017م

ألدوات التحوط

المطلوبات المالية:

قروض وسلف

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى

األدوات المالية المشتقة
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قروض وذمم

التحليل المالي

مدينة

القيمة العادلة

المستوى 1

المستوى 2

اإلجمالي

المستوى 3

--

986,101,768

--

--

--

--

--

127,595,963

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1,113,697,731

--

--

--

--

الهيكل االداري والتنظيمي

حوكمة الشركات

التوقعات المستقبلية

القوائم المالية
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6- 2- 30

یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا وتسلسل قیمتها العادلة .وال يشمل ذلك معلومات القيمة

معقوال للقيمة العادلة.
تقديرا
العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تمثل
ً
ً

القيمة العادلة
ألدوات

 31ديسمبر 2016م

التحوط

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

محتفظ بها

استثمارات

لتاريخ

متاحة للبيع

قروض

االستحقاق

المستوى 1

وذمم مدينة

المستوى 2

اإلجمالي

المستوى 3

الموجودات المالية:

األدوات المالية المشتقة

ذمم مدينة تجارية وأخرى

24,930

--

--

--

24,930

--

--

24,930

--

--

--

97,157,412

--

--

--

--

--

--

--

174,149,820

--

--

--

--

ودائع مرابحة ألجل

--

--

21,254,500

--

--

--

--

--

استثمار في أسهم

--

16,788,011

--

--

--

--

--

--

24,930

16,788,011

21,254,500

271,307,232

--

24,930

--

24,930

أرصدة لدى البنوك وفي

الصندوق

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

القيمة

العادلة

 31ديسمبر 2016م

قروض وذمم

ألدوات
التحوط

المطلوبات المالية:

قروض وسلف

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى

األدوات المالية المشتقة
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--

مدينة

952,419,451

المستوى 1

--

المستوى 2

--

المستوى 3

--

اإلجمالي

--

--

94,951,654

--

--

--

--

509,730

--

--

509,730

--

509,730

509,730

1,047,371,105

--

509,730

--

509,730
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یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا وتسلسل قیمتها العادلة .وال يشمل ذلك معلومات القيمة

معقوال للقيمة العادلة.
تقديرا
العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تمثل
ً
ً
القيمة الدفترية
القيمة العادلة

 1يناير 2016م

ألدوات التحوط

الموجودات المالية:

القيمة العادلة

محتفظ بها
لتاريخ

استثمارات

متاحة للبيع

قروض

وذمم مدينة

االستحقاق

المستوى 2

المستوى 1

اإلجمالي

المستوى 3

األدوات المالية المشتقة

4,236

--

--

--

--

4,236

--

4,236

ذمم مدينة تجارية وأخرى

--

--

--

99,320,871

--

--

--

--

أرصدة لدى البنوك وفي

الصندوق

ودائع مرابحة ألجل
استثمار في أسهم

--

--

--

146,669,021

--

--

--

--

--

--

106,000,000

--

--

--

--

--

--

18,075,925

--

--

--

--

--

--

4,236

18,075,925

106,000,000

245,989,892

--

4,236

--

4,236

القيمة الدفترية
القيمة العادلة ألدوات
التحوط

 1يناير 2016م

المطلوبات المالية:

قروض وسلف

القيمة العادلة

قروض وذمم مدينة

المستوى 2

المستوى 1

اإلجمالي

المستوى 3

--

950,667,724

--

--

--

--

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى

--

90,893,467

--

--

--

--

األدوات المالية المشتقة

17,276

--

--

17,276

--

17,276

17,276

1,041,561,191

--

17,276

--

17,276
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.31

تفسير التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

كما هو مبين في اإليضاح رقم  ،1-2فإن هـذه القـوائم الماليـة الموحـدة للسـنة المنتهيـة فـي  31ديسـمبر  2017م ،هـي القـوائم الماليـة الموحـدة السـنوية األولـى للمجموعـة
التي يتم إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .وباإلضافة إلى ذلـك ،فقـد تـم إعـداد المركـز المـالي االفتتـاحي للمجموعـة

كما في  01يناير 2016م والذي يمثل تاريخ تحول المجموعة للمعايير الدولية للتقارير المالية.

توضيحا ا لمدى تأثير التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية على المركز المالي الموحـد السـابق كمـا فـي  31ديسـمبر 2016م و 1ينـاير
تقدم اإليضاحات من  1-31إلى 7-31
ً

 2016م؛ والقــوائم الموحــدة للــربح أو الخســارة والــدخل الشــامل اآلخــر للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م ،بمــا فــي ذلــك طبيعــة وأثــر التغيــرات الهامــة فــي
ً
وفقـا لمعـايير الهيئـة السـعودية للمحاسـبين القـانونيين ،للسـنة المنتهيـة
ً
مقارنة بتلك المستخدمة فـي القـوائم الماليـة الموحـدة السـنوية للمجموعـة،
السياسات المحاسبية

في  31ديسمبر 2016م.
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1- 31

تسوية قائمة المركز المالي الموحدة

اإليضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة:

( 5-31ب) (هـ)
و ( 6-31ب و
ج)
( 6-31ب و د)
( 6-31د)
( 6-31ج)
( 5-31أ ،ب و
و)

ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
الشهرة
العقارات االستثمارية
االستثمارات
إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة:
المخزون
األدوات المالية المشتقة
ذمم مدينة تجارية وأخرى
النقد وما في حكمه
إجمالي الموجودات المتداولة

( 5-31ه)

إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطي نظامي
احتياطي خاص
االحتياطيات األخرى
أرباح مبقاة
حقوق الملكية العائدة إلى
المساهمين في الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

( 5-31د)
( 3-31أ)
( 3-31ب) و
(د)
( 3-31ج)

إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة:
قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصصات طويلة األجل
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة:
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت
بنكية
زكاة وضريبة دخل مستحقة
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى

تأثير التحول إلى المعايير
الدولية إلعداد التقارير
المالية

المعايير الدولية
إلعداد التقارير
المالية

إعادة تبويب

911,134,352
1,293,484,306
8,776,760
--

)(12,737,590
----

)(153,288,296
14,310,848
)(8,776,760
147,754,208

745,108,466
1,307,795,154
-147,754,208

118,776,922
2,332,172,340

)(1,303,641
)(14,041,231

---

117,473,281
2,318,131,109

41,178,880
24,930
113,936,782
195,404,320
350,544,912

)(10,058,662
---)(10,058,662

------

31,120,218
24,930
113,936,782
195,404,320
340,486,250

2,682,717,252

)(24,099,893

--

2,658,617,359

680,000,000
36,409,063
39,758,712
19,869,813
8,446,560
239,516,540

----)(385,175
)(15,298,109

-------

680,000,000
36,409,063
39,758,712
19,869,813
8,061,385
224,218,431

1,024,000,688

)(15,683,284

--

1,008,317,404

483,800,164
1,507,800,852

)(6,925,613
)(22,608,897

---

476,874,551
1,485,191,955

836,401,581
23,374,817
54,602,445
914,378,843

-)(1,490,996
-)(1,490,996

-----

836,401,581
21,883,821
54,602,445
912,887,847

116,017,870
--

---

-7,536,803

116,017,870
7,536,803

144,009,957
509,730
260,537,557

----

)(7,536,803
---

136,473,154
509,730
260,537,557

إجمالي المطلوبات

1,174,916,400

)(1,490,996

--

1,173,425,404

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

2,682,717,252

)(24,099,893

--

2,658,617,359

األدوات المالية المشتقة
إجمالي المطلوبات المتداولة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية

1- 31

تسوية قائمة المركز المالي الموحدة (تابع)

الموجودات
الموجودات غير المتداولة:
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
الشهرة
العقارات االستثمارية
االستثمارات
األدوات المالية المشتقة
إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة:
المخزون
ذمم مدينة تجارية وأخرى
النقد وما في حكمه
إجمالي الموجودات المتداولة

اإليضاح
( 5-31ب) (ه) و
( 6-31ب و ج)
( 6-31ب و د)
( 6-31د)
( 6-31ج)
( 5-31أ ،ب و و)

( 5-31ه)

إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطي نظامي
احتياطي خاص
احتياطيات أخرى
أرباح مبقاة
حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين في
الشركة األم
الحصص غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة:
قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصصات طويلة األجل
األدوات المالية المشتقة
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة:
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
وتسهيالت بنكية
زكاة وضريبة دخل مستحقة
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى
إجمالي المطلوبات المتداولة

( 3-31أ)
( 3-31ب)
( 3- 31ج)

( 5-31أ)

معايير المحاسبة المتعارف
عليها للهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين

كما في  1يناير 2016م
تأثير التحول إلى
المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية

إعادة تبويب

المعايير الدولية
إلعداد التقارير
المالية

707,653,503
1,361,120,885
8,776,760
-114,541,576
4,236
2,192,096,960

)(8,100,210
---)(1,174,929
-)(9,275,139

)(156,712,772
11,518,344
)(8,776,760
153,971,188
----

542,840,521
1,372,639,229
-153,971,188
113,366,647
4,236
2,182,821,821

37,172,077
118,565,253
252,669,021
408,406,351

)(10,058,662
--)(10,058,662

-----

27,113,415
118,565,253
252,669,021
398,347,689

2,600,503,311

)(19,333,801

--

2,581,169,510

680,000,000
36,409,063
30,549,496
15,265,205
13,151,743
196,638,201

-----)(12,467,555

-------

680,000,000
36,409,063
30,549,496
15,265,205
13,151,743
184,170,646

972,013,708
461,892,802
1,433,906,510

)(12,467,555
)(5,862,905
)(18,330,460

----

959,546,153
456,029,897
1,415,576,050

838,185,086
21,638,938
44,661,233
17,276
904,502,533

-)(1,003,341
--)(1,003,341

------

838,185,086
20,635,597
44,661,233
17,276
903,499,192

112,482,638
-149,611,630
262,094,268

-----

-11,100,178
)(11,100,178
--

112,482,638
11,100,178
138,511,452
262,094,268

إجمالي المطلوبات

1,166,596,801

)(1,003,341

--

1,165,593,460

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

2,600,503,311

)(19,333,801

--

2,581,169,510
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 2- 31تسوية القوائم الموحدة للربح أو الخسارة الدخل الشامل األخر

اإليضاح
( 6-31و)
( 5-31ب) (ه) و
( 6-31و)

إيرادات
تكلفة اإليرادات

تكاليف التمويل
إيرادات تمويل
الحصة في نتائج شركات زميلة محاسب عنها
بطريقة حقوق الملكية ،بالصافي

640,318,392

--

)(342,972,042

)(4,637,380

)(50,453,758

)(398,063,180

297,346,350

)(4,637,380

--

292,708,970

( 6-31ه)

)(12.982.042
)(122.944.291
12,013,369

-1,200,004
--

)(3,437,376

--)(1,647,722
)(1,647,722

)(12.982.042
)(121.744.287
10,365,647

( 6-31ه)

)(36,279,222
--

---

-1,647,722

)(36,279,222
1,647,722

( 5-31أ ،ب و و)

11,253,367

396,857

--

11,650,224

148,407,531

)(3,040,519

--

145,367,012

)(5,513,222

)(3,817,100

--

)(9,330,322

142,894,309

)(6,857,619

--

136,036,690

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل

إعادة تبويب
50,453,758

( 5-31أ)

الدخل التشغيلي

معايير المحاسبة المتعارف
عليها للهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين

تأثير التحول إلى
المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية

690,772,150

مجمل الربح
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م

المعايير الدولية
إلعداد التقارير
المالية

( 5-31ج)

الربح خالل الفترة

173,433,386

168,348,288

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها إلى ربح أو خسارة
إعادة قياس التزامات المزايا المحددة

الحصة في الخسائر اإلكتوارية في شركات
زميلة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

( 5-31أ)

--

)(712,349

--

)(712,349

( 5-31أ)

--

)(525,569

--

)(525,569

الحقا إلى ربح أو خسارة
ً
بنود قد يعاد تصنيفها

تحوطات التدفقات النقدية  -الحصة الفاعلة
في التغيرات في القيمة العادلة

--

)(471,760

--

)(471,760

الموجودات المالية المتاحة للبيع  -صافي
التغير في القيمة العادلة

--

)(1,287,914

--

)(1,287,914

الدخل الشامل اآلخر للفترة ،بالصافي بعد
خصم الزكاة وضريبة الدخل

--

)(2,997,592

--

)(2,997,592

إجمالي الدخل الشامل للفترة

142,894,309

)(9,855,211

--

133,039,098
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3- 31
أ)

تسوية حقوق الملكية
أرباح مبقاة

فيما يلي تفاصيل (النقص)/الزيادة في األرباح المبقاة الناتجة عن التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية:
 31ديسمبر

اإليضاح
األرباح المبقاة بموجب معايير المحاسبة المتعارف عليها للهيئة

السعودية للمحاسبين القانونيين كما في
ممتلكات وآالت ومعدات

استثمارات في شركات زميلة محاسب عنها بطريقة حقوق

الملكية

مزايا الموظفين
المخزون

الحصة في قائمة الدخل الشامل اآلخر في الشركات التابعة

التغيير في األرباح المبقاة

2016م

2016م

239,516,540

196,638,201

( 5-31ب) و (ه)

)(14,512,471

)(11,455,121

( 5-31أ ،ب و و)

)(1,303,641

)(1,174,929

)(370,944

)(370,944

( 5-31أ)

( 5-31ه)
( 5-31أ)

األرباح المبقاة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما

في
ب)

 1يناير

1,357,864
)(468,917

533,439
--

)(15,298,109

)(12,467,555

224,218,431

184,170,646

الحصص غير المسيطرة

فيما يلي تفاصيل (النقص)/الزيادة في الحصص غير المسيطرة الناتجة عن التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية:
 31ديسمبر

اإليضاح
الحصص غير المسيطرة بموجب معايير المحاسبة المتعارف عليها

في المملكة العربية السعودية كما في
ممتلكات وآالت ومعدات

مزايا الموظفين
المخزون

تأثير تخفيض نسبة الملكية في شركة تابعة

الحصة في قائمة الدخل الشامل اآلخر في الشركات التابعة

 1يناير

2016م

2016م

483,800,164

461,892,802

)(7,665,541

)(6,085,511

( 5-31ه)

)(247,296

)(247,296

( 5-31أ)

( 5-31ب) و (ه)
( 5-31أ)

( 5-31د)

845,481
385,175

469,902
--

التغير في الحصص غير المسيطرة

)(243,432

--

)(6,925,613

)(5,862,905

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما في

476,874,551

456,029,897

الحصص غير المسيطرة بموجب
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ج)

إجمالي حقوق الملكية

 1يناير

 31ديسمبر
2016م

إجمالي حقوق الملكية بموجب معايير المحاسبة المتعارف عليها للهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين كما في

1,507,800,852

1,433,906,510

ممتلكات وآالت ومعدات (إيضاح ( 5-31ب ) و (ه))

)(22,178,012

)(17,540,632

مزايا الموظفين (إيضاح ( 5-31أ))

2,203,345

1,003,341

)(1,303,641

استثمار في شركات زميلة (إيضاح ( 5-31أ ،ب و و))

)(618,240

المخزون (إيضاح ( 5-31هـ))

إجمالي حقوق الملكية بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير كما في

)(1,174,929
)(618,240

)(712,349

الحصة في الدخل الشامل اآلخر للشركات التابعة (إيضاح ( 5-31أ))

4- 31

2016م

--

)(22,608,897

)(18,330,460

1,485,191,955

1,415,576,050

فهرس اإليضاحات حول التسويات
التغييرات بسبب التحول من معايير المحاسبة المتعارف عليها للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
أ) مزايا الموظفين (إيضاح ( 5-31أ))
ب) تكوين ومراجعة األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات (إيضاح ( 5-31ب))
ج) مستحقات الزكاة وضريبة الدخل (إيضاح ( 5-31ج))
د) تأثير تخفيض نسبة الملكية في شركة تابعة (إيضاح ( 5-31د))
ه) قطع الغيار الرأسمالية واالستهالك ذات الصلة (بما في ذلك المخصصات مقابل المخزونات) (المالحظة ( 5-31هـ))
و) الموجودات غير الملموسة  -مصروفات ما قبل التشغيل لشركة زميلة (إيضاح ( 5-31و))
التغيرات بسبب تحسين العرض وإعادة التصنيف
أ) مستحقات الزكاة وضريبة الدخل (إيضاح ( 6-31أ))
ب) موجودات غير ملموسة أخرى (إيضاح ( 6-31ب))
ج) العقارات االستثمارية (إيضاح ( 6-31ج))
د) الشهرة (إيضاح ( 6-31د))
ه) إيرادات تمويل (إيضاح ( 6-31ه))
و) إيرادات وتكاليف إيرادات (إيضاح ( 6-31و))
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية

5- 31

إيضاحات حول التسويات

يمكن تلخيص آثار التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على النحو التالي:
أ)

مزايا الموظفين

وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،قامت المجموعة باحتساب التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا لمتطلبات
نظام العمل في المملكة العربية السعودية .عند التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،قامت المجموعة باحتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كالتزام
مزايا محددة .وبناء عليه ،قامت المجموعة ب إجراء تقييم إكتواري تفصيلي لحساب التزامات المنافع المحددة المرحلية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما في  1يناير
 2016وما بعده باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .إن أثر هذا التحول على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وحقوق الملكية وتأثيرها على االستثمار في الشركات الزميلة والحصة ذات الصلة من الربح أو الخسارة هي كما يلي:
كما في
كما في
 1يناير 2016م
 31ديسمبر 2016م

التأثير على قائمة المركز المالي

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)(1,200,004

--

النقص في المطلوبات  -تأثير الربح والخسارة في
الفترة السابقة
الزيادة في المطلوبات بسبب الخسارة اإلكتوارية في الفترة السابقة
النقص في المطلوبات  -كما في تاريخ تحول المجموعة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

712,349
)(1,003,341

-)(1,003,341

الزيادة في االستثمارات نتيجة الحصة من نتائج الشركات الزميلة  -الفترات السابقة
النقص في االستثمارات نتيجة الحصة من الدخل الشامل اآلخر في الشركات الزميلة  -الفترات السابقة
النقص في االستثمار في الشركات الزميلة  -كما في تاريخ تحول المجموعة إلى المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية
إجمالي النقص في االستثمارات في شركات زميلة (ب)

93,708
)(525,569
)(63,547

--)(63,547

)(495,408

)(63,547

إجمالي التأثير على صافي المطلوبات (ج = أ  -ب)

)(995,588

)(939,794

إجمالي االنخفاض في مطلوبات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (أ)

االستثمارات في شركات زميلة

)(1,490,996

)(1,003,341

التأثير على حقوق الملكية
بسبب االنخفاض في المطلوبات

الزيادة في األرباح المبقاة
النقص في األرباح المبقاة بسبب الخسارة االكتوارية
الزيادة في الحصص غير المسيطرة
النقص في الحصص غير المسيطرة بسبب الحصة في الخسائر اإلكتوارية للشركات التابعة
صافي الزيادة في حقوق الملكية (د)

1,357,864
)(468,917
845,481
)(243,432
1,490,996

533,439
-469,902
--

النقص في األرباح المبقاة بسبب الربح/الخسارة االكتوارية
الزيادة(/النقص) في األرباح المبقاة
صافي النقص في حقوق الملكية (ه)

)(525,569
30,161
)(495,408

-)(63,547
)(63,547

إجمالي صافي الزيادة في حقوق الملكية (و = د  +ه)

995,588

939,794

بسبب التغييرات في الحصة في نتائج الشركات الزميلة

التأثير على قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل األخر

1,003,341

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2016م

النقص في المصروفات العمومية واإلدارية
الزيادة في الحصة في نتائج شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

1,200,004
93,708

الزيادة في الربح أو الخسارة

1,293,712
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية
ب)

تكوين ومراجعة األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات

عند التحول إلی المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (ويشمل ذلك الشركات الزميلة) ،قامت المجموعة بشكل منفصل بحساب المكونات الھامة لعناصر الممتلكات
جوھریا عن تلك المتعلقة بالبند اإلجمالي أو العنصر اآلخر .بناء على التحليل التفصيلي من قبل اإلدارة ،تم تحديد
واآلالت والمعدات التي لھا أعمار إنتاجیة تختلف اختالفا
ً
هذه المكونات الهامة في ممتلكات وآالت ومعدات الشركات التابعة للمجموعة .إن أثر هذا الت عديل على الممتلكات والمعدات ،واالستثمارات في الشركات الزميلة
ومصروفات االستهالك والحصة في النتائج من الشركات الزميلة هي كما يلي:
كما في
 1يناير
2016م

كما في
 31ديسمبر 2016م

التأثير على قائمة المركز المالي
التأثير على الموجودات
ممتلكات وآالت ومعدات

)(4,018,430

--

الزيادة في مخصص االستهالك  -الفترة السابقة
الزيادة في مخصص االستهالك  -كما في تاريخ تحول المجموعة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية
إجمالي النقص في الممتلكات واآلالت والمعدات (أ)

)(14,351,389

)(14,351,389

(النقص)/الزيادة في االستثمار في الشركات الزميلة  -الفترات السابقة
النقص في االستثمار في الشركات الزميلة  -كما في تاريخ تحول المجموعة إلى المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية
إجمالي النقص في الممتلكات واآلالت والمعدات (ب)

12,053
)(393,064

-)(393,064

)(381,011

)(393,064

إجمالي التأثير على الموجودات (ج = أ  +ب)

)(18,750,830

)(14,744,453

االستثمارات في شركات زميلة

التأثير على حقوق الملكية
بسبب االستهالك اإلضافي

النقص في األرباح المبقاة
النقص في الحصص غير المسيطرة
صافي النقص في حقوق الملكية

)(14,351,389

)(18,369,819

)(12,196,606
)(6,173,213

)(9,541,575
)(4,809,814

)(381,011

)(393,064

)(18,750,830

)(14,744,453

)(18,369,819

بسبب التغييرات في الحصة في نتائج الشركات الزميلة

النقص في األرباح المبقاة

إجمالي النقص في حقوق الملكية

)(14,351,389

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2016م

التأثير على قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل األخر
الزيادة في تكلفة المبيعات
النقص في الحصة في نتائج الشركات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

)(4,018,430
12,053

صافي النقص في الربح أو الخسارة

)(4,006,377

ج)

ضريبة الدخل

مباشرة على قائمة التغيرات في حقوق الملكية كجزء من
ً
تم عرض ضريبة الدخل المستحقة ،المتعلقة بإحدى الشركات التابعة ،وهي شركة مختلطة ،وتم تحميلها

وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .عند التحول إلی المعايير الدولیة للتقارير المالیة ،يتم تصنيف ضريبة
ً
الحصص غير المسيطرة

الدخل للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016البالغة  3.8مليون ريال وتحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن الزكاة وضريبة الدخل المستحقة عن السنة.
د)

تأثير زيادة نسبة الملكية في شركة تابعة

خالل عام  2016م ،قامت الشركة بزيادة حصتها في إحدى الشركات التابعة لها (شركة كنداسة للخدمات المائية) عن طريق االستحواذ على حصة إضافية بنسبة  ٪5من

مساهم آخر .عند االنتقال إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ،تم إعادة تصنيف تأثیر مبلغ  385,175ریال سعودي المتعلق بتسویات المعايير الدولية للتقارير المالية كما في 1
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية

ینایر 2016م المتعلقة بشركتھا التابعة من الحصص غیر المسیطرة إلى "تأثير التغيرات في نسبة الملكية في الشركات التابعة" ضمن االحتياطيات األخرى في حقوق الملكیة.
ه)

قطع الغيار الرأسمالية واالستهالك ذات الصلة (بما في ذلك المخصصات مقابل المخزونات)

وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،قامت المجموعة باحتساب بعض قطع الغيار االستراتيجية والمعدات االحتياطية /
ً

الخدمية كمخزون .عند التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية ،تم تصنيف هذه الموجودات ،عند استيفاء معايير االعتراف ذات الصلة ،كمكونات منفصلة للممتلكات

واآلالت والمعدات .وبنا ًء عليه ،ففي تاریخ التحول ،تم إعادة تصنیف قطع الغیار والمعدات اإلستراتیجیة البالغة  9.4ملیون ريال سعودي من المخزون إلی الممتلکات
واآلالت والمعدات .ونتيجة لذلك ،كما في  1يناير 2016م وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م ،تم االعتراف باستهالك إضافي بمبلغ  3.2مليون ريال سعودي و 0.62

مليون ريال سعودي على التوالي.

كما أعادت المجموعة تقييم مخزونها بعد إعادة تصنيف قع الغيار الرأسمالية وحددت مخصصات إضافية بمبلغ  0.62مليون ريال سعودي مقابل بنود المخزون بطيئة

اعتبارا من تاريخ انتقال المجموعة إلى المعايير الدولية للتقارير المالية.
الحركة والتالفة والمنتهية الصالحية
ً

فيما يلي تأثير هذا التعديل على المخزون الممتلكات واآلالت المعدات ومصروفات االستهالك وحقوق الملكية:

 31ديسمبر

التأثير على قائمة المركز المالي
التأثير على الموجودات
ممتلكات وآالت ومعدات

تحويل قطع الغيار الرأسمالية من المخزون

 1يناير

2016م

2016م

9,440,422

9,440,422

صافي الزيادة في الممتلكات واآلالت والمعدات (أ)

)(3,189,243
5,632,229

)(3,189,243

المحول من قطع الغيار الرأسمالية إلى الممتلكات واآلالت والمعدات

)(9,440,422

)(9,440,422

صافي النقص في المخزون (ب)

)(10,058,662

)(10,058,662

صافي النقص في الموجودات (أ  -ب)

)(4,426,433

)(3,807,483

الزيادة في مخصص االستهالك  -الفترة السابقة

الزيادة في مخصص االستهالك  -كما في تاريخ تحول المجموعة إلى المعايير الدولية إلعداد

التقارير المالية

المخـزون

الزيادة في مخصص المخزون

التأثير على حقوق الملكية
بسبب االستهالك اإلضافي
النقص في األرباح المبقاة

النقص في الحصص غير المسيطرة

المستحق لمخصص المخزون
النقص في األرباح المبقاة

)(618,950

)(618,240

--

6,251,179

)(618,240

)(2,315,865

)(1,913,546

)(3,808,193

)(3,189,243

)(1,492,328

)(1,275,697

)(370,944

)(370,944

)(618,240

)(618,240

النقص في الحصص غير المسيطرة

)(247,296

صافي النقص في حقوق الملكية

)(4,426,433

)(3,807,483

)(618,950

--

)(618,950

--

التأثير على قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل األخر

الزيادة في تكلفة المبيعات

النقص في الربح أو الخسارة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية
و)

الموجودات غير الملموسة  -مصروفات ما قبل التشغيل لشركة زميلة

وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،قامت إحدى الشـركات الزميلـة (شـركة الجبـر تـالكي المحـدودة) برسـملة بعـض المصـروفات
ً
على مشـاريع كمصـروفات مـا قبـل تشـغيل مطفـأة علـى مـدى عمـر المشـاريع .بموجـب التحـول إلـى المعـايير الدوليـة للتقـارير الماليـة ،قامـت الشـركة الزميلـة بتحصـيل الرصـيد
اعتبارا من تاريخ تحول المجموعة .فيما يلي تأثير هذا التعديل على استثمارات والحصة من النتائج وحقوق الملكية:
المستحق بالكامل من مصروفات ما قبل التشغيل
ً
 31ديسمبر

 1يناير

2016م

2016م

التأثير على قائمة المركز المالي
التأثير على الموجودات

االستثمارات

الزيادة في االستثمار في الشركات الزميلة  -الفترات السابقة

291,096

--

النقص في االستثمار في الشركات الزميلة  -كما في تاريخ تحول المجموعة إلى المعايير الدولية

)(718,318

)(718,318

إلعداد التقارير المالية
صافي النقص في االستثمارات في الشركات الزميلة

)(427,222

)(718,318

التأثير على األرباح المبقاة
النقص في األرباح المبقاة

)(427,222

)(718,318

التأثير على قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل األخر

6- 31
أ)

الزيادة في الحصة في نتائج شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

291,096

--

الزيادة في الربح أو الخسارة

291,096

--

التغيرات بسبب تحسين العرض وإعادة التصنيف
الزكاة وضريبة الدخل

تم إدراج الزكاة وضريبة الدخل ضمن الذمم التجارية الدائنة والمطلوبات المتداولة األخرى في القوائم المالية للفترة السابقة التي تم إعدادها بموجب معايير المحاسبة

المتعارف عليها للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .لغرض تحسين العرض ،يتم عرض الزكاة وضريبة الدخل المستحقة بشكل منفصل على قائمة المركز المالي الموحدة

في هذه القوائم المالية.

ويتلخص األثر الناتج عن التغيير على النحو التالي:

قائمة المركز المالي الموحدة:

كما في

كما في

 1يناير

 31ديسمبر
2016م

زكاة وضريبة دخل مستحقة
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7,536,803

2016م
11,100,178

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى

)(7,536,803

)(11,100,178

تعديل على األرباح المبقاة

--

--
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية
ب)

موجودات غير ملموسة أخرى

تم إدراج برامج الحاسوب وتراخيص التطبيقات ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات في القوائم المالية للفترة السابقة التي أعدت بموجب معايير المحاسبة المتعارف عليها

للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .ولغرض تحسين العرض ،يتم اآلن عرض برامج الحاسوب وتراخيص التطبيقات كجزء من الموجودات غير الملموسة األخرى ضمن بند

الموجودات غير الملموسة في قائمة المركز المالي الموحدة في هذه القوائم المالية.
ويتلخص األثر الناتج عن التغيير على النحو التالي:

قائمة المركز المالي الموحدة:

كما في

كما في

 1يناير

 31ديسمبر

2016م

2016م

موجودات غير ملموسة أخرى

5,534,088

)(5,534,088

)(2,741,584

تعديل على األرباح المبقاة

--

--

ممتلكات وآالت ومعدات

ج)

2,741,584

العقارات االستثمارية

تم إدراج العقارات االستثمارية في الممتلكات واآلالت والمعدات في القوائم المالية للفترة السابقة التي تم إعدادها بموجب معايير المحاسبة المتعارف عليها للهيئة

السعودية للمحاسبين القانونيين .لغرض تحسين العرض ،يتم عرض العقارات االستثمارية بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة في هذه القوائم المالية.
ويتلخص األثر الناتج عن التغيير على النحو التالي:

قائمة المركز المالي الموحدة:

كما في

كما في

 1يناير

 31ديسمبر
2016م

العقارات االستثمارية

2016م
153,971,188

147,754,208

ممتلكات وآالت ومعدات

)(147,754,208

)(153,971,188

تعديل على األرباح المبقاة

--

--

د)

الشهرة

تم عرض الشهرة بشكل منفصل على قائمة المركز المالي في القوائم المالية للفترة السابقة التي تم إعدادها بموجب معايير المحاسبة المتعارف عليها للهيئة

السعودية للمحاسبين القانونيين .لغرض تحسين العرض ،يتم عرض الشهرة اآلن كجزء من الموجودات غير الملموسة في قائمة المركز المالي الموحدة.
ويتلخص األثر الناتج عن التغيير على النحو التالي:

قائمة المركز المالي الموحدة:

كما في

كما في

 1يناير

 31ديسمبر

2016م

2016م

موجودات غير ملموسة

8,776,760

)(8,776,760

)(8,776,760

تعديل على األرباح المبقاة

--

--

الشهرة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية
ه)

إيرادات تمويل

تم إدراج إيرادات التمويل في اإليرادات األخرى في القوائم المالية للفترة السابقة التي تم إعدادها بموجب معايير المحاسبة المتعارف عليها للهيئة السعودية

للمحاسبين القانونيين .ولتحسين العرض ،يتم عرض دخل التمويل بشكل منفصل في القوائم الموحدة للربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل اآلخر في هذه القوائم

المالية.

ويتلخص األثر الناتج عن التغيير على النحو التالي:

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر:

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2016م

إيرادات تمويل

1,647,722

تعديل على األرباح المبقاة

--

إيرادات أخرى

و)

)(1,647,722

اإليرادات وتكلفة اإليرادات

تم عرض حصة ميناء جدة اإلسالمي في إيرادات شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة كخصم من إيرادات شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة في القوائم
المالية للفترة السابقة التي تم إعدادها بموجب معايير المحاسبة المتعارف عليها للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .ولتحسين العرض ،يتم عرض حصة ميناء جدة

اإلسالمي اآلن كجزء من تكلفة اإليرادات في قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة في هذه القوائم المالية.
ويتلخص األثر الناتج عن التغيير على النحو التالي:

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر:
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2016م

تكلفة اإليرادات

)(50,453,758

تعديل على األرباح المبقاة

--

إيرادات

7- 31

50,453,758

اإلعفاءات المطبقة
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (" ) 1تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولي" والذي اعتمدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يسمح ببعض

اإلعفاءات من التطبيق بأثر رجعي لبعض المعايير الدولية وذلك عند تطبيقه ألول مرة.
قامت المجموعة بتطبيق اإلعفاءات التالية:
أ)

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (" ) 3دمج األعمال" والذي اعتمدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لم يتم تطبيقه على عمليات االستحواذ على

أعماال وفق ًا للمعايير الدولية أو حصص ًا في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة وقعت قبل  1يناير 2016م .إن استخدام هذا
الشركات التابعة ،والتي تشكل
ً

اإلعفاء يعني أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات وفق ًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (والذي ينبغي أن يتم

االعتراف بها وفق ًا للمعايير الدولية) هي تكلفتها المفترضة بتاريخ االستحواذ .وبعد تاريخ االستحواذ ،يتم القياس وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية .يتم استبعاد

الموجودات والمطلوبات غير المؤهلة لالعتراف بها وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير ال مالية من قائمة المركز المالي االفتتاحية المعدة وفق ًا لهذه المعايير .لم تقم
المجموعة باالعتراف أو باستبعاد أي مبالغ تم االعتراف بها سابق ًا نتيجة متطلبات االعتراف وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية .كما يتطلب المعيار الدولي للتقارير

المالية ( )1الذي اعت مدته الهيئة أن يتم استخدام القيمة الدفترية للشهرة بموجب معايير المحاسبة المتعارف عليها للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في
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قطاعات األعمال

التحليل المالي

الهيكل االداري والتنظيمي

حوكمة الشركات

التوقعات المستقبلية

القوائم المالية

صفحة 143-66

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
المبالغ مدرجة بالرياالت السعودية
قائمة المركز المالي االفتتاحية المعدة وفق ًا للمعايير الدولية (بصرف النظر عن التسويات لالنخفاض في قيمة الشهرة واالعتراف بالموجودات غير الملموسة أو

استبعادها) .وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية ( ) 1الذي اعتمدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،قامت المجموعة بفحص الشهرة لتحديد ما إذا كان
هناك انخفاض في قيمتها في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .لم يتم اعتبار أي انخفاض في قيمة الشهرة ضروري ًا في  1يناير 2016م.

ب)

لم تقم المجموعة بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي " 21آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية" الذي اعتمدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بأثر

رجعي على تسويات القيمة العادلة والشهرة الناتج ة عن دمج األعمال والتي وقعت قبل تاريخ التحول للمعايير الدولية للتقارير المالية .يتم معاملة تسويات القيمة

بدال عن معاملتها كموجودات ومطلوبات للشركة المستحوذ عليها .وعليه ،تم عرض هذه الموجودات
العادلة والشهرة كموجودات ومطلوبات للشركة األم
ً

والمطلوبات بالعملة األساسية للشركة األم أو بنود عمالت أجنبية غير نقدية ولم تحدث أي فروقات إضافية ناتجة عن صرف العمالت األجنبية.

.23

اعتماد القوائم المالية الموحدة
تمت الموافقة علی إصدار هذه القوائم المالیة الموحدة بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة في  10رجب 1439هـ الموافق  27مارس 2018م.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)

االتصال

المركز السعودي لألعمال ،جناح 501#
طريق المدينة المنورة ،حي الشرفية
ص  .ب  ،14221جدة 21424
المملكة العربية السعودية
ت  + 966 12 661 9500 :ف + 966 12 657 4455 :
infos@sisco.com.sa | www.sisco.com.sa

08

شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة

ميناء جدة اإلسالمي
ص  .ب  ،51327جدة 21543
المملكة العربية السعودية
ت  + 966 12 627 3000/3100 :ف + 966 12 627 3180/3181 :
communication@rsgt.com | www.rsgt.com

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت)
ميناء جدة اإلسالمي
ص  .ب  ،23242جدة 21426
المملكة العربية السعودية
ت  + 966 12 648 8144 :ف + 966 12 648 7692 :
info@logipoint.sa | www.logipoint.sa

شركة تشغيل الخدمات المساندة (إسناد)

ميناء جدة اإلسالمي
ص  .ب  ،23242جدة 21426
المملكة العربية السعودية
ت  + 966 12 648 8144 :ف + 966 12 648 1381 :
info@isnad.com | www.isnad.com

شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة

مدينة الجبيل الصناعية
ص.ب ،10610
مدينة الجبيل الصناعية 31961
المملكة العربية السعودية
ت  + 966 13 361 8317 :ف + 966 13 361 8316 :
mail@sa-talke.com | www.sa-talke.com

شركة كنداسة لخدمات المياه (كنداسة)

مركز بوابة صاري ،جناح 304#
شارع صاري ،حي الروضة
ص  .ب  ،8138جدة 21482
المملكة العربية السعودية
ت  + 966 12 606 7818 :ف + 966 12 606 7821 :
infok@kindasa.com | www.kindasa.com

الشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع)

مركز بوابة صاري
شارع صاري ،حي الروضة
ص  .ب  ،138886جدة 21323
المملكة العربية السعودية
ت  + 966 12 606 8008 :ف + 966 12 606 8088 :
care@tawzea.com | www.tawzea.com
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