شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسئولية محدودة)
القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل
 31ديسمبر 2019

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
القوائم المالية
 31ديسمبر 2019
الفهرس
تقرير المراجع المستقل

رقم الصفحة
2- 1

قائمة المركز المالي

3

قائمة الربح أو الخسارة

4

قائمة الدخل الشامل اآلخر

5

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

6

قائمة التدفقات النقدية

7

إيضاحات حول القوائم المالية

43 -8

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2019

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام

2019
لاير سعودي
إيضاح
─────────

2018
لاير سعودي
─────────

7
8

62,680,145
4,168,542
─────────
66,848,687
─────────

49,155,517
─────────
49,155,517
─────────

9
10
11
12
13

26,955,266
35,138,903
112,716,201
147,212,522
17,059,045
─────────
339,081,937
─────────
405,930,624
═════════

9,989,199
16,299,758
75,447,439
205,686,417
36,949,745
─────────
344,372,558
─────────
393,528,075
═════════

14
15

80,000,000
19,065,309
116,807,696
()598,711
─────────
215,274,294
─────────

80,000,000
9,892,572
34,253,064
()924,570
─────────
123,221,066
─────────

16
8
17

32,268,879
3,902,371
─────────
36,171,250
─────────

27,742,894
13,333,332
─────────
41,076,226
─────────

58,442,389
246,164
55,729,085
40,067,442
─────────
154,485,080
─────────
190,656,330
─────────
405,930,624
═════════

48,870,767
26,666,668
769,732
117,039,232
35,884,384
─────────
229,230,783
─────────
270,307,009
─────────
393,528,075
═════════

إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
بضاعة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
موجودات عقود
مدينون تجاريون وآخرون
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المصدر
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين

16

إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
التزامات المنافع المحددة للموظفين
التزامات إيجار
قروض ألجل
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
دائنون تجاريون
قروض ألجل
التزامات إيجار
التزامات بموجب عقود إيجار رأسمالي
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  33جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
3

17
8
18
20
19

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة الربح أو الخسارة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

2019
لاير سعودي
─────────
423,228,466
()304,074,003
─────────
119,154,463

2018
لاير سعودي
─────────
356,265,039
()280,334,043
─────────
75,930,996

23
24

()1,446,409
()23,538,831
─────────
94,169,223

()4,663,821
()13,292,427
─────────
57,974,748

25
26

()6,375,085
4,439,903
()64,181
()442,491
─────────
91,727,369
═════════

()5,530,080
()1,347,453
50,504
─────────
51,147,719
═════════

إيضاح
اإليرادات
تكلفة اإليرادات

21
22

إجمالي الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف إدارية
ربح العمليات
تكاليف تمويل
إيرادات أخرى
خسائر تحويل عمالت أجنبية ،صافي
(خسارة) ربح بيع ممتلكات ومعدات
صافي ربح السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  33جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
4

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة الدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

2019
لاير سعودي
إيضاح
─────────
91,727,369

ربح السنة

2018
لاير سعودي
─────────
51,147,719

الدخل الشامل اآلخر
دخل شامل آخر لن يعاد تصنيفه الحقا ً إلى قائمة الربح أو الخسارة في
الفترات الالحقة:
مكاسب (خسائر) إعادة قياس التزامات المنافع المحددة
صافي الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر الذي لن يعاد تصنيفه إلى الربح
أو الخسارة في الفترات الالحقة:
إجمالي الدخل الشامل للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  33جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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16

325,859
─────────
325,859
─────────
92,053,228
═════════

()6,141,176
─────────
()6,141,176
─────────
45,006,543
═════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

رأس المال
لاير سعودي
كما في  1يناير 2018
ربح السنة
الخسارة الشاملة األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
محول إلى االحتياطي النظامي
في  31ديسمبر 2018
ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
محول إلى االحتياطي النظامي
في  31ديسمبر 2019

──────────
80,000,000
──────────
80,000,000
──────────
80,000,000
══════════

االحتياطي النظامي
لاير سعودي
──────────
4,777,800
5,114,772
──────────
9,892,572
9,172,737
──────────
19,065,309
══════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  33جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
6

األرباح المبقاه
(الخسائر المتراكمة)
لاير سعودي
──────────
()11,779,883
51,147,719
51,147,719
()5,114,772
──────────
34,253,064
91,727,369
91,727,369
()9,172,737
──────────
116,807,696
══════════

إعادة قياس التزامات المنافع
المحددة للموظفين
لاير سعودي

──────────
5,216,606
()6,141,176
()6,141,176
──────────
()924,570
325,859
325,859
──────────
()598,711
══════════

اإلجمالي
لاير سعودي
──────────
78,214,523
51,147,719
()6,141,176
45,006,543
──────────
123,221,066
91,727,369
325,859
92,053,228
──────────
215,274,294
══════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
إيضاح
األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل الزكاة

التعديالت لتسوية الربح قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية:
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية
استهالك ممتلكات ومعدات
استهالك موجودات حق االستخدام
ربح بيع ممتلكات ومعدات
المحمل للسنة من المنافع المحددة للموظفين
تكاليف تمويل

7
8
16

تعديالت رأس المال العامل:

مدينون تجاريون ومصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
بضاعة
دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
مبالغ مستحقة من /إلى جهات ذات عالقة
موجودات عقود

16

صافي التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
األنشطة التمويلية
قروض مستلمة
سداد التزامات بموجب عقود إيجار رأسمالي ،صافي
قروض مسددة
التزام إيجار مسدد ،صافي

()2,417,197
()6,375,085
─────────
49,478,268
─────────

()1,703,533
()5,105,080
─────────
15,652,808
─────────

40,000,000
()2,857,034
()769,732
(- )40,000,000
()335,212
───────── ─────────
(37,142,966 )41,104,944
───────── ─────────
(28,343,822 )19,890,700

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة التمويلية
صافي (النقص) /الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد في
الصندوق
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في  1يناير

36,949,745
─────────
17,059,045
═════════

8,605,923
─────────
36,949,745
═════════

5
8

11,132,731
4,483,747

-

16

554,015

()274,953

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في  31ديسمبر

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  33جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
7

14,410,840
315,205
442,491
6,715,026
6,375,085
─────────
119,986,016

1,869,340
11,646,906
()50,504
4,374,472
5,530,080
─────────
74,518,013

()24,798,324( )28,823,210
346,372
559,186
───────── ─────────
()24,451,952( )28,264,024
───────── ─────────

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

المعامالت الهامة غير النقدية:
استحواذ على قسم من جهة ذات عالقة
إثبات موجودات حق استخدام في  1يناير مقابل التزام إيجار
إعادة تصنيف من التزامات منافع الموظفين المحولة إلى الذمم الدائنة
والمبالغ المستحقة الدفع

91,727,369

51,147,719

()71,705,671
38,656,671
()2,380,562( )18,966,067
()13,323,621
16,635,447
(55,004,198 )60,772,755
()19,650,936( )37,268,762
───────── ─────────
22,461,421
58,270,550

التدفقات النقدية من العمليات
منافع موظفين مدفوعة
تكاليف تمويل

2019
لاير سعودي
─────────

2018
لاير سعودي
─────────

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2019
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معلومات حول الشركة

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة شخص واحد ("الشركة") ،هي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في الرياض بالمملكة
العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010085982وتاريخ  22صفر 1412هـ (الموافق  1سبتمبر  .)1991يقع
المكتب المسجل للشركة في طريق الملك عبد العزيز  -الرياض.
تزاول الشركة أعمال المياه والصرف الصحي وصيانتها وأعمال الطرق ومقاوالت المباني واألعمال الصناعية والميكانيكية
وااللكترونية وال بحرية ونظافة المدن والمباني ونظافة وتشغيل وصيانة المراكز الطبية والمستشفيات والمطارات والتخلص من
النفايات ومكافحة التلوث البيئي.
خالل عامي  2015و  ، 2017قامت الشركة بالمشاركة في بعض المشاريع (التي تم تنفيذها من خالل مشروع مشترك غير مسجل)،
حيث قامت الشركة و الشريك في المشروع المشترك اآلخر بالتعهد بتنفيذ نشاط اقتصادي يخضع للسيطرة المشتركة .يتم تصنيف
الترتيبات المشتركة غير المسجلة هذه ،والتي بموجبها يكون لألطراف حقو ًقا في الموجودات والتزامات بشأن المطلوبات المتعلقة
بالترتيبات ،كعمليات مشتركة .في القوائم المالية المرفقة ،تقوم الشركة بإظهار الموجودات الخاصة بها ،بما في ذلك حصتها في
كافة الموجودات المقتناة بصورة مشتركة ،والمطلوبات الخاصة بها ،بما في ذلك حصتها في كافة المطلوبات المتكبدة بصورة
مشتركة ،وإيراداتها بما في ذلك حصتها في اإليرادات من بيع الناتج من قبل العمليات المشتركة ،ومصاريفها بما في ذلك حصتها
في أي مصاريف متكبدة بصورة مشتركة.
-2

السياسات المحاسبية الهامة

1-2

أسس اإلعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
المملكة العربية السعودية").
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،ما لم يرد خالف ذلك .تم عرض القوائم المالية باللاير السعودي ،الذي يعتبر
أيضا ً العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
2-2

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة

عمليات تجميع األعمال
أ)
تتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ .تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من العوض المحول،
والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ،ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها .بالنسبة لكل
عم لية من عمليات تجميع األعمال ،تقوم الشركة بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو
بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها .تقيد تكاليف االستحواذ كمصاريف عند تكبدها
وتدرج ضمن المصاريف اإلدارية.
يتم إثبات العوض المحتمل المقرر تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .ال يعاد قياس العوض المحتمل
المصنف كحقوق ملكية ،وتتم المحاسبة عن تسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية .يُقاس العوض المحتمل المصنف كأصل أو مطلوبات
والذي يمثل أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (" )9األدوات المالية" ،بالقيمة العادلة وتُدرج التغيرات في
القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( .) 9يتم قياس العوض المحتمل اآلخر ،الذي ال يقع
ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،) 9بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد القوائم المالية ،وإثبات التغيرات في القيمة العادلة في
الربح أو الخسارة.
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شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

2-2

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

عمليات تجميع األعمال (تتمة)
أ)
يتم ،في األصل ،قياس الشهرة ،بالتكلفة (والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكية غير المسيطرة
وأية حصص مملوكة سابقا ،عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها) .وفي
حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول ،تقوم الشركة بإعادة تقديرها للتأكد من
قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها ،ومراجعة االجراءات المستخدمة
في قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ .وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ
عليها عن إجمالي العوض المحول ،فإنه يتم حينئ ٍذ إثبات األرباح في الربح أو الخسارة.
وبعد اإلثبات األولي لها ،تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا ً خسائر االنخفاض المتراكمة .ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود
انخفاض في القيمة ،تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال – اعتبارا ً من تاريخ االستحواذ – إلى كل وحدة أو
مجموعة من الوحدات المدرة للنقدية التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع األعمال ،بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو
مطلوبات أخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات.
وعندما تعتبر الشهرة جزءا ً من الوحدة المدرة للنقدية وجزءا ً من العملية ضمن الوحدة المستبعدة ،عندئذ يتم إدراج الشهرة المتعلقة
بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للوحدة عند تحديد أرباح أو خسائر استبعاد العملية .تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت
على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقدية.
االستثمارات في الترتيبات المشتركة
ب)
يتم تصنيف االستثمارات في الترتيبات المشتركة إما كعمليات مشتركة أو مشاريع مشتركة .يتوقف التصنيف على الحقوق
وااللتزامات التعاقدية الخاصة بكل مستثمر ،وليس الهيكل النظامي للترتيب المشترك .تمثل السيطرة المشتركة المشاركة المتفق
عليها تعاقديا ً للسيطرة على ترتيب ما ،وتتواجد فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات العالقة الموافقة الجماعية
لألطراف المشاركة في السيطرة.

العمليات المشتركة
إن العملية المشتركة عبارة عن ترتيب مشترك ،بموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في الموجودات
والتزامات بشأن المطلوبات المتعلقة بالترتيب .تقوم الشركة بإثبات حقها المباشر في الموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة وحصتها في أي موجودات مملوكة أو مطلوبات متكبدة بصورة مشتركة أو إيرادات أو
مصاريف لعملياتها المشتركة.
تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
ج)
تقوم الشركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس متداول /غير متداول .تعتبر الموجودات متداولة
وذلك:
•
•
•
•

عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية،
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية ،أو
عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني
عشر شهرا ً بعد الفترة المالية.

تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
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تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة و غير متداولة (تتمة)
ج)
تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:
• عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية.
• في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
• عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية ،أو
• عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية.
تصنف الشركة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.
قياس القيمة العادلة
د)
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين
متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:
في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
أ)
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات.
ب)
إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة.
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات
وبافتراض أن المتعاملين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من
خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل
واألمثل.
تستخدم الشركة طرق تقويم مالئمة وفقا ً للظروف ،وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة
للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تم
التحويل بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة
لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر
الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.
هـ)

اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء

إن الشركة بصدد التعاقد على محطة معالجة مياه الصرف ،ومحطة صرف صحي ،وشبكة مجاري ،وتشغيل وصيانة شبكة توزيع
المياه ومحطة الصرف الصحي .يتم إثبات اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء بالرجوع إلى مرحلة إنجاز العقد في نهاية السنة
(طريقة األداء الم كتمل حتى تاريخه) ،وأنه يمكن قياس اإليرادات المتعلقة بعقد خدمة ما على مدى الفترة المتعاقد عليها أو عند تقديم
الخدمة للعمالء .لقد تبين للشركة بشكل عام بأنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات اإليرادات الخاصة بها ألنها تسيطر على البضاعة
أو الخدمات قبل تحويلها إلى العميل.
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هـ

اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء (تتمة)

الضوابط المحددة إلثبات اإليرادات
إيرادات العقود
تقوم الشركة بتنفيذ عقود ذات سعر ثابت تغطي التعاقد على محطة معالجة مياه الصرف ،ومحطة الصرف الصحي ،وشبكة المجاري،
وتشغيل وصيانة شبكة توزيع المياه ومحطة الصرف الصحي .وفي حالة إمكانية قياس نتيجة العقد بشكل موثوق به ،يتم إثبات
اإليرادات المتعلقة بالعقد بالرجوع إلى مرحلة إنجاز العقد في نهاية السنة (طريقة األداء المكتمل حتى تاريخه).
يمكن قياس نتيجة العقد بشكل موثوق به وذلك عند ) 1( :إمكانية قياس إجمالي إيرادات العقد بشكل موثوق به ،و ( )2احتمال تدفق
المنافع االقتصادية المصاحبة للعقد إلى المنشأة و ( ) 3إمكانية قياس تكاليف إكمال العقد ومرحلة اإلنجاز بشكل موثوق به ،و ()4
إمكانية تحديد الت كاليف المتعلقة بالعقد بوضوح وأنه يمكن قياسها بشكل موثوق به بحيث يمكن مقارنة تكاليف العقد الفعلية المتكبدة
حتى تاريخه مع التقديرات السابقة.
وفي حالة عدم إمكانية تقدير نتيجة العقد بشكل موثوق به (وخاصة خالل المراحل المبكرة من العقد) ،يتم إثبات إيرادات العقد بقدر
تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه والتي يحتمل استردادها .يتم إثبات تكاليف العقد كمصاريف خالل السنة التي يتم تكبدها فيها.
عند تطبيق طريقة األداء المكتمل حتى تاريخه ،يتم إثبات اإليرادات على أساس القياس المباشر لقيمة البضاعة أو الخدمات المحولة
إلى العميل حتى تاريخه وذلك بالنسبة إلى إجمالي البضاعة أو الخدمات المتعهد بها بموجب العقد ،ما لم تعتبر هذه الطريقة أكثر
تمثيالً لمرحلة اإلنجاز التي تقاس خاللها على أساس نسبة اإلنجاز الفعلي ألعمال العقد.
إيرادات العقود  -تتفق إيرادات العقود مع القيمة األولية لإليرادات المتفق عليها في العقد وكافة أوامر التغيير في أعمال العقد
والمطالبات ودفعات الحوافز وذلك بالقدر الذي يحتمل أن ينتج عنها إيرادات ،ويمكن قياس هذه اإليرادات بشكل موثوق به.

اإليرادات من التعاقد على محطة معالجة مياه الصرف ومحطة الصرف الصحي وشبكة المجاري
يتم إثبات اإليرادات على أساس القياس المباشر لقيمة البضاعة أو الخدمات المحولة إلى العميل حتى تاريخه وذلك بالنسبة إلى
إجمالي البضاعة أو الخدمات المتعهد بها بموجب العقد.

اإليرادات من تشغيل وصيانة شبكة توزيع المياه ومحطات الصرف الصحي
يتم إثبات اإليرادات على أساس القياس المباشر لقيمة البضاعة أو الخدمات المحولة إلى العميل حتى تاريخه وذلك بالنسبة إلى
إجمالي البضاعة أو الخدمات المتعهد بها بموجب العقد.

أرصدة العقود
موجودات العقود  -تمثل موجودات العقود الحق في العوض مقابل البضاعة أو الخدمات المحولة إلى العميل .وفي حالة قيام الشركة
بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العميل قبل قيام العميل بدفع العوض أو قبل استحقاقه ،يتم إثبات موجودات العقد لقاء العوض
المكتسب والذي يكون مشرو ً
طا.
مطلوبات العقود  -تمثل مطلوبات العقود االلتزام ات المتعلقة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العمالء ،والتي استلمت الشركة
مقابلها العوض (أو أن العوض كان مستحقًا) من العميل .وفي حالة قيام العميل بدفع العوض قبل قيام الشركة بتحويل البضاعة أو
الخدمة إلى العميل ،يتم إثبات مطلوبات العقد عند سداد المبلغ أو استحقاقه (أيهما يحدث أوالً) .يتم إثبات مطلوبات العقود كإيرادات
عند قيام الشركة باألداء بموجب العقد.
الذمم المدينة التجارية  -تمثل الذمم المدينة حق الشركة في العوض غير المشروط (أي يشترط فقط مرور الوقت قبل استحقاق سداد
العوض).
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هـ) اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء (تتمة)

تكلفة اإليرادات

تكاليف العقود :تشتمل تكاليف العقود على التكاليف المتعلقة مباشرة ً بالعقد المحدد والتكاليف المتعلقة بأعمال العقد بشكل عام والتي
يمكن توزيعها على العقد .تشتمل التكاليف المتعلقة مباشرة ً بعقد محدد على :تكاليف العمالة بالموقع (بما في ذلك اإلشراف على
الموقع) وتكاليف المواد المستخدمة ،واستهالك المعدات المستخدمة بشأن العقد ،وتكاليف التصميم والمساعدة الفنية المتعلقة مباشرة
بالعقد.
فورا.
وعندما يكون من المحتمل زيادة إجمالي تكاليف العقد عن إجمالي إيرادات العقد ،يتم إثبات الخسارة المتوقعة كمصروف ً
يتم إثبات مخصصات الخسائر المقدرة بشأن العقود غير المكتملة في السنة التي تُح َدد فيها ،وتُصنف كمخصصات ضمن المطلوبات
المتداولة.
و) الضرائب

الزكاة

يتم احتساب الزكاة ويجنب مخصص لها من قبل شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخريف ("الشركة األم النهائية") على أساس موحد،
بما في ذلك الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل فعليًا وفقا ً لألنظمة المالية في المملكة العربية السعودية .يتم إظهار المخصص في
القوائم المالية الموحدة للشركة األم النهائية .وتحمل حصة الشركة من هذا المخصص على قائمة الربح أو الخسارة على أساس
التوزيع من قبل الشركة األم النهائية.
ضريبة القيمة المضافة
يتم اثبات المصاريف والموجودات بعد خصم اجمالي ضريبة القيمة المضافة ،فيما عدا الحاالت التالية:
 إذا كانت ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء الموجودات أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية ،وفيهذه الحالة يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند ،حيثما ينطبق ذلك ،و
 عند إظهار الذمم المدينة والدائنة التي تم إدراجها مع مبلغ ضريبة المبيعات.يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق الدفع إلى السلطات الضريبية كجزء من أرصدة
المدينين أو الدائنين في قائمة المركز المالي.
ز) العمالت األجنبية
تم عرض القوائم المالية للشركة باللاير السعودي والذي يعتبر أيضًا العملة الوظيفية للشركة ،وتم تقريب كافة المبالغ ألقرب لاير
سعودي ،مالم يرد خالف ذلك.

المعامالت واألرصدة
يتم ،في األصل ،تسجيل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل الشركة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية المعنية بالتاريخ الذي
تصبح فيه المعاملة مؤهلة أوال لإلثبات.
ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعملة الوظيفية بتاريخ إعداد
القوائم المالية.
يتم إثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة.
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ح) الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ،بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت .تشتمل هذه
التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في
حالة الوفاء بمعايير االثبات .وإذا كان مطلوبا ً استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمعدات على مراحل ،تقوم الشركة باستهالكها
بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية المحددة .وبالمقابل ،فعند إجراء فحص رئيسي ،يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية
للممتلكات والمعدات كإحالل وذلك في حالة استيفاء معايير إثباته .يتم إثبات كافة تكاليف االصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح
أو الخسارة عند تكبدها .تدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة أصل ما بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني وذلك في حالة
استيفاء معايير االثبات المتعلقة بالمخصص .يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة
للموجودات على النحو التالي:
•
•
•
•

المباني
اآلالت الثقيلة
األثاث والتركيبات
السيارات

 20سنة
 7سنوات
 7سنوات
 5سنوات

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة
من استعماله أو استبعاده .تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل (التي يتم احتسابها كفرق بين صافي
متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن اثبات األصل.
يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ،ويتم تعديلها بأثر
مستقبلي ،إذا كان ذلك مالئماً.
عقود اإليجار
ط)
تقوم الشركة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار .وذلك ،إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق
في السيطرة على استخدام أصل محدد لسنة محددة نظير مقابل لذلك.
تقوم الشركة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار ،فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات
منخفضة القيمة .تقوم الش ركة بإثبات التزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام
الموجودات المعنية.

موجودات حق االستخدام
تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام) .تقاس موجودات
صا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،ويتم تعديلها نتيجة إلعادة قياس التزامات اإليجار.
حق االستخدام بالتكلفة ،ناق ً
تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة ،والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ،ودفعات اإليجار
صا أي حوافز إيجار مستلمة .وما لم تكن الشركة متأكدة بصورة معقولة من الحصول
المسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار ،ناق ً
على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة عقد اإليجار ،فإنه يتم إطفاء موجودات حق االستخدام التي تم إثباتها على أساس القسط
الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ل ها أو مدة اإليجار ،أيهما أقصر .تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.

التزامات اإليجار
بتاريخ بدء عقد اإليجار ،تقوم الشركة بإثبات التزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها على
صا أي حوافز إيجار مدينة
مدى فترة اإليجار .تشتمل دفعات اإليجار على دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) ناق ً
ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .كما تشتمل
دفعات اإليجار أيضًا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات الخاصة
بإنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة الشركة لخيار اإلنهاء .يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد
على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.
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ط)

عقود اإليجار (تتمة)

التزامات اإليجار (تتمة)
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل العمولة
الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة .وبعد تاريخ بدء اإليجار ،يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة العمولة،
وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار المسددة .إضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو
تغير في التقويم الخاص بشراء األصل المعني.
تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو وجود ٍ

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمكائن والمعدات
اعتبارا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء) .كما تطبق أيضًا اإلعفاء من
شهرا أو أقل
(أي عقود اإليجار التي تبلغ 12
ً
ً
إثبات الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة (أي أقل من  5000لاير سعودي).
يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس
القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
تكاليف االقتراض
ي)
تتكون تكاليف االقتراض من العموالت والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بالحصول على القروض.
األدوات المالية – اإلثبات األولي والقياس الالحق
ك)
األداة المالية هي عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

الموجودات المالية
)1
االثبات واألولي والقياس

تصنف الموجودات المالية ،عند االثبات األولي لها ،كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة ،وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال
الشركة إلدارتها .وباستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تشمل مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت الشركة باستخدام وسيلة
عملية ،تقوم الشركة في األصل بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعامالت في حال الموجودات المالية غير
ال مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .تقاس الذمم المدينة التجارية ،التي ال تشتمل على مكون تمويل هام أو التي
قامت الشركة بشأنها بتطبيق الوسيلة العملية ،بسعر المعاملة المحدد كما هو مبين في اإليضاح  2-2هـ اإليرادات من العقود المبرمة
مع العمالء.
لتص نيف وقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات
نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم .يشار إلى هذا التقويم بـ "اختبار الدفعات فقط من
المبلغ األصلي والعمولة" ،ويتم إجراؤه على مستوى األداة المالية.
يشير نموذج أعمال الشركة الخاص بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية.
يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كالهما.
يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية ،بينما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناؤها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية – التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة
أو تلك المتعارف عليها بالسوق (المعامالت االعتيادية) – بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األًصل.
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)1

الموجودات المالية (تتمة)

القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق لها ،تصنف الموجودات المالية إلى الفئات التالية:
• الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
• الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة (أدوات
الدين)
• الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة عند
التوقف عن اإلثبات (أدوات حقوق الملكية).
• الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)

كثيرا بالشركة .تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا ما تم استيفاء كالً من الشرطين التاليين:
تتعلق هذه الفئة ً

•
•

أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،و
أن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة تدفقات ،نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة
على المبلغ األصلي القائم.

تقاس الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الح ًقا باستخدام طريقة العمولة الفعلية ،وتخضع الختبار االنخفاض في القيمة .يتم
إثبات األرباح أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته .تشتمل الموجودات
المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الخاصة بالشركة على الذمم المدينة التجارية والنقدية وشبه النقدية والمبالغ المستحقة من الجهات ذات
العالقة.

االنخفاض في القيمة
تقوم الشركة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل مالي
ما أو مجموعة من الموجودات المالية .يعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية منخفضة القيمة وذلك فقط إذا كان
هناك دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة كنتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات األولي لألصل (حدث خسارة تم
تكبده) وأن لحدث الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن
تقديرها بشكل موثوق به .يشتمل الدليل على وقوع االنخفاض على مؤشرات توحي بأن المدينين أو مجموعة من المدينين تعاني من
صعوبات مالية هامة أو إخفاق أو تأخير في سداد العموالت أو أصل المبلغ أو احتمال اإلفالس أو حاالت إعادة هيكلة مالية أخرى،
وعندما تشير ا لبيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في
الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت االخفاق في السداد.
تقوم الشركة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة .بالنسبة للمدينين التجاريين وموجودات العقود ،تستخدم الشركة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.
عليه ،ال تقوم الشركة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بنا ًء على خسائر
اال ئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية .قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة
في خسائر االئتمان ،والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
متعثرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة  90يو ًما .لكن في بعض الحاالت ،يمكن
تعتبر الشركة األصل المالي
ً
متعثرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم الشركة
للشركة أيضًا اعتبار األصل المالي
ً
المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل الشركة .يتم شطب األصل المالي
عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
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األدوات المالية – اإلثبات األولي والقياس الالحق (تتمة)

)2

المطلوبات المالية

االثبات واألولي والقياس
تصنف المطلوبات المالية عند االثبات األولي لها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض وتسهيالت
أو ذمم دائنة ،حسبما هو مالئم.
يتم ،في األصل ،إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة .وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة ،يتم إظهارها بعد خصم تكاليف
المعامالت المتعلقة بها مباشرةً.
تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالشركة على الذمم الدائنة التجارية والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة وتوزيعات األرباح
المستحقة والمبالغ المستحقة إلى الموظفين.
يتم ،في األصل ،إثبات المطلوبات المالية الخاصة بالشركة بالقيمة العادلة .وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة ،يتم إظهارها بعد خصم
تكاليف المعامالت المتعلقة بها مباشرةً.

القياس الالحق
المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة (القروض)

كثيرا بالشركة .بعد االثبات األولي لها ،تقاس القروض المرتبطة بعمولة الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل
تتعلق هذه الفئة ً
العمولة الفعلي .يتم إثبات األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء
معدل العمولة الفعلي.

تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءا ً ال يتجزأ
عموما
من معدل العمولة الفعلي .ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة .تنطبق هذه الفئة
ً
على القروض المرتبطة بعمولة.

)3

مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة
المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي ،أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في
آن واحد.
البضاعة
ل)
يتم قياس البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل ،مع تجنيب المخصص ألية بنود متقادمة أو بطيئة الحركة .تحدد التكلفة
باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
تشتمل التكلفة على المصاريف المتكبدة للحصول على البضاعة والتكاليف المتكبدة إلحضار البضاعة إلى حالتها وموقعها الحالي.
يتم تحديد صافي القيمة البيعية على أساس سعر البيع المقدر ناقصا َ أي تكاليف إضافية من المتوقع تكبدها عند االستبعاد .يتم تحديد
تكلفة البضاعة تامة الصنع والبضاعة المعدة للبيع وفقًا لتكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
م)
تقوم الشركة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما .وفي حالة
وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوبا ً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة ،تقوم الشركة بتقدير
القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل .تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية،
ناقصا ً تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية .ويتم تحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف االستبعاد وذلك من خالل األخذ بعين االعتبار أحدث
معامالت تمت في السوق .وفي حالة عدم إمكانية تحديد هذه المعامالت ،يتم استخدام طريقة تقويم مالئمة .يتم تقدير القيمة الحالية
وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات
السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل
تدفقات نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير عن الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات .وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألًصل
أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له.
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االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (تتمة)
م)
يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة .إن خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة بشأن الوحدات المدرة
للنقدية يتم توزيعها ً
أوال لخفض القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدات ،ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في
الوحدة (مجموعة الوحدات) وذلك على أساس تناسبي.
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
ن)
يتكون هذا البند الظاهر في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق.
س)

المخصصات

عام
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل ان يتطلب
تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به .وفي الحاالت
األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء
ٍ
التي تتوقع فيها الشركة تعويض بعض أو كل المخصصات ،فإنه يتم إثبات التعويض كأصل مستقل وذلك فقط عندما يكون التعويض
في حكم المؤكد .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة ،بعد خصم أية مبالغ مستردة.
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا ،فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس ،عندما
يكون مالئ ًما ،المخاطر المتعلقة بااللتزام .وعند استخدام الخصم ،يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

العقود المتوقع خسارتها

إذا كان لدى الشركة عقد متوقع خسارته ،يتم إثبات وقياس االلتزام الحالي بموجب العقد كمخصص .لكن قبل تجنيب مخصص
مستقل للعقد المتوقع خسارته ،تقوم الشركة بإثبات أي خسارة انخفاض قد حدثت على الموجودات المخصصة لذلك العقد.
يمثل العقد المتوقع خسارته عقدًا تزيد بموجبه التكاليف التي ال يمكن تجنبها (أي التكاليف التي ال يمكن للشركة تجنبها بحكم وجود
العقد) للوفاء باال لتزامات بموجب العقد عن المنافع االقتصادية التي يتوقع استالمها بموجب العقد .تعكس التكاليف التي ال يمكن
تجنبها بموجب العقد صافي تكلفة الخروج من العقد ،والذي يمثل تكلفة الوفاء بالعقد وأية تعويضات أو غرامات ناتجة عن عدم
الوفاء بالعقد ،أيهما أقل .تشتمل تكلفة ا لوفاء بالعقد على التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد (أي كل من التكاليف اإلضافية والتكاليف
الموزعة المتعلقة مباشرة بأعمال العقد).

االلتزامات المحتملة المثبتة في عملية تجميع أعمال

يتم ،في األًصل ،قياس االلتزام المحتمل المثبت في عملية تجميع أعمال بالقيمة العادلة له .ويقاس الحقا ً بالمبلغ الذي سيتم إثباته وفقا
للمتطلبات المتعلقة بالمخصصات الواردة أعاله أو المبلغ المثبت في األصل ناقصا ً (عندما يكون مالئماً) اإلطفاء المتراكم المثبت
وفقا ً للمتطلبات المتعلقة بإثبات اإليرادات ،أيهما أعلى.
ع)

منافع الموظفين

منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم اثبات منافع الموظفين قصيرة األجل كمصاريف عند تقديم الخدمات ذات العالقة .يتم اثبات االلتزام لقاء المبلغ المتوقع سداده
في حالة وجود التزام قانوني أو متوقع حالي على الشركة لسداد هذا المبلغ نتيجة للخدمات السابقة المقدمة من قبل الموظفين ،وإمكانية
تقدير االلتزام بشكل موثوق به.

برامج المنافع المحددة

إضافة لما تقدم ،يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقا ً لنظام العمل السعودي وسياسات الشركة .تمثل مكافأة نهاية
الخدمة للموظفين التزام برنامج منافع محددة .يمثل برنامج المنافع المحددة برنامج منافع لما بعد انتهاء الخدمة بخالف برنامج
المساهمات المحددة .يمثل صافي التزام التقاعد المثبت في قائمة المركز المالي بشأن برامج المنافع المحددة لما بعد التوظيف القيمة
الحالية اللتزام المنافع المحددة المتوقعة بتاريخ قائمة المركز المالي .يتم احتساب التزام المنافع المحددة سنويًا من قبل خبراء
اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .يتم إثبات مبالغ إعادة القياس ،إن وجدت ،والتصريح عنها ضمن حقوق
الملكية في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وتحمل الزيادة أو النقص المقابل لذلك على الدخل الشامل اآلخر والتي تتكون من
مكاسب وخسائر اكتوارية ناتجة عن التزام المنافع المحددة.
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تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة وطرق االحتساب المتبعة مع تلك المستخدمة للسنة المالية السابقة ،فيما عدا البنود المبينة أدناه.
قامت الشركة تحديدًا بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( ) 16ألول مرة .وقد تم أدناه بيان طبيعة وأثر التغيرات نتيجة تطبيق
هذا المعيار المحاسبي الجديد.
يسري العديد من التعديالت الجديدة على المعايير والتفسيرات ألول مرة في عام  ،2019لكنها إما أنها ليست ذات صلة أو ليس لها
أثر على القوائم المالية للشركة .لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألية معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول
بعد .انظر اإليضاح (.)4
المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار"
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي  16محل معيار المحاسبة الدولي " 17عقود اإليجار" ،والتفسير  4الصادر عن لجنة تفسير
المعايير الدولية للتقرير المالي "التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" ،والتفسير  15الصادر عن لجنة التفسيرات
الدائمة "عقود اإليجارات التشغيلية – الحوافز" ،والتفسير  27الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "تقويم جوهر المعامالت التي
تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار" .ينص المعيار الدولي للتقرير المالي  16على مبادئ إثبات وقياس وعرض واالفصاح عن عقود
اإليجار ،ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن ك افة عقود اإليجار بموجب طريقة واحدة داخل قائمة المركز المالي.
إن محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  16لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة بموجب معيار المحاسبة الدولي
 . 17وسيستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلي أو عقود إيجار تمويلي باستخدام نفس المبادئ المذكورة
في معيار المحاسبة الدولي  .17عليه ،لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المالي  16أي أثر على عقود اإليجار التي تكون فيها الشركة
هي المؤجر.
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16باستخدام طريقة التطبيق المبسطة بأثر رجعي معدل ،وتاريخ تطبيقه األولي
 1يناير  . 2019وبموجب تلك الطريقة ،يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع إثبات األثر التراكمي للتطبيق األولي للمعيار بتاريخ
التطبيق األولي.
وقد اختارت الشركة استخدام الوسيلة العملية االنتقالية التي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقًا كعقود
إيجار طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي  17والتفسير  4الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي بتاريخ التطبيق األولي.
شهرا أو أقل وال
كما اختارت الشركة أيضًا استخدام إعفاءات اإلثبات بشأن عقود اإليجار التي تكون مدتها ،بتاريخ بدء العقد12 ،
ً
تتضمن خيار شراء ("عقود اإليجار قصيرة األجل") ،وعقود اإليجار الذي يكون فيها األصل محل العقد منخفض القيمة ("الموجودات
منخفضة القيمة").
فيما يلي بيان األثر الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي :16

فيما يلي األثر على قائمة المركز المالي كما في  1يناير ( 2019الزيادة( /النقص)):
لاير سعودي

الموجودات

─────────
4,483,747
()12,500
─────────
4,471,247
═════════

موجودات حق استخدام
مصاريف مدفوعة مقد ًما
إجمالي الموجودات
المطلوبات
التزامات إيجار

4,471,247
─────────
4,471,247
═════════

إجمالي المطلوبات
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المعيار الدولي للتقرير المالي (" :)16عقود اإليجار" (تتمة)

فيما يلي األثر على قائمة الربح أو الخسارة كما في  31ديسمبر ( 2019الزيادة( /النقص)):

لاير سعودي

─────────
414,667
()315,205
─────────
99,462

تكلفة مبيعات
مصاريف إدارية
ربح العمليات

()85,288
─────────
14,174
═════════

تكاليف تمويل
ربح السنة

فيما يلي األثر على قائمة التدفقات النقدية كما في  31ديسمبر ( 2019الزيادة( /النقص)):

لاير سعودي

─────────
414,667
()85,288
─────────
329,379

دفعات ايجار بموجب عقود ايجار تشغيلية
عمولة مدفوعة
صافي التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية

()408,000
─────────
()408,000
═════════

سداد جزء رئيسي من التزامات اإليجار
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
ال يوجد أثر جوهري على الدخل الشامل اآلخر خالل السنة.

طبيعة األثر الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16
لدى الشركة عقود إيجار لمباني .وقبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16قامت الشركة بتصنيف كافة عقود اإليجار الخاصة
بها (كمستأجر) بتاريخ نشأتها إما كعقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي .وقد كان يتم تصنيف عقد اإليجار كعقد إيجار تمويلي
إذا تم بموجبه تح ويل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية األصل المستأجر إلى الشركة بصورة جوهرية ،وإال كان يتم تصنيفه
كعقد إيجار تشغيلي .تم رسملة عقود اإليجار التمويلي عند بدء العقد بالقيمة العادلة للعقار المستأجر بتاريخ نشأة العقد أو ،إذا كانت
أقل ،بالقيمة الحالية للحد ا ألدنى لدفعات اإليجار .تم تجزئة دفعات اإليجار بين العمولة (المثبتة كتكاليف تمويل) والنقص في التزام
اإليجار .وفي أحد عقود اإليجار التشغيلي ،لم يتم رسملة العقار المستأجر وتم إثبات دفعات اإليجار كمصروف إيجار في الربح أو
الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار .تم إثبات أي إيجارات مدفوعة مقد ًما واإليجارات المستحقة ضمن
المصاريف المدفوعة مقدما والدائنين التجاريين واآلخرين ،على التوالي.
وعند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ، 16قامت الشركة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار ،فيما عدا
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة .يتضمن المعيار متطلبات تحول معينة ووسائل عملية تم
تطبيقها من قبل بالشركة.
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المعيار الدولي للتقرير المالي (" :)16عقود اإليجار" (تتمة)

عقود اإليجار التي تم المحاسبة عنها ساب ًقا كعقود إيجار تشغيلي

قامت الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار بشأن عقود اإليجار المصنفة ساب ًقا كعقود إيجار تشغيلي ،فيما عدا
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة .وقد تم إثبات موجودات حق االستخدام لمعظم عقود اإليجار
على أساس القيمة الدفترية كما لو تم تطبيق المعيار على كافة الفترات ،بصرف النظر عن استخدام معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ
التطبيق األولي .وفي بعض الحاالت ،تم إثبات موجودات حق ا الستخدام على أساس المبلغ الذي يعادل التزامات اإليجار ،والمعدل
بأي إيجار مدفوع مقد ًما ودفعات اإليجار المستحقة المثبتة سابقًا .تم إثبات التزامات اإليجار على أساس القيمة الحالية لدفعات اإليجار
المتبقية والمخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ التطبيق األولي.
قامت الشركة أيضًا بتطبيق الوسائل العملية المتوفرة حيث قامت بما يلي:
• استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة بصورة معقولة.
• االعتماد في تقييمها فيما إذا كانت عقود اإليجار هي عقود متوقع خسارتها مباشرة قبل تاريخ التطبيق األولي.
شهرا من تاريخ
• تطبيق اإلعفاءات الخاصة بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل 12
ً
التطبيق األولي.
• استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس أصل حق االستخدام بتاريخ التطبيق األولي.
• استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يشتمل على خيارات تمديد عقد اإليجار أو إنهائه.
• اعتبار تكاليف إعادة األصول المستأجرة إلى حالتها األصلية في عق ود اإليجار بأنها غير هامة ،إال إذا توفرت معلومات معقولة
لتقييم هذه التكاليف وإدراجها عند تحديد التزامات اإليجار.
وبنا ًء على ما سبق ،كما في  1يناير :2019
• تم إثبات موجودات حق استخدام قدرها  4,483,747مليون لاير سعودي وتم إظهارها بصورة مستقلة في قائمة المركز
المالي.
• تم إثبات التزامات إيجار إضافية قدرها  5,976,000مليون لاير سعودي وتم إظهارها بصورة مستقلة في قائمة المركز
المالي.
• تم التوقف عن إثبات مصاريف مدفوعة مقد ًما قدرها  12,500مليون لاير سعودي بشأن عقود إيجار تشغيلي سابقة.
للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2019
• زادت تكلفة العقد بمقدار  315,205مليون لاير سعودي نتيجة إطفاء موجودات إضافية تم إثباتها (أي زيادة في موجودات
حق االستخدام).
• انخفض مصروف اإليجار بمقدار  414,667مليون لاير سعودي والذي يتعلق بعقود إيجار تشغيلي سابقة.
• ارتفعت تكاليف التمويل بمقدار  85,288مليون لاير سعودي ،والتي تتعلق بمصروف العمولة على التزامات إيجار إضافية
تم إثباتها.
اعتبارا من تاريخ
تم بيان السياسات المحاسبية الجديدة المتعلقة بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار ،والتي تم تطبيقها
ً
التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،16في اإليضاح ( .) 2-2كما تم بيان االحكام الرئيسية المستخدمة من قبل اإلدارة
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( 16موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار) في اإليضاح (.)3
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

3-2

التغيرات في اإلفصاحات والسياسات المحاسبية (تتمة)

دورة التحسينات السنوية لألعوام من 2017-2015
• المعيار الدولي للتقرير المالي  :3عمليات تجميع األعمال
توضح التعديالت بأنه عند حصول المنشأة على السيطرة على عمل تجاري يعتبر بمثابة عملية مشتركة ،فإنها تطبق المتطلبات
الخاصة بعملية تجميع األعمال التي تمت على مراحل ،بما في ذلك إعادة قياس الحصص المقتناة ساب ًقا في موجودات ومطلوبات
العملية المشتركة بالقيمة العادلة .وللقيام بذلك ،تقوم الشركة المستحوذة بإعادة قياس كامل حصتها المقتناة ساب ًقا في العملية المشتركة.
تطبق المنشأة هذه التعديالت على عمليات تجميع األعمال التي يكون تاريخ االستحواذ لها في أو بعد بداية أول فترة مالية سنوية تبدأ
في أو بعد  1يناير  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر لها.
لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الشركة ،حيث ال توجد معامالت تم الحصول فيها على سيطرة مشتركة.
•
قد تحصل المنشأة التي تشارك في عملية مشتركة ،وليس لديها سيطرة مشتركة عليها ،على السيطرة المشتركة على العملية المشتركة
التي يشكل فيها نشاط العملية المشتركة عمل تجاري وف ًقا لما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)3توضح التعديالت أنه
ال يتم إعادة قياس الحصص المقتناة ساب ًقا في تلك العملية المشتركة.

المعيار الدولي للتقرير المالي  :11الترتيبات المشتركة

تقوم المنشأة بتطبيق هذه التعديالت على المعامالت التي تحصل فيها على السيطرة المشتركة في أو بعد بداية أول فترة مالية سنوية
تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر لها.
لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الشركة ،حيث ال توجد معامالت تم الحصول فيها على سيطرة مشتركة.

• معيار المحاسبة الدولي  :23تكاليف االقتراض
توضح التعديالت أن المنشأة تعتبر أية قروض تمت كجزء من القروض العامة وذلك لتطوير أصل مؤهل عند إتمام كافة األنشطة
الضرورية لكي يكون األصل المؤهل جاهزا ً للغرض الذي أنشئ من أجله أو للبيع.
تطبق المنشأة هذه التعديالت على تكاليف االقتراض المتكبدة في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذه
التعديالت .تطبق المنشأة هذه التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2019مع السماح بالتطبيق
المبكر لها.
ونظرا ألن الممارسة الحالية الخاصة بالشركة تتفق مع هذه التعديالت ،فلم يكن لها أي أثر على القوائم المالية للشركة.
ً
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يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات
والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .وقد يترتب عن عدم
التأكد من هذه االفتراضات والتقد يرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة
بذلك في الفترات المستقبلية.
تشتمل االفصاحات األخرى المتعلقة بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة وحاالت عدم التأكد على:
►
►
►

إدارة رأس المال
أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية
اإلفصاحات المتعلقة بتحليل الحساسية
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1-3

األحكام

عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ،قامت اإلدارة بإجراء األحكام التالية ،التي لها أثر جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم
المالية:

 1-1-3األحكام الهامة عند تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد

تحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء ،إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار
إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار ،أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة
معقولة عدم ممارسته.
يوجد لدى الشركة العديد من عقود اإليجار التي تتضمن خيارات تجديد وإنهاء .تطبق الشركة األحكام عند تقويم ما إذا كان من
المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد أو االنهاء من عدمه  ،أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات العالقة التي من
شأنها إيجاد حافز اقتصادي لممارسة خيار التجديد .وبعد تاريخ بدء اإليجار ،تقوم الشركة بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار في حالة
وقوع حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على مقدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد
(على سبيل المثال ،حدوث تغير في استراتيجية العمل).

نظرا ألهمية هذه الموجودات لعملياتها .تتم
قامت الشركة بإدراج فترة التجديد كجزء من مدة اإليجار المتعلقة بالمساحات المكتبية ً
مراجعة عقود اإليجار هذه بعد مرور سنة وفقًا للمتطلبات التشغيلية للشركة ،ويتم تعديل المساحة المستأجرة وفقًا لذلك.

 2-1-3اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
قامت الشركة بتطبيق األحكام التالية التي تؤثر بشكل جوهري على تحديد قيمة وتوقيت اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء:

الوفاء بالتزامات األداء المتعلقة بالتعاقد والتشغيل والصيانة
يجب على الشركة تقويم كافة عقودها المبرمة مع العمالء لتحديد ما إذا كان تم الوفاء بالتزامات األداء على مدى الزمن أو في نقطة
من الزمن وذلك لتحديد الطريقة المالئمة إلثبات اإليرادات .تبين للشركة أنه يمكن قياس التزامات األداء المتعلقة بعقود التعاقد
وأعمال التشغيل والصيانة بشكل موثوق به ،وذلك بالرجوع إلى مرحلة اإلنجاز ألعمال العقد في نهاية السنة (طريقة األداء المكتمل
حتى تاريخه) ،وأنه يمكن قياس التزام األداء المتعلق بعقد الخدمة بشكل موثوق به على مدى فترة العقد أو عند تقديم الخدمات
للعمالء.

العوض المتغير
متغيرا .وعند تقدير العوض المتغير ،يتعين على الشركة
تنص بعض العقود المبرمة مع العمالء على أحكام ينتج عنها عوضًا
ً
استخدام إما طريقة القيمة المتوقعة أو طريقة المبلغ األكثر ترجي ًحا وذلك بحسب الطريقة التي تتوقع بأنها تتنبأ بشكل أفضل مبلغ
العوض الذي ستستحقه الشركة.
حددت الشركة عدم وجود عنصر من عناصر العوض المتغير متضمن في العقود المبرمة مع العمالء الخاصة بها.

 3-1-3مبدأ االستمرارية

قامت إدارة الشركة بإجراء تقويم لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،وهي على قناعة بأن الشركة
لديها الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور .عالوة على ذلك ،ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير
شكوكا ً حول مقدرة الشركة على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية .عليه ،تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً لمبدأ االستمرارية.

 2-3التقديرات واالفتراضات
تم أدناه عرض االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم
المالية ،والتي قد ينتج عنها فروقات جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية .استخدمت الشركة
هذه االفتراضات والتقديرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية .ومع ذلك ،قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة
بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة الشركة .يتم إظهار هذه التغيرات في
االفتراضات عند حدوثها .تم إدراج المعلومات المتعلقة باالفتراضات وعدم التأكد من التقديرات في المجاالت التالية:
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 1-2-3األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض حساب االستهالك .يحدد هذا التقدير بعد األخذ
بعين االعتبار العمر المتوقع لألصل أو االستهالك العادي .تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ً وقسط
االستهالك المستقبلي الذي يتم تعديله عند اعتقاد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

 2-2-3االنخفاض في قيمة البضاعة
تقوم الشركة بإثبات مخصص لخسائر البضاعة بسبب عوامل مثل التقادم والضرر المادي ،وغير ذلك .يشتمل تقدير هذه الخسائر
على األخذ بعين االعتبار عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر استحداث طرق أو تقنيات جديدة من قبل الشركة المصنعة
واالتجاهات السابقة وأوضاع السوق الحالية والمستقبلية.

 3-2-3مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية

تستخدم الشركة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية .يتم في األصل تحديد مصفوفة
المخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تمت مالحظتها .وستقوم الشركة بمعايرة المصفوفة لتعديل خسائر االئتمان
السابقة بالمعلومات المستقبلية .وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،يتم تحديث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل
للتغيرات في التقديرات المستقبلية.
إن عملية تقويم العالقة المتداخلة بين معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان
تقديرا هاما .إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة يتأثر بالتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة .كما أن
المتوقعة تمثل
ً
مؤشرا على التعثر الفعلي للعمالء في المستقبل.
خسائر االئتمان السابقة الخاصة بالشركة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون
ً
وقد تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية للشركة في اإليضاح .12

 4-2-3االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية الخاصة بالشركة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية وذلك للتأكد من وجود أي دليل
على االنخفاض في القيمة .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات.
يحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد له ،والتي تمثل
صا تكاليف البيع على أساس البيانات
القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع والقيمة الحالية .يتم تحديد القيمة العادلة ناق ً
المتوفرة من معامالت البيع الملزمة ،والتي تتم بشروط تعامل عادل ،لموجودات مشابهة .يتم تقدير القيمة الحالية وفقًا لطريقة
التدفقات النقدية المخصومة ،والتي يتم بموجبها خصم التدفقات النقدية المتوقعة المستقبلية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة
والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل.

 5-2-3برنامج المنافع المحددة
يتم تحديد تكلفة برنامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام عمليات التقويم االكتواري .يتضمن التقويم االكتواري إجراء
العديد من االفتراضات التي ق د تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل ،وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل الخصم،
والزيادات المستقبلية في الرواتب ،ومعدالت الوفيات ،ومعدل الدوران الوظيفي .ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم وطبيعته طويلة
األجل ،فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات .يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ اعداد
كل قوائم مالية .يعتبر معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب أكثر العوامل التي تخضع للتغيير .وعند تحديد معدل الخصم
المالئم ،تأخذ اإلدارة بعين االعتبار عائد السوق على سندات الشركات /السندات الحكومية ذات الجودة العالية .يتم تحديد معدل
الزيادات المستقبلية في الرواتب على أساس معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة واألقدمية والترقيات والعرض والطلب في سوق
العمل .يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدولة المعنية .تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير
فقط من وقت آلخر وفقا ً للتغيرات الديموغرافية .تم تقديم تفاصيل إضافية حول التزامات منافع الموظفين في اإليضاح (.)16
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المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

فيما يلي بيان المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة.
تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ،إذا ينطبق ذلك ،عند سريانها.
ال تتوقع الشركة ،وفقًا لتقييمها ،أن يكون هناك أثر جوهري لتطبيق المعايير أدناه على األرقام واإلفصاحات المصرح عنها.
المعايير

البيان

المعيار الدولي للتقرير المالي ()3
معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار
المحاسبة الدولي (:)8

تعريف األعمال (التعديالت)
تعريف األهمية النسبية (التعديالت)

اإلطار المفاهيمي
المعيار الدولي للتقرير المالي ()10
ومعيار المحاسبة الدولي ()28
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير
المالي ( )10ومعيار المحاسبة الدولي
()28
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تاريخ السريان االلزامي
 1يناير 2020
 1يناير 2020

تعديالت على اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية
للتقرير المالي
البيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو
مشروعه المشترك (التعديالت)
البيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو
مشروعه المشترك

 1يناير 2020
لم يحدد بعد
مؤجل

عمليات تجميع األعمال

بتاريخ  1أكتوبر  ،2019استحوذت الشركة على قسم أعمال المياه في شركة الخريف التجارية ،شركة منتسبة.
يقوم قسم أعمال المياه في شركة الخريف التجارية بالبيع بالتجزئة للمنتجات والمواد المتعلقة بالمياه .وقد تم االستحواذ على اإلدارة
االستراتيجية والعمليات المصاحبة لها مع الممتلكات ،ولذلك اعتبرت اإلدارة هذه المعاملة بمثابة عملية تجميع أعمال ،بدال من
استحواذ على موجودات.
فيما يلي بيان القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها من قبل الشركة:
2019
لاير سعودي
─────────
2,732,109
8,830,021
113,935
()264,273
()279,061
─────────
11,132,731
()11,132,731
─────────
═════════

مدينون تجاريون
بضاعة ،صافي
ممتلكات ومعدات ،صافي
مبالغ مستحقة الدفع
التزامات المنافع المحددة للموظفين
صافي الموجودات المشتراة
عوض الشراء
ربح( /خسارة)
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2018
لاير سعودي
─────────
─────────
─────────
═════════

االستثمارات في الترتيبات المشتركة

قامت الشركة بالمشاركة في بعض المشاريع (التي تم تنفيذها من خالل مشروع مشترك غير مسجل) ،حيث قامت الشركة والشريك
في المشروع المشترك اآلخر بالتعهد بتنفيذ نشاط اقتصادي يخضع للسيطرة المشتركة .تم تصنيف الترتيبات المشتركة غير المسجلة
هذه ،والتي بموجبها يكون لألطراف حقوقًا في الموجودات والتزامات بشأن المطلوبات المتعلقة بالترتيبات ،كعمليات مشتركة .في
القوائم المالية المرفقة ،تقوم الشركة بإظهار الموجودات الخاصة بها ،بما في ذلك حصتها في كافة الموجودات المقتناة بصورة
مشتركة ،والمطلوبات الخاصة بها ،بما في ذلك حصتها في كافة المطلوبات المتكبدة بصورة مشتركة ،وإيراداتها بما في ذلك حصتها
في اإليرادات من بيع الناتج من قبل العمليات المشتركة ،ومصاريفها بما في ذلك حصتها في أي مصاريف متكبدة بصورة مشتركة.
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االستثمارات في الترتيبات المشتركة (تتمة)

فيما يلي بيانا ً بالترتيبات المشتركة الخاصة بالشركة.
النشاط الرئيسي

─────────────────────
مشروع تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه
الصرف في الهدى وأرانا بمكة المكرمة

نسبة الملكية
2018
2019

اسم المنشأة

المملكة العربية السعودية

التشغيل والصيانة

%49

%49

مشروع تشغيل وصيانة مشروع نقل مياه الصرف
الصحي المعالجة إلى منطقة الرياض وضواحيها

المملكة العربية السعودية

التشغيل والصيانة

%49

%49

الموقع
─────────

 1-6القوائم المالية الملخصة للعمليات المشتركة
مشروع تشغيل وصيانة
محطات معالجة مياه الصرف
في الهدى وأرانا بمكة
المكرمة
لاير سعودي
2019
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي المطلوبات المتداولة
صافي الموجودات

─────────
9,008,544
()6,566,685
─────────
2,441,859
═════════

───────── ─────

مشروع تشغيل وصيانة
مشروع نقل مياه الصرف
الصحي المعالجة إلى منطقة
الرياض وضواحيها
لاير سعودي

─────────
5,915,321
()4,087,541
─────────
1,827,780
═════════

─────

اإلجمالي
لاير سعودي

─────────
14,923,865
()10,654,226
─────────
4,269,639
═════════

للسنة المنتهية في 2019
إيرادات
تكلفة اإليرادات
مصاريف عمومية وإدارية
إيرادات أخرى
(خسارة) /ربح السنة

2018
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات غير المتداولة
إجمالي المطلوبات المتداولة
صافي الموجودات

5,886,844
()5,201,465
()36,034
─────────
649,345
═════════

1,546,211
()2,236,325
()29,713
103,756
─────────
()616,071
═════════

7,433,055
()7,437,790
()65,747
103,756
─────────
33,274
═════════

مشروع تشغيل وصيانة
محطات معالجة مياه الصرف
في الهدى وأرانا بمكة
المكرمة

مشروع تشغيل وصيانة
مشروع نقل مياه الصرف
الصحي المعالجة إلى منطقة
الرياض وضواحيها

اإلجمالي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

─────────

─────────

─────────

15,285,623
1,183
()12,228,876
─────────
3,057,930
═════════

6,524,736
()5,346,301
─────────
1,178,435
═════════

21,810,359
1,183
()17,575,177
─────────
4,236,365
═════════

22,852,231
()21,517,521
()577,307
─────────
757,403
═════════

6,155,932
()4,942,497
()35,000
─────────
1,178,435
═════════

29,008,163
()26,460,018
()612,307
─────────
1,935,838
═════════

للسنة المنتهية في 2018
إيرادات
تكلفة اإليرادات
مصاريف عمومية وإدارية
ربح السنة
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الممتلكات والمعدات

فيما يلي بيان األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات الحتساب االستهالك:
األثاث والتركيبات
 20سنة
المباني
السيارات
 7سنوات
اآلالت الثقيلة
اآلالت الثقيلة

 7سنوات
 5سنوات

األثاث والتركيبات
لاير سعودي

السيارات
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

المباني
لاير سعودي

لاير سعودي

───────

───────

───────

───────

───────

180,689,748
28,823,210
()4,717,579
571,801
───────
205,367,180
───────

2,698,839
في  31ديسمبر 2018
24,881
إضافات
()75,300
استبعادات
استحواذ على قسم (إيضاح - )5
───────
2,648,420
في  31ديسمبر 2019
───────

105,844,451
12,274,907
()2,308,151
11,415
───────
115,822,662
───────

12,238,125
1,961,404
()1,589,678
40,059
───────
12,649,910
───────

59,908,333
14,562,018
()744,450
520,327
───────
74,246,228
───────

1,727,529
في  31ديسمبر 2018
149,506
االستهالك المحمل للسنة
()44,634
استبعادات
استحواذ على قسم (إيضاح - )5
───────
1,832,401
في  31ديسمبر 2019
───────

81,767,583
6,174,643
()1,732,240
11,415
───────
86,221,401
───────

7,817,197
1,177,480
()1,257,628
28,601
───────
7,765,650
───────

40,221,922
6,909,211
()681,400
417,850
───────
46,867,583
───────

131,534,231
14,410,840
()3,715,902
457,866
───────
142,687,035
───────

في  31ديسمبر 2019

816,019
════════

29,601,221
════════

4,884,260
════════

27,378,645
════════

62,680,145
════════

في  31ديسمبر 2018

971,310
════════

24,076,868
════════

4,420,928
════════

19,686,411
════════

49,155,517
════════

التكلفة

استهالك

صافي القيمة الدفترية

إن األراضي المقامة عليها المباني مسجلة باسم شركة مجموعة الخريف ("الشركة األم النهائية") ،والتي تم تأجيرها للشركة لمدة
 20عا ًما (إيضاح .)20
تم توزيع قسط االستهالك للسنة على النحو التالي:
2019
لاير سعودي
─────────
13,607,356
803,484
─────────
14,410,840
═════════

تكلفة مبيعات (إيضاح )22
مصاريف إدارية (إيضاح )24

26

2018
لاير سعودي
─────────
11,171,983
474,925
─────────
11,646,908
═════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2019
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موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16باستخدام طريقة التطبيق المبسطة بأثر رجعي معدل ،وتاريخ تطبيقه األولي
 1يناير  .2019لمزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع إلى اإليضاح (.)3-2

 1-8موجودات حق االستخدام

األراضي
لاير سعودي
─────────

التكلفة:

4,483,747
─────────
4,483,747
─────────

المثبت في  1يناير 2019
في نهاية السنة

اإلطفاء المتراكم:
()315,205
─────────
()315,205
─────────

المحمل للسنة
في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:

4,168,542
═══════════

كما في  31ديسمبر 2019

 2-8التزامات اإليجار

األراضي
لاير سعودي

كما في  31ديسمبر :2019
5,568,000
()1,419,465
─────────
4,148,535
─────────

الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية
أعباء مالية
القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار

كما في  1يناير :2019
5,976,000
()1,504,753
─────────
4,471,247
─────────

الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية
أعباء مالية
القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار
كما في  31ديسمبر  ،2019تم عرض التزامات اإليجار في قائمة المركز المالي كما يلي:

جزء متداول
جزء غير متداول

27

2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

246,164
3,902,371
─────────
4,148,535
═════════

─────────
═════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2019
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موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار (تتمة)

 3-8الحد األدنى لدفعات اإليجار
فيما يلي بيان الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية مع القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار:
 31ديسمبر 2019
الحد األدنى لدفعات القيمة الحالية للحد
األدنى لدفعات اإليجار
اإليجار
لاير سعودي
لاير سعودي
خالل سنة واحدة
من سنتين إلى خمس سنوات
إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار
صا :تكاليف التمويل
ناق ً
القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار
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─────────
246,164
3,902,371
─────────
4,148,535
─────────
4,148,535
═════════

─────────
408,000
5,160,000
─────────
5,568,000
()1,419,465
─────────
4,148,535
═════════

 1يناير 2019
الحد األدنى لدفعات القيمة الحالية للحد
األدنى لدفعات اإليجار
اإليجار
لاير سعودي
لاير سعودي
─────────
408,000
5,568,000
─────────
5,976,000
()1,504,753
─────────
4,471,247
═════════

─────────
321,995
4,149,252
─────────
4,471,247
─────────
4,471,247
═════════

البضاعــة
2019
لاير سعودي
─────────
31,188,272
()4,233,006
─────────
26,955,266
═════════

بضاعة تامة الصنع
صا :مخصص بضاعة بطيئة الحركة
ناق ً

2018
لاير سعودي
─────────
13,014,379
()3,025,180
─────────
9,989,199
═════════

فيما يلي حركة مخصص البضاعة بطيئة الحركة:
2019
لاير سعودي
─────────
3,025,180
2,000,000
()792,174
─────────
4,233,006
═════════

في  1يناير
استحواذ على قسم (إيضاح )5
مشطوب خالل السنة
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2018
لاير سعودي
─────────
3,025,180
─────────
3,025,180
═════════

المصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات األخرى
2019
لاير سعودي
─────────
28,008,997
5,395,660
1,734,246
─────────
35,138,903
═════════

مصاريف مدفوعة مقدما ً
دفعات مقدمة لموردين
مدينون آخرون

28

2018
لاير سعودي
─────────
9,693,885
3,697,401
2,908,472
─────────
16,299,758
═════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2019
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موجودات العقود
2019
لاير سعودي
─────────
423,228,466
()310,512,265
─────────
112,716,201
═════════

قيمة األعمال المنفذة
مطالبات مرحلية

2018
لاير سعودي
─────────
356,265,039
()280,817,600
─────────
75,447,439
═════════

تتعلق موجودات العقود بحقوق الشركة في استالم العوض لقاء األعمال المنجزة ولم يتم تقديم فواتير بها بتاريخ إعداد القوائم المالية.
تبلغ أعمار كافة أرصدة العقود ثالثة أشهر أو أقل.
-12

المدينون التجاريون واآلخرون
2019
لاير سعودي
─────────
144,038,290
7,700,533
()4,526,301
─────────
147,212,522
═════════

مدينون تجاريون
محتجزات مدينة
ناقصاً :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

2018
لاير سعودي
─────────
202,093,072
8,119,646
()4,526,301
─────────
205,686,417
═════════

الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية:
2019
لاير سعودي
─────────
4,526,301
─────────
4,526,301
═════════

الرصيد االفتتاحي
المحمل للسنة (إيضاح )23

2018
لاير سعودي
─────────
2,656,961
1,869,340
─────────
4,526,301
═════════

إن الذمم المدينة التجارية غير مرتبطة بعمولة وتتراوح فترة سدادها عموما ً من  30إلى  90يوماً .تشتمل الذمم المدينة على مبالغ
بإجمالي قدره  127مليون لاير سعودي ،مستحقة من جهات حكومية وشبه حكومية ( 31ديسمبر  199 :2018مليون لاير سعودي).
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المدينون التجاريون واآلخرون (تتمة)

تقوم الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي ( ) 9بشأن تجنيب مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة ،وتسمح تلك الطريقة باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة
على مدى العمر بشأن كافة الذمم المدينة التجارية.
فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية :انظر اإليضاح ( ) 5-28بشأن مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم المدينة التجارية ،والذي يوضح كيفية قيام الشركة
بإدارة وقياس جودة مخاطر االئتمان للذمم المدينة غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة.
غير متأخرة
السداد
معدل خسائر االئتمان المتوقعة

%1.9

لاير سعودي
إجمالي القيمة الدفترية التقديرية عند
التعثر عن السداد
خسائر االئتمان المتوقعة

81,748,017
1,549,572

غير متأخرة
السداد
معدل خسائر االئتمان المتوقعة
إجمالي القيمة الدفترية التقديرية عند
التعثر عن السداد
خسائر االئتمان المتوقعة

%0.69
لاير سعودي

90-0
يو ًما
%2.21

لاير سعودي
28,863,687
638,689

90-0
يو ًما
%0.00
لاير سعودي

17,561,904 132,572,567
912,441

 180-91يو ًما

270-181
يو ًما

%4.79

%8.05

لاير سعودي

لاير سعودي

4,567,304
218,894

 180-91يو ًما
%0.20
لاير سعودي

3,569,220
287,284

2019
 360-271يو ًما
%12.33

لاير سعودي
12,362,956
1,524,333

2018
 270-181يو ًما  360-271يو ًما
%1.90
لاير سعودي

%2.27
لاير سعودي

12,593,887 10,515,427 15,377,416
285,583
199,695
31,156

30

450-361
يو ًما

630-541
يو ًما

540-451
يو ًما

%0.54

%2.15

لاير سعودي

لاير سعودي

720-631
يو ًما

%12.36

لاير سعودي

1,892,026
10,214

2,545,873
54,689

1,308,165
161,656

450-361
يو ًما

 540-451يو ًما

630-541
يو ًما

أكثر من 720
يو ًما

%1.95

%0.66

لاير سعودي

لاير سعودي

4,585,610 2,595,432
30,392
50,578

720-631
يو ًما

أكثر من 720
يو ًما

اإلجمالي
لاير سعودي
144,038,290
4,526,301

اإلجمالي

%11.55
لاير سعودي

%12.07
لاير سعودي

%18.30
لاير سعودي

%78.70
لاير سعودي

%70.09
لاير سعودي

لاير سعودي

2,715,157
313,499

4,624,992
558,205

4,048,010
740,717

285,225
224,459

1,798,487
1,260,546

202,093,072
4,526,301

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2019
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األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

2019
لاير سعودي
─────────
17,057,460
1,585
─────────
17,059,045
═════════

أرصدة لدى البنوك
نقد في الصندوق

2018
لاير سعودي
─────────
36,948,392
1,353
─────────
36,949,745
═════════

 -14رأس المال المصدر
يتكون رأس المال من  80.000سهم ( 80.000 :2018سهم) ،قيمة كل سهم  1.000لاير سعودي .إن رأس المال مملوك
بالكامل من قبل شركة مجموعة الخريف.
 -15االحتياطي النظامي
طبقا ً لنظام الشركات وعقد تأسيس الشركة ،يتعين على الشركة تحويل  %10من صافي ربح سنة إلى االحتياطي النظامي .ويجوز
للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي  %30من رأس المال.
-16

التزامات المنافع المحددة للموظفين

 1-16وصف عام
تم اإلفصاح عن الوصف العام لنوع برنامج التزامات المنافع المحددة للموظفين والسياسة المحاسبية المتعلقة بإثبات األرباح
والخسائر االكتوارية في االيضاح ( )2-2حول القوائم المالية.
2018
2019
لاير سعودي
لاير سعودي
───────── ─────────
صافي مصروف المنافع
المدرج في الربح أو الخسارة
3,695,374
5,562,228
تكلفة الخدمة الحالية
679,097
1,152,798
تكلفة عمولة
───────── ─────────
4,374,471
6,715,026
المدرج في الدخل الشامل اآلخر:
خسائر( /مكاسب) إعادة قياس:
مكاسب /خسائر اكتوارية نتيجة:
6,141,176
()325,859
 افتراضات مالية:───────── ─────────
6,141,176
()325,859
───────── ─────────
10,515,647
6,389,167
صافي مصروف المنافع
═════════ ═════════
الحركة في إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين
5,216,606
()924,570
()6,141,176
325,859
───────── ─────────
()924,570
()598,711
═════════ ═════════

في  1يناير
مكاسب( /خسائر) خالل السنة
في  31ديسمبر

31

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2019
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التزامات المنافع المحددة للموظفين (تتمة)

 2-16التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة:
2019
لاير سعودي
─────────
27,742,894
1,152,798
5,562,228
()2,417,197
()325,859
554,015
─────────
32,268,879
═════════

في  1يناير  -القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة
تكلفة عمولة
تكلفة الخدمة الحالية
منافع مدفوعة
مكاسب( /خسائر) إعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر
مبالغ محولة إلى مبالغ مستحقة الدفع كمطلوبات متداولة
في  31ديسمبر  -القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة

2018
لاير سعودي
─────────
19,205,733
679,097
3,695,374
()1,703,533
6,141,176
()274,953
─────────
27,742,894
═════════

 3-16االفتراضات األساسية وتحليل الحساسية الكمي
فيما يلي بيان االفتراضات الرئيسية المستخدمة عند تحديد التزامات مكافأة نهاية الخدمة في الشركة:
2019
لاير سعودي
─────────
%2.5
معدل الخصم
%2.2
معدل الزيادة في الرواتب

2018
لاير سعودي
─────────
%4.3
%4.0

 4-16تحليل الحساسية
إن التغيرات المحتملة بصورة معقولة ،بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة ،في االفتراضات االكتوارية ذات العالقة ،مع بقاء كافة
االفتراضات األخرى ثابتة ،كان من المفترض أن تؤثر على التزام المنافع المحددة بالمبالغ المبينة أدناه:
2019
2019
لاير سعودي
لاير سعودي
───────── ─────────
معدل الخصم
الزيادة بواقع % 1
النقص بواقع %1

30,205,171
35,235,394

25,668,799
30,796,235

معدل الزيادة في الرواتب
الزيادة بواقع % 1
النقص بواقع %1

35,235,394
30,015,107

30,910,386
25,506,549

معدالت ترك العمل
الزيادة بواقع % 10
النقص بواقع % 10

32,354,562
32,743,455

27,891,786
28,150,344

النقص في عمر الوفاة بواقع سنة
الزيادة في عمر الوفاة بواقع سنة

32,540,681
32,546,992

28,021,340
28,014,368

32

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2019
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التزامات المنافع المحددة للموظفين (تتمة)

 5-16تحليل الحساسية

تم تحديد تحاليل الحساسية أعاله وفقا ً لطريقة يتم بموجبها توقع األثر على التزام المنافع المحددة نتيجة التغيرات المعقولة في
االفتراضات األساسية التي تحدث في نهاية الفترة المالية .تعتمد تحاليل الحساسية على حدوث تغير في االفتراضات الهامة ،مع بقاء
كافة االفتراضات األخرى ثابتة ،وقد ال تكون مؤشرا ً على وجود تغير فعلي في التزام المنافع المحددة حيث أنه من غير المحتمل
أن تحدث التغيرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضها البعض.

-17

القروض
2019
لاير سعودي

قروض ألجل  -جزء غير متداول
قروض ألجل  -جزء متداول

2018
لاير سعودي

13,333,332
26,666,668
───────── ─────────
40,000,000
═════════ ═════════

إجمالي القروض

حصلت الشركة على قرض ألجل من أحد البنوك المحلية ،يستحق السداد على أقساط بمعدالت عمولة متغيرة وفقًا التفاقيات القروض
السارية .تم ضمان هذه القروض بضمانات شخصية من المالك وتستحق عمولة بالعمالت التجارية السائدة .قامت الشركة بسداد
إجمالي رصيد القرض قبل تاريخ استحقاقه.
- 18

االلتزامات بموجب عقود اإليجار الرأسمالي
 31ديسمبر
2019
لاير سعودي
─────────

 31ديسمبر
2018
لاير سعودي
─────────

الحد األدنى لإليجارات السنوية بموجب عقود االيجار الرأسمالي
المستحقة في:
─────────
─────────
─────────
═════════

 2019 2020الحد األدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود االيجار الرأسمالي
ناقصاً :مبالغ تقديرية تمثل أعباء مالية مستقبلية
القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار
ناقصاً :الجزء المتداول

33

863,482
─────────
863,482
()93,750
─────────
769,732
()769,732
─────────
═════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2019
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المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى
2018
2019
لاير سعودي
لاير سعودي
───────── ─────────
14,634,010 18,445,567
13,070,579 16,249,276
2,188,731
4,010,000
3,155,292
952,181
148,576
59,697
2,687,196
350,721
───────── ─────────
35,884,384 40,067,442
═════════ ═════════

مصاريف مستحقة
مطلوبات عقود (إيضاح  2-2هـ)
مخصص عقود متوقع خسارتها (انظر اإليضاح "أ" أدناه)
مخصص عقود متوقع خسارتها (انظر اإليضاح "أ" أدناه)
زكاة مستحقة (إيضاح )27
مطلوبات أخرى

أ)

يتم تجنيب مخصص العقود المتوقع خسارتها بشأن العقود التي بموجبها تزيد التكاليف  -التي ال يمكن تجنبها للوفاء
بااللتزامات بموجب العقد  -عن المنافع االقتصادية التي يتوقع الحصول عليها بموجب العقد .فيما يلي بيان الحركة خالل
السنة:
2019
لاير سعودي
─────────
2,188,731
4,010,000
()2,188,731
─────────
4,010,000
═════════

في  1يناير
محول من الذمم الدائنة
مستخدم خالل السنة (إيضاح )22
في  31ديسمبر
ب)

2018
لاير سعودي
─────────
2,964,921
()776,190
─────────
2,188,731
═════════

تم تجنيب مخصص غرامات بشأن التكاليف غير الهامة المتوقعة التي تتكبدها اإلدارة عند تنفيذ األعمال المتعاقد عليها وكذلك
بعض المخصصات لقاء المطالبات المقدمة من العمالء.
2019
لاير سعودي
─────────
3,155,292
369,026
()2,498,037
()74,100
─────────
952,181
═════════

 1يناير
المحمل خالل السنة (إيضاح )22
مستخدم خالل السنة (إيضاح )22
محول إلى الذمم الدائنة
في  31ديسمبر

34

2018
لاير سعودي
─────────
5,982,231
3,290,968
()217,170
()5,900,737
─────────
3,155,292
═════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2019
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها

اسم الشركة
─────────
شركة مجموعة الخريف
شركة الخريف التجارية

أبناء عبدهللا إبراهيم الخريف

الجهة ذات العالقة

مبلغ المعامالت

طبيعة المعاملة

2018
2019
لاير سعودي
لاير سعودي
───────── ─────────
───────── ─────────
149,339,000 158,346,744
تمويل
مالك
480,600
تكلفة خدمة مشتركة (إيضاح 480,600 )24
288,000
288,000
إيجار أراضي
3,791,428
1,937,156
مشتريات
شركات منتسبة
205,216
169,380
مبيعات (إيضاح )21
استحواذ على قسم
- 11,132,731
(إيضاح )5
الشركة األم النهائية
إيجار أراضي

120,000

150,000

شركة الخريف لحلول الطباعة
شركة الخريف للبترول
كبار موظفي اإلدارة

شركات منتسبة

مشتريات

شركات منتسبة

مشتريات
مبيعات (إيضاح )21
منافع قصيرة األجل
منافع ما بعد التوظيف

232,640

247,793

381,110
18,5900

757,715
605,000

1,967,600
142,685

1,767,960
114,353

يتم إيداع األموال الزائدة عن حاجة الشركة لدى الشركة األم ،التي تقوم أيضًا بتقديم األموال للعمليات اليومية للشركة.
تحمل المبالغ المستحقة إلى الشركة األم ،كما هو مبين في الجدول أدناه ،عمولة وفقًا لمتوسط معدالت العمولة السائدة بين البنوك،
وتستحق السداد من قبل الشركة عند الطلب من الشركة األم ،بينما المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة األخرى بدون عمولة
وتستحق السداد عند الطلب من الجهات المقرضة.
فيما يلي تحليالً للمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة:
2018
2019
لاير سعودي
لاير سعودي
───────── ─────────
116,914,217 55,729,085
112,515
12,500
───────── ─────────
117,039,232 55,729,085
═════════ ═════════

شركة مجموعة الخريف (الشركة األم)
شركة الخريف لحلول الطباعة
شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخريف (الشركة األم النهائية)

35

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2019
-21

اإليرادات

 1-21معلومات عن اإليرادات المفصلة
فيما يلي أدناه تفصيل إيرادات الشركة:

أنواع الخدمات
مياه (انظر اإليضاح "أ" أدناه)
مياه الصرف الصحي (انظر اإليضاح "ب" أدناه)
حلول المياه المتكاملة (انظر اإليضاح "ج" أدناه)

أ) فئات الخدمات (المياه)
آبار المياه العميقة ومحطات المعالجة
شبكات المياه ومحطات الضخ
محطة تحلية المياه المالحة بالتناضح العسكي
شبكة خراطيم مياه إطفاء الحريق

ب) فئات الخدمات (مياه الصرف الصحي)
شبكة مياه الصرف ومحطات الرفع
محطة معالجة مياه الصرف
شبكة مياه الصرف المعالجة
محطة معالجة مياه الصرف الصناعية

ج) فئات الخدمات (حلول مياه الصرف الصحي المتكاملة)
شبكة مياه السيول ومحطات الرفع
إدارة شبكة مياه الصرف بالمدينة
إدارة الموجودات
المختبرات
اكتشاف التسرب
التصنيع

2019
لاير سعودي
─────────

2018
لاير سعودي
─────────

215,732,217
131,431,437
76,064,812
─────────
423,228,466
═════════

160,669,677
147,992,556
47,602,806
─────────
356,265,039
═════════

2019
لاير سعودي
─────────

2018
لاير سعودي
─────────

102,716,654
73,166,109
36,439,190
3,410,264
─────────
215,732,217
═════════

66,072,451
59,952,514
32,143,441
2,501,271
─────────
160,669,677
═════════

2019
لاير سعودي
─────────

2018
لاير سعودي
─────────

72,263,146
51,602,017
5,289,220
2,277,054
─────────
131,431,437
═════════

101,453,013
39,293,919
6,448,590
797,034
─────────
147,992,556
═════════

2019
لاير سعودي
─────────

2018
لاير سعودي
─────────

34,659,595
30,672,367
3,913,333
3,094,651
2,407,175
1,317,691
─────────
76,064,812
═════════

9,309,360
31,465,046
2,967,261
2,402,735
1,458,404
─────────
47,602,806
═════════

األسواق الجغرافية
حصرا في المملكة العربية السعودية ،وعليه لم يتم عرض معلومات جغرافية إضافية عن األسواق في هذه القوائم
تعمل الشركة
ً
المالية.
36

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2019
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اإليرادات (تتمة)

 1-21معلومات عن اإليرادات المفصلة (تتمة)
توقيت إثبات اإليرادات
2019
لاير سعودي
─────────
423,228,466
══════════

إيرادات تم إثباتها على مدى الزمن

2018
لاير سعودي
─────────
356,265,039
═════════

اإليرادات حسب نوع العمالء:

المياه:
لاير سعودي

─────────

إيرادات
197,674,960
عمالء القطاع الحكومي
18,057,257
عمالء القطاع الخاص
جهات ذات عالقة (إيضاح - )20
─────────
215,732,217
════════

2019
لاير سعودي
حلول المياه
المتكاملة
مياه الصرف
لاير سعودي
لاير سعودي

─────────

اإلجمالي
لاير سعودي

───────── ────────

المياه:
لاير سعودي

128,680,447
2,750,990
─────────
131,431,437
════════

392,303,964 65,948,557
30,736,532
9,928,285
187,970
187,970
───────── ────────
423,228,466 76,064,812
════════ ═══════

153,366,266
7,303,411
─────────
160,669,677
════════
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─────────

2018
لاير سعودي
حلول المياه المتكاملة
لاير سعودي
مياه الصرف
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

─────────

─────────

─────────

132,428,889
15,563,667
─────────
147,992,556
════════

331,939,558
46,144,403
23,515,265
648,187
810,216
810,216
───────── ─────────
356,265,039
47,602,806
════════ ════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
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اإليرادات (تتمة)

 2-21أرصدة العقود
2019
لاير سعودي
──────────
144,038,290
112,656,971
()16,249,276
──────────
240,445,985
══════════

مدينون تجاريون (إيضاح )12
موجودات عقود (إيضاح )11
مطلوبات عقود (إيضاح )19

2018
لاير سعودي
─────────
202,093,072
75,447,439
()13,070,579
─────────
264,469,932
═════════

 3-21التزامات األداء
انظر اإليضاح ( )2-2لالطالع على سياسة إثبات اإليرادات الخاصة بالشركة.
فيما يلي بيان سعر المعاملة الموزع على التزامات األداء المتبقية (غير المستوفاة أو غير المستوفاة جزئياً) كما في  31سبتمبر:
2018
2019
لاير سعودي
لاير سعودي
────────── ─────────
714,275,717 909,332,216
التزامات األداء المتبقية
══════════ ═════════
- 22

تكلفة اإليرادات
2019
لاير سعودي
──────────
148,029,525
76,963,517
29,114,258
13,921,035
12,306,891
7,194,956
4,463,156
3,907,404
2,223,021
()2,129,011
()2,188,731
2,177,742
8,090,240
─────────
304,074,003
═════════

رواتب وأجور
مواد مستهلكة
إصالح وصيانة
استهالك (إيضاح  7و)8
منافع عامة
إيجار
أتعاب مهنية
تأمين
غرامات دون تجنيب مخصص
مخصص غرامات (مستخدم) /إضافي
مخصص مستخدم لعقود متوقع خسارتها (إيضاح )19
سفر
أخرى
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2018
لاير سعودي
─────────
116,527,477
81,704,057
37,234,812
11,171,983
11,280,489
4,948,745
3,267,865
3,480,009
1,137,900
3,290,968
()776,190
1,385,551
5,680,377
─────────
280,334,043
═════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
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مصاريف البيع والتوزيع

أتعاب مناقصات
مصروف دعاية وإعالن
مصروف تطوير أعمال
رواتب
عمولة مبيعات
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

898,250
192,162
190,310
145,527
20,160
─────────
1,446,409
═════════

1,803,941
84,300
791,751
114,489
1,869,340
─────────
4,663,821
═════════

 -24المصاريف اإلدارية
2019
لاير سعودي
──────────
16,697,019
1,613,807
1,574,617
803,484
595,032
480,600
459,554
385,305
221,854
113,151
66,778
527,630
─────────
23,538,831
═════════

رواتب وما في حكمها
أتعاب مهنية
رسوم بنكية
استهالك (إيضاح  7و)8
مصروف إيجار
تكلفة خدمة مشتركة (إيضاح )20
مصروف بريد وهاتف وتلكس
رسوم اشتراكات
مصروف إصالح وصيانة
مصروف منافع عامة
مصروف تأمين
أخرى

-25

2018
لاير سعودي
─────────
8,664,849
820,944
633,740
474,925
571,825
480,600
678,606
230,273
167,932
103,519
52,368
412,846
─────────
13,292,427
═════════

تكاليف التمويل
2019
لاير سعودي
──────────
7,128,280
()838,483
85,288
──────────
6,375,085
══════════

تكاليف تمويل قروض
(إيرادات) /تكاليف تمويل من الشركة األم
تكاليف تمويل من عقود إيجار
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2018
لاير سعودي
─────────
4,682,623
847,457
─────────
5,530,080
═════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة شخص واحد)
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
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اإليرادات األخرى
2019
لاير سعودي
──────────
4,389,063
50,840
──────────
4,439,903
══════════

حوافز من الحكومة (انظر اإليضاح أدناه)
أخرى

2018
لاير سعودي
─────────
─────────
═════════

يمثل هذا المبلغ الحوافز التي استلمتها الشركة من الحكومة للحفاظ على الحصص الالزمة للسعودة.
 -27الزكاة المستحقة
خالل المنتهية في  31ديسمبر  ،2019بلغت حصة الشركة من الزكاة المحملة ال شيء ( 31ديسمبر  :2018ال شيء).
كانت حركة مخصص الزكاة للسنة على النحو التالي:
2018
2019
لاير سعودي
لاير سعودي
────────── ─────────
173,172
148,576
()24,596
()88,879
───────── ─────────
148,576
59,697
════════ ════════

في بداية السنة
مدفوع خالل السنة
في نهاية السنة
 -28أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية

تتكون المطلوبات الرئيسية الخاصة بالشركة من القروض والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة والذمم الدائنة التجارية
واألخرى .يتمثل الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات الشركة وتقديم الضمانات الالزمة لدعم عملياتها.
تشتمل الموجودات المالية الرئيسية الخاصة بالشركة على الذمم المدينة التجارية واألخرى والنقدية وشبه النقدية واألرصدة لدى
البنوك والنقد في الصندوق والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة التي تنشأ مباشرة عن عملياتها.
إن أنشطة الشركة تعرضها لمخاطر مالية متنوعة تتمثل في مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمولة ومخاطر العمالت األجنبية
ومخاطر السعر) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .يركز برنامج إدارة المخاطر الكلي للشركة على إدارة السيولة بصورة قوية
ومراقبة متغيرات السوق المختلفة ذات العالقة ،والعمل بشكل ثابت على التقليل من اآلثار الضارة المحتملة على األداء المالي
للشركة.

 1-28مخاطر أسعار السوق
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار
السائدة في السوق .تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر :مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار
األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر أسعار السلع .تشتمل األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق على القروض.
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 2-28مخاطر أسعار العموالت
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن التعرض للمخاطر المتنوعة المصاحبة ألثر التقلبات في أسعار العموالت السائدة
في السوق على قائمة المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة .تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار العموالت الخاصة بها من خالل
المراقبة بانتظام لمعدالت العمولة لألدوات المالية المرتبطة بعمولة.

 3-28مخاطر العمالت األجنبية
تمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي .يتم
إجراء معامالت الشركة بشكل رئيسي باللاير السعودي.

 4-28مخاطر السعر
تمثل مخاطر السعر المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار
السائدة في السوق (باستثناء تلك الناتجة عن مخاطر أسعار العموالت الخاصة أو مخاطر العمالت) سواء كانت تلك التغيرات ناتجة
عن عوامل خاصة بأدوات مالية فردية أو الجهة المصدرة لها أو عوامل تؤثر على كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة في
السوق .ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مالية تخضع لمخاطر األسعار األخرى.

 5-28مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان مخاطر احتمال حدوث خسارة مالية إذا كان الطرف اآلخر غير قادر أو غير راغب في الوفاء بالتزامات
السداد التعاقدية الخاصة به .يشتمل الحد األقصى لمخاطر االئتمان على القيمة الدفترية للموجودات المالية.
تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
وبتاريخ قائمة المركز المالي ،يمثل أكبر خمسة عمالء  ) %38 :2018( %30من إجمالي الذمم المدينة القائمة .وهذا يعرض
ونظرا ألن هؤالء العمالء يمثلون جهات بارزة وحك ومية ،تعتقد اإلدارة أن مخاطر عدم السداد
الشركة لتركز مخاطر االئتمان.
ً
تعتبر ضئيلة .إن مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية .ومع ذلك ،ال تتوقع اإلدارة حدوث
انخفاض جوهري في أرصدة القيمة الدفترية.
يتم إجراء تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد القوائم المالية باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة.
تعكس عملية االحتساب النتائج المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية للنقود والمطلوبات والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة
بتاريخ إعداد القوائم المالية عن األحداث السابقة والحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية .يتم شطب الذمم المدينة
التجارية عادة إذا كانت متأخرة السداد ألكثر من سنة وال تخضع للتعزيز ،وذلك إذا كان يتوقع أن تكون تكلفة مثل هذا النشاط أعلى
بكثير من منفعة القيام بذلك .يمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية القيمة الدفترية لكل فئة من
فئات الموجودات المالية.
ال تحتفظ الشركة بأي ضمانات رهنية لقاء الذمم المدينة .وتعتبر خطابات االعتماد واألشكال األخرى من ضمان االئتمان ،إن وجدت،
جز ًء ال يتجزأ من الذمم المدينة التجارية وتُؤخذ في االعتبار عند احتساب االنخفاض في القيمة.
تم في اإليضاح  12بيان المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية الخاصة بالشركة باستخدام
مصفوفة المخصصات.
تتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة عن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة المالية بالشركة وفقًا لسياسة الشركة.
يتم استثمار فائض األموال فقط مع أطراف أخرى معتمدة وضمن حدود االئتمان المخصصة لكل طرف .تتم مراجعة حدود االئتمان
المتعلقة باألطراف األخرى من قبل اإلدارة التنفيذية للشركة على أساس منتظم ،ويتم تحديثها على مدار السنة .تم وضع الحدود
لتق ليل تركز المخاطر وبالتالي تخفيف الخسائر المالية نتيجة اإلخفاق المحتمل للطرف اآلخر في القيام بالسداد.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)

 2-28مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة األدوات المالية .تنشأ مخاطر
السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له .وتتم إدارة مخاطر السيولة من خالل مراقبة
توفر األموال الكافية بصورة منتظمة عن طريق التسهيالت االئتمانية المتعهد بها للوفاء بالتعهدات المستقبلية.
يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومة:

 31ديسمبر 2019
دائنون تجاريون
التزامات إيجار

 31ديسمبر 2018
دائنون تجاريون
قروض ألجل
التزامات بموجب إيجار رأسمالي
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أقل من سنة
لاير سعودي

أكثر من سنة
لاير سعودي

اإلجمالي

42,644,285
408,000

5,160,000

42,644,285
5,568,000

43,052,285

5,160,000

48,212,285

أقل من سنة
لاير سعودي

أكثر من سنة
لاير سعودي

اإلجمالي

48,870,767
27,625,001
769,732

13,562,499
-

48,870,767
41,187,500
769,732

77,265,500

13,562,499

90,827,999

إدارة رأس المال

لغرض إدارة رأس المال الخاص بالشركة ،يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر وكافة احتياطيات حقوق الملكية األخرى
المتعلقة بالشركة األم.
ويتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالشركة في زيادة العائد لحقوق الملكية .تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال
الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية .وللحفاظ على هيكل
رأس المال أو تعديله ،يجوز للشركة تعديل توزيعات األرباح إلى حقوق الملكية أو إعادة رأس المال إلى حقوق الملكية أو إصدار
أسهم جديدة.
تقوم الشركة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي ،والتي تمثل صافي الدين مقسوما ً على إجمالي رأس المال زائدا ً صافي
الدين.
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إدارة رأس المال (تتمة)

تدرج الشركة ضمن صافي الدين القروض المرتبطة بعمولة والذمم الدائنة التجارية واألخرى ناقصا ً النقدية والودائع قصيرة األجل،
باستثناء العمليات المتوقفة.
2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

قروض ألجل
دائنون تجاريون وآخرون
ناقصاً :النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك

101,297,788
()17,059,045

40,000,000
84,755,151
()36,949,745

صافي الدين

84,238,743

87,805,406

حقوق الملكية

215,274,294

123,221,066

رأس المال وصافي الدين

299,513,037

نسبة الرفع المالي ()%
-30

%28

211,026,472
%42

االلتزامات المحتملة

لدى الشركة االلتزامات المحتملة التالية كما في  31ديسمبر:
2019
لاير سعودي
──────────
226,442,422
12,284,044
────────
238,726,466
═════════

خطابات ضمان
خطابات اعتماد

-31

2018
لاير سعودي
─────────
178,471,108
7,330,650
────────
185,801,758
═════════

األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية

لم تقع أية أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل صدور هذه القوائم المالية والتي تتطلب إجراء تعديالت أو تقديم إفصاحات
بشأنها في هذه القوائم المالية.
 -32اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية والموافقة على صدورها من قبل اإلدارة بتاريخ  13رجب 1441هـ (الموافق  8مارس .)2020
 -33أرقام المقارنة
أعيد ترتيب وتبويب بعض أرقام المقارنة ،حيثما كان ذلك ضروريًا ،وذلك ألغراض المقارنة والعرض بصورة أفضل.
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