
  شركة الحفر العربية
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٤٠  

  فئات األدوات المالية ٢٦
    

  إن األدوات المالية مفصلة بالفئة في الجدول أدناه:
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

  ٩٨٦٬٥٣٨٬٤٣٧  ٤٨٠٬٩٣٥٬٦١٦  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
  ٢٢١٬٢٧٢٬٨٤١  ٦٣٩٬٥٢٠٬٦٤٧  نقد وما يماثله

 ١٬٢٠٧٬٨١١٬٢٧٨  ١٬١٢٠٬٤٥٦٬٢٦٣  
   

    مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  ١٣٬٠٩٩٬٢٢٢  ١٥٬١٣٢٬٨١٧  القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

    مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
  ٢٬٥٢٩٬٥٤٤٬٣٥٩  ٢٬٠١٧٬٠٥٧٬١٢٢  اقتراضات مرابحة طويلة األجل

  ٧٬٧٢٤٬٩٩٨  ٤٬٨٣٨٬٩٠٣  مطلوبات إيجارية
  ٦٣٨٬٣٨٣٬٨٩٨  ٤٨٠٬٦٠٥٬٣٤٧  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 ٣٬١٧٥٬٦٥٣٬٢٥٥  ٢٬٥٠٢٬٥٠١٬٣٧٢  
 

  مطلوبات محتملة وارتباطات ٢٧
 

صدرت في سياق األعمال ، كان لدى المجموعة مطلوبات محتملة عن ضمانات بنكية وخطابات اعتماد ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  )١( 
 ٩١٫٧مليون لایر سعودي و ٢٥٣٫٩: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٨٠٫٢مليون لایر سعودي و ٢٧٦٫٣االعتيادية للمجموعة بمبلغ 

   مليون لایر سعودي) على التوالي.
 

مليون لایر سعودي  ١٨٨٫٠مبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة لم يتم تكبدها حتى  )٢( 
   مليون لایر سعودي). ٢٢٧٫١: ٢٠١٩(

 
  .٢٣انظر أيضاً اإليضاح رقم  )٣( 

 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 القوائم المالیة الموحدة 
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

 وتقریر المراجع المستقل 
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 القوائم المالیة الموحدة 
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱المنتھیة في للسنة 

 
 صفحة  
  
  

 ۳ - ۲ المستقل   المراجع تقریر
  

 ٤ الموحدة  الشامل الدخل قائمة
  

 ٦ - ٥ الموحدة  المالي المركز قائمة
  

 ۷ الموحدة  الملكیة حقوق في التغیرات قائمة
  

 ۹ - ۸ الموحدة  النقدیة  التدفقات قائمة
  

 ٤۷ - ۱۰ الموحدة   المالیة القوائم حول  إیضاحات
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 القوائم المالیة الموحدة 
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱المنتھیة في للسنة 

 
 صفحة  
  
  

 ۳ - ۲ المستقل   المراجع تقریر
  

 ٤ الموحدة  الشامل الدخل قائمة
  

 ٦ - ٥ الموحدة  المالي المركز قائمة
  

 ۷ الموحدة  الملكیة حقوق في التغیرات قائمة
  

 ۹ - ۸ الموحدة  النقدیة  التدفقات قائمة
  

 ٤۷ - ۱۰ الموحدة   المالیة القوائم حول  إیضاحات
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 

٤ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 قائمة الدخل الشامل الموحدة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 
 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة  
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ۲٬٥۳۲٬٥٦٦٬٥۸۰ ۲٬۱۹۸٬۹٦۸٬٥۱۲ ٤ إیرادات 
 ) ۲٬۰۰۹٬٤٦۸٬۸٤۷( ) ۱٬۷۳۰٬۰٥۸٬۳٥۰( ٥ اإلیرادات  تكلفة

 ٥۲۳٬۰۹۷٬۷۳۳ ٤٦۸٬۹۱۰٬۱٦۲  الربح  إجمالي 
    

 ) ٥٥۱٬٤۹۲( - ۱۲ المالیة  الموجودات قیمة  في االنخفاض
 ) ۱۲۳٬۸۰۰٬۰٦۱( ) ۱۰٥٬۳٥۷٬۱٦۸( ٦ وإداریة  عمومیة مصاریف

 ۱٬۱٤۲٬٥٥٤ ) ۱٦۳٬٥۹۳(  بالصافي  - أخرى  تشغیلیة إیرادات ) مصاریف(
 ۳۹۹٬۸۸۸٬۷۳٤ ۳٦۳٬۳۸۹٬٤۰۱  التشغیل  ربح

    
 ) ٦۲٬۷۱۷٬۱٤٥( ) ۳۷٬۹۸٦٬۰۳۷( ۷ تمویل  تكالیف

 ۹۲۷٬۲۱٤ ۱٬۳٤۳٬۲٤٤ ۱۳ تمویل  إیرادات 
 ) ٦۱٬۷۸۹٬۹۳۱( ) ۳٦٬٦٤۲٬۷۹۳(  بالصافي  - تمویل تكالیف

    
 ۳۳۸٬۰۹۸٬۸۰۳ ۳۲٦٬۷٤٦٬٦۰۸  الدخل  وضریبة الزكاة قبل الربح

    
 ) ۱۰٬٤۷۸٬٤۹٥( ) ۲۰٬٦۲٥٬٥۹۳( ۲۳ الزكاة  مصروف
 ) ۳۳٬٥٤٦٬۷۳۰( ) ۳۲٬٥۳۷٬٥۱۰( ۲۳ الدخل   ضریبة  مصروف

 ۲۹٤٬۰۷۳٬٥۷۸ ۲۷۳٬٥۸۳٬٥۰٥  للسنة   الربح
    

    األخرى الشاملة) الخسارة( الدخل 
    الخسارة  أو الربح  إلى تصنیفھا یعاد قد  بنود

 ) ۲٬۰۳۳٬٥۹٥( ۱۰٬٦۹۲٬۱۳۰ ۱۹ مشتقات التزام في العادلة  القیمة  تغییرات
    

    الخسارة  أو الربح إلى  تصنیفھا یعاد  لن بنود
 ۲٬٥۷۷٬۰٦۲ ۱۲٬۷٤۳٬۲۲۸ ۲۱ الموظفین  منافع التزامات  قیاس إعادة

 ) ۲٦٤٬٥٦۱( ) ۱٬۳۰۷٬۳۹۳( ۲۳ المؤجلة   الضریبة أثر
  ۱۱٬٤۳٥٬۸۳٥ ۲٬۳۱۲٬٥۰۱ 
    

 ۲۷۸٬۹۰٦ ۲۲٬۱۲۷٬۹٦٥  للسنة  اآلخر الشامل الدخل 
    

 ۲۹٤٬۳٥۲٬٤۸٤ ۲۹٥٬۷۱۱٬٤۷۰  للسنة   الشامل الدخل مجموع 
    

    السھم  ربحیة
 ۱۳۰٫۲ ۱۲۱٫۲ ۲۸ ة والمخفض ةاألساسی

 
   تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة. 
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٥ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

   قائمة المركز المالي الموحدة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 
 دیسمبر  ۳۱ في  كما  
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

    الموجودات 
    متداولة   غیر موجودات
 ٥٬٥٦۲٬۲۱۲٬۰٦٥ ٥٬۲٥۸٬۸۸٤٬۰۳۷ ۸ ومعدات  ممتلكات

 ۱۱٬۱۳۱٬٦٥٤ ٥٬٥۱۷٬۷۱۸ ۹ ملموسة  غیر موجودات
 ٤٬۷٥٦٬٥٤۸ ۱٬۷۹۱٬٦۸۳ ۱۰ االستخدام  حق موجودات

 ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ ۲٬۳۸٤٬٥۸۹ ٤ التجھیز  تكلفة
 ٥٬٥۸۳٬۰۷۲٬۱۰۷ ٥٬۲٦۸٬٥۷۸٬۰۲۷  المتداولة  غیر الموجودات  مجموع 

    
    متداولة   موجودات

 ۱٥۷٬۹۲۹٬٥۲۹ ۱٤۳٬۳۲۹٬۳٥٥ ۱۱ مخزون
 ٥۲۲٬٥۳۹٬۸۷۱ ٦۹٥٬۸٤۱٬۹٦۹ ۱۲ أخرى  مدینة وذمم تجاریة  مدینة ذمم

ً  مدفوعة دخل ضریبة  ۷٬۳۷۱٬٦۰۷ ۱٤٬۱۹۱٬۱۷۷ ۲۳ مقدما
 ۲۰٬٥۳۸٬٦۹۹ ۲٬٥۸۷٬۲٥۱ ٤ التجھیز  تكلفة

 ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷ ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱ ۱۳ یماثلھ  وما نقد
  ۱٬۲٦۷٬٥۷۰٬۷۸۳ ۱٬۳٤۷٬۹۰۰٬۳٥۳ 

 ۱۱٬۰۳٦٬٦۲٥ ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ ۱٤ البیع  لغرض بھا  محتفظ متداولة غیر موجودات
 ۱٬۳٥۸٬۹۳٦٬۹۷۸ ۱٬۲۷٥٬۳٦۳٬۳۹۱  المتداولة  الموجودات  مجموع 

    
 ٦٬۹٤۲٬۰۰۹٬۰۸٥ ٦٬٥٤۳٬۹٤۱٬٤۱۸  الموجودات  مجموع 

    
    والمطلوبات  الملكیة  حقوق
    الملكیة  حقوق
 ۲۲٬٥۸۰٬۰۰۰ ۲۲٬٥۸۰٬۰۰۰ ۳۰ ، ۱٥ المال  رأس
 ۹۷٬٤۲۰٬۸۰۰ ۹۷٬٤۲۰٬۸۰۰ ۳۰ ، ۱٦ مدفوع  إضافي مال رأس

 ۱۸٬۸۸۳٬۹۲۱ ۱۸٬۸۸۳٬۹۲۱ ۳۰ ، ۱۷ نظامي  احتیاطي
 ) ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷( ) ٤٬٤٤۰٬٦۸۷( ۱۹ مشتقات التزام مقابل العادلة القیمة احتیاطي

 ۳٬۷۸۸٬٤۱٤٬٦۱٤ ٤٬۰٥۷٬۳۲٤٬٦۳٦  مبقاة  أرباح
 ۳٬۹۱۲٬۱٦٦٬٥۱۸ ٤٬۱۹۱٬۷٦۸٬٦۷۰  الملكیة  حقوق مجموع 

    
    المطلوبات 
    متداولة  غیر مطلوبات

 ۱٬۳۷۷٬٤۳٤٬۲۳٥ ۸۳٥٬٦۱۷٬٦٤۳ ۲۰ ، ۱ المرابحة  اقتراضات
 ۱٬۸۱۰٬۲۸۹ - ۱۰ إیجاریة  مطلوبات 
 ۲٥۲٬٦٥۳٬۳۷٥ ۲٥۰٬۹٦٥٬٦۷۲ ۲۱ الموظفین  منافع التزامات
 ۱٤٬٤۲۳٬۷۷۱ ٥٬۹٦٥٬۰٥۲ ٤ التجھیز إیرادات 

 ۱۷۸٬۲۲٦٬۹٤۳ ۲۰۷٬۳۷۷٬۲۹۷ ۲۳ مؤجلة  ضریبة   التزام
 ۳۸٬۳۸۱٬۲۰۰ ۱٥٬۱۸۹٬۸۰۰ ۲۲ تجاریة  دائنة ذمم

 ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷ ٤٬٤٤۰٬٦۸۷ ۱۹ مشتقات  التزام
 ۱٬۸۷۸٬۰٦۲٬٦۳۰ ۱٬۳۱۹٬٥٥٦٬۱٥۱  المتداولة  غیر المطلوبات مجموع 

    
 )تتمة(   
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٥ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

   قائمة المركز المالي الموحدة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 
 دیسمبر  ۳۱ في  كما  
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

    الموجودات 
    متداولة   غیر موجودات
 ٥٬٥٦۲٬۲۱۲٬۰٦٥ ٥٬۲٥۸٬۸۸٤٬۰۳۷ ۸ ومعدات  ممتلكات

 ۱۱٬۱۳۱٬٦٥٤ ٥٬٥۱۷٬۷۱۸ ۹ ملموسة  غیر موجودات
 ٤٬۷٥٦٬٥٤۸ ۱٬۷۹۱٬٦۸۳ ۱۰ االستخدام  حق موجودات

 ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ ۲٬۳۸٤٬٥۸۹ ٤ التجھیز  تكلفة
 ٥٬٥۸۳٬۰۷۲٬۱۰۷ ٥٬۲٦۸٬٥۷۸٬۰۲۷  المتداولة  غیر الموجودات  مجموع 

    
    متداولة   موجودات

 ۱٥۷٬۹۲۹٬٥۲۹ ۱٤۳٬۳۲۹٬۳٥٥ ۱۱ مخزون
 ٥۲۲٬٥۳۹٬۸۷۱ ٦۹٥٬۸٤۱٬۹٦۹ ۱۲ أخرى  مدینة وذمم تجاریة  مدینة ذمم

ً  مدفوعة دخل ضریبة  ۷٬۳۷۱٬٦۰۷ ۱٤٬۱۹۱٬۱۷۷ ۲۳ مقدما
 ۲۰٬٥۳۸٬٦۹۹ ۲٬٥۸۷٬۲٥۱ ٤ التجھیز  تكلفة

 ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷ ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱ ۱۳ یماثلھ  وما نقد
  ۱٬۲٦۷٬٥۷۰٬۷۸۳ ۱٬۳٤۷٬۹۰۰٬۳٥۳ 

 ۱۱٬۰۳٦٬٦۲٥ ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ ۱٤ البیع  لغرض بھا  محتفظ متداولة غیر موجودات
 ۱٬۳٥۸٬۹۳٦٬۹۷۸ ۱٬۲۷٥٬۳٦۳٬۳۹۱  المتداولة  الموجودات  مجموع 

    
 ٦٬۹٤۲٬۰۰۹٬۰۸٥ ٦٬٥٤۳٬۹٤۱٬٤۱۸  الموجودات  مجموع 

    
    والمطلوبات  الملكیة  حقوق
    الملكیة  حقوق
 ۲۲٬٥۸۰٬۰۰۰ ۲۲٬٥۸۰٬۰۰۰ ۳۰ ، ۱٥ المال  رأس
 ۹۷٬٤۲۰٬۸۰۰ ۹۷٬٤۲۰٬۸۰۰ ۳۰ ، ۱٦ مدفوع  إضافي مال رأس

 ۱۸٬۸۸۳٬۹۲۱ ۱۸٬۸۸۳٬۹۲۱ ۳۰ ، ۱۷ نظامي  احتیاطي
 ) ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷( ) ٤٬٤٤۰٬٦۸۷( ۱۹ مشتقات التزام مقابل العادلة القیمة احتیاطي

 ۳٬۷۸۸٬٤۱٤٬٦۱٤ ٤٬۰٥۷٬۳۲٤٬٦۳٦  مبقاة  أرباح
 ۳٬۹۱۲٬۱٦٦٬٥۱۸ ٤٬۱۹۱٬۷٦۸٬٦۷۰  الملكیة  حقوق مجموع 

    
    المطلوبات 
    متداولة  غیر مطلوبات

 ۱٬۳۷۷٬٤۳٤٬۲۳٥ ۸۳٥٬٦۱۷٬٦٤۳ ۲۰ ، ۱ المرابحة  اقتراضات
 ۱٬۸۱۰٬۲۸۹ - ۱۰ إیجاریة  مطلوبات 
 ۲٥۲٬٦٥۳٬۳۷٥ ۲٥۰٬۹٦٥٬٦۷۲ ۲۱ الموظفین  منافع التزامات
 ۱٤٬٤۲۳٬۷۷۱ ٥٬۹٦٥٬۰٥۲ ٤ التجھیز إیرادات 

 ۱۷۸٬۲۲٦٬۹٤۳ ۲۰۷٬۳۷۷٬۲۹۷ ۲۳ مؤجلة  ضریبة   التزام
 ۳۸٬۳۸۱٬۲۰۰ ۱٥٬۱۸۹٬۸۰۰ ۲۲ تجاریة  دائنة ذمم

 ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷ ٤٬٤٤۰٬٦۸۷ ۱۹ مشتقات  التزام
 ۱٬۸۷۸٬۰٦۲٬٦۳۰ ۱٬۳۱۹٬٥٥٦٬۱٥۱  المتداولة  غیر المطلوبات مجموع 

    
 )تتمة(   

 

 

٦ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 (تتمة) قائمة المركز المالي الموحدة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 
 دیسمبر  ۳۱ في  كما  
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  

    متداولة  مطلوبات
 ٤٦۲٬٥۳٦٬۸۰۳ ٤٥٦٬٥٥۱٬۲۱٦ ۲۲ أخرى  دائنة  وذمم تجاریة دائنة ذمم

 ٦۳۹٬٦۲۲٬۸۸۷ ٥٤٥٬٤۷۲٬۸۰۳ ۲۰ ، ۱ مرابحة  اقتراضات من المتداول الجزء
 ۳٬۰۲۸٬٦۱٤ ۱٬۸٤۷٬۳۱۳ ۱۰ اإلیجاریة  المطلوبات من المتداول الجزء

 ۳٦٬٥۳۸٬۹۰۱ ۸٬٤٥۸٬۷۲۱ ٤ التجھیز إیرادات 
 ۱۰٬۰٥۲٬۷۳۲ ۲۰٬۲۸٦٬٥٤٤ ۲۳ الدفع   مستحقة زكاة

 ۱٬۱٥۱٬۷۷۹٬۹۳۷ ۱٬۰۳۲٬٦۱٦٬٥۹۷  المتداولة  المطلوبات مجموع 
    

 ۳٬۰۲۹٬۸٤۲٬٥٦۷ ۲٬۳٥۲٬۱۷۲٬۷٤۸  المطلوبات  مجموع 
    

 ٦٬۹٤۲٬۰۰۹٬۰۸٥ ٦٬٥٤۳٬۹٤۱٬٤۱۸  والمطلوبات   الملكیة حقوق مجموع 
 

 تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة. 
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۷ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 إیضاح  
  وخدمات التصنیع شركة 
 ") طاقة ("  الطاقة

 شلمبرجیر شركة 
  إیھ إس  البترول لخدمات

 المجموع  ") إس بي إس("
     

     المال  رأس
 ۲۲٬٥۸۰٬۰۰۰ ۱۱٬۰٦٤٬۲۰۰ ۱۱٬٥۱٥٬۸۰۰ ۱٥ ۲۰۲۰و ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

     
     مدفوع  إضافي  مال رأس
 ۹۷٬٤۲۰٬۸۰۰ ٤۷٬۷۳٦٬۱۹۲ ٤۹٬٦۸٤٬٦۰۸ ۱٦ ۲۰۲۰و ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

     
     نظامي  احتیاطي

 ۱۸٬۸۸۳٬۹۲۱ ۹٬۲٥۳٬۱۲۱ ۹٬٦۳۰٬۸۰۰ ۱۷ ۲۰۲۰و ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
     

     مشتقات   التزام  مقابل  العادلة القیمة احتیاطي
 ) ۱۳٬۰۹۹٬۲۲۲( ) ٦٬٤۱۸٬٦۱۹( ) ٦٬٦۸۰٬٦۰۳(  ۲۰۲۰ ینایر ۱

 ) ۲٬۰۳۳٬٥۹٥( ) ۹۹٦٬٤٦۲( ) ۱٬۰۳۷٬۱۳۳(  العادلة  القیمة  في  تغیرات
 ) ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷( ) ۷٬٤۱٥٬۰۸۱( ) ۷٬۷۱۷٬۷۳٦( ۱۹ ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱

     
 ۱۰٬٦۹۲٬۱۳۰ ٥٬۲۳۹٬۱٤٤ ٥٬٤٥۲٬۹۸٦  العادلة  القیمة  في  تغیرات

 ) ٤٬٤٤۰٬٦۸۷( ) ۲٬۱۷٥٬۹۳۷( ) ۲٬۲٦٤٬۷٥۰( ۱۹ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
     

     مبقاة  أرباح
 ۳٬٥۰۰٬۹۱۳٬٦۲۰ ۱٬٦٤٤٬٤٦٤٬٥۳۷ ۱٬۸٥٦٬٤٤۹٬۰۸۳  ۲۰۲۰ ینایر ۱

 ۳۳۸٬۰۹۸٬۸۰۳ ۱٦٥٬٦٦۸٬٤۱۳ ۱۷۲٬٤۳۰٬۳۹۰  الدخل  وضریبة الزكاة قبل  الربح
 ) ٤٤٬۰۲٥٬۲۲٥( ) ۳۲٬۰۲٦٬۸۳۳( ) ۱۱٬۹۹۸٬۳۹۲( ۲۳ الدخل   وضریبة الزكاة
 ۲۹٤٬۰۷۳٬٥۷۸ ۱۳۳٬٦٤۱٬٥۸۰ ۱٦۰٬٤۳۱٬۹۹۸  للسنة  الربح
 ۱۷٬۰۰۳٬٦۲۲ ٦٬۹٤٦٬۹۷۰ ۱۰٬۰٥٦٬٦٥۲ ۲٤ المساھمین  قبل منمستردة  دخل وضریبة زكاة
 ، الموظفین منافع التزاماتقیاس   إعادة من ربح

 ۲٬۳۱۲٬٥۰۱ ۱٬۰۱۰٬۱۸٥ ۱٬۳۰۲٬۳۱٦  المؤجلة  الضریبة  من بالصافي
 ) ۲٥٬۸۸۸٬۷۰۷( ) ۱۲٬٦۸٥٬٤٦۷( ) ۱۳٬۲۰۳٬۲٤۰( ۱۸ أرباح  توزیعات

 ۳٬۷۸۸٬٤۱٤٬٦۱٤ ۱٬۷۷۳٬۳۷۷٬۸۰٥ ۲٬۰۱٥٬۰۳٦٬۸۰۹  ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱
     

 ۳۲٦٬۷٤٦٬٦۰۸ ۱٦۰٬۱۰٥٬۸۳۸ ۱٦٦٬٦٤۰٬۷۷۰  الدخل  وضریبة الزكاة قبل  الربح
 ) ٥۳٬۱٦۳٬۱۰۳( ) ۳۱٬۰٦۳٬۲۱۲( ) ۲۲٬۰۹۹٬۸۹۱( ۲۳ الدخل   وضریبة الزكاة
 ۲۷۳٬٥۸۳٬٥۰٥ ۱۲۹٬۰٤۲٬٦۲٦ ۱٤٤٬٥٤۰٬۸۷۹  للسنة  الربح
 ۲۱٬۰۷۲٬۹٤۲ ۱٬۸۸٤٬۹۷٦ ۱۹٬۱۸۷٬۹٦٦ ۲٤ المساھمین  قبل منمستردة  دخل وضریبة زكاة
 الموظفین،  منافع التزاماتقیاس   إعادة من ربح

 ۱۱٬٤۳٥٬۸۳٥ ٤٬۹۹٦٬۰۲۳ ٦٬٤۳۹٬۸۱۲  المؤجلة  الضریبة  من بالصافي
 ) ۳۷٬۱۸۲٬۲٦۰( ) ۱۸٬۲۱۹٬۳۰۸( ) ۱۸٬۹٦۲٬۹٥۲( ۱۸ أرباح  توزیعات

 ٤٬۰٥۷٬۳۲٤٬٦۳٦ ۱٬۸۹۱٬۰۸۲٬۱۲۲ ۲٬۱٦٦٬۲٤۲٬٥۱٤  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
     

 ٤٬۱۹۱٬۷٦۸٬٦۷۰ ۱٬۹٥٦٬۹٥۹٬٦۹۸ ۲٬۲۳٤٬۸۰۸٬۹۷۲  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 ۳٬۹۱۲٬۱٦٦٬٥۱۸ ۱٬۸۳٤٬۰۱٦٬۲۳۷ ۲٬۰۷۸٬۱٥۰٬۲۸۱  ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱

 
 . الموحدة المالیة القوائم   ھذه من یتجزأ ال جزءاً  المرفقة اإلیضاحات تعتبر
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۷ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 إیضاح  
  وخدمات التصنیع شركة 
 ") طاقة ("  الطاقة

 شلمبرجیر شركة 
  إیھ إس  البترول لخدمات

 المجموع  ") إس بي إس("
     

     المال  رأس
 ۲۲٬٥۸۰٬۰۰۰ ۱۱٬۰٦٤٬۲۰۰ ۱۱٬٥۱٥٬۸۰۰ ۱٥ ۲۰۲۰و ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

     
     مدفوع  إضافي  مال رأس
 ۹۷٬٤۲۰٬۸۰۰ ٤۷٬۷۳٦٬۱۹۲ ٤۹٬٦۸٤٬٦۰۸ ۱٦ ۲۰۲۰و ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

     
     نظامي  احتیاطي

 ۱۸٬۸۸۳٬۹۲۱ ۹٬۲٥۳٬۱۲۱ ۹٬٦۳۰٬۸۰۰ ۱۷ ۲۰۲۰و ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
     

     مشتقات   التزام  مقابل  العادلة القیمة احتیاطي
 ) ۱۳٬۰۹۹٬۲۲۲( ) ٦٬٤۱۸٬٦۱۹( ) ٦٬٦۸۰٬٦۰۳(  ۲۰۲۰ ینایر ۱

 ) ۲٬۰۳۳٬٥۹٥( ) ۹۹٦٬٤٦۲( ) ۱٬۰۳۷٬۱۳۳(  العادلة  القیمة  في  تغیرات
 ) ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷( ) ۷٬٤۱٥٬۰۸۱( ) ۷٬۷۱۷٬۷۳٦( ۱۹ ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱

     
 ۱۰٬٦۹۲٬۱۳۰ ٥٬۲۳۹٬۱٤٤ ٥٬٤٥۲٬۹۸٦  العادلة  القیمة  في  تغیرات

 ) ٤٬٤٤۰٬٦۸۷( ) ۲٬۱۷٥٬۹۳۷( ) ۲٬۲٦٤٬۷٥۰( ۱۹ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
     

     مبقاة  أرباح
 ۳٬٥۰۰٬۹۱۳٬٦۲۰ ۱٬٦٤٤٬٤٦٤٬٥۳۷ ۱٬۸٥٦٬٤٤۹٬۰۸۳  ۲۰۲۰ ینایر ۱

 ۳۳۸٬۰۹۸٬۸۰۳ ۱٦٥٬٦٦۸٬٤۱۳ ۱۷۲٬٤۳۰٬۳۹۰  الدخل  وضریبة الزكاة قبل  الربح
 ) ٤٤٬۰۲٥٬۲۲٥( ) ۳۲٬۰۲٦٬۸۳۳( ) ۱۱٬۹۹۸٬۳۹۲( ۲۳ الدخل   وضریبة الزكاة
 ۲۹٤٬۰۷۳٬٥۷۸ ۱۳۳٬٦٤۱٬٥۸۰ ۱٦۰٬٤۳۱٬۹۹۸  للسنة  الربح
 ۱۷٬۰۰۳٬٦۲۲ ٦٬۹٤٦٬۹۷۰ ۱۰٬۰٥٦٬٦٥۲ ۲٤ المساھمین  قبل منمستردة  دخل وضریبة زكاة
 ، الموظفین منافع التزاماتقیاس   إعادة من ربح

 ۲٬۳۱۲٬٥۰۱ ۱٬۰۱۰٬۱۸٥ ۱٬۳۰۲٬۳۱٦  المؤجلة  الضریبة  من بالصافي
 ) ۲٥٬۸۸۸٬۷۰۷( ) ۱۲٬٦۸٥٬٤٦۷( ) ۱۳٬۲۰۳٬۲٤۰( ۱۸ أرباح  توزیعات

 ۳٬۷۸۸٬٤۱٤٬٦۱٤ ۱٬۷۷۳٬۳۷۷٬۸۰٥ ۲٬۰۱٥٬۰۳٦٬۸۰۹  ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱
     

 ۳۲٦٬۷٤٦٬٦۰۸ ۱٦۰٬۱۰٥٬۸۳۸ ۱٦٦٬٦٤۰٬۷۷۰  الدخل  وضریبة الزكاة قبل  الربح
 ) ٥۳٬۱٦۳٬۱۰۳( ) ۳۱٬۰٦۳٬۲۱۲( ) ۲۲٬۰۹۹٬۸۹۱( ۲۳ الدخل   وضریبة الزكاة
 ۲۷۳٬٥۸۳٬٥۰٥ ۱۲۹٬۰٤۲٬٦۲٦ ۱٤٤٬٥٤۰٬۸۷۹  للسنة  الربح
 ۲۱٬۰۷۲٬۹٤۲ ۱٬۸۸٤٬۹۷٦ ۱۹٬۱۸۷٬۹٦٦ ۲٤ المساھمین  قبل منمستردة  دخل وضریبة زكاة
 الموظفین،  منافع التزاماتقیاس   إعادة من ربح

 ۱۱٬٤۳٥٬۸۳٥ ٤٬۹۹٦٬۰۲۳ ٦٬٤۳۹٬۸۱۲  المؤجلة  الضریبة  من بالصافي
 ) ۳۷٬۱۸۲٬۲٦۰( ) ۱۸٬۲۱۹٬۳۰۸( ) ۱۸٬۹٦۲٬۹٥۲( ۱۸ أرباح  توزیعات

 ٤٬۰٥۷٬۳۲٤٬٦۳٦ ۱٬۸۹۱٬۰۸۲٬۱۲۲ ۲٬۱٦٦٬۲٤۲٬٥۱٤  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
     

 ٤٬۱۹۱٬۷٦۸٬٦۷۰ ۱٬۹٥٦٬۹٥۹٬٦۹۸ ۲٬۲۳٤٬۸۰۸٬۹۷۲  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 ۳٬۹۱۲٬۱٦٦٬٥۱۸ ۱٬۸۳٤٬۰۱٦٬۲۳۷ ۲٬۰۷۸٬۱٥۰٬۲۸۱  ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱

 
 . الموحدة المالیة القوائم   ھذه من یتجزأ ال جزءاً  المرفقة اإلیضاحات تعتبر

 

۸ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 
 قائمة التدفقات النقدیة الموحدة 

 بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ 
 

 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة  
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

    التشغیلیة  األنشطة من  النقدیة التدفقات
 ۳۳۸٬۰۹۸٬۸۰۳ ۳۲٦٬۷٤٦٬٦۰۸  الدخل  وضریبة الزكاة قبل  الربح

    : لـ  تعدیالت
 ۷۲٦٬٥۲٤٬۸۰۳ ٥٤۲٬۰۲٥٬۹٤٥ ۱۰ ، ۸ استھالك 

 ٥٬۷٥۱٬۳۳٥ ٥٬۷٦۳٬۸۲٦ ۹ إطفاء 
 ۳٤٬۱٤٤٬۸۳۲ ۳۳٬۳۳۳٬۹۸۸ ۲۱ الموظفین  منافع التزامات  مخصص

 - ) ۳٬۲٦۹٬۲٥٤(  ومعدات  ممتلكات استبعاد من ربح
 - ) ۱٬۱٥۰٬٦۱۳(  للبیع  بھا  محتفظ موجودات استبعاد من ربح

 ۳۹٬٦٦۷٬٤۳٥ ۲۰٬٥۳۸٬٦۹۹ ٤ التجھیز  تكلفة  إطفاء
 ) ٦٥٬٤۸۳٬۱۳٤( ) ۳٦٬٥۳۸٬۸۹۹( ٤ التجھیز  إیرادات  إطفاء

 ٦۲٬۷۱۷٬۱٤٥ ۳۷٬۹۸٦٬۰۳۷ ۷ تمویل  تكالیف
 ) ۹۲۷٬۲۱٤( ) ۱٬۳٤۳٬۲٤٤(  تمویل  إیرادات 

    : العامل المال رأس في  تغیرات
 ۹٬۳۸۲٬۹٦۹ ۱٤٬٦۰۰٬۱۷٤  المخزون  في نقص

 ٤۹۹٬۷۹٥٬۱۲۸ ) ۱۹۱٬٤٥٦٬۲۲٥(  أخرى  مدینة وذمم تجاریة  مدینة ذمم في  نقص) زیادة(
 ) ۱۲۳٬۳۲٤٬٦۹٦( ) ۲٦٬۹۱۳٬۷۱۹(  أخرى دائنة وذمم  تجاریة  دائنة ذمم  في زیادة

 ۱٬٥۲٦٬۳٤۷٬٤۰٦ ۷۲۰٬۳۲۳٬۳۲۳  العملیات  من  الناتج النقد
 ) ۳٬۹۳٦٬۸٦۲( - ٤ مدفوعة  تجھیز تكلفة

 ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰ - ٤ مستلمة  تجھیز إیرادات 
 ) ۸٬۹٤٤٬۹۷۸( ) ۲۱٬۹۰٥٬۹۰۰( ۲۳ مدفوعة  دخل وضریبة زكاة

 ) ۲٦٬٥۳۹٬۹۲۱( ) ۲۲٬۱۹۷٬۱٤۲( ۲۱ مدفوعة  موظفین منافع التزامات
 ) ٦٦٬۸۸۹٬٥۱٦( ) ٤۲٬٤٦۸٬۸۹۲(  مدفوعة  تمویل تكالیف

 ۹۲۷٬۲۱٤ ۱٬۳٤۳٬۲٤٤  مستلمة  تمویل إیرادات 
 ۱٬٤۳٥٬۹٦۳٬۳٤۳ ٦۳٥٬۰۹٤٬٦۳۳  التشغیلیة  األنشطة من  الواردة النقدیة  التدفقات  صافي

    
    االستثماریة األنشطة من  النقدیة التدفقات

 ) ٤۸٦٬۳۲۲٬۱۱۲( ) ۲٤۷٬٦۲۷٬۲۸۲( ۸ ومعدات  ممتلكات لشراء مدفوعات
 - ) ۱٤۹٬۸۹۰( ۹ ملموسة غیر موجودات لشراء مدفوعات

 - ۷٬۳۷۰٬۸۷٥  ومعدات ممتلكات  استبعاد من متحصالت 
 - ۱۲٬۱۸۷٬۲۳۸  للبیع  بھا محتفظ موجودات استبعاد من متحصالت 

 ) ٤۸٦٬۳۲۲٬۱۱۲( ) ۲۲۸٬۲۱۹٬۰٥۹(  االستثماریة  األنشطة من  الصادرة النقدیة  التدفقات  صافي
    

    التمویلیة  األنشطة من  النقدیة التدفقات
 ) ٥۰۸٬۳۱٤٬۸٦٦( ) ٦۳۱٬٥۹۳٬۳۰۲(  األجل  طویلة مرابحة اقتراضات تسدیدات
 ) ۳٬۱۳۳٬٤۳۳( ) ۳٬۱۸۱٬۸۸۸( ۱۰ اإلیجار لمدفوعات   الرئیسي العنصر

 ) ۱۹٬۹٤٥٬۱۲٦( - ۱۸ مدفوعة  أرباح  توزیعات
 ) ٥۳۱٬۳۹۳٬٤۲٥( ) ٦۳٤٬۷۷٥٬۱۹۰(  التمویلیة  األنشطة من  الصادرة النقدیة  التدفقات  صافي

    
 ٤۱۸٬۲٤۷٬۸۰٦ ) ۲۲۷٬۸۹۹٬٦۱٦(  یماثلھ  وما  النقد في التغیر  صافي

 ۲۲۱٬۲۷۲٬۸٤۱ ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷  السنة  بدایة  في یماثلھ وما نقد
 ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷ ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱ ۱۳ السنة  نھایة في  یماثلھ وما نقد

   
 

 (تتمة)
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۹ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 
 (تتمة)  قائمة التدفقات النقدیة الموحدة

 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت  
 

 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة إیضاح  
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

    :نقدیة غیر  وتمویلیة واستثماریة تشغیلیة  أنشطة
    

 ۱۷٬۰۰۳٬٦۲۲ ۲۱٬۰۷۲٬۹٤۲ ۲٤ المساھمین من مستردة دخل وضریبة زكاة
 ۲۰٬۰۸٤٬۷۸۰ ۲۸٬۰۲٦٬۷۱٤ ۱۸ أرباحھم  توزیعات  مقابل معدلة المساھمین من مستردة دخل وضریبة زكاة

 - ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ ۱٤ البیع  لغرض بھا محتفظ موجودات إلى ومعدات  ممتلكات من محولة موجودات
 

   تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة. 
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 

۹ 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 
 (تتمة)  قائمة التدفقات النقدیة الموحدة

 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالریاالت  
 

 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة إیضاح  
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

    :نقدیة غیر  وتمویلیة واستثماریة تشغیلیة  أنشطة
    

 ۱۷٬۰۰۳٬٦۲۲ ۲۱٬۰۷۲٬۹٤۲ ۲٤ المساھمین من مستردة دخل وضریبة زكاة
 ۲۰٬۰۸٤٬۷۸۰ ۲۸٬۰۲٦٬۷۱٤ ۱۸ أرباحھم  توزیعات  مقابل معدلة المساھمین من مستردة دخل وضریبة زكاة

 - ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ ۱٤ البیع  لغرض بھا محتفظ موجودات إلى ومعدات  ممتلكات من محولة موجودات
 

   تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة. 

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع 

 

۱۰ 

 معلومات عامة  ۱
 

الطبیع النفط والغاز  آبار  "المجموعة") بشكل رئیسي في حفر  إلیھم مجتمعین  التابعة (یشار  العربیة ("الشركة") وشركتھا  الحفر  ي،  تعمل شركة 
 وعملیات تشغیل وصیانة وسحب الحفارات واألنشطة ذات الصلة. 

 
الموحدة المرفقة المعلومات المالیة الخاصة بالشركة وشركتھا التابعة السعودیة المملوكة بالكامل، أوفست العربیة المحدودة  تتضمن القوائم المالیة  

 ("أوفست"). إن شركة أوفست ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في المملكة العربیة السعودیة. 
 

ذي    ۱۸صادر عن وزارة االستثمار في    ۲۰۳۱۰٤۷۲٤۱استثمار أجنبي رقم    كانت الشركة شركة ذات مسؤولیة محدودة مرخصة بموجب ترخیص 
 ۱٦ھـ (۱٤۲۳صفر    ۳صادر في مدینة الدمام بتاریخ    ۲۰٥۱۰۲٦۰۸۹)، وتعمل بموجب سجل تجاري رقم  ۲۰۰۳دیسمبر    ۱۳ھـ (۱٤۲٤الحجة  
، ۳۱۹٥۲، الخبر  ٤۱۱۰وان الشركة المسجل ھو ص.ب.  ) وتم تحویلھا إلى شركة مساھمة مقفلة كما ھو مبین في الفقرة أدناه. إن عن۲۰۰۲أبریل  

 المملكة العربیة السعودیة. 
 

بمبلغ  ۲۰۲۱خالل   مرابحة  اقتراضات  تسدید  الشركة على  إدارة  وافق مجلس  ملیار لایر سعودي من خالل إصدار صكوك خاصة غیر    ۱٫٦، 
ملیون لایر سعودي، على التوالي. كجزء من متطلبات إصدار الصكوك،    ٥۰۰٫۰ملیار لایر سعودي و  ۱٫۱مضمونة وتسھیل اقتراض جدید بمبلغ  

  تقدمت الشركة بطلب للحصول على الموافقات التنظیمیة الخاصة بتحویل وضعھا النظامي من شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة
المطلوبة إلصدار  ، حص۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱. بعد  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۰مختلطة، وقد تم الحصول علیھا في   التنظیمیة  الموافقات  لت الشركة على 

ملیار لایر سعودي وأصدرتھا الشركة،    ۲٫۰الصكوك. وبناًء على العروض المستلمة لالكتتاب في الصكوك، أقر مجلس إدارة الشركة صكوًكا بمبلغ  
بتقییم االستخدام ا۲۰۲۷على أن تكون مستحقة السداد في   ألمثل للتمویل اإلضافي الذي تم تحصیلھ من خالل إصدار  . تقوم إدارة الشركة حالیًا 

 الصكوك ودراسة ما إذا كانت ھناك حاجة إلى تسھیل اقتراض جدیدة، على النحو الذي أقره مجلس إدارة الشركة. 
 

النظامیة الخاصة بتقدیم طلب ا۲۰۲۱باإلضافة إلى ذلك، خالل   لشركة لالكتتاب العام  ، أوصى مجلس إدارة الشركة المساھمین ببدء اإلجراءات 
قوائم المالیة  األولي ("طلب االكتتاب العام األولي") إلى الجھات التنظیمیة ذات الصلة في المملكة العربیة السعودیة. كما في تاریخ الموافقة على ال

 ، فإن الشركة في طور إعداد طلب االكتتاب العام األولي. ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

، شھدت المجموعة انخفاًضا في إیراداتھا ونتائجھا ویرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض نشاط االستكشاف واإلنتاج لعمالئھا  ۲۰۲۰یونیو   ۳۰د  بع
). وقد أدى ذلك إلى تعلیق عقود خدمات الحفر لبعض  ۱۹-بسبب انخفاض الطلب على النفط الخام نتیجة النتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید

  ۳۱ات الشركة وتخفیض األسعار الیومیة لبعض الحفارات. وبالتالي، أدى ذلك إلى نقص في إیرادات المجموعة وربحیتھا للسنة المنتھیة في  حفار
 حیث أن:  ۲۰۲۲ومن المتوقع أن یزداد تحسنًا خالل  ۲۰۲۱. ترى إدارة المجموعة أن الوضع قد تحسن في الجزء األخیر من سنة ۲۰۲۱دیسمبر 

 
 .۲۰۲۱م تأكید من عمالء الستئناف العملیات التشغیلیة لبعض حفارات العقود المعلقة في أواخر نھایة سنة تم استال •
 .۲۰۲۱لوحظ ارتفاع كبیر في نشاط المناقصات للحفارات البریة والبحریة الجدیدة منذ منتصف سنة  •
 أنشطة الحفر في المملكة العربیة السعودیة.  تتوقع إدارة المجموعة زیادة السعة اإلنتاجیة لعمالئھا مما سیؤدي إلى زیادة •

 
 . ۲۰۲۲مارس  ۱۷تمت الموافقة على إصدار القوائم المالیة الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة في 
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۱ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

القوائم المالیة الموحدة للمجموعة مبینة أدناه. تم تطبیق ھذه السیاسات بشكل منتظم   المطبقة في إعداد  الھامة  على جمیع  إن السیاسات المحاسبیة 
 المعروضة. السنوات 

 
 أسس اإلعداد  ۲-۱

 
   بیان االلتزام (أ)

 
إلصدارات األخرى  أعدت القوائم المالیة الموحدة للمجموعة طبقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر وا

 الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین. 
 

 التكلفة التاریخیة مبدأ  (ب)
 

ألسس القیاس) والمطلوبات    ۳-۱۲-۲تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء التزام المشتقات (أنظر اإلیضاح رقم  
  ألسس القیاس). ۲۱-۲ألسس القیاس) والتزامات منافع الموظفین (اإلیضاح رقم   ۱۰-۲اإلیجاریة (راجع اإلیضاح رقم 

 
 المعاییر الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة  (ج) 

 
 :۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱طبقت المجموعة المعاییر والتفسیرات التالیة ألول مرة للسنة المنتھیة في 

 
ومعیار المحاسبة   ۹للتقریر المالي رقم  والمعیار الدولي  ۷تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    -إصالح مؤشر سعر الفائدة  •

 . ۳۹الدولي رقم 
 . ۱٦تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -۱۹-امتیازات اإلیجار المتعلقة كوفید •

 
الفترات الحالیة أو  لم یكن للتعدیالت المذكورة أعاله أي أثر على المبالغ المثبتة في الفترات السابقة ولیس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوھري على 

 المستقبلیة. 
 

 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد  (د)
 

ولم تقم المجموعة بتطبیقھا    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لقد تم نشر بعض المعاییر والتفسیرات المحاسبیة الجدیدة التي ال تعد إلزامیة لفترات التقریر في  
المعاییر أن یكون لھا أثر جوھري على المجموعة في فترات التقریر الحالیة أو المستقبلیة وعلى معامالتھا  بشكل مبكر. ومن غیر المتوقع لھذه  

 المستقبلیة المنظورة. 
 

   أسس التوحید ۲-۲
 

 شركة تابعة  )أ(
 

مجموعة أو یكون لھا الحق في  تشتمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للشركة وشركتھا التابعة. تتحقق السیطرة عندما تتعرض ال
العوائد من خالل النفوذ الذي    الحصول على العوائد المتغیرة من خالل مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا ولدیھا القدرة على التأثیر على ھذه 

ال استوفت المجموعة الشروط  تمارسھ على الشركة المستثمر فیھا. وتسیطر المجموعة على وجھ التحدید على الشركة المستثمر فیھا فقط في ح
 التالیة: 

 
  السلطة على الشركة المستثمر فیھا (على سبیل المثال الحقوق الحالیة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة المتعلقة بالشركة  •

 المستثمر فیھا). 
 المستثمر فیھا. التعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغیرة من خالل مشاركتھا في الشركة  •
 القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.  •

 
  

ق-102

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۱ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

القوائم المالیة الموحدة للمجموعة مبینة أدناه. تم تطبیق ھذه السیاسات بشكل منتظم   المطبقة في إعداد  الھامة  على جمیع  إن السیاسات المحاسبیة 
 المعروضة. السنوات 

 
 أسس اإلعداد  ۲-۱

 
   بیان االلتزام (أ)

 
إلصدارات األخرى  أعدت القوائم المالیة الموحدة للمجموعة طبقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر وا

 الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین. 
 

 التكلفة التاریخیة مبدأ  (ب)
 

ألسس القیاس) والمطلوبات    ۳-۱۲-۲تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء التزام المشتقات (أنظر اإلیضاح رقم  
  ألسس القیاس). ۲۱-۲ألسس القیاس) والتزامات منافع الموظفین (اإلیضاح رقم   ۱۰-۲اإلیجاریة (راجع اإلیضاح رقم 

 
 المعاییر الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة  (ج) 

 
 :۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱طبقت المجموعة المعاییر والتفسیرات التالیة ألول مرة للسنة المنتھیة في 

 
ومعیار المحاسبة   ۹للتقریر المالي رقم  والمعیار الدولي  ۷تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    -إصالح مؤشر سعر الفائدة  •

 . ۳۹الدولي رقم 
 . ۱٦تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -۱۹-امتیازات اإلیجار المتعلقة كوفید •

 
الفترات الحالیة أو  لم یكن للتعدیالت المذكورة أعاله أي أثر على المبالغ المثبتة في الفترات السابقة ولیس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوھري على 

 المستقبلیة. 
 

 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد  (د)
 

ولم تقم المجموعة بتطبیقھا    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لقد تم نشر بعض المعاییر والتفسیرات المحاسبیة الجدیدة التي ال تعد إلزامیة لفترات التقریر في  
المعاییر أن یكون لھا أثر جوھري على المجموعة في فترات التقریر الحالیة أو المستقبلیة وعلى معامالتھا  بشكل مبكر. ومن غیر المتوقع لھذه  

 المستقبلیة المنظورة. 
 

   أسس التوحید ۲-۲
 

 شركة تابعة  )أ(
 

مجموعة أو یكون لھا الحق في  تشتمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للشركة وشركتھا التابعة. تتحقق السیطرة عندما تتعرض ال
العوائد من خالل النفوذ الذي    الحصول على العوائد المتغیرة من خالل مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا ولدیھا القدرة على التأثیر على ھذه 

ال استوفت المجموعة الشروط  تمارسھ على الشركة المستثمر فیھا. وتسیطر المجموعة على وجھ التحدید على الشركة المستثمر فیھا فقط في ح
 التالیة: 

 
  السلطة على الشركة المستثمر فیھا (على سبیل المثال الحقوق الحالیة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة المتعلقة بالشركة  •

 المستثمر فیھا). 
 المستثمر فیھا. التعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغیرة من خالل مشاركتھا في الشركة  •
 القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.  •

 
  

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۲ 

 تأخذ المجموعة في الحسبان جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم ما إذا كان لدیھا نفوذ على الشركة المستثمر فیھا بما في ذلك: 
 

  ت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا؛الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصوی  •
 الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى؛ و  •
 حقوق التصویت وحقوق التصویت المحتملة للمجموعة.  •

 
ن تقوم المجموعة بإعادة تقییم مدى سیطرتھا على الشركة التابعة عندما تشیر الوقائع والظروف إلى وجود تغییرات على عنصر واحد أو أكثر م

ا تفقد  اصر الثالثة لتقییم السیطرة. یبدأ توحید قوائم الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عندمالعن
لمستبعدة  المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. إن الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ علیھا أو ا
تى تاریخ  خالل السنة یتم إدراجھا في القوائم المالیة الموحدة اعتباراً من التاریخ الذي تكتسب فیھ المجموعة حق السیطرة على الشركة التابعة ح 

 انتھاء سیطرة المجموعة علیھا. 
الملكیة في الشركة األم للمجموعة وإلى أصحاب الحصص  یكون الربح أو الخسارة وكل من مكونات الدخل الشامل اآلخر منسوبة إلى حملة حقوق 

مع تلك  غیر المسیطرة، إن وجدت. وعند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على القوائم المالیة للشركة التابعة وذلك حتى تتماشى سیاساتھا المحاسبیة 
   المستخدمة من قبل المجموعة.

 
تابعة دون فقدان السیطرة كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت المجموعة السیطرة على الشركة  تتم المحاسبة عن التغیر في حصة الملكیة في شركة  

 التابعة، تقوم بما یلي: 
 

 تلغي إثبات الموجودات والمطلوبات للشركة التابعة؛ •
 تثبت القیمة العادلة للمبلغ المقبوض.  •
 تثبت القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ.  •
 ربح أو الخسارة. تثبت أي فائض او عجز في ال •
و  تُعید تصنیف حصة الشركة األم من البند المقید سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو في األرباح المبقاة، حسب ما ھ •

 مالئم، ویجب ذلك عندما تقوم المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. 
 

 المستبعدة عند التوحید المعامالت  )ب(
 
المالیة   القوائم  إعداد  المجموعة عند  بین شركات  المعامالت  ناتجة عن  إیرادات ومصاریف غیر محققة  والمعامالت وأي  استبعاد األرصدة  یتم 

   الموحدة.
 

لى الحد الذي ال یوجد فیھ دلیل على االنخفاض  یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس الطریقة التي یتم بھا استبعاد األرباح غیر المحققة، ولكن فقط إ
 في القیمة. 

 
 اإلیرادات  ۲-۳

 
رادات من یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المادي المقبوض أو مستحق القبض، في سیاق األعمال االعتیادیة للمجموعة. یتم إثبات اإلی

الفترة المحاسبیة التي یتم فیھا   الخدمات في  الخدمات. توصلت المجموعة إلى أن ھذا ھو األصل في ترتیب إیراداتھا ألنھ ھو الملزم  أداء  تقدیم 
 األساسي في ترتیب اإلیرادات كما أنھا معرضة لمخاطر االئتمان. 

 
 .۱٥تثبت المجموعة اإلیرادات بناًء على نموذج من خمس خطوات على النحو المبین في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 
  إثبات اإلیرادات من العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما یلي: ۱٥یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 
 تحدید العقود مع العمالء.  •
 تحدید التزامات األداء في العقد.  •
 تحدید سعر المعاملة.  •
 تخصیص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد.  •
 ادات عند وفاء الشركة بالتزام األداء. إثبات اإلیر •
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۳ 

 لدى المجموعة مصادر اإلیرادات التالیة:
 

 إیرادات الحفر  )أ(
 

ام طریقة  یتم تسجیل اإلیرادات مقابل خدمات الحفر بمرور الوقت حیث یتلقى العمالء المنفعة ذات العالقة ویستھلكونھا في نفس الوقت، وذلك باستخد
العمالء بتوقیع ورقة إدخال الخدمة للشھر كإقرار بتلقي الخدمات. یتم إصدار فواتیر بالخدمات للعمالء عند إقرارھم بتلقي  المخرجات حیث یقوم  

 الخدمات. 
 

یتم   والخدمة.  التأجیر  مكونات  على  تحتوي  التي  الحفر  بإیرادات  المتعلقة  المستقلة،  البیع  أسعار  على  بناًء  المعاملة،  سعر  الشركة  تسجیل  تحدد 
 .۱۰-۲قم  اإلیرادات من ترتیبات التأجیر ھذه في قائمة الدخل الشامل باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. انظر أیًضا اإلیضاح ر

 
 إیرادات نقل الحفارات  )ب(

 
ات مقابل خدمات الحفر بمرور الوقت حیث  تقدم المجموعة خدمات إلى العمالء تتعلق بنقل الحفارات وفقاً إلرشادات العمالء. یتم تسجیل اإلیراد

ة للشھر  یتلقى العمیل المنفعة ذات العالقة ویستھلكھا في نفس الوقت، وذلك باستخدام طریقة المخرجات حیث یقوم العمیل بتوقیع ورقة إدخال الخدم
   كإقرار بتلقي الخدمات. یتم إصدار فواتیر بالخدمات للعمیل عند إقراره بتلقي الخدمات.

 
   إیرادات التجھیز ) ج(

 
خدمات    تمثل إیرادات التجھیز رسوم التجھیز المبدئي للحفارات. ھذه األنشطة ال تنطوي على تقدیم خدمة منفصلة للعمالء ولكنھا ضروریة الستیفاء

 الحفر المذكورة أعاله. 
 

 العقود ذات الصلة مع العمالء لخدمات الحفر. وفقًا لذلك، یتم إثبات إیرادات التجھیز كمطلوبات عقود ویتم إطفاؤھا على مدى مدة 
 

 تموین وإیرادات أخرى )د(
 

یرادات مقابل  تقوم المجموعة بتقدیم خدمات التموین وتقدم من الباطن قواھا العاملة لعمالئھا بناء على أسعار وحدة متفق علیھا من قبل. یتم تسجیل اإل
المنفعة ذات العالقة ویستھلكھا في نفس الوقت، وذلك باستخدام طریقة المخرجات حیث یقوم العمیل  ھذه الخدمات بمرور الوقت حیث یتلقى العمیل  

 بتوقیع ورقة إدخال الخدمة للشھر كإقرار بتلقي الخدمات. یتم إصدار فواتیر بالخدمات للعمیل عند اإلقرار باستالم الخدمات. 
 

  العمالت األجنبیة ٤-۲
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض    (أ)
 

یتم قیاسھا باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا المج المالیة الموحدة للمجموعة  موعة ("العملة  إن البنود المدرجة في القوائم 
حدة. نظًرا ألن نسبة كبیرة من اإلیرادات والمصاریف  الوظیفیة"). تحدث التدفقات النقدیة والتمویل والمعامالت الخاصة للمجموعة بأكثر من عملة وا

بالدوالر األمریكي، تعتقد اإلدارة أن الدوالر األمریكي ھو العملة األكثر نفوذًا على عملیات المجموعة. وفقًا لذلك،   یعتبر الدوالر  الرأسمالیة تتم 
 األمریكي العملة الوظیفیة للمجموعة. 

 
المالیة الموحدة باللایر السعودي وھو عملة العرض للمجموعة وتعتقد أنھ ال یوجد أي أثر لتحویل العمالت على    اختارت اإلدارة إعداد ھذه القوائم

 ھذه القوائم المالیة الموحدة حیث أن اللایر السعودي مرتبط بالدوالر األمریكي.
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۳ 

 لدى المجموعة مصادر اإلیرادات التالیة:
 

 إیرادات الحفر  )أ(
 

ام طریقة  یتم تسجیل اإلیرادات مقابل خدمات الحفر بمرور الوقت حیث یتلقى العمالء المنفعة ذات العالقة ویستھلكونھا في نفس الوقت، وذلك باستخد
العمالء بتوقیع ورقة إدخال الخدمة للشھر كإقرار بتلقي الخدمات. یتم إصدار فواتیر بالخدمات للعمالء عند إقرارھم بتلقي  المخرجات حیث یقوم  

 الخدمات. 
 

یتم   والخدمة.  التأجیر  مكونات  على  تحتوي  التي  الحفر  بإیرادات  المتعلقة  المستقلة،  البیع  أسعار  على  بناًء  المعاملة،  سعر  الشركة  تسجیل  تحدد 
 .۱۰-۲قم  اإلیرادات من ترتیبات التأجیر ھذه في قائمة الدخل الشامل باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. انظر أیًضا اإلیضاح ر

 
 إیرادات نقل الحفارات  )ب(

 
ات مقابل خدمات الحفر بمرور الوقت حیث  تقدم المجموعة خدمات إلى العمالء تتعلق بنقل الحفارات وفقاً إلرشادات العمالء. یتم تسجیل اإلیراد

ة للشھر  یتلقى العمیل المنفعة ذات العالقة ویستھلكھا في نفس الوقت، وذلك باستخدام طریقة المخرجات حیث یقوم العمیل بتوقیع ورقة إدخال الخدم
   كإقرار بتلقي الخدمات. یتم إصدار فواتیر بالخدمات للعمیل عند إقراره بتلقي الخدمات.

 
   إیرادات التجھیز ) ج(

 
خدمات    تمثل إیرادات التجھیز رسوم التجھیز المبدئي للحفارات. ھذه األنشطة ال تنطوي على تقدیم خدمة منفصلة للعمالء ولكنھا ضروریة الستیفاء

 الحفر المذكورة أعاله. 
 

 العقود ذات الصلة مع العمالء لخدمات الحفر. وفقًا لذلك، یتم إثبات إیرادات التجھیز كمطلوبات عقود ویتم إطفاؤھا على مدى مدة 
 

 تموین وإیرادات أخرى )د(
 

یرادات مقابل  تقوم المجموعة بتقدیم خدمات التموین وتقدم من الباطن قواھا العاملة لعمالئھا بناء على أسعار وحدة متفق علیھا من قبل. یتم تسجیل اإل
المنفعة ذات العالقة ویستھلكھا في نفس الوقت، وذلك باستخدام طریقة المخرجات حیث یقوم العمیل  ھذه الخدمات بمرور الوقت حیث یتلقى العمیل  

 بتوقیع ورقة إدخال الخدمة للشھر كإقرار بتلقي الخدمات. یتم إصدار فواتیر بالخدمات للعمیل عند اإلقرار باستالم الخدمات. 
 

  العمالت األجنبیة ٤-۲
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض    (أ)
 

یتم قیاسھا باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا المج المالیة الموحدة للمجموعة  موعة ("العملة  إن البنود المدرجة في القوائم 
حدة. نظًرا ألن نسبة كبیرة من اإلیرادات والمصاریف  الوظیفیة"). تحدث التدفقات النقدیة والتمویل والمعامالت الخاصة للمجموعة بأكثر من عملة وا

بالدوالر األمریكي، تعتقد اإلدارة أن الدوالر األمریكي ھو العملة األكثر نفوذًا على عملیات المجموعة. وفقًا لذلك،   یعتبر الدوالر  الرأسمالیة تتم 
 األمریكي العملة الوظیفیة للمجموعة. 

 
المالیة الموحدة باللایر السعودي وھو عملة العرض للمجموعة وتعتقد أنھ ال یوجد أي أثر لتحویل العمالت على    اختارت اإلدارة إعداد ھذه القوائم

 ھذه القوائم المالیة الموحدة حیث أن اللایر السعودي مرتبط بالدوالر األمریكي.
  

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٤ 

   معامالت وأرصدة  (ب)
 

إلى اللایر  األجنبیة  بالعملة  تتم  التي  المعامالت  أرباح    یتم تحویل  إثبات  المعامالت. ویتم  بتواریخ تلك  السائدة  أسعار الصرف  السعودي باستخدام 
دا عن  وخسائر صرف العملة الناتجة عن تسویة تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة التي تتم بعمالت أجنبیة ع

   دة كما في نھایة الفترة، ضمن قائمة الدخل الشامل.اللایر السعودي باستخدام أسعار صرف العمالت السائ
 

 ولیة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام سعر الصرف السائد في تاریخ المعامالت األ
 

 تصنیف المتداول مقابل غیر المتداول  ٥-۲
 

الموجودات   المجموعة  الموجودات  تعرض  إلى متداولة وغیر متداولة. تعتبر  الموحدة على أساس تصنیفھا  المالي  المركز  والمطلوبات في قائمة 
   متداولة في إحدى الحاالت التالیة:

 
   عندما یتوقع تحقیقھا أو یقصد بیعھا أو استھالكھا في دورة التشغیل العادیة.  •
   عندما یحتفظ بھا بشكل رئیسي ألغراض المتاجرة. •
   دما یتوقع تحقیقھا خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر.عن •
د  عندما تكون مصنفة ضمن النقد وما یماثلھ ما لم یكن ممنوعاً استبدالھا أو استخدامھا لتسویة التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً بع •

   فترة التقریر.
 

   ة. تعتبر المطلوبات متداولة في إحدى الحاالت التالیة:تصنف المجموعة جمیع الموجودات األخرى باعتبارھا غیر متداول
 

   عندما یُتوقع تسویتھا في دورة التشغیل العادیة.  •
   عندما یحتفظ بھا بشكل رئیسي ألغراض المتاجرة. •
   عندما یُستحق تسویتھا خالل اثني عشر شھًرا بعد فترة التقریر. •
   االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھًرا بعد فترة التقریر.في حال عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل تسویة   •

 
 تصنف المجموعة جمیع المطلوبات األخرى باعتبارھا غیر متداولة. 

 
 إیرادات تمویل  ٦-۲

 
المستقبلیة المقدرة على مدى العمر  تُقاس إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي، وھو المعدل الذي یخصم بدقة المقبوضات النقدیة  

   المتوقع لألصل المالي أو على مدى فترة أقصر، أیھما أنسب، إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة.
 

 الزكاة وضرائب الدخل  ۲-۷
 

الملكیة السعودیة الفعلیة ولضریبة الدخل العائدة إلى  وفقاً ألنظمة ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة")، تخضع المجموعة للزكاة العائدة إلى  
افیة، إن  الملكیة األجنبیة الفعلیة في المجموعة، یتم تحمیل مخصصات الزكاة وضریبة الدخل على الربح أو الخسارة للسنة. یتم إثبات المبالغ اإلض

اة وضریبة الدخل للسنة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة  وجدت، عندما یتقرر وجوب سدادھا. إضافة إلى ذلك، یتم عرض مبالغ مصاریف الزك
تفق علیھا  الموحدة وفقاً للتوجیھات الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین للشركات ذات الملكیة المشتركة بما یتماشى مع الشروط الم

 الدخل المخصصة للمساھم األجنبي. بین مساھمي الشركة فیما یخص الزكاة المخصصة للمساھم السعودي وضریبة 
 

یر تخضع جمیع األسھم في الشركات المقیمة بالسعودیة والتي تحتفظ بھا شركة الزیت العربیة السعودیة ("أرامكو السعودیة") بشكل مباشر أو غ
یبة الدخل للملكیة غیر المباشرة في  . وبالتالي، تخضع المجموعة أیضاً لضر۲۰۰٤مباشر لنظام ضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة لسنة  

٪ من أرامكو السعودیة، بصفتھا أحد المساھمین في شركة طاقة، والتي یتم تحمیلھا على الربح أو الخسارة وتخصیصھا لشركة طاقة في قائمة  ۲٫۳۳
 التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة. 
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٥ 

الدخل   معدل ضریبة  أساس  الدخل على  تعدیل ضریبة  بالفروقات  یتم  المتعلقة  المؤجلة  الضریبیة  والمطلوبات  الموجودات  بالتغیرات في  المطبق 
وبات  المؤقتة. ویتم تجنیب مخصص ضریبة الدخل المؤجلة بالكامل، على الفروقات المؤقتة الناشئة فیما بین األوعیة الضریبیة للموجودات والمطل

ؤجلة إذا كانت ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غیر معامالت تجمیع المنشآت  وقیمھا الدفتریة. كما ال یتم إثبات ضریبة الدخل الم
ریبة  والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبیة أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضریبة. یتم تحدید ض

ب (واألنظمة) التي یتم سنھا أو المطبقة فعلیاً في نھایة فترة التقریر والتي یتوقع سریانھا في حالة إثبات  الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائ
   األصل ذي الصلة بضریبة الدخل المؤجلة أو تسویة التزام ضریبة الدخل المؤجلة.

 
یبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساسھا  یتم إثبات موجودات الضریبة المؤجلة فقط إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضر

 یمكن االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة. 
 
یتم إجراء المقاصة بین موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة بین موجودات ومطلوبات الضریبة  

الضریبة المؤجلة ترتبط بنفس الجھة الضریبیة. ویتم إجراء المقاصة بین موجودات ومطلوبات الضریبة المتداولة  المتداولة وعندما تكون أرصدة  
نفس    عند وجود حق نافذ نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ویكون لدیھا نیة التسویة على أساس صافي المبلغ أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في 

 الوقت. 
 

 ممتلكات ومعدات  ۲-۸
 

ال ت إن وجدت. وتتضمن  القیمة،  في  لالنخفاض  المتراكمة  والخسائر  المتراكم  االستھالك  ناقصاً  التاریخیة  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  تكلفة  ظھر 
 التاریخیة النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود. 

 
فصل، حسبما یكون مالئماً، إال عندما یكون من المرّجح أن تتدفق إلى  ال یتم إدراج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو احتسابھا كأصٍل من

ي عنصر محتسب  المجموعة منافع اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند ویكون باإلمكان قیاس تكلفة البند بشكٍل موثوق بھ. یُلغى إثبات القیمة الدفتریة أل
 الصیانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل فترة التقریر التي یتم تكبدھا فیھا. كأصل منفصل عند استبدالھ. ویتم تحمیل تكالیف اإلصالحات و

 
 ال تستھلك األراضي وذلك لعدم وجود عمر محدد لھا.

 
اإلنتاجیة المقدرة  یتم حساب استھالك الممتلكات والمعّدات بعد خصم قیمتھا المتبقیة المقدرة لتوزیع تكلفتھا بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار  

 للموجودات. یتم تحمیل مصاریف االستھالك على قائمة الربح أو الخسارة في فئة المصاریف بما یتوافق مع وظیفة الممتلكات والمعدات. 
 

یتم تخفیض القیمة الدفتریة  یتم فحص القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للموجودات وتعدیلھا إذا كان ذلك مناسباً في نھایة كل فترة تقریر سنویة.  
 لألصل على الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زیادة القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ المقدرة القابلة لالسترداد. 

 
الرئیسیة والمعدات االحتیاطیة    تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القیم الدفتریة، وتدرج في الربح أو الخسارة. إن قطع الغیار

التشغیلیة  مؤھلة إلثباتھا ضمن الممتلكات والمعّدات عندما تتوقع المجموعة أن یتم استخدامھا خالل أكثر من سنة. یتم التحویل إلى فئة الموجودات  
 ذات الصلة عندما تكون ھذه البنود متاحة لالستخدام. 

 
ر في حساب اإلنشاءات تحت التنفیذ. ویتم نقل الموجودات قید اإلنشاء أو التطویر إلى الفئة المناسبة  یتم رسملة الموجودات قید اإلنشاء أو التطوی

. إن  للممتلكات والمعدات، وذلك عند إیصال الموجودات إلى موقعھا و/ أو وضعھا الالزمین الستخدامھا على الوجھ المقصود منھا من قبل اإلدارة 
حت التنفیذ تشمل سعر الشراء وتكالیف اإلنشاء/ التطویر وأي تكالیف أخرى منسوبة مباشرة إلى إنشاء أو اقتناء  تكلفة أي بند من بنود اإلنشاءات ت

 لتنفیذ. أي بند من بنود اإلنشاءات تحت التنفیذ الستخدامھا على الوجھ المقصود من قبل اإلدارة. وال یتم تحمیل االستھالك على اإلنشاءات تحت ا
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٥ 

الدخل   معدل ضریبة  أساس  الدخل على  تعدیل ضریبة  بالفروقات  یتم  المتعلقة  المؤجلة  الضریبیة  والمطلوبات  الموجودات  بالتغیرات في  المطبق 
وبات  المؤقتة. ویتم تجنیب مخصص ضریبة الدخل المؤجلة بالكامل، على الفروقات المؤقتة الناشئة فیما بین األوعیة الضریبیة للموجودات والمطل

ؤجلة إذا كانت ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غیر معامالت تجمیع المنشآت  وقیمھا الدفتریة. كما ال یتم إثبات ضریبة الدخل الم
ریبة  والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبیة أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضریبة. یتم تحدید ض

ب (واألنظمة) التي یتم سنھا أو المطبقة فعلیاً في نھایة فترة التقریر والتي یتوقع سریانھا في حالة إثبات  الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائ
   األصل ذي الصلة بضریبة الدخل المؤجلة أو تسویة التزام ضریبة الدخل المؤجلة.

 
یبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساسھا  یتم إثبات موجودات الضریبة المؤجلة فقط إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضر

 یمكن االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة. 
 
یتم إجراء المقاصة بین موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة بین موجودات ومطلوبات الضریبة  

الضریبة المؤجلة ترتبط بنفس الجھة الضریبیة. ویتم إجراء المقاصة بین موجودات ومطلوبات الضریبة المتداولة  المتداولة وعندما تكون أرصدة  
نفس    عند وجود حق نافذ نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ویكون لدیھا نیة التسویة على أساس صافي المبلغ أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في 

 الوقت. 
 

 ممتلكات ومعدات  ۲-۸
 

ال ت إن وجدت. وتتضمن  القیمة،  في  لالنخفاض  المتراكمة  والخسائر  المتراكم  االستھالك  ناقصاً  التاریخیة  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  تكلفة  ظھر 
 التاریخیة النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود. 

 
فصل، حسبما یكون مالئماً، إال عندما یكون من المرّجح أن تتدفق إلى  ال یتم إدراج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو احتسابھا كأصٍل من

ي عنصر محتسب  المجموعة منافع اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند ویكون باإلمكان قیاس تكلفة البند بشكٍل موثوق بھ. یُلغى إثبات القیمة الدفتریة أل
 الصیانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل فترة التقریر التي یتم تكبدھا فیھا. كأصل منفصل عند استبدالھ. ویتم تحمیل تكالیف اإلصالحات و

 
 ال تستھلك األراضي وذلك لعدم وجود عمر محدد لھا.

 
اإلنتاجیة المقدرة  یتم حساب استھالك الممتلكات والمعّدات بعد خصم قیمتھا المتبقیة المقدرة لتوزیع تكلفتھا بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار  

 للموجودات. یتم تحمیل مصاریف االستھالك على قائمة الربح أو الخسارة في فئة المصاریف بما یتوافق مع وظیفة الممتلكات والمعدات. 
 

یتم تخفیض القیمة الدفتریة  یتم فحص القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للموجودات وتعدیلھا إذا كان ذلك مناسباً في نھایة كل فترة تقریر سنویة.  
 لألصل على الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زیادة القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ المقدرة القابلة لالسترداد. 

 
الرئیسیة والمعدات االحتیاطیة    تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القیم الدفتریة، وتدرج في الربح أو الخسارة. إن قطع الغیار

التشغیلیة  مؤھلة إلثباتھا ضمن الممتلكات والمعّدات عندما تتوقع المجموعة أن یتم استخدامھا خالل أكثر من سنة. یتم التحویل إلى فئة الموجودات  
 ذات الصلة عندما تكون ھذه البنود متاحة لالستخدام. 

 
ر في حساب اإلنشاءات تحت التنفیذ. ویتم نقل الموجودات قید اإلنشاء أو التطویر إلى الفئة المناسبة  یتم رسملة الموجودات قید اإلنشاء أو التطوی

. إن  للممتلكات والمعدات، وذلك عند إیصال الموجودات إلى موقعھا و/ أو وضعھا الالزمین الستخدامھا على الوجھ المقصود منھا من قبل اإلدارة 
حت التنفیذ تشمل سعر الشراء وتكالیف اإلنشاء/ التطویر وأي تكالیف أخرى منسوبة مباشرة إلى إنشاء أو اقتناء  تكلفة أي بند من بنود اإلنشاءات ت

 لتنفیذ. أي بند من بنود اإلنشاءات تحت التنفیذ الستخدامھا على الوجھ المقصود من قبل اإلدارة. وال یتم تحمیل االستھالك على اإلنشاءات تحت ا
  

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٦ 

 وسة موجودات غیر ملم  ۲-۹
 

   ة سبع سنوات. تمثل الموجودات غیر الملموسة تكلفة البرمجیات ویتم إطفاؤھا باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة البالغ
 

الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة  تقاس الموجودات غیر الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظھر  
الملموسة وتصن  للموجودات غیر  المتراكمة، إن وجدت. یتم تصنیف األعمار اإلنتاجیة  القیمة  لالنخفاض في  المتراكم وخسائر  اإلطفاء  ف  ناقصاً 

 باعتبارھا محددة أو غیر محددة. 
 

العمر اإلنتاجي االقتصادي ویتم تقییمھا لتحري االنخفاض في قیمتھا عندما  تطفأ الموجودات غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدى  
للموجودات غیر   اإلطفاء  اإلطفاء وطریقة  فترة  یتم فحص  قیمتھ.  الملموس النخفاٍض في  تعّرض األصل غیر  احتمال  إلى  یشیر  دلیل  أي  یتوفر 

ة تقریر سنویة. یتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات  الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة على األقل في نھایة كل فتر
 األعمار اإلنتاجیة المحددة في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاریف بما یتماشى مع وظیفة الموجودات غیر الملموسة. 

 
متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة للموجودات، وتثبت  تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غیر الملموسة بالفرق بین صافي  

 في الربح أو الخسارة عند إلغاء إثبات تلك الموجودات. 
 

 عقود اإلیجار  ۲-۱۰
 

 ممططللووببااتت  إإییججااررییةة  
 

خصم مدفوعات اإلیجار باستخدام  یتم قیاس التزام اإلیجار مبدئیًا بصافي القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المستحقة الدفع في تاریخ بدء اإلیجار. یتم 
ة حیث  معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار. إذا كان ھذا المعدل ال یمكن تحدیده بسھولة، عندھا یتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموع

ثلة في بیئة اقتصادیة مماثلة بأحكام  یمثل المعدل الذي یجب على المجموعة سداده القتراض المبالغ الضروریة للحصول على موجودات ذات قیمة مما
 وضمان وشروط مماثلة. 

 
 لتحدید معدل االقتراض اإلضافي، تقوم المجموعة بما یلي: 

 
حیثما أمكن، استخدام عروض األسعار األخیرة المقدمة من طرف آخر والتي تم تعدیلھا لتعكس التغیرات في شروط التمویل منذ استالم   •

 ھذه العروض. 
 تعدیالت خاصة بعقد اإلیجار، على سبیل المثال مدة اإلیجار والبلد والعملة والضمان.إجراء  •

 
 تتضمن المطلوبات اإلیجاریة صافي القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التالیة: 

 
   مدفوعات إیجار ثابتة، ناقصاً أي حوافز إیجار مدینة. •
   وتقاس مبدئیًا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاریخ بدء العقد. مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل •
   المبالغ المتوقع دفعھا من قبل المجموعة بموجب ضمانات القیمة المتبقیة.  •
 سعر ممارسة خیارات الشراء إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة ھذه الخیارات.  •
 إلیجار، إذا كانت مدة اإلیجار تعكس ممارسة خیار إنھاء العقد. مدفوعات الغرامات الخاصة بإنھاء عقد ا •
 مدفوعات إیجار یتم إجراؤھا بموجب خیارات تمدید معینة إلى حد معقول.  •

 
خفض  علي) و تقاس المطلوبات اإلیجاریة الحقًا بزیادة القیمة الدفتریة لتعكس الفائدة على المطلوبات اإلیجاریة (باستخدام طریقة معدل الفائدة الف

 القیمة الدفتریة لتعكس مدفوعات اإلیجار المقدمة.
 

  

ق-107

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۷ 

 تقوم المجموعة بإعادة قیاس التزام اإلیجار (وتقوم بعمل تعدیل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة) عندما: 
 

یتم إعادة قیاس   • الحالة  تقییم ممارسة خیار الشراء، وفي ھذه  التزام اإلیجار عن طریق خصم  تتغیر مدة اإلیجار أو یحدث تغییر في 
   مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

تتغیر مدفوعات اإلیجار بسبب التغییرات في مؤشر أو معدل أو تغییر في المدفوعات المتوقعة بموجب قیمة متبقیة مضمونة، وفي ھذه   •
إلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي (ما لم تتغیر مدفوعات  الحالة یتم إعادة قیاس التزام اإلیجار عن طریق خصم مدفوعات ا 

 اإلیجار بسبب تغییر في سعر الفائدة العائم، وفي ھذه الحالة یتم استخدام معدل الخصم المعدل). 
قیاس التزام اإلیجار عن  یتم تعدیل عقد اإلیجار، وال تتم المحاسبة عن تعدیل عقد اإلیجار كعقد إیجار منفصل، وفي ھذه الحالة یتم إعادة  •

 طریق خصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل. 
 

     ممووججووددااتت  ححقق  ااالالسستتخخدداامم  
 

ار وأي  تشتمل موجودات حق االستخدام على القیاس األولي اللتزام اإلیجار المقابل، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ بدء عقد اإلیج
   أولیة. یتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة ناقًصا االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة، إن وجدت. تكالیف مباشرة 

 
التزاًما بتكالیف تفكیك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي توجد علیھ أو استعادة األصل األساسي إلى ال المجموعة  حالة  عندما تتحمل 

الدولي رقم  المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اإل المحاسبة  إثبات المخصص وقیاسھ وفقًا لمعیار  یتم  "المخصصات والمطلوبات  ۳۷یجار،   ،
 المحتملة والموجودات المحتملة". یتم تضمین التكالیف في موجودات حق االستخدام ذي العالقة. 

 
لألصل األساسي، أیھما أقل. إذا كان عقد اإلیجار ینقل    یتم استھالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة اإلیجار أو العمر اإلنتاجي االقتصادي

ملكیة األصل األساسي للمجموعة أو تكلفة أصل حق االستخدام یعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خیار الشراء، یتم استھالك قیمة أصل حق  
 الذي یكون فیھ األصل جاھًزا لالستخدام.  االستخدام ذي الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. یبدأ االستھالك في التاریخ

 
 المجموعة كمؤجر 

 
   تقدم المجموعة خدمات الحفر لعمالئھا متضمنة مكونات التأجیر والخدمة. 

 
 إیرادات عقود اإلیجار 

 
تتضمن عقود الحفر أي مدفوعات  یتم إثبات جزء التأجیر من خدمات الحفر في اإلیرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. ال 

 إیجار متغیرة أو شروط تصعید. 
 

 التكالیف األولیة المباشرة للمؤجر   -تكالیف تجھیز 
 

ة للوفاء  تمثل تكالیف التجھیز التكلفة المتكبدة عند التجھیز المبدئي للحفارات. ال تشكل ھذه األنشطة تقدیم خدمة منفصلة للعمالء ولكنھا ضروری
   لیھ، یتم إثبات تكالیف التجھیز كتكالیف أولیة مباشرة للمؤجر ویتم إطفاءھا على مدى فترة عقود الحفر ذات الصلة.بخدمات الحفر. وع
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۷ 

 تقوم المجموعة بإعادة قیاس التزام اإلیجار (وتقوم بعمل تعدیل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة) عندما: 
 

یتم إعادة قیاس   • الحالة  تقییم ممارسة خیار الشراء، وفي ھذه  التزام اإلیجار عن طریق خصم  تتغیر مدة اإلیجار أو یحدث تغییر في 
   مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

تتغیر مدفوعات اإلیجار بسبب التغییرات في مؤشر أو معدل أو تغییر في المدفوعات المتوقعة بموجب قیمة متبقیة مضمونة، وفي ھذه   •
إلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي (ما لم تتغیر مدفوعات  الحالة یتم إعادة قیاس التزام اإلیجار عن طریق خصم مدفوعات ا 

 اإلیجار بسبب تغییر في سعر الفائدة العائم، وفي ھذه الحالة یتم استخدام معدل الخصم المعدل). 
قیاس التزام اإلیجار عن  یتم تعدیل عقد اإلیجار، وال تتم المحاسبة عن تعدیل عقد اإلیجار كعقد إیجار منفصل، وفي ھذه الحالة یتم إعادة  •

 طریق خصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل. 
 

     ممووججووددااتت  ححقق  ااالالسستتخخدداامم  
 

ار وأي  تشتمل موجودات حق االستخدام على القیاس األولي اللتزام اإلیجار المقابل، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ بدء عقد اإلیج
   أولیة. یتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة ناقًصا االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة، إن وجدت. تكالیف مباشرة 

 
التزاًما بتكالیف تفكیك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي توجد علیھ أو استعادة األصل األساسي إلى ال المجموعة  حالة  عندما تتحمل 

الدولي رقم  المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اإل المحاسبة  إثبات المخصص وقیاسھ وفقًا لمعیار  یتم  "المخصصات والمطلوبات  ۳۷یجار،   ،
 المحتملة والموجودات المحتملة". یتم تضمین التكالیف في موجودات حق االستخدام ذي العالقة. 

 
لألصل األساسي، أیھما أقل. إذا كان عقد اإلیجار ینقل    یتم استھالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة اإلیجار أو العمر اإلنتاجي االقتصادي

ملكیة األصل األساسي للمجموعة أو تكلفة أصل حق االستخدام یعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خیار الشراء، یتم استھالك قیمة أصل حق  
 الذي یكون فیھ األصل جاھًزا لالستخدام.  االستخدام ذي الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. یبدأ االستھالك في التاریخ

 
 المجموعة كمؤجر 

 
   تقدم المجموعة خدمات الحفر لعمالئھا متضمنة مكونات التأجیر والخدمة. 

 
 إیرادات عقود اإلیجار 

 
تتضمن عقود الحفر أي مدفوعات  یتم إثبات جزء التأجیر من خدمات الحفر في اإلیرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. ال 

 إیجار متغیرة أو شروط تصعید. 
 

 التكالیف األولیة المباشرة للمؤجر   -تكالیف تجھیز 
 

ة للوفاء  تمثل تكالیف التجھیز التكلفة المتكبدة عند التجھیز المبدئي للحفارات. ال تشكل ھذه األنشطة تقدیم خدمة منفصلة للعمالء ولكنھا ضروری
   لیھ، یتم إثبات تكالیف التجھیز كتكالیف أولیة مباشرة للمؤجر ویتم إطفاءھا على مدى فترة عقود الحفر ذات الصلة.بخدمات الحفر. وع

  

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۸ 

   موجودات غیر متداولة محتفظ بھا لغرض البیع ۲-۱۱
 

خالل معاملة بیع بدالً من االستخدام المستمر  یتم تصنیف الموجودات غیر المتداولة کمحتفظ بھا للبیع إذا تّم استرداد قیمتھا الدفتریة بشكل أساسي من  
 وحیث یعتبر البیع محتمالً جداً. ویتم قیاسھا بالقیمة الدفتریة أو القیمة العادلة، أیھما أقل ناقصاً تكالیف البیع. 

 
ع. یتم إثبات الربح ألي زیادات  یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة ألي شطب أولي أو الحق للموجودات إلى القیمة العادلة ناقًصا تكالیف البی

إثبات ا یتم  ناقًصا تكالیف بیع أصل ما، ولكن ال یزید عن أي خسارة انخفاض في القیمة متراكمة مثبتھ سابقاً.  لربح أو  الحقة في القیمة العادلة 
 الخسارة غیر المثبتة مسبقًا في تاریخ بیع األصل غیر المتداول في تاریخ إلغاء اإلثبات. 

 
تھالك الموجودات غیر المتداولة أو إطفاؤھا بینما یتم تصنیفھا كمحتفظ بھا لغرض البیع. ویستمر إثبات الفائدة وغیرھا من المصاریف  ال یتم اس

 األخرى العائدة إلى مطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بھا لغرض البیع. 
 

للبیع و المصنفة كمحتفظ بھا  المتداولة  الموجودات غیر  للبیع بشكل منفصل عن  یتم عرض  بھا  موجودات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ 
   الموجودات األخرى في قائمة المركز المالي.

 
   األدوات المالیة ۲-۱۲

 
 موجودات مالیة  ۲-۱۲-۱

 
   التصنیف )۱(

 
الموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة حیث تمثل  یتم تصنیف الموجودات المالیة للمجموعة وقیاسھا بالتكلفة المطفأة حیث یتم االحتفاظ بتلك 

 تلك التدفقات النقدیة فقط دفعات ألصل الدین والفائدة. 
 

   اإلثبات وإلغاء اإلثبات )۲(
 

العائدة مباشرة   المعامالت  إلیھا تكالیف  العادلة مضافاً  بقیمتھا  المالیة  الموجودات  بقیاس  المجموعة  المبدئي، تقوم  اقتناء األصل  عند اإلثبات  إلى 
   المالي، إذا كان األصل المالي ال یتم تقییمھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
النقدیة من تلك الموجودات أو عند التدفقات  بإلغاء إثبات الموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة بالحصول على  ما تقوم  تقوم المجموعة 

حصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات المالیة في معاملة ما یتم خاللھا تحویل كافة مخاطر ومنافع الملكیة  بتحویل الحقوق في ال
ودات أو  للموجودات المالیة بصورة فعلیة. یتم إثبات أي حصة من الموجودات المالیة المحولة التي تقوم المجموعة بإنشائھا أو االحتفاظ بھا كموج

 فصلة. مطلوبات من
 

 القیاس  ) ۳(
 

ودات  یعتمد القیاس الالحق للموجودات المالیة على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات وخصائص الموجودات التي لھا تدفقات نقدیة. الموج
فقط في مدفوعات ألصل الدین والفائدة، یتم  التي یتم االحتفاظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة حیث یتم قیاس تلك التدفقات النقدیة والتي تتمثل  

زءاً من عالقة التحوط  قیاسھا بالتكلفة المطفأة. یتم إثبات الربح أو الخسارة من األداة المالیة التي یتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة والتي ال تشكل ج
یتم احتساب إیرادات الفوائد من ھذه الموجودات المالیة باستخدام طریقة  في الربح أو الخسارة عندما یتم إلغاء إثبات األصل أو عندما تنخفض قیمتھ.  

 معدل الفائدة الفعلي. 
 

 المطلوبات المالیة  ۲-۱۲-۲
 

إثبات المطلوبات المال الذي تصبح فیھ المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدیة لألداة. ویتم  الوقت  یة مبدئیاً  یتم إثبات جمیع المطلوبات المالیة في 
ام طریقة  مة العادلة بعد خصم أیة تكالیف عائدة مباشرة تتعلق بالمعامالت. وبعد اإلثبات المبدئي، تقاس ھذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخد بالقی

 معدل الفائدة الفعلي. 
 

عندما یتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من یتم إلغاء إثبات المطلوبات المالیة عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائھ أو انقضاء أجلھ.  
ھذا    نفس الُمقرض بناًء على شروط جدیدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوھري أو عندما یتم تعدیل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة

 ثبات الفرق بین القیم الدفتریة ذات الصلة في الربح أو الخسارة.االستبدال أو التعدیل بمثابة إلغاء إثبات لاللتزام األصلي وإثبات اللتزام جدید. ویتم إ
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۹ 

 األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التحوط  ۲-۱۲-۳
 

التدفقات  تُقاس المشتقات بالقیمة العادلة ویتم إثبات أي تكالیف معامالت ذات صلة في الربح أو الخسارة. عندما یتم تخصیص المشتقات كأداة تحوط  
الملكیة.  النقدیة، یتم إثبات الجزء الفعال من التغیرات بالقیمة العادلة للمشتقات في الدخل الشامل اآلخر ویتراكم في احتیاطي منفصل ضمن حقوق  

المتحوطة على الربح  یتم إعادة تصنیف المبلغ المتراكم في حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة في الفترة التي تؤثر خاللھا التدفقات النقدیة المتوقعة  
یفي مبلغ    أو الخسارة أو یؤثر البند الذي یتم تغطیة مخاطره على الربح أو الخسارة. في الحاالت التي ال یتوقع فیھا حدوث المعاملة المتحوطة، ال

تصنیفھا، یتم التوقف عن محاسبة التحوط    التحوط بمعاییر محاسبة التحوط أو ینتھي سریان أداة التحوط أو یتم بیعھا أو إنھائھا أو تنفیذھا أو إذا ألغي 
 رة. بأثر مستقبلي. في الحاالت التي ال یتوقع فیھا حدوث المعاملة، یتم إعادة تصنیف المبلغ المتراكم في حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسا

 
بند المتحوط وأداة التحوط. تدخل المجموعة في  یتم تحدید فعالیة التحوط عند بدء عالقة التحوط وبشكل دوري لضمان وجود عالقة اقتصادیة بین ال

ي للفعالیة  عالقات التحوط في حالة التطابق التام للشروط الھامة ألداة التحوط مع شروط البند المتحوط لھ. تقوم المجموعة بإجراء تقییم نوعي وكمّ 
 لخسارة، ضمن إیرادات / (خسائر) تشغیلیة أخرى. في كل تاریخ تقریر. یتم إثبات الجزء غیر الفعال، إذا كان جوھریاً، في الربح أو ا

  
وقع إجراء  عند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة بتوثیق العالقة االقتصادیة بین أدوات التحوط والبند الذي تم التحوط لھ بما في ذلك إذا كان یت

افھا واستراتیجیتھا إلدارة المخاطر لتنفیذ معامالت التحوط الخاصة  مقاصة للتغییرات في التدفقات النقدیة ألدوات التحوط. تقوم المجموعة بتوثیق أھد
 بھا.

 
تحوط لھ  یتم تصنیف القیمة العادلة لمشتقات التحوط ضمن الموجودات أو المطلوبات غیر المتداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقیة للبند الم

 شھراً.  ۱۲ة إذا قلت تلك الفترة عن شھراً، وضمن الموجودات أو المطلوبات المتداول ۱۲أكثر من 
 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة  ٤-۲-۱۲
 

ماً في إجراء  یتم إجراء المقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة وإثبات الصافي بالقوائم المالیة الموحدة عندما یكون لدى المجموعة حق نافذ نظا
 الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت. المقاصة والنیة إما للتسویة على أساس  

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وغیر المالیة  ۲-۱۳

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  ۲-۱۳-۱

 
المالیة النخفاض في قیمتھا. وفي حالة  تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غیر  

ثل قیمة  وجود مثل ھذا المؤشر، أو عندما یستدعي األمر فحص انخفاض القیمة لألصل سنویا، تُقدر المجموعة القیمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتم
") ناقصا تكالیف البیع أو القیمة من االستخدام، أیھما أعلى،  األصل القابلة لالسترداد في القیمة العادلة لألصل أو لوحدة تولید النقد ("وحدة تولید النقد

األخرى  ویتم تحدیدھا لكل أصل على حدة، إال إذا كان األصل ال یحقق تدفقات نقدیة واردة ومستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة للموجودات  
ة تولید النقد القیمة القابلة لالسترداد، یعتبر األصل منخفض القیمة ویتم  أو مجموعات من الموجودات. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو وحد 

الحالیة باستخدام  تخفیضھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد. ولتقدیر القیمة من االستخدام، فإنھ یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا  
لیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحدید القیمة العادلة ناقصاً تكالیف  معدل خصم قبل الضریبة یعكس تقییمات السوق الحا

   البیع، تستخدم طریق تقییم مناسبة.
 

لتي  یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة من العملیات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاریف بما یتوافق مع وظیفة الموجودات ا
 خفضت قیمھا. ان
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۹ 

 األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التحوط  ۲-۱۲-۳
 

التدفقات  تُقاس المشتقات بالقیمة العادلة ویتم إثبات أي تكالیف معامالت ذات صلة في الربح أو الخسارة. عندما یتم تخصیص المشتقات كأداة تحوط  
الملكیة.  النقدیة، یتم إثبات الجزء الفعال من التغیرات بالقیمة العادلة للمشتقات في الدخل الشامل اآلخر ویتراكم في احتیاطي منفصل ضمن حقوق  

المتحوطة على الربح  یتم إعادة تصنیف المبلغ المتراكم في حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة في الفترة التي تؤثر خاللھا التدفقات النقدیة المتوقعة  
یفي مبلغ    أو الخسارة أو یؤثر البند الذي یتم تغطیة مخاطره على الربح أو الخسارة. في الحاالت التي ال یتوقع فیھا حدوث المعاملة المتحوطة، ال

تصنیفھا، یتم التوقف عن محاسبة التحوط    التحوط بمعاییر محاسبة التحوط أو ینتھي سریان أداة التحوط أو یتم بیعھا أو إنھائھا أو تنفیذھا أو إذا ألغي 
 رة. بأثر مستقبلي. في الحاالت التي ال یتوقع فیھا حدوث المعاملة، یتم إعادة تصنیف المبلغ المتراكم في حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسا

 
بند المتحوط وأداة التحوط. تدخل المجموعة في  یتم تحدید فعالیة التحوط عند بدء عالقة التحوط وبشكل دوري لضمان وجود عالقة اقتصادیة بین ال

ي للفعالیة  عالقات التحوط في حالة التطابق التام للشروط الھامة ألداة التحوط مع شروط البند المتحوط لھ. تقوم المجموعة بإجراء تقییم نوعي وكمّ 
 لخسارة، ضمن إیرادات / (خسائر) تشغیلیة أخرى. في كل تاریخ تقریر. یتم إثبات الجزء غیر الفعال، إذا كان جوھریاً، في الربح أو ا

  
وقع إجراء  عند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة بتوثیق العالقة االقتصادیة بین أدوات التحوط والبند الذي تم التحوط لھ بما في ذلك إذا كان یت

افھا واستراتیجیتھا إلدارة المخاطر لتنفیذ معامالت التحوط الخاصة  مقاصة للتغییرات في التدفقات النقدیة ألدوات التحوط. تقوم المجموعة بتوثیق أھد
 بھا.

 
تحوط لھ  یتم تصنیف القیمة العادلة لمشتقات التحوط ضمن الموجودات أو المطلوبات غیر المتداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقیة للبند الم

 شھراً.  ۱۲ة إذا قلت تلك الفترة عن شھراً، وضمن الموجودات أو المطلوبات المتداول ۱۲أكثر من 
 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة  ٤-۲-۱۲
 

ماً في إجراء  یتم إجراء المقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة وإثبات الصافي بالقوائم المالیة الموحدة عندما یكون لدى المجموعة حق نافذ نظا
 الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت. المقاصة والنیة إما للتسویة على أساس  

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وغیر المالیة  ۲-۱۳

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  ۲-۱۳-۱

 
المالیة النخفاض في قیمتھا. وفي حالة  تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غیر  

ثل قیمة  وجود مثل ھذا المؤشر، أو عندما یستدعي األمر فحص انخفاض القیمة لألصل سنویا، تُقدر المجموعة القیمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتم
") ناقصا تكالیف البیع أو القیمة من االستخدام، أیھما أعلى،  األصل القابلة لالسترداد في القیمة العادلة لألصل أو لوحدة تولید النقد ("وحدة تولید النقد

األخرى  ویتم تحدیدھا لكل أصل على حدة، إال إذا كان األصل ال یحقق تدفقات نقدیة واردة ومستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة للموجودات  
ة تولید النقد القیمة القابلة لالسترداد، یعتبر األصل منخفض القیمة ویتم  أو مجموعات من الموجودات. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو وحد 

الحالیة باستخدام  تخفیضھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد. ولتقدیر القیمة من االستخدام، فإنھ یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا  
لیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحدید القیمة العادلة ناقصاً تكالیف  معدل خصم قبل الضریبة یعكس تقییمات السوق الحا

   البیع، تستخدم طریق تقییم مناسبة.
 

لتي  یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة من العملیات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاریف بما یتوافق مع وظیفة الموجودات ا
 خفضت قیمھا. ان
  

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۰ 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة  ۲-۱۳-۲
 

بل. تعتمد منھجیة  تقوم المجموعة بتقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة المتعلقة بموجوداتھا المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة على أساس استطالع المستق
زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان. یفترض وجود زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان في حال  االنخفاض في القیمة المطبقة على ما إذا كانت ھناك  

 یوماً عن سداد المدفوعات التعاقدیة.  ۳۰تعثر المدین لفترة تزید عن 
 

والذي یشترط    ۹ر المالي رقم  بالنسبة للذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود، تطبق المجموعة المنھج المبسط الذي یسمح بھ المعیار الدولي للتقری 
رة إلى الربح  إثبات الخسائر المتوقعة على مدى أعمار ھذه الذمم اعتباراً من اإلثبات المبدئي للموجودات المالیة ذات الصلة. ویتم تحمیل مبلغ الخسا

 أو الخسارة. 
 

التصنیف االئتماني ذات السمعة الطیبة للتصنیف االئتماني المعني  تعتمد معدالت الخسارة على احتمال التخلف عن السداد المحددة من قبل وكاالت 
ة العمیل  لعمالء المجموعة. یتم تعدیل معدالت الخسارة لتعكس المعلومات الحالیة والمستقبلیة على العوامل االقتصادیة الكلیة التي تؤثر على قدر 

في التضخم للسنة القادمة في المملكة العربیة السعودیة باعتباره العامل األكثر لتسویة الذمم المدینة. وقد حددت المجموعة معدل الزیادة المتوقع  
 مالءمة، وبالتالي تقوم بتعدیل معدالت الخسارة على أساس ھذه التغییرات المتوقعة. 

 
التي تشیر إلى عدم وجود  یتم شطب الذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود عندما ال یوجد أي توقع معقول الستردادھا. وتتضمن المؤشرات  

مجموعة  توقعات معقولة لالسترداد، من بین أمور أخرى، انخفاض كبیر في الجدارة االئتمانیة للعمیل وفشل العمیل في االتفاق على خطة سداد مع ال
 یوماً.  ۷۳۰والفشل في أداء مدفوعات تعاقدیة متأخرة السداد لفترة تزید عن 

 
شھًرا لتقییم االنخفاض في    ۱۲األخرى ذات مخاطر ائتمان منخفضة، وبالتالي تم استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة  تعتبر الموجودات المالیة  

   القیمة.
 

 مخزون  ۲-۱٤
 

یتم تحدید    یمثل المخزون بشكل أساسي قطع الغیار والمواد االستھالكیة، والتي تقید على أساس التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل.
اض في  التكلفة باستخدام طریقة المتوسط المرجح. في تاریخ كل تقریر، یتم تقییم قطع الغیار ومستھلكات لتحدید انخفاض القیمة. في حالة االنخف

لربح أو الخسارة. یتم  قیمة قطع الغیار والمواد االستھالكیة، یتم تخفیض القیمة الدفتریة لھا، ویتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة مباشرة في ا 
رصد مخصص مخزون بطيء الحركة بعد األخذ بعین االعتبار عوامل متعددة بما في ذلك أعمال بنود المخزون واالستعمال التاریخي واالستخدام  

 المتوقع في المستقبل. 
 

 ذمم مدینة تجاریة  ۲-۱٥
 

سیاق األعمال االعتیادیة. وإن كان من المتوقع تحصیل ھذه الذمم في    تُعد الذمم المدینة التجاریة مبالغ مطلوبة من العمالء للخدمات المقدمة في
جاریة  غضون سنة واحدة أو أقل، یتم تصنیفھا كموجودات متداولة. وخالفاً لذلك یتم عرضھا كموجودات غیر متداولة. یتم إثبات الذمم المدینة الت

ل جوھریة عند إثباتھا بالقیمة العادلة. تقاس الذمم المدینة التجاریة الحقاً بالتكلفة  مبدئیاً بمبلغ المقابل غیر المشروط ما لم تحتوي على مكونات تموی
   المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ناقصاً مخصص االنخفاض في قیمة الخسارة االئتمانیة المتوقعة. 

 
 نقد وما یماثلھ  ۲-۱٦

 
التدفقات النقدیة الموحدة، یشتمل النقد وما یماثلھ على النقد في الصندوق والودائع لدى  لغرض عرض قائمة المركز المالي الموحدة وعرض قائمة  

ھزة للتحویل  البنوك، واالستثمارات األخرى قصیرة األجل ذات السیولة العالیة التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل والتي تكون جا
 غیر ھامة للتغیرات في القیمة. إلى مبالغ نقدیة معلومة وتخضع لمخاطر 

 
 رأس المال  ۲-۱۷

 
   تصنف األسھم العادیة كحقوق ملكیة.

  

ق-111

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۱ 

 ذمم دائنة تجاریة  ۲-۱۸
 

لموردین.  الذمم الدائنة التجاریة ھي عبارة عن التزامات بسداد قیمة البضائع والخدمات التي یتم الحصول علیھا في سیاق األعمال االعتیادیة من ا
الدائنة التجاریة كمطلوبات متداولة إذا كانت ھذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال یتم عرضھا كمطلوبات غیر  یتم تصنیف الذمم 

 الفعلي.  متداولة. ویتم إثبات الذمم الدائنة التجاریة مبدئیاً بالقیمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة
 

 راضات اقت ۲-۱۹
 

بالقیمة العادلة (باعتبارھا متحصالت تم استالمھا) صافیة من تكالیف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. وعقب  اإلثبات    یتم إثبات االقتراضات مبدئیاً 
المتحصالت (صافیة من تكالیف المعاملة)  المبدئي، تقاس االقتراضات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إثبات أي فرق بین 
 والقیمة المستردة في الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 

 
الفرق بین القیمة الدفتریة  تُلغى االقتراضات من قائمة المركز المالي الموحدة عند تنفیذ االلتزام المحدد في العقد، أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. ویتم إثبات  

الموجودات غیر النقدیة المحولة أو المط المدفوع، بما في ذلك أي من  إنھاؤه أو تحویلھ إلى طرف آخر والمقابل  الذي تم  المالي  لوبات  لاللتزام 
االقتراضات كمطلوبا  یتم تصنیف  تمویل.  تكالیف  أو  كإیرادات أخرى  الموحدة  الشامل  الدخل  قائمة  لدى  المفترضة، في  یتوفر  لم  ما  متداولة  ت 

 المجموعة حق غیر مشروط بتأجیل تسویة االلتزام لفترة ال تقل عن اثنى عشر شھراً بعد فترة التقریر. 
 

 تكالیف االقتراض  ۲-۲۰
 

الفترة الزمنیة المطلوبة  إن تكالیف االقتراض العامة والمحددة العائدة مباشرةً إلى اقتناء أو تشیید أو إنتاج الموجودات المؤھلة تتم رسملتھا خالل  
  الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المقصود منھ أو بیعھ. الموجودات المؤھلة ھي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنیة كبیرة لكي

حددة ریثما یتم إنفاقھا على  تصبح جاھزة لالستخدام المرجو منھا أو بیعھا. یتم خصم إیراد االستثمار المتحقق من االستثمار المؤقت القتراضات م
ا  الموجودات المؤھلة وذلك من تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة. تدرج تكالیف االقتراضات األخرى ضمن المصاریف في السنة التي یتم تكبدھ

 فیھا في الربح أو الخسارة. 
 

 التزامات منافع الموظفین ۲-۲۱
 

لمنافع م ا بعد الخدمة للموظفین حسب خطة منافع محددة تتفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة  تدیر الشركة وشركتھا التابعة نظاماً واحداً 
 العربیة السعودیة بناًء على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة للموظف. 

 
اري مستقل بناء على طریقة  ال یتم تمویل خطط منافع ما بعد الخدمة. وبالتالي، فإن تقییمات االلتزامات بموجب الخطط یتم تنفیذھا من قبل خبیر اكتو 

او في كل سنة من  الوحدة االئتمانیة الُمقّدرة. إن التكالیف المتعلقة بھذه الخطط تتكون أساسا من القیمة الحالیة للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متس
   سنوات الخدمة والفائدة على ھذا االلتزام فیما یتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.

 
 لخسارة. ثبات تكالیف الخدمة الحالیة والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة وعكس االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة مباشرةً في الربح أو ا یتم إ 

 
الشامل اآلخر ویتم  یتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس التي تنشأ من تعدیالت الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة مباشرةً في الدخل  

 تحویلھا الى أرباح مبقاة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة في الفترة التي تحدث فیھا. 
 

كتكالیف خدمة    یتم إثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعدیالت أو تقلیصات النظام فوراً في الربح أو الخسارة
  تعتمد مدفوعات نھایة الخدمة على رواتب الموظفین النھائیة والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما ھو موضح في نظام العمل في المملكة  سابقة.

 العربیة السعودیة. 
  

ق-112

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۱ 

 ذمم دائنة تجاریة  ۲-۱۸
 

لموردین.  الذمم الدائنة التجاریة ھي عبارة عن التزامات بسداد قیمة البضائع والخدمات التي یتم الحصول علیھا في سیاق األعمال االعتیادیة من ا
الدائنة التجاریة كمطلوبات متداولة إذا كانت ھذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال یتم عرضھا كمطلوبات غیر  یتم تصنیف الذمم 

 الفعلي.  متداولة. ویتم إثبات الذمم الدائنة التجاریة مبدئیاً بالقیمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة
 

 راضات اقت ۲-۱۹
 

بالقیمة العادلة (باعتبارھا متحصالت تم استالمھا) صافیة من تكالیف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. وعقب  اإلثبات    یتم إثبات االقتراضات مبدئیاً 
المتحصالت (صافیة من تكالیف المعاملة)  المبدئي، تقاس االقتراضات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إثبات أي فرق بین 
 والقیمة المستردة في الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 

 
الفرق بین القیمة الدفتریة  تُلغى االقتراضات من قائمة المركز المالي الموحدة عند تنفیذ االلتزام المحدد في العقد، أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. ویتم إثبات  

الموجودات غیر النقدیة المحولة أو المط المدفوع، بما في ذلك أي من  إنھاؤه أو تحویلھ إلى طرف آخر والمقابل  الذي تم  المالي  لوبات  لاللتزام 
االقتراضات كمطلوبا  یتم تصنیف  تمویل.  تكالیف  أو  كإیرادات أخرى  الموحدة  الشامل  الدخل  قائمة  لدى  المفترضة، في  یتوفر  لم  ما  متداولة  ت 

 المجموعة حق غیر مشروط بتأجیل تسویة االلتزام لفترة ال تقل عن اثنى عشر شھراً بعد فترة التقریر. 
 

 تكالیف االقتراض  ۲-۲۰
 

الفترة الزمنیة المطلوبة  إن تكالیف االقتراض العامة والمحددة العائدة مباشرةً إلى اقتناء أو تشیید أو إنتاج الموجودات المؤھلة تتم رسملتھا خالل  
  الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المقصود منھ أو بیعھ. الموجودات المؤھلة ھي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنیة كبیرة لكي

حددة ریثما یتم إنفاقھا على  تصبح جاھزة لالستخدام المرجو منھا أو بیعھا. یتم خصم إیراد االستثمار المتحقق من االستثمار المؤقت القتراضات م
ا  الموجودات المؤھلة وذلك من تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة. تدرج تكالیف االقتراضات األخرى ضمن المصاریف في السنة التي یتم تكبدھ

 فیھا في الربح أو الخسارة. 
 

 التزامات منافع الموظفین ۲-۲۱
 

لمنافع م ا بعد الخدمة للموظفین حسب خطة منافع محددة تتفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة  تدیر الشركة وشركتھا التابعة نظاماً واحداً 
 العربیة السعودیة بناًء على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة للموظف. 

 
اري مستقل بناء على طریقة  ال یتم تمویل خطط منافع ما بعد الخدمة. وبالتالي، فإن تقییمات االلتزامات بموجب الخطط یتم تنفیذھا من قبل خبیر اكتو 

او في كل سنة من  الوحدة االئتمانیة الُمقّدرة. إن التكالیف المتعلقة بھذه الخطط تتكون أساسا من القیمة الحالیة للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متس
   سنوات الخدمة والفائدة على ھذا االلتزام فیما یتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.

 
 لخسارة. ثبات تكالیف الخدمة الحالیة والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة وعكس االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة مباشرةً في الربح أو ا یتم إ 

 
الشامل اآلخر ویتم  یتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس التي تنشأ من تعدیالت الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة مباشرةً في الدخل  

 تحویلھا الى أرباح مبقاة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة في الفترة التي تحدث فیھا. 
 

كتكالیف خدمة    یتم إثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعدیالت أو تقلیصات النظام فوراً في الربح أو الخسارة
  تعتمد مدفوعات نھایة الخدمة على رواتب الموظفین النھائیة والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما ھو موضح في نظام العمل في المملكة  سابقة.

 العربیة السعودیة. 
  

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۲ 

 التقاریر القطاعیة  ۲-۲۲
 

خاللھا إیرادات وتتكبد مصاریف، بما في ذلك  إن القطاعات التشغیلیة ھي أحد مكونات المجموعة التي تشارك في أنشطة األعمال التي قد تحقق من  
نتظم  اإلیرادات والمصاریف التي تتعلق بالمعامالت مع أي مكونات أخرى لدى المجموعة. یتم فحص النتائج التشغیلیة للقطاعات التشغیلیة بشكل م

رد التي سیتم تخصیصھا للقطاع وتقییم أدائھ، والتي  من قبل المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة للمجموعة التخاذ القرارات حول الموا
 تتوفر معلومات مالیة منفصلة عنھا. 

 
عتباره المسؤول  وقد قام مجلس إدارة الشركة بتقییم األداء المالي والمركز المالي للشركة، واتخاذ القرارات االستراتیجیة. وتم تحدید مجلس اإلدارة با

 ة. الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلی
 

ادات وتشتمل  تمثل نتائج القطاعات التي یتم إعداد تقریر عنھا إلى المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة للمجموعة اإلیرادات وتكلفة اإلیر
 على البنود العائدة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي یمكن تخصیصھا على أساس معقول. 

 
 ربحیة السھم  ۲-۲۳

 
ف  ربحیة السھم األساسیة والمخفّضة بتقسیم الربح للسنة العائد إلى مساھمي الشركة، باستثناء أي تكالیف متكبدة لخدمة حقوق الملكیة بخالیتم حساب  

 األسھم العادیة على المتوسط المرجح لألسھم العادیة القائمة خالل السنة. 
 

   توزیعات أرباح ۲-۲٤
 

 ة الموحدة في الفترة التي یتم الموافقة علیھا من قبل المساھمین في الشركة.یتم تسجیل توزیعات األرباح في القوائم المالی
 

   تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة ۳
 

لل المعروضة  المبالغ  على  تؤثر  وأحكام  تقدیرات  استخدام  المالي  للتقریر  الدولیة  للمعاییر  وفقاً  الموحدة  المالیة  القوائم  إعداد  موجودات  یتطلب 
ترة  والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاریخ التقریر، وكذلك المبالغ المعروضة لإلیرادات والمصاریف خالل ف

تقد أن  یعالتقریر. یتم تقییم التقدیرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة التي  
یفھا، مع  تكون مناسبة للظروف. تقوم المجموعة بعمل تقدیرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادراً ما تتساوى نتائج التقدیرات المحاسبیة، وفقاً لتعر

والمطلوبات خالل    النتائج الفعلیة المتعلقة بھا. إن التقدیرات التي تحتوي على مخاطر بالتسبب في تعدیل جوھري في القیمة الدفتریة للموجودات
 فترة االثني عشر شھراً التالیة یتم مناقشتھا أدناه: 

 
 التزامات منافع الموظفین  )أ(

 
لمز االكتواریة.  النصیحة  على  بناء  الموظفین  منافع  اللتزامات  الحالیة  القیمة  لتقییم  االكتواریة  االفتراضات  بعض  بتطبیق  اإلدارة  من قامت  ید 

 .۲۱التفاصیل، انظر اإلیضاح رقم 
 

 انخفاض في قیمة ممتلكات ومعدات  )ب(
 

، باختبار الموجودات أو وحدات تولید النقد لتحدید االنخفاض في القیمة عند  ۱-۱۳-۲تقوم اإلدارة وفقاً للسیاسة المحاسبیة الواردة في اإلیضاح رقم  
ف التي قد تشیر إلى أن قیمة أصل أو وحدة  وجود مؤشرات انخفاض في القیمة. من بین مؤشرات أخرى، فإن األحداث أو التغییرات في الظرو 

 تولید النقد قد انخفضت قیمتھا بشكل أساسي تتضمن ما یلي: 
 

 انخفاض جوھري في أسعار السوق للخدمات المقدمة من قبل المجموعة؛ •
التدفقات النقدیة الحالیة والمقدرة؛  تغییر جوھري في مدى أو طریقة استخدام األصل، أو في حالتھ المادیة بما في ذلك انخفاض كبیر في   •

 و
 خسارة تشغیل الفترة الحالیة مقترنة بخسائر التشغیل أو التدفقات النقدیة السابقة والمتوقعة.  •

 
تدفقات  ة بال تحدد اإلدارة المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات على أساس حسابات قیمة االستخدام. تتطلب ھذه الحسابات استخدام التقدیرات المتعلق

  النقدیة المستقبلیة واستخدام معدل خصم مناسب ینطبق على ظروف المجموعة.
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۳ 

النتا  تأثیر على  ذلك  یترتب على  وقد  بشكل سلبي  االستخدام  قیمة  المستخدمة في حسابات  التقدیرات  تغییر  المستقبلیة في  األحداث  تتسبب  ئج  قد 
الحساسیة حول التقدیرات. ال یوجد أي تقدیرات قد ینتج عنھا تغییرات محتملة بشكل معقول بحیث تؤدي  المستقبلیة للمجموعة. قامت اإلدارة بتحلیل  

   إلى تجاوز القیمة الدفتریة للقیمة القابلة لالسترداد للموجودات مما یؤدي إلى خسائر انخفاض في القیمة في الفترات المستقبلیة.
 

   األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعّدات ) ج(
 

ب األخذ  بعد  التقدیر  ھذا  ویُحدَّد  االستھالك.  والمعدات لغرض حساب  للممتلكات  المقدرة  اإلنتاجیة  األعمار  بتحدید  المجموعة  إدارة  االعتبار  تقوم 
لمستقبلي عندما  االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. یتم فحص القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویاً ویتم تعدیل مصروف االستھالك ا

دیسمبر    ۳۱للتغیر في األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات. في    ۸تختلف األعمار اإلنتاجیة عن التقدیرات السابقة. انظر اإلیضاح رقم  
األخرى ثابتة، فإن الربح  مقابل األعمار اإلنتاجیة الحالیة مع بقاء جمیع المتغیرات    ٪۱۰، لو زادت أو انخفضت األعمار اإلنتاجیة بنسبة  ۲۰۲۱

 ملیون لایر سعودي.   ٥۳٫۹للسنة سیكون أعلى أو أقل بمبلغ 
 

 إیرادات  ٤
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ۱٬۹٦۲٬۷۰٤٬۱۷٤ ۱٬٦٥۰٬۲۰۰٬٥٥٦ ۱-٤ الحفر  إیرادات 
 ٤٥۱٬۹۲۰٬۲۸۱ ٤۲۳٬۸٦۲٬۹۷٥  الحفارات  نقل إیرادات 
 ٦٥٬٤۸۳٬۱۳٤ ۳٦٬٥۳۸٬۸۹۹ ۲-٤ التجھیز إیرادات 

 ٥۲٬٤٥۸٬۹۹۱ ۸۸٬۳٦٦٬۰۸۲  أخرى وإیرادات تموین
  ۲٬۱۹۸٬۹٦۸٬٥۱۲ ۲٬٥۳۲٬٥٦٦٬٥۸۰ 

 
دة باستثناء  ال تتوقع المجموعة وجود أي عقود تكون فیھا الفترة بین نقل الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل والمسددة من قبل العمیل تزید عن سنة واح

المعامالت مقابل القیمة الزمنیة للنقود. وبموجب العقود المبرمة مع  االستبقاءات التعاقدیة في بعض   یتم تعدیل أسعار  الحاالت. ونتیجة لذلك، ال 
 العمالء، ال یوجد ھناك مقابل تمویل أو مقابل غیر نقدي أو مقابل مستحق الدفع إلى العمیل المعني من سعر المعامالت.

 
 إیرادات الحفر  ۱-٤

 
اإلیرادات من أنشطة الحفر وفقًا لألسعار المتفق علیھا بموجب شروط عقود الحفر، والتي تشمل مكونات خدمة وإیجار متساویة تقریبًا.  تم إثبات  

 فیما یلي مكون اإلیجار لإلیرادات المستقبلیة من أنشطة الحفر بموجب ھذه العقود:
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۱٬۰٥٤٬۳۸۲٬٤۹۹ ٦٤۰٬٤۰٦٬٥۱۳  واحدة  سنة  خالل
 ۳٦۷٬٦٥٥٬٦۱۲ ۲۸۱٬۲۰٤٬٤۷۱  سنتین  خالل
 ۱٦٥٬٥٥۷٬۹۹٦ ۱٤٤٬۱۷٥٬٤۱۰  سنوات  ثالث  خالل
 ٤۲٬۷۹٦٬۰۱۳ ٤٤٬٦٥٥٬٤٦۹  سنوات  أربع  خالل
 - ٤٤٬٦٥٥٬٤٦۹  سنوات  خمس خالل
 - ٤٤٬٦٥٥٬٤٦۹  سنوات  خمس من أكثر

  ۱٬۱۹۹٬۷٥۲٬۸۰۱ ۱٬٦۳۰٬۳۹۲٬۱۲۰ 
 

 المتوقعة إلى االتفاقیات الموقعة مع العمالء ومعدالت االستخدام المتوقعة للحفارات الرئیسیة. تستند اإلیرادات  
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۳ 

النتا  تأثیر على  ذلك  یترتب على  وقد  بشكل سلبي  االستخدام  قیمة  المستخدمة في حسابات  التقدیرات  تغییر  المستقبلیة في  األحداث  تتسبب  ئج  قد 
الحساسیة حول التقدیرات. ال یوجد أي تقدیرات قد ینتج عنھا تغییرات محتملة بشكل معقول بحیث تؤدي  المستقبلیة للمجموعة. قامت اإلدارة بتحلیل  

   إلى تجاوز القیمة الدفتریة للقیمة القابلة لالسترداد للموجودات مما یؤدي إلى خسائر انخفاض في القیمة في الفترات المستقبلیة.
 

   األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعّدات ) ج(
 

ب األخذ  بعد  التقدیر  ھذا  ویُحدَّد  االستھالك.  والمعدات لغرض حساب  للممتلكات  المقدرة  اإلنتاجیة  األعمار  بتحدید  المجموعة  إدارة  االعتبار  تقوم 
لمستقبلي عندما  االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. یتم فحص القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویاً ویتم تعدیل مصروف االستھالك ا

دیسمبر    ۳۱للتغیر في األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات. في    ۸تختلف األعمار اإلنتاجیة عن التقدیرات السابقة. انظر اإلیضاح رقم  
األخرى ثابتة، فإن الربح  مقابل األعمار اإلنتاجیة الحالیة مع بقاء جمیع المتغیرات    ٪۱۰، لو زادت أو انخفضت األعمار اإلنتاجیة بنسبة  ۲۰۲۱

 ملیون لایر سعودي.   ٥۳٫۹للسنة سیكون أعلى أو أقل بمبلغ 
 

 إیرادات  ٤
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ۱٬۹٦۲٬۷۰٤٬۱۷٤ ۱٬٦٥۰٬۲۰۰٬٥٥٦ ۱-٤ الحفر  إیرادات 
 ٤٥۱٬۹۲۰٬۲۸۱ ٤۲۳٬۸٦۲٬۹۷٥  الحفارات  نقل إیرادات 
 ٦٥٬٤۸۳٬۱۳٤ ۳٦٬٥۳۸٬۸۹۹ ۲-٤ التجھیز إیرادات 

 ٥۲٬٤٥۸٬۹۹۱ ۸۸٬۳٦٦٬۰۸۲  أخرى وإیرادات تموین
  ۲٬۱۹۸٬۹٦۸٬٥۱۲ ۲٬٥۳۲٬٥٦٦٬٥۸۰ 

 
دة باستثناء  ال تتوقع المجموعة وجود أي عقود تكون فیھا الفترة بین نقل الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل والمسددة من قبل العمیل تزید عن سنة واح

المعامالت مقابل القیمة الزمنیة للنقود. وبموجب العقود المبرمة مع  االستبقاءات التعاقدیة في بعض   یتم تعدیل أسعار  الحاالت. ونتیجة لذلك، ال 
 العمالء، ال یوجد ھناك مقابل تمویل أو مقابل غیر نقدي أو مقابل مستحق الدفع إلى العمیل المعني من سعر المعامالت.

 
 إیرادات الحفر  ۱-٤

 
اإلیرادات من أنشطة الحفر وفقًا لألسعار المتفق علیھا بموجب شروط عقود الحفر، والتي تشمل مكونات خدمة وإیجار متساویة تقریبًا.  تم إثبات  

 فیما یلي مكون اإلیجار لإلیرادات المستقبلیة من أنشطة الحفر بموجب ھذه العقود:
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۱٬۰٥٤٬۳۸۲٬٤۹۹ ٦٤۰٬٤۰٦٬٥۱۳  واحدة  سنة  خالل
 ۳٦۷٬٦٥٥٬٦۱۲ ۲۸۱٬۲۰٤٬٤۷۱  سنتین  خالل
 ۱٦٥٬٥٥۷٬۹۹٦ ۱٤٤٬۱۷٥٬٤۱۰  سنوات  ثالث  خالل
 ٤۲٬۷۹٦٬۰۱۳ ٤٤٬٦٥٥٬٤٦۹  سنوات  أربع  خالل
 - ٤٤٬٦٥٥٬٤٦۹  سنوات  خمس خالل
 - ٤٤٬٦٥٥٬٤٦۹  سنوات  خمس من أكثر

  ۱٬۱۹۹٬۷٥۲٬۸۰۱ ۱٬٦۳۰٬۳۹۲٬۱۲۰ 
 

 المتوقعة إلى االتفاقیات الموقعة مع العمالء ومعدالت االستخدام المتوقعة للحفارات الرئیسیة. تستند اإلیرادات  
 

  

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲٤ 

 إیرادات التجھیز  ۲-٤
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    إیرادات 

 ٦۹۹٬۷٥۱٬٥۰۳ ۳۳۱٬۱۳۳٬۲٥۰  ینایر  ۱
 ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰ -  إضافات 

 ) ۳۸۳٬٦۱۸٬۲٥۳( -  صلة   ذات عقود اكتمال  عند تعدیل
 ۳۳۱٬۱۳۳٬۲٥۰ ۳۳۱٬۱۳۳٬۲٥۰  دیسمبر ۳۱

    
    المتراكم  اإلطفاء

 ) ٥۹۸٬۳۰٥٬٦۹۷( ) ۲۸۰٬۱۷۰٬٥۷۸(  ینایر  ۱
 ) ٦٥٬٤۸۳٬۱۳٤( ) ۳٦٬٥۳۸٬۸۹۹(  إضافات 

 ۳۸۳٬٦۱۸٬۲٥۳ -  صلة   ذات عقود اكتمال  عند تعدیل
 ) ۲۸۰٬۱۷۰٬٥۷۸( ) ۳۱٦٬۷۰۹٬٤۷۷(  دیسمبر ۳۱

  ۱٤٬٤۲۳٬۷۷۳ ٥۰٬۹٦۲٬٦۷۲ 
 

 إیرادات التجھیز في قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة على النحو التالي: یتم عرض 
 

 ۳٦٬٥۳۸٬۹۰۱ ۸٬٤٥۸٬۷۲۱  المتداول  الجزء
 ۱٤٬٤۲۳٬۷۷۱ ٥٬۹٦٥٬۰٥۲  المتداول  غیر الجزء

  ۱٤٬٤۲۳٬۷۷۳ ٥۰٬۹٦۲٬٦۷۲ 
 

 تكلفة التجھیز  ۳-٤
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    التكلفة 

 ۳٤۳٬۳۳۹٬۲۰۹ ۱۹۳٬۹۰٦٬۲۸۳  ینایر  ۱
 ۳٬۹۳٦٬۸٦۲ -  إضافات 

 ) ۱٥۳٬۳٦۹٬۷۸۸( -  صلة   ذات عقود اكتمال  عند تعدیل
 ۱۹۳٬۹۰٦٬۲۸۳ ۱۹۳٬۹۰٦٬۲۸۳  دیسمبر ۳۱

    
    المتراكم  اإلطفاء

 ) ۲۸۲٬۰۹۸٬۰۹۷( ) ۱٦۸٬۳۹٥٬۷٤٤(  ینایر  ۱
 ) ۳۹٬٦٦۷٬٤۳٥( ) ۲۰٬٥۳۸٬٦۹۹(  إضافات 

 ۱٥۳٬۳٦۹٬۷۸۸ -  صلة   ذات عقود اكتمال  عند تعدیل
 ) ۱٦۸٬۳۹٥٬۷٤٤( ) ۱۸۸٬۹۳٤٬٤٤۳(  دیسمبر ۳۱

  ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ ۲٥٬٥۱۰٬٥۳۹ 
 

 یتم عرض تكلفة التجھیز في قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة على النحو التالي: 
 

 ۲۰٬٥۳۸٬٦۹۹ ۲٬٥۸۷٬۲٥۱  المتداول  الجزء
 ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ ۲٬۳۸٤٬٥۸۹  المتداول  غیر الجزء

  ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ ۲٥٬٥۱۰٬٥۳۹ 
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲٥ 

 تكلفة اإلیرادات  ٥
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ۹٤٥٬۸٥۸٬۳۹٤ ۹۰۸٬۹۲۹٬۸۱۹  ومنافع  وأجور رواتب
 ۷۱۸٬۱۷۰٬۸٥٤ ٥۳۳٬۹۳۰٬۲۱۷ ۱۰ ، ۸ استھالك 

 ۱۰۳٬٥٦٥٬٤۲٥ ۹۲٬۲۸۹٬۳۷۷  استھالكیة  ومواد صیانة
 ۱٤۸٬۸۸٦٬۲۸٥ ۱۱۹٬٥٥۱٬٦٤۳  نقل

 ۳۹٬٦٦۷٬٤۳٥ ۲۰٬٥۳۸٬٦۹۹ ۲-٤ التجھیز  تكلفة
 - ٦٬۷۰۸٬۷۰٥  لالسترداد  قابلة  غیر مقدمة دفعاتمخصص مقابل 

 ۲۲٬۷۱٦٬۹۳٤ ٥٬۸۲۱٬۳٥۸  الحفارات  نقل  مصاریف
 ۳٬۲٤۷٬٥۲۲ ۱٤٬٦٦٤٬۰۰۲ ۱۱ متقادم  مخزون مخصص

 ۲۷٬۳٥٥٬۹۹۸ ۲۷٬٦۲٤٬٥۳۰  أخرى
  ۱٬۷۳۰٬۰٥۸٬۳٥۰ ۲٬۰۰۹٬٤٦۸٬۸٤۷ 

 
   مصاریف عمومیة وإداریة ٦

 
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ۷۷٬۰۸۲٬۳۹۱ ۷۸٬۲۸۸٬٦۸٥  ومنافع  رواتب
 ٦٬۲۳۳٬٦۳۸ ۳٬٦٤٤٬۱۱۰  مھنیة  خدمات

 ۸٬۳٥۳٬۹٤۹ ۸٬۰۹٥٬۷۲۸ ۱۰ ، ۸ استھالك 
 ٥٬۷٥۱٬۳۳٥ ٥٬۷٦۳٬۸۲٦ ۹ إطفاء 
 ۲٬۹۹٥٬۹٦۱ ۳٬۲۸۱٬۸٥۹  مكتبیة  لوازم
 ۲۳٬۳۸۲٬۷۸۷ ٦٬۲۸۲٬۹٦۰  أخرى

  ۱۰٥٬۳٥۷٬۱٦۸ ۱۲۳٬۸۰۰٬۰٦۱ 
 

 تكالیف تمویل  ۷
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ٤٦٬۷۷۳٬۳٥۳ ۲٦٬٥٦۸٬۸٥٦  مرابحة  قروض على تمویل تكالیف
 ۱٤٬۳۳۱٬۷۸۰ ۱۱٬۰٤۰٬۸۹۱  مشتقات  على تمویل تكالیف
 ۲٤۷٬۳۳۸ ۱۹۰٬۲۹۸ ۱۰ إیجاریة  مطلوبات  على تمویل تكالیف
 ۱٬۳٦٤٬٦۷٤ ۱۸٥٬۹۹۲  أخرى  تمویل تكالیف

  ۳۷٬۹۸٦٬۰۳۷ ٦۲٬۷۱۷٬۱٤٥ 
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲٥ 

 تكلفة اإلیرادات  ٥
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ۹٤٥٬۸٥۸٬۳۹٤ ۹۰۸٬۹۲۹٬۸۱۹  ومنافع  وأجور رواتب
 ۷۱۸٬۱۷۰٬۸٥٤ ٥۳۳٬۹۳۰٬۲۱۷ ۱۰ ، ۸ استھالك 

 ۱۰۳٬٥٦٥٬٤۲٥ ۹۲٬۲۸۹٬۳۷۷  استھالكیة  ومواد صیانة
 ۱٤۸٬۸۸٦٬۲۸٥ ۱۱۹٬٥٥۱٬٦٤۳  نقل

 ۳۹٬٦٦۷٬٤۳٥ ۲۰٬٥۳۸٬٦۹۹ ۲-٤ التجھیز  تكلفة
 - ٦٬۷۰۸٬۷۰٥  لالسترداد  قابلة  غیر مقدمة دفعاتمخصص مقابل 

 ۲۲٬۷۱٦٬۹۳٤ ٥٬۸۲۱٬۳٥۸  الحفارات  نقل  مصاریف
 ۳٬۲٤۷٬٥۲۲ ۱٤٬٦٦٤٬۰۰۲ ۱۱ متقادم  مخزون مخصص

 ۲۷٬۳٥٥٬۹۹۸ ۲۷٬٦۲٤٬٥۳۰  أخرى
  ۱٬۷۳۰٬۰٥۸٬۳٥۰ ۲٬۰۰۹٬٤٦۸٬۸٤۷ 

 
   مصاریف عمومیة وإداریة ٦

 
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ۷۷٬۰۸۲٬۳۹۱ ۷۸٬۲۸۸٬٦۸٥  ومنافع  رواتب
 ٦٬۲۳۳٬٦۳۸ ۳٬٦٤٤٬۱۱۰  مھنیة  خدمات

 ۸٬۳٥۳٬۹٤۹ ۸٬۰۹٥٬۷۲۸ ۱۰ ، ۸ استھالك 
 ٥٬۷٥۱٬۳۳٥ ٥٬۷٦۳٬۸۲٦ ۹ إطفاء 
 ۲٬۹۹٥٬۹٦۱ ۳٬۲۸۱٬۸٥۹  مكتبیة  لوازم
 ۲۳٬۳۸۲٬۷۸۷ ٦٬۲۸۲٬۹٦۰  أخرى

  ۱۰٥٬۳٥۷٬۱٦۸ ۱۲۳٬۸۰۰٬۰٦۱ 
 

 تكالیف تمویل  ۷
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ٤٦٬۷۷۳٬۳٥۳ ۲٦٬٥٦۸٬۸٥٦  مرابحة  قروض على تمویل تكالیف
 ۱٤٬۳۳۱٬۷۸۰ ۱۱٬۰٤۰٬۸۹۱  مشتقات  على تمویل تكالیف
 ۲٤۷٬۳۳۸ ۱۹۰٬۲۹۸ ۱۰ إیجاریة  مطلوبات  على تمویل تكالیف
 ۱٬۳٦٤٬٦۷٤ ۱۸٥٬۹۹۲  أخرى  تمویل تكالیف

  ۳۷٬۹۸٦٬۰۳۷ ٦۲٬۷۱۷٬۱٤٥ 
 
 

شركة الحفر العربیة 
 

(شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 
 

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
إی

۳۱
  

دیسمبر 
۲۰۲۱

 
ت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

(جمیع المبالغ بالریاال
 

 

۲٦
 

۸ 
ممتلكات  

ومعدات 
 

 
 

۱ 
ینایر 

 
ضافات 

إ
 

استبعادات
   /

تحویالت
 

۳۱
 

دیسمبر 
 

۲۰۲۱
 

 
 

 
 

التكلفة 
 

 
 

 
 

ض 
أر

 
۸۸٬۲۳٦٬۲٥۰

 
- 

- 
۸۸٬۲۳٦٬۲٥۰

 
مبان
 

ومساكن
 

جاھزة 
 

۸٦٬۱۸۲٬۷۰۲
 

- 
۱۳٬۲۰۲٬۹٦۷

 
۹۹٬۳۸٥٬٦٦۹

 
صة

من
 

الحفر
 

ت
وآال

 
ت 

ومعدا
 

۱۰٬۸۸۸٬۷۸۳٬٦۸۳
 

- 
)

٦۲٬٥٦٦٬۱۲۹
 ( 

۱۰٬۸۲٦٬۲۱۷٬٥٥٤
 

ث
أثا

 
ت 

وتجھیزا
 

ت
ومعدا

 
مكتبیّة 

 
۱۰٦٬۰۳۹٬٤۷۹

 
- 

٤٬۹۷۹٬٤۷٦
 

۱۱۱٬۰۱۸٬۹٥٥
 

ت
سیارا

 
ت 

وشاحنا
 

۱٥۹٬۰۲۰٬۰۸۳
 

- 
)

۱۳٬۳٤۸٬۳۲۹
 ( 

۱٤٥٬٦۷۱٬۷٥٤
 

ت
إنشاءا

  
ت

تح
  

التنفیذ 
 

۱٤۲٬۳۰۹٬۰۱۸
 

۲٤۷٬٦۲۷٬۲۸۲
 

)
۲٥۸٬٤۱٥٬٦٥۳

 ( 
۱۳۱٬٥۲۰٬٦٤۷

 
 

۱۱٬٤۷۰٬٥۷۱٬۲۱٥
 

۲٤۷٬٦۲۷٬۲۸۲
 

)
۳۱٦٬۱٤۷٬٦٦۸

 ( 
۱۱٬٤۰۲٬۰٥۰٬۸۲۹

 
 

 
 

 
 

االستھالك
 

المتراكم
  

ض
واالنخفا

 
في
 

القیمة 
 

 
 

مبان
 

ومساكن
 

جاھزة 
 

)
۲۰٬۲۷٤٬۹۳۹

 ( 
)

۲٬٥۰٤٬۸۱۰
 ( 

- 
)

۲۲٬۷۷۹٬۷٤۹
 ( 

صة
من

 
الحفر
 

ت
وآال

 
ت 

ومعدا
 

)
٥٬۷۲٤٬۹۳۰٬٤٤۱

 ( 
)

٥۰۹٬٦۱٥٬۱۲۱
 ( 

۲۹٤٬٦۸٦٬۳۳۱
 

)
٥٬۹۳۹٬۸٥۹٬۲۳۱

 ( 
ث

أثا
 

ت 
وتجھیزا

 
ت

ومعدا
 

مكتبیّة 
 

)
٥٥٬٥۷٥٬۱۰۸

 ( 
)

۸٬٦۸۳٬٦٥٤
 ( 

- 
)

٦٤٬۲٥۸٬۷٦۲
 ( 

ت
سیارا

 
ت 

وشاحنا
 

)
۱۰۷٬٥۷۸٬٦٦۲

 ( 
)

۱۸٬۲٥۷٬٤۹٥
 ( 

۹٬٥٦۷٬۱۰۷
 

)
۱۱٦٬۲٦۹٬۰٥۰

 ( 
 

)
٥٬۹۰۸٬۳٥۹٬۱٥۰

 ( 
)

٥۳۹٬۰٦۱٬۰۸۰
 ( 

۳۰٤٬۲٥۳٬٤۳۸
 

)
٦٬۱٤۳٬۱٦٦٬۷۹۲

 ( 
صافي

  
القیمة
 

الدفتریة 
 

٥٬٥٦۲٬۲۱۲٬۰٦٥
 

 
 

٥٬۲٥۸٬۸۸٤٬۰۳۷
 

 
خالل  

۲۰۲۱
، انتھى الفریق الفني الداخلي للشركة من نتائج  

ت
ت، مع األخذ في االعتبار عوامل متعددة بما في ذلك التغیرا

ت والمعدا
ت واآلال

صیلیة إلعادة تقییم األعمار اإلنتاجیة للحفارا
عملیة تف

  
التكنولوجیة واالستخدام التاریخي  

ت إدارة الشركة بتعد
ف السوق. نتیجة لھذه العملیة، قام

ت الحدیثة األخرى في ظرو
ت مماثلة والتغیرا

لموجودا
یل نطاق األعمار اإلنتاجیة لحفاراتھا وآالتھا ومعداتھا من " 

۷  -
  

۲۰
  

سنة" إلى " 
۷  -

  
۳۰

  
سنة" اعتباًرا من  

۱  
ینایر 

۲۰۲۱
ت للسنة المنتھیة في  

ت تكلفة االستھالك وتكلفة اإلیرادا
ض

ت المحاسبیة. نتیجة لذلك، انخف
، واعتباره تغیًرا في التقدیرا

۳۱
  

دیسمبر  
۲۰۲۱

  
بمبلغ  

۱۹۹٫۲
  

لایر
ملیون 

 سعودي، وارتفع الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة  
المنتھیة في 

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱
 

بمبلغ  
۱۹۹٫۲
 

لایر سعودي مقارنة بما لو تم استخدام األعمار اإلنتاجیة السابقة.
ملیون 
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شركة الحفر العربیة 
 

(شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 
 

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
إی

۳۱
  

دیسمبر 
۲۰۲۱

 
(جمیع المبالغ 

ت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
بالریاال

 
 

۲۷
 

 
۱ 

ینایر 
 

ضافات 
إ

 
استبعادات

   /
تحویالت

 
۳۱
 

دیسمبر 
 

۲۰۲۰
 

 
 

 
 

التكلفة 
 

 
 

 
 

ض 
أر

 
۸۸٬۲۳٦٬۲٥۰

 
- 

- 
۸۸٬۲۳٦٬۲٥۰

 
مبان
 

ومساكن
 

جاھزة 
 

۸٦٬۱۸۲٬۷۰۲
 

- 
- 

۸٦٬۱۸۲٬۷۰۲
 

صة
من

 
الحفر
 

ت
وآال

 
ت 

ومعدا
 

۱۰٬۳٥۱٬٤۰۸٬۲۷٥
 

- 
٥۳۷٬۳۷٥٬٤۰۸

 
۱۰٬۸۸۸٬۷۸۳٬٦۸۳

 
ث

أثا
 

ت 
وتجھیزا

 
ت

ومعدا
 

مكتبیّة 
 

۱۰٥٬۹٦۷٬۲۳٥
 

- 
۷۲٬۲٤٤

 
۱۰٦٬۰۳۹٬٤۷۹

 
ت

سیارا
 

ت 
وشاحنا

 
۱٥۹٬۰۲۰٬۰۸۳

 
- 

- 
۱٥۹٬۰۲۰٬۰۸۳

 
ت

إنشاءا
  

ت
تح

  
التنفیذ 

 
۱۹۳٬٤۳٤٬٥٥۸

 
٤۸٦٬۳۲۲٬۱۱۲

 
)

٥۳۷٬٤٤۷٬٦٥۲
 ( 

۱٤۲٬۳۰۹٬۰۱۸
 

 
۱۰٬۹۸٤٬۲٤۹٬۱۰۳

 
٤۸٦٬۳۲۲٬۱۱۲

 
- 

۱۱٬٤۷۰٬٥۷۱٬۲۱٥
 

 
 

 
 

 
االستھالك
 

المتراكم
  

ض
واالنخفا

 
في
 

القیمة 
 

 
 

 
مبان
 

ومساكن
 

جاھزة 
 

)
۱۷٬۹۲۷٬٥۱٦

 ( 
)

۲٬۳٤۷٬٤۲۳
 ( 

- 
)

۲۰٬۲۷٤٬۹۳۹
 ( 

صة
من

 
الحفر
 

ت
وآال

 
ت 

ومعدا
 

)
٥٬۰۳٥٬٦۸۱٬۷٦۷

 ( 
)

٦۸۹٬۲٤۸٬٦۷٤
 ( 

- 
)

٥٬۷۲٤٬۹۳۰٬٤٤۱
 ( 

ث
أثا

 
ت 

وتجھیزا
 

ت
ومعدا

 
مكتبیّة 

 
)

٤۷٬٦۹٦٬٤۱۰
 ( 

)
۷٬۸۷۸٬٦۹۸

 ( 
- 

)
٥٥٬٥۷٥٬۱۰۸

 ( 
ت

سیارا
 

ت 
وشاحنا

 
)

۸۳٬٤۸۹٬٦۰۳
 ( 

)
۲٤٬۰۸۹٬۰٥۹

 ( 
- 

)
۱۰۷٬٥۷۸٬٦٦۲

 ( 
 

)
٥٬۱۸٤٬۷۹٥٬۲۹٦

 ( 
)

۷۲۳٬٥٦۳٬۸٥٤
 ( 

- 
)

٥٬۹۰۸٬۳٥۹٬۱٥۰
 ( 

صافي
  

القیمة
 

الدفتریة 
 

٥٬۷۹۹٬٤٥۳٬۸۰۷
 

 
 

٥٬٥٦۲٬۲۱۲٬۰٦٥
 

 
 )أ

ت التأجیر والخدمة.
ت الحفر والتي تشمل مكونا

ب عقود مع العمالء لخدما
ت بموج

ت موجودا
ت والمعدا

ت واآلال
تمثل الحفارا

   
 

 )ب
في 

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

ت التنفیذ بشكل 
ت تح

، تمثل اإلنشاءا
صلة والتي من المتوقع االنتھاء منھا في 

ت ال
ت الجاریة ذا

صالحا
ت واإل

ت والشھادا
ص الحفارا

رئیسي التكلفة المتكبدة في شراء وتشیید بع
۲۰۲۲
. 

 
 )ج

صادیة المقدرة التالیة: 
یتم تحمیل االستھالك على الربح أو الخسارة على مدى األعمار اإلنتاجیة االقت

 
 

 
عدد
 

السنوات 
 

 
 

• 
مبان
 

ومساكن
 

جاھزة 
 

۱۰
 - 

۳۳
 

• 
صة

من
 

الحفر
 

ت
وآال

 
ت 

ومعدا
 

۷ -
 

۳۰
 

• 
ث

أثا
 

ت 
وتجھیزا

 
ت

ومعدا
 

مكتبیّة 
 

۷ 
• 

ت
سیارا

 
ت 

وشاحنا
 

٤ -
 ۷
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 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ 

 

۲۸ 

 موجودات غیر ملموسة  ۹
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    التكلفة 

 ۲۸٬۷۳۹٬٦۲۳ ۲۸٬۷۳۹٬٦۲۳  ینایر  ۱
 - ۱٤۹٬۸۹۰  إضافات 

 ۲۸٬۷۳۹٬٦۲۳ ۲۸٬۸۸۹٬٥۱۳  دیسمبر ۳۱
    

    المتراكم  اإلطفاء
 ) ۱۱٬۸٥٦٬٦۳٤( ) ۱۷٬٦۰۷٬۹٦۹(  ینایر  ۱

 ) ٥٬۷٥۱٬۳۳٥( ) ٥٬۷٦۳٬۸۲٦(  إضافات 
 ) ۱۷٬٦۰۷٬۹٦۹( ) ۲۳٬۳۷۱٬۷۹٥(  دیسمبر ۳۱

    
    الدفتریة  القیمة  صافي

 ۱۱٬۱۳۱٬٦٥٤ ٥٬٥۱۷٬۷۱۸  دیسمبر ۳۱
 

 عقود اإلیجار  ۱۰
 

 موجودات حق االستخدام  ۱۰-۱
 

 المجموع  مستودع  سیارات  
۲۰۲۱    
    التكلفة 

 ۱۰٬٥۹٤٬٦٤۰ ۱٬۹۳۷٬۱۱۹ ۸٬٦٥۷٬٥۲۱ دیسمبر ۳۱و ینایر ۱
    

    المتراكم  االستھالك
 ) ٥٬۸۳۸٬۰۹۲( ) ۸۹۰٬۹۳۸( ) ٤٬۹٤۷٬۱٥٤( ینایر  ۱

 ) ۲٬۹٦٤٬۸٦٥( ) ٤۹۱٬۲۸۸( ) ۲٬٤۷۳٬٥۷۷( للسنة   االستھالك
 ) ۸٬۸۰۲٬۹٥۷( ) ۱٬۳۸۲٬۲۲٦( ) ۷٬٤۲۰٬۷۳۱( دیسمبر ۳۱

    
    الدفتریة  القیمة  صافي

 ۱٬۷۹۱٬٦۸۳ ٥٥٤٬۸۹۳ ۱٬۲۳٦٬۷۹۰ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في
    

  وات سن ٥ وات سن ٤ اإلنتاجیة  األعمار
 

 المجموع  مستودع  سیارات  
۲۰۲۰    
    التكلفة 

 ۱۰٬٥۹٤٬٦٤۰ ۱٬۹۳۷٬۱۱۹ ۸٬٦٥۷٬٥۲۱ دیسمبر ۳۱و ینایر ۱
    

    المتراكم  االستھالك
 ) ۲٬۸۷۷٬۱٤۳( ) ٤۰۳٬٥٦٦( ) ۲٬٤۷۳٬٥۷۷( ینایر  ۱

 ) ۲٬۹٦۰٬۹٤۹( ) ٤۸۷٬۳۷۲( ) ۲٬٤۷۳٬٥۷۷( للسنة   االستھالك
 ) ٥٬۸۳۸٬۰۹۲( ) ۸۹۰٬۹۳۸( ) ٤٬۹٤۷٬۱٥٤( دیسمبر ۳۱

    
    الدفتریة  القیمة  صافي

 ٤٬۷٥٦٬٥٤۸ ۱٬۰٤٦٬۱۸۱ ۳٬۷۱۰٬۳٦۷ ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ في
    

  وات سن ٥ وات سن ٤ اإلنتاجیة  األعمار

ق-119

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۹ 

 مطلوبات إیجاریة  ۱۰-۲
 

    إیجاریة  مطلوبات
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۷٬۷۲٤٬۹۹۸ ٤٬۸۳۸٬۹۰۳  ینایر ۱ في
 ) ۳٬۱۳۳٬٤۳۳( ) ۳٬۱۸۱٬۸۸۸(  تسدیدات 

  ۱٬٦٥۷٬۰۱٤٬٥ ٥۹۱٬٥٦٥ 
    

 ۲٤۷٬۳۳۸ ۱۹۰٬۲۹۸  تمویل  تكالیف
 ٤٬۸۳۸٬۹۰۳ ۱٬۸٤۷٬۳۱۳  دیسمبر  ۳۱ في

 
 یتم عرض المطلوبات اإلیجاریة في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي: 

 
 ۱٬۸۱۰٬۲۸۹ -  المتداول  غیر الجزء

 ۳٬۰۲۸٬٦۱٤ ۱٬۸٤۷٬۳۱۳  المتداول  االستحقاق
  ۱٬۸٤۷٬۳۱۳ ٤٬۸۳۸٬۹۰۳ 

 
 ملیون لایر سعودي.  ۰٫۰۱تبلغ تكالیف التمویل المستقبلیة على المطلوبات اإلیجاریة مبلغ 

 
   مبالغ مثبتة في الربح والخسارة )۱

 
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

    االستخدام حق موجودات   استھالك تكلفة
 ۲٬٥٤٥٬٦۲۸ ۲٬٥٤٥٬٦۲۸  اإلیرادات  تكلفة

 ٤۱٥٬۳۲۱ ٤۱۹٬۲۳۷  وإداریة  عمومیة مصاریف
  ۲٬۹٦٤٬۸٦٥ ۲٬۹٦۰٬۹٤۹ 

 
 المبالغ المعروضة في قائمة التدفقات النقدیة الموحدة:  )۲

 
 سعودي). ملیون لایر   ۳٫۱: ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ۳٫۲بلغ مجموع التدفقات النقدیة الصادرة لعقود اإلیجار 

 
  معلومات تكمیلیة حول أنشطة اإلیجار للمجموعة )۳

 
   لدى المجموعة عقود إیجار تتعلق ببعض المستودعات والسیارات. عادة ما تكون عقود اإلیجار لفترات ثابتة ولكن قد تتضمن خیارات تمدید. 

 
الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقیات اإلیجار أي تعھدات،  یتم التفاوض على شروط اإلیجار كألً على حدة وتحتوي على مجموعة واسعة من  

 وال یجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. 
 

ات  البیة خیارتتوفر خیارات التمدید واإلنھاء لزیادة المرونة التشغیلیة من حیث إدارة الموجودات التي تستخدم في عملیات المجموعة. ال تتم ممارسة غ
 التمدید الموجودة إال باالتفاق المتبادل بین المجموعة والمؤجر المعني. 

 
   مبالغ أخرى مثبتة في الربح والخسارة  )٤

 
ملیون لایر   ۱٫۳: ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ۱٫٤مبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بلغ المصروف المتعلق بعقود اإلیجار قصیرة األجل للسنة المنتھیة في 

 سعودي).

ق-120

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۹ 

 مطلوبات إیجاریة  ۱۰-۲
 

    إیجاریة  مطلوبات
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۷٬۷۲٤٬۹۹۸ ٤٬۸۳۸٬۹۰۳  ینایر ۱ في
 ) ۳٬۱۳۳٬٤۳۳( ) ۳٬۱۸۱٬۸۸۸(  تسدیدات 

  ۱٬٦٥۷٬۰۱٤٬٥ ٥۹۱٬٥٦٥ 
    

 ۲٤۷٬۳۳۸ ۱۹۰٬۲۹۸  تمویل  تكالیف
 ٤٬۸۳۸٬۹۰۳ ۱٬۸٤۷٬۳۱۳  دیسمبر  ۳۱ في

 
 یتم عرض المطلوبات اإلیجاریة في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي: 

 
 ۱٬۸۱۰٬۲۸۹ -  المتداول  غیر الجزء

 ۳٬۰۲۸٬٦۱٤ ۱٬۸٤۷٬۳۱۳  المتداول  االستحقاق
  ۱٬۸٤۷٬۳۱۳ ٤٬۸۳۸٬۹۰۳ 

 
 ملیون لایر سعودي.  ۰٫۰۱تبلغ تكالیف التمویل المستقبلیة على المطلوبات اإلیجاریة مبلغ 

 
   مبالغ مثبتة في الربح والخسارة )۱

 
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

    االستخدام حق موجودات   استھالك تكلفة
 ۲٬٥٤٥٬٦۲۸ ۲٬٥٤٥٬٦۲۸  اإلیرادات  تكلفة

 ٤۱٥٬۳۲۱ ٤۱۹٬۲۳۷  وإداریة  عمومیة مصاریف
  ۲٬۹٦٤٬۸٦٥ ۲٬۹٦۰٬۹٤۹ 

 
 المبالغ المعروضة في قائمة التدفقات النقدیة الموحدة:  )۲

 
 سعودي). ملیون لایر   ۳٫۱: ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ۳٫۲بلغ مجموع التدفقات النقدیة الصادرة لعقود اإلیجار 

 
  معلومات تكمیلیة حول أنشطة اإلیجار للمجموعة )۳

 
   لدى المجموعة عقود إیجار تتعلق ببعض المستودعات والسیارات. عادة ما تكون عقود اإلیجار لفترات ثابتة ولكن قد تتضمن خیارات تمدید. 

 
الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقیات اإلیجار أي تعھدات،  یتم التفاوض على شروط اإلیجار كألً على حدة وتحتوي على مجموعة واسعة من  

 وال یجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. 
 

ات  البیة خیارتتوفر خیارات التمدید واإلنھاء لزیادة المرونة التشغیلیة من حیث إدارة الموجودات التي تستخدم في عملیات المجموعة. ال تتم ممارسة غ
 التمدید الموجودة إال باالتفاق المتبادل بین المجموعة والمؤجر المعني. 

 
   مبالغ أخرى مثبتة في الربح والخسارة  )٤

 
ملیون لایر   ۱٫۳: ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ۱٫٤مبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بلغ المصروف المتعلق بعقود اإلیجار قصیرة األجل للسنة المنتھیة في 

 سعودي).

 شركة الحفر العربیة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۰ 
 

 مخزون  ۱۱
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۱۷۸٬۲۲۸٬۳۹٥ ۱٦٦٬۱۱٦٬۸۲۱  للبیع  بھا محتفظ غیر ولوازم،  غیار قطع
 ً  ) ۲۰٬۲۹۸٬۸٦٦( ) ۲۲٬۷۸۷٬٤٦٦(  الحركة بطيء مخزون مخصص: ناقصا

  ۱٤۳٬۳۲۹٬۳٥٥ ۱٥۷٬۹۲۹٬٥۲۹ 
 

 فیما یلي حركة مخصص المخزون بطيء الحركة: 
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    
 ۲۰٬۲٤۳٬۲٥٥ ۲۰٬۲۹۸٬۸٦٦  ینایر  ۱

 ۳٬۲٤۷٬٥۲۲ ۱٤٬٦٦٤٬۰۰۲  إضافات 
 ) ۳٬۱۹۱٬۹۱۱( ) ۱۲٬۱۷٥٬٤۰۲(  مشطوبات 

 ۲۰٬۲۹۸٬۸٦٦ ۲۲٬۷۸۷٬٤٦٦  دیسمبر ۳۱
 

 تجاریة وذمم مدینة أخرىذمم مدینة  ۱۲
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

    :تجاریة مدینة  ذمم
 ۳۷۸٬۸٥۹٬۱٦۳ ٥٦۹٬۳۸٥٬۲۱۷ ۲٤ عالقة  ذات  أطراف 
 ٦۸۳٬۷۰۹ -  أخرى  أطراف 

 ۹۸٬۸۸٦٬۰٥۷ ٦٦٬٦٦۸٬۲٤۷  بھا  فواتیر إصدار یتم  لم
 ۲٬٥۰٦٬٦۸۷ ٤٬۲۲۹٬٤۱٥  مدینة  استبقاءات

 ً  ) ۱۰٬۲٥٤٬۷٤٦( ) ۳٬٤۳٤٬٤۳۱(  المتوقعة  االئتمانیة  الخسارة مخصص: ناقصا
  ٦۳٦٬۸٤۸٬٤٤۸ ٤۷۰٬٦۸۰٬۸۷۰ 

ً  مدفوعة مبالغ  ۲٤٬۱٦۷٬٤۰۲ ۲۷٬۱۷۱٬۱۰۸  مقدما
 ۲۲٬۱٥۷٬۸۰٦ ۲٦٬۹۲۸٬۲٤۹ ۲٤ المساھمین من مستردة دخل وضریبة زكاة

 ٥٬٥۳۳٬۷۹۳ ٤٬۸۹٤٬۱٦٤  أخرى
  ٦۹٥٬۸٤۱٬۹٦۹ ٥۲۲٬٥۳۹٬۸۷۱ 

 
 مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة: فیما یلي حركة 

 
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    
 ۳۰٬٦٥۲٬۳۰٥ ۱۰٬۲٥٤٬۷٤٦  ینایر  ۱

 ٥٥۱٬٤۹۲ -  القیمة   في االنخفاض
 ) ۲۰٬۹٤۹٬۰٥۱( ) ٦٬۸۲۰٬۳۱٥( ۲٤ مشطوبات 

 ۱۰٬۲٥٤٬۷٤٦ ۳٬٤۳٤٬٤۳۱  دیسمبر ۳۱
 

المتوقعة، الذي یستخدم مخصص الخسائر المتوقعة على مدى العمر لجمیع الذمم  تطبق المجموعة النھج المبسط لقیاس الخسائر االئتمانیة   )أ(
 المدینة التجاریة. 

 
الماضیة   واألیام  المشتركة  االئتمان  مخاطر  على خصائص  بناًء  التجاریة  المدینة  الذمم  تجمیع  تم  المتوقعة،  االئتمانیة  الخسائر  لقیاس 

لتعكس المعلومات الحالیة والمستقبلیة حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة   المستحقة. یتم تعدیل معدالت الخسارة التاریخیة 
   العمالء على تسویة الذمم المدینة.
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۱ 

یوًما بناًء على الشروط المتفق علیھا مع العمیل. ھذه تتعلق بعدد    ٦۰إلى    ۳۰یُسمح للعمالء بفترة ائتمان من تاریخ الفاتورة تتراوح من   )ب(
   عمالء الشركات الذین لیس لدیھم سجل في التخلف عن السداد. فیما یلي تحلیل آجال االستحقاق لھذه الذمم التجاریة المدینة:من 

 
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۳٦۸٬۲٥۰٬۷۰۲ ٤۷۲٬۸٦۸٬٦۲۳  مستحقة  غیر
ً  ۹۰ حتى السدادعن متأخرة   ۸۷٬۱۱۳٬۸۹۷ ۱۲۸٬٤۹٦٬۸۹۳  یوما
ً  ۱۸۰و ۹۱ بین لفترة السدادعن متأخرة   ۲٬٥۰۷٬٦۲۷ ۲۲٬۱٤۷٬٤۸۰  یوما
ً  ۳٦٥و ۱۸۱ بین لفترة السدادعن متأخرة   ٤٦۲٬۷٤۲ ۱٦٬٦٤٥٬٦۸۳  یوما
ً  ۷۳۰و ۳٦٦ بین لفترة السدادعن متأخرة   ۱۷٬۱٥٦٬۹۹۱ ۱۲٤٬۲۰۰  یوما

ً  ۷۳۰ من أكثر  ٥٬٤٤۳٬٦٥۷ -  یوما
  ٦٤۰٬۲۸۲٬۸۷۹ ٤۸۰٬۹۳٥٬٦۱٦ 

 
یوماً متعثرة، وبالتالي یتم تكوین مخصص لھا بالكامل. وال تعتبر معدالت    ۷۳۰تجاریة متأخرة عن السداد ألكثر من  تعتبر المجموعة أي ذمم مدینة  

 . ۲٥الخسارة لشرائح األعمار األخرى جوھریة. أنظر أیًضا اإلیضاح رقم 
 

نخفضة القیمة. الحد األقصى للتعرض  ال تحتوي الفئات األخرى ضمن الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى على موجودات م ) ج(
   لمخاطر االئتمان بتاریخ التقریر یُعد في القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الذمم المدینة.

 
 ال تحتفظ المجموعة بأي رھن كضمان.  )د(

 
الوفاء بھا بالكامل وتم إصدار  بأرصدة مقابل التزامات أداء تم    ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱تتعلق الذمم المدینة التجاریة غیر المفوترة كما في   )ه(

بأرصدة مقابل التزامات أداء تم الوفاء    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱. وتتعلق الذمم المدینة التجاریة غیر مفوترة كما في  ۲۰۲۱فواتیر بھا في ینایر  
زامات األداء التي تم  من الت  ۲۰۲۰أو    ۲۰۲۱. لم یتم إثبات إیرادات خالل  ۲۰۲۲بھا بالكامل ومن المتوقع إصدار فواتیر بھا في ینایر  

 الوفاء بھا (أو تم الوفاء بھا جزئیًا) في فترات التقریر السابقة. 
 

 نقد وما یماثلھ  ۱۳
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۹۰٬٥۳۰ ٦۲٬۱۱۹  الصندوق  في نقد
 ٤٦۹٬٤۳۰٬۱۱۷ ٤۱۱٬٥٥۸٬۹۱۲  البنك  لدى نقد

 ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ -  مرابحة  ودائع
  ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱ ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷ 

 
ین البنوك  االحتفاظ بودائع المرابحة لدى أحد البنوك المحلیة وتحقق إیرادات تمویل بمعدالت السوق السائدة بناًء على معدل سعر الفائدة السائد بیتم  

 السعودیة ("سایبور"). ودائع المرابحة مقومة باللایر السعودي. 
  

ق-122

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۱ 

یوًما بناًء على الشروط المتفق علیھا مع العمیل. ھذه تتعلق بعدد    ٦۰إلى    ۳۰یُسمح للعمالء بفترة ائتمان من تاریخ الفاتورة تتراوح من   )ب(
   عمالء الشركات الذین لیس لدیھم سجل في التخلف عن السداد. فیما یلي تحلیل آجال االستحقاق لھذه الذمم التجاریة المدینة:من 

 
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۳٦۸٬۲٥۰٬۷۰۲ ٤۷۲٬۸٦۸٬٦۲۳  مستحقة  غیر
ً  ۹۰ حتى السدادعن متأخرة   ۸۷٬۱۱۳٬۸۹۷ ۱۲۸٬٤۹٦٬۸۹۳  یوما
ً  ۱۸۰و ۹۱ بین لفترة السدادعن متأخرة   ۲٬٥۰۷٬٦۲۷ ۲۲٬۱٤۷٬٤۸۰  یوما
ً  ۳٦٥و ۱۸۱ بین لفترة السدادعن متأخرة   ٤٦۲٬۷٤۲ ۱٦٬٦٤٥٬٦۸۳  یوما
ً  ۷۳۰و ۳٦٦ بین لفترة السدادعن متأخرة   ۱۷٬۱٥٦٬۹۹۱ ۱۲٤٬۲۰۰  یوما

ً  ۷۳۰ من أكثر  ٥٬٤٤۳٬٦٥۷ -  یوما
  ٦٤۰٬۲۸۲٬۸۷۹ ٤۸۰٬۹۳٥٬٦۱٦ 

 
یوماً متعثرة، وبالتالي یتم تكوین مخصص لھا بالكامل. وال تعتبر معدالت    ۷۳۰تجاریة متأخرة عن السداد ألكثر من  تعتبر المجموعة أي ذمم مدینة  

 . ۲٥الخسارة لشرائح األعمار األخرى جوھریة. أنظر أیًضا اإلیضاح رقم 
 

نخفضة القیمة. الحد األقصى للتعرض  ال تحتوي الفئات األخرى ضمن الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى على موجودات م ) ج(
   لمخاطر االئتمان بتاریخ التقریر یُعد في القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الذمم المدینة.

 
 ال تحتفظ المجموعة بأي رھن كضمان.  )د(

 
الوفاء بھا بالكامل وتم إصدار  بأرصدة مقابل التزامات أداء تم    ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱تتعلق الذمم المدینة التجاریة غیر المفوترة كما في   )ه(

بأرصدة مقابل التزامات أداء تم الوفاء    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱. وتتعلق الذمم المدینة التجاریة غیر مفوترة كما في  ۲۰۲۱فواتیر بھا في ینایر  
زامات األداء التي تم  من الت  ۲۰۲۰أو    ۲۰۲۱. لم یتم إثبات إیرادات خالل  ۲۰۲۲بھا بالكامل ومن المتوقع إصدار فواتیر بھا في ینایر  

 الوفاء بھا (أو تم الوفاء بھا جزئیًا) في فترات التقریر السابقة. 
 

 نقد وما یماثلھ  ۱۳
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۹۰٬٥۳۰ ٦۲٬۱۱۹  الصندوق  في نقد
 ٤٦۹٬٤۳۰٬۱۱۷ ٤۱۱٬٥٥۸٬۹۱۲  البنك  لدى نقد

 ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ -  مرابحة  ودائع
  ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱ ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷ 

 
ین البنوك  االحتفاظ بودائع المرابحة لدى أحد البنوك المحلیة وتحقق إیرادات تمویل بمعدالت السوق السائدة بناًء على معدل سعر الفائدة السائد بیتم  

 السعودیة ("سایبور"). ودائع المرابحة مقومة باللایر السعودي. 
  

 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۲ 

 موجودات غیر متداولة محتفظ بھا لغرض البیع  ۱٤
 

، وبناًء على موافقة مجلس إدارة الشركة، شرعت الشركة في خطة للبحث بنشاط عن مشترین لحفارتین تم تصنیفھما سابقًا كإنشاءات  ۲۰۱۹خالل 
، تم تصنیف ھذه الحفارات كموجودات غیر متداولة محتفظ بھا للبیع وتدرجان بقیمتھما  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱تحت التنفیذ. وبناًء على ذلك، كما في  

. إن القیم الدفتریة والقیم العادلة ناقصاً  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي في قیمتھما الدفتریة في    ۱۹٫۳عادلة ناقصاً تكلفة البیع مما أدى إلى تخفیض بمبلغ  ال
 ھي كما یلي:    ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تكلفة البیع وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة الناتجة عنھا كما في 

 

 الدفتریة  یمة الق الحفر  منصة رقم
  ناقًصا تكلفة العادلة  القیمة 
 البیع

  في االنخفاض خسائر
 القیمة 

    
AD 90 ۱٥٬۱۰۸٬۹۰٥٬٥ ٦۱۸٬۳۱۳ ۹٬٥۹۰٬٥۹۳ 

AD 100 ۱٥٬۱۹۸٬۱۸۱ ٥٬٥۱۸٬۳۱۲ ۹٬٦۷۹٬۸٦۹ 
 ۳۰٬۳۰۷٬۰۸۷ ۱۱٬۰۳٦٬٦۲٥ ۱۹٬۲۷۰٬٤٦۲ 

 
، وافق مجلس إدارة الشركة على  ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي. عالوة على ذلك، خالل  ۱۲٫٥مقابل  ۱۰۰وایھ دي  ۹۰، تم بیع ایھ دي ۲۰۲۱خالل 

، تم تصنیف ھذه الحفارات  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱. وفقًا لذلك، كما في  أخریینالبیع وشرعت الشركة في خطة للبحث بنشاط عن مشترین لحفارتین  
 ودات غیر متداولة محتفظ بھا للبیع ویتم إدراجھا بقیمتھا العادلة ناقًصا تكلفة البیع والتي تقارب قیمتھا الدفتریة. على أنھا موج

 
 ھي كما یلي:    ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إن القیم الدفتریة والقیم العادلة ناقًصا تكلفة البیع وخسائر االنخفاض في القیمة الناتجة عنھا كما في 

 

 القیمة الدفتریة  الحفر  منصة رقم
  ناقًصا تكلفة العادلة  القیمة 
 البیع

  في خسائر االنخفاض
 القیمة 

    
AD 08 ٥٬۷۸۹٬۲۰۲ ٥٬۷۸۹٬۲۰۲ - 
AD 40 ۲٬۰۰۳٬٤۰٦ ۲٬۰۰۳٬٤۰٦ - 

 ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ - 
 

 رأس المال  ۱٥
 

لایر سعودي    ۲۲٥٬۸۰۰:  ۲۰۲۰لایر سعودي للسھم الواحد (  ۱۰سھم بمبلغ    ۲٬۲٥۸٬۰۰۰من    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱یتكون رأس مال الشركة كما في  
 لایر سعودي للسھم الواحد) وھي كما یلي:   ۱۰۰بمبلغ 

 
 الملكیة  نسبة  

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ التأسیس  بلد مساھم 
    

 ٥۱ ٥۱ السعودیة  العربیة المملكة طاقة 
 ٤۹ ٤۹ فرنسا  إس   بي إس

  ۱۰۰ ۱۰۰ 
 

سھًما بمبلغ    ۲۲٥٬۸۰۰، تمت زیادة مجموع عدد األسھم من  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۰مساھمة مقفلة مختلطة، في  كجزء من تحول الشركة إلى شركة  
 لایر سعودي للسھم الواحد.   ۱۰سھماً بمبلغ  ۲٬۲٥۸٬۰۰۰لایر سعودي للسھم الواحد إلى  ۱۰۰

 
 . ۳۰انظر أیضاً اإلیضاح رقم 

  

ق-123

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۳ 

 رأس مال إضافي مدفوع  ۱٦
 

، قرر المساھمون تحویل المبلغ إلى رأس  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱جانب مساھمي الشركة بما یتناسب مع نسب ملكیتھم. بعد یمثل ھذا التمویل المقدم من 
 . ۳۰مال. انظر أیًضا اإلیضاح رقم 

 
   احتیاطي نظامي ۱۷

 
٪ كحد أدنى من  ۳۰یعادل بموجب النظام األساسي للشركة ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یجب أن تحتفظ الشركة باحتیاطي نظامي 

ابل للتوزیع  رأس مالھا. إن االحتیاطي النظامي المدرج في القوائم المالیة الموحدة المرفقة ھو االحتیاطي النظامي للشركة. إن ھذا االحتیاطي غیر ق
 على المساھمین في الشركة حالیاً. 

 
 توزیعات أرباح دائنة  ۱۸

 
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    
 ۱٤٬۱٤۱٬۱۹۹ -  ینایر  ۱

 - ۳۷٬۱۸۲٬۲٦۰  ۲۰۲۱ مارس ۱۸ في المنعقد المساھمین اجتماع في  معتمدة أرباح  توزیعات
 ۲٥٬۸۸۸٬۷۰۷ -  ۲۰۲۰ مایو ۲٦ في المنعقد المساھمین اجتماع في  معتمدة أرباح  توزیعات
 ) ۱۹٬۹٤٥٬۱۲٦( -  مدفوعة  أرباح  توزیعات
 ) ۲۰٬۰۸٤٬۷۸۰( ) ۲۸٬۰۲٦٬۷۱٤(  لالسترداد  الدخل قابلة  وضریبة الزكاة مقابل  معدلة أرباح  توزیعات

 - ۹٬۱٥٥٬٥٤٦  دیسمبر ۳۱
 

 القیمة العادلة لاللتزام المشتقات  ۱۹
 

ض المرابحة  أبرمت المجموعة ترتیبات مقایضة أسعار الفائدة المصنفة كأداة تحوط للتدفقات النقدیة لتغطیة تقلبات التدفقات النقدیة الناشئة عن قرو
ع سعر  معدالت الفائدة المتغیرة. تؤدي مقایضة أسعار الفائدة إلى استالم المجموعة ألسعار سائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) متغیرة مع دفذات  

ي القیمة  فائدة ثابت في ظل ظروف معینة. وفقاً لسیاسة المجموعة، ال تُستخدم األدوات المشتقة للمتاجرة أو ألغراض المضاربة. فیما یلي الحركة ف
 : ۲۰۲۰و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱العادلة اللتزام المشتقات للسنتین المنتھیتین في 

 
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    
 ۱۳٬۰۹۹٬۲۲۲ ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷  ینایر  ۱
    

 ۱٦٬۳٦٥٬۳۷٥ ۳٤۸٬۷٦۱  السنة  خالل  العادلة القیمة تغیرات: یضاف
 ً  ) ۱٤٬۳۳۱٬۷۸۰( ) ۱۱٬۰٤۰٬۸۹۱( ۷ الخسارة   أو الربح  إلى التصنیف إعادة: ناقصا
 ۲٬۰۳۳٬٥۹٥ ) ۱۰٬٦۹۲٬۱۳۰(  اآلخر  الشامل  الدخل في المعروض التغیر صافي

    
 ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷ ٤٬٤٤۰٬٦۸۷  دیسمبر ۳۱

 
تسلسل القیمة العادلة. تمثل  یتم حساب القیمة العادلة للمشتق باستخدام تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة وبالتالي یتم تصنیفھا في المستوى الثالث من  

، ال یتوقع أن یكون أثر التغییر  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱بیانات السوق الجوھریة المستخدمة كمدخالت لھذا التقییم منحنیات معدل الفائدة (سایبور). كما في  
 المتوقع المعقول في منحنیات معدل الفائدة (سایبور) جوھریاً. 

  
ملیون لایر سعودي). لم یكن    ۱٥٫۱:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ٤٫٤دفتریة والقیمة العادلة ألداة التحوط  ، بلغت القیمة ال ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  

 ھناك أي تحویالت بین مستویات تسلسل القیمة العادلة خالل الفترة. 
  

ق-124

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۳ 

 رأس مال إضافي مدفوع  ۱٦
 

، قرر المساھمون تحویل المبلغ إلى رأس  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱جانب مساھمي الشركة بما یتناسب مع نسب ملكیتھم. بعد یمثل ھذا التمویل المقدم من 
 . ۳۰مال. انظر أیًضا اإلیضاح رقم 

 
   احتیاطي نظامي ۱۷

 
٪ كحد أدنى من  ۳۰یعادل بموجب النظام األساسي للشركة ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یجب أن تحتفظ الشركة باحتیاطي نظامي 

ابل للتوزیع  رأس مالھا. إن االحتیاطي النظامي المدرج في القوائم المالیة الموحدة المرفقة ھو االحتیاطي النظامي للشركة. إن ھذا االحتیاطي غیر ق
 على المساھمین في الشركة حالیاً. 

 
 توزیعات أرباح دائنة  ۱۸

 
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    
 ۱٤٬۱٤۱٬۱۹۹ -  ینایر  ۱

 - ۳۷٬۱۸۲٬۲٦۰  ۲۰۲۱ مارس ۱۸ في المنعقد المساھمین اجتماع في  معتمدة أرباح  توزیعات
 ۲٥٬۸۸۸٬۷۰۷ -  ۲۰۲۰ مایو ۲٦ في المنعقد المساھمین اجتماع في  معتمدة أرباح  توزیعات
 ) ۱۹٬۹٤٥٬۱۲٦( -  مدفوعة  أرباح  توزیعات
 ) ۲۰٬۰۸٤٬۷۸۰( ) ۲۸٬۰۲٦٬۷۱٤(  لالسترداد  الدخل قابلة  وضریبة الزكاة مقابل  معدلة أرباح  توزیعات

 - ۹٬۱٥٥٬٥٤٦  دیسمبر ۳۱
 

 القیمة العادلة لاللتزام المشتقات  ۱۹
 

ض المرابحة  أبرمت المجموعة ترتیبات مقایضة أسعار الفائدة المصنفة كأداة تحوط للتدفقات النقدیة لتغطیة تقلبات التدفقات النقدیة الناشئة عن قرو
ع سعر  معدالت الفائدة المتغیرة. تؤدي مقایضة أسعار الفائدة إلى استالم المجموعة ألسعار سائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) متغیرة مع دفذات  

ي القیمة  فائدة ثابت في ظل ظروف معینة. وفقاً لسیاسة المجموعة، ال تُستخدم األدوات المشتقة للمتاجرة أو ألغراض المضاربة. فیما یلي الحركة ف
 : ۲۰۲۰و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱العادلة اللتزام المشتقات للسنتین المنتھیتین في 

 
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    
 ۱۳٬۰۹۹٬۲۲۲ ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷  ینایر  ۱
    

 ۱٦٬۳٦٥٬۳۷٥ ۳٤۸٬۷٦۱  السنة  خالل  العادلة القیمة تغیرات: یضاف
 ً  ) ۱٤٬۳۳۱٬۷۸۰( ) ۱۱٬۰٤۰٬۸۹۱( ۷ الخسارة   أو الربح  إلى التصنیف إعادة: ناقصا
 ۲٬۰۳۳٬٥۹٥ ) ۱۰٬٦۹۲٬۱۳۰(  اآلخر  الشامل  الدخل في المعروض التغیر صافي

    
 ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷ ٤٬٤٤۰٬٦۸۷  دیسمبر ۳۱

 
تسلسل القیمة العادلة. تمثل  یتم حساب القیمة العادلة للمشتق باستخدام تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة وبالتالي یتم تصنیفھا في المستوى الثالث من  

، ال یتوقع أن یكون أثر التغییر  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱بیانات السوق الجوھریة المستخدمة كمدخالت لھذا التقییم منحنیات معدل الفائدة (سایبور). كما في  
 المتوقع المعقول في منحنیات معدل الفائدة (سایبور) جوھریاً. 

  
ملیون لایر سعودي). لم یكن    ۱٥٫۱:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ٤٫٤دفتریة والقیمة العادلة ألداة التحوط  ، بلغت القیمة ال ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  

 ھناك أي تحویالت بین مستویات تسلسل القیمة العادلة خالل الفترة. 
  

 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳٤ 

   اقتراضات المرابحة  ۲۰
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲٬۰۰۹٬۰۲۷٬٥۳۷ ۱٬۳۷۷٬٤۳٤٬۲۳٥ المرابحة  اقتراضات
 ۸٬۰۲۹٬٥۸٥ ۳٬٦٥٦٬۲۱۱ المستحقة  التمویل تكالیف: یضاف

 ۱٬۳۸۱٬۰۹۰٬٤٤٦ ۲٬۰۱۷٬۰٥۷٬۱۲۲ 
 ) ٦۳۹٬٦۲۲٬۸۸۷( ) ٥٤٥٬٤۷۲٬۸۰۳( المتداولة  المطلوبات ضمن المعروض المتداول الجزء: ناقًصا 

 ۸۳٥٬٦۱۷٬٦٤۳ ۱٬۳۷۷٬٤۳٤٬۲۳٥ 
 

ملیار لایر سعودي لتمویل النفقات الرأسمالیة    ۳٫۷محلیة بمجموع تسھیل قدره  لدى المجموعة اتفاقیات تسھیل مرابحة طویلة األجل مع بنوك تجاریة  
إجمالي یمتد  إلى معدل سایبور.  تستند  والتي  السائدة  السوق  بمعدالت  تمویل  تكالیف  القروض  للشركة. تحمل ھذه  العامل  المال    ومتطلبات رأس 

. إن القروض مضمونة بشكل رئیسي عن  ۲۰۲٦إلى    ۲۰۲۱لھا على السنوات من  استحقاقات القروض القائمة استناداً إلى جداول السداد العائدة  
ملیون لایر سعودي). تتطلب تعھدات تسھیالت االقتراض    ۳۸۲٫۰:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ۲۹٦٫۱طریق التنازل عن ذمم مدینة تجاریة بمبلغ  

، امتثلت المجموعة لتعھدات  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱األخرى. في  من الشركة أن تحافظ على مستوى معین من الشروط المالیة وبعض المتطلبات  
   تسھیالت االقتراض.

 
ملیون لایر سعودي    ۲۹٥٫٥، أبرمت شركة الحفر العربیة اتفاقیة تعدیل مع أحد البنوك التجاریة إلعادة جدولة تسدیدات القرض بمبلغ  ۲۰۲۰خالل  

 إعادة الجدولة تعدیالت جوھریة في بنود اتفاقیة القرض. . لم ینتج عن ۲۰۲۲و ۲۰۲۱إلى  ۲۰۲۱و ۲۰۲۰من 
 

 آجال استحقاق اقتراضات المرابحة 
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    : دیسمبر ۳۱ في المنتھیة  السنوات
۲۰۲۱  - ٦۳۹٬٦۲۲٬۸۸۷ 
۲۰۲۲  ٥٤٥٬٤۷۲٬۸۰۳ ٥٤۹٬۱۲۹٬۰۱٤ 
۲۰۲۳  ٤۳۷٬۸٤۹٬۷۸٤ ٦۳۰٬٥۳۷٬۳٦٤ 
۲۰۲٤  ۱۷٦٬۷۸٥٬۷۱٤ ۱۷٦٬۷۸٥٬۷۱٤ 
۲۰۲٥  ۱۷٦٬۷۸٥٬۷۱٤ ۱۷٦٬۷۸٥٬۷۱٤ 
۲۰۲٤٤٬  ٦۱۹٦٬٤۲۹ ٤٤٬۱۹٦٬٤۲۹ 

  ۱٬۳۸۱٬۰۹۰٬٤٤٦ ۲٬۰۱۷٬۰٥۷٬۱۲۲ 
 

 . ۱انظر أیضاً اإلیضاح رقم 
 

 التزامات منافع الموظفین ۲۱
 

 وصف عام للخطة  ۲۱-۱
 

یتم   السعودیة.  العربیة  المملكة  العمل في  نظام  المجموعة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات  المسددة عند نھایة خدمة  تطبق  المبالغ  احتساب 
وط  الموظفین وفقا للخطة على أساس رواتبھم وبدالتھم األخیرة وعدد سنوات خدماتھم المتراكمة في تاریخ نھایة خدمتھم، كما ھو مبین في الشر

ن ھي خطة غیر ممولة ویتم استیفاء التزامات  المنصوص علیھا في نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة. إن خطة منافع نھایة الخدمة للموظفی
عة من قبل خبیر  سداد المنافع عند استحقاقھا عند إنھاء العمل أو االستقالة منھ. تم تقییم اللتزامات منافع الموظفین وفق طریقة وحدة االئتمان المتوق

 . ۲۰۲۰و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱اكتواري مستقل كما في 
  

ق-125

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳٥ 

 في قائمة المركز المالي الموحدة  الحركة في صافي االلتزام المثبت ۲۱-۲
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    
 ۲٤۷٬٦۲٥٬٥۲٦ ۲٥۲٬٦٥۳٬۳۷٥  ینایر  ۱

 ۲۸٬۲۸٥٬۹٤۳ ۲۷٬٥٦۹٬٦۳۱  الحالیة  الخدمة تكلفة
 ٥٬۸٥۸٬۸۸۹ ٥٬۷٦٤٬۳٥۷  فائدة  مصروف

 - ) ۸۱٬۳۲۱(  مدفوعة  غیر مستحقة فوائد
 ) ۲٦٬٥۳۹٬۹۲۱( ) ۲۲٬۱۹۷٬۱٤۲(  مدفوعات 

 ) ۲٬٥۷۷٬۰٦۲( ) ۱۲٬۷٤۳٬۲۲۸(  القیاس  إعادة
 ۲٥۲٬٦٥۳٬۳۷٥ ۲٥۰٬۹٦٥٬٦۷۲  دیسمبر ۳۱

 
 المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة  ۲۱-۳

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲۸٬۲۸٥٬۹٤۳ ۲۷٬٥٦۹٬٦۳۱ الحالیة  الخدمة تكلفة
 ٥٬۸٥۸٬۸۸۹ ٥٬۷٦٤٬۳٥۷ فائدة  مصروف

 ۳٤٬۱٤٤٬۸۳۲ ۳۳٬۳۳۳٬۹۸۸ الخسارة  أو الربح  في  المثبت المبلغ مجموع 
   

   القیاس  إعادة
 ) ۲٬٥۷۷٬۰٦۲( ) ۱۲٬۷٤۳٬۲۲۸( الخبرة  تعدیالت بسبب  ربح

 ) ۲٬٥۷۷٬۰٦۲( ) ۱۲٬۷٤۳٬۲۲۸( اآلخر  الشامل الدخل في  المثبت المبلغ مجموع 
 

 االفتراضات االكتواریة الرئیسیة  ٤-۲۱
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ٪۲٫٥ ٪۲٫۸  الخصم  معدل
 ٪۲٫۰ ٪۲٫۰  الرواتب  في الزیادة معدل

 
 تحلیل الحساسیة لالفتراضات االكتواریة  ٥-۲۱

 
 الموظفین  منافع   التزامات على األثر االفتراض  في التغیر 
 االفتراض  في  النقص االفتراض  في الزیادة  االفتراض  في  النقص االفتراض  في الزیادة  
     

 ۲۱٬۳٤۰٬۹۸٦ ) ۱۸٬٥۳۹٬۱۰۲( ٪۱ ٪۱ الخصم  معدل
 ) ۱۹٬٦٥٦٬۷۷۹( ۲۲٬۲۰۱٬٦۷۰ ٪۱ ٪۱ الرواتب  في الزیادة معدل

 
تكون  تستند تحلیالت الحساسیة إلى التغیر في أي افتراض مع بقاء جمیع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، لیس من المرجح حدوث ذلك، وقد  

المحددة إلى االفتراضات االكتواریة الجوھریة، فإن نفس الطریقة  التغیرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسیة التزام المنافع  
د حساب التزامات  (القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة التي تحسب بطریقة طریقة وحدة االئتمان المتوقعة في نھایة فترة التقریر) قد تم تطبیقھا عن

 منافع الموظفین. 
  

ق-126

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳٥ 

 في قائمة المركز المالي الموحدة  الحركة في صافي االلتزام المثبت ۲۱-۲
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    
 ۲٤۷٬٦۲٥٬٥۲٦ ۲٥۲٬٦٥۳٬۳۷٥  ینایر  ۱

 ۲۸٬۲۸٥٬۹٤۳ ۲۷٬٥٦۹٬٦۳۱  الحالیة  الخدمة تكلفة
 ٥٬۸٥۸٬۸۸۹ ٥٬۷٦٤٬۳٥۷  فائدة  مصروف

 - ) ۸۱٬۳۲۱(  مدفوعة  غیر مستحقة فوائد
 ) ۲٦٬٥۳۹٬۹۲۱( ) ۲۲٬۱۹۷٬۱٤۲(  مدفوعات 

 ) ۲٬٥۷۷٬۰٦۲( ) ۱۲٬۷٤۳٬۲۲۸(  القیاس  إعادة
 ۲٥۲٬٦٥۳٬۳۷٥ ۲٥۰٬۹٦٥٬٦۷۲  دیسمبر ۳۱

 
 المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة  ۲۱-۳

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲۸٬۲۸٥٬۹٤۳ ۲۷٬٥٦۹٬٦۳۱ الحالیة  الخدمة تكلفة
 ٥٬۸٥۸٬۸۸۹ ٥٬۷٦٤٬۳٥۷ فائدة  مصروف

 ۳٤٬۱٤٤٬۸۳۲ ۳۳٬۳۳۳٬۹۸۸ الخسارة  أو الربح  في  المثبت المبلغ مجموع 
   

   القیاس  إعادة
 ) ۲٬٥۷۷٬۰٦۲( ) ۱۲٬۷٤۳٬۲۲۸( الخبرة  تعدیالت بسبب  ربح

 ) ۲٬٥۷۷٬۰٦۲( ) ۱۲٬۷٤۳٬۲۲۸( اآلخر  الشامل الدخل في  المثبت المبلغ مجموع 
 

 االفتراضات االكتواریة الرئیسیة  ٤-۲۱
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ٪۲٫٥ ٪۲٫۸  الخصم  معدل
 ٪۲٫۰ ٪۲٫۰  الرواتب  في الزیادة معدل

 
 تحلیل الحساسیة لالفتراضات االكتواریة  ٥-۲۱

 
 الموظفین  منافع   التزامات على األثر االفتراض  في التغیر 
 االفتراض  في  النقص االفتراض  في الزیادة  االفتراض  في  النقص االفتراض  في الزیادة  
     

 ۲۱٬۳٤۰٬۹۸٦ ) ۱۸٬٥۳۹٬۱۰۲( ٪۱ ٪۱ الخصم  معدل
 ) ۱۹٬٦٥٦٬۷۷۹( ۲۲٬۲۰۱٬٦۷۰ ٪۱ ٪۱ الرواتب  في الزیادة معدل

 
تكون  تستند تحلیالت الحساسیة إلى التغیر في أي افتراض مع بقاء جمیع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، لیس من المرجح حدوث ذلك، وقد  

المحددة إلى االفتراضات االكتواریة الجوھریة، فإن نفس الطریقة  التغیرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسیة التزام المنافع  
د حساب التزامات  (القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة التي تحسب بطریقة طریقة وحدة االئتمان المتوقعة في نھایة فترة التقریر) قد تم تطبیقھا عن

 منافع الموظفین. 
  

 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳٦ 

   تحلیل االستحقاق المتوقع ٦-۲۱
 

سنوات). ویوضح الجدول أدناه تحلیل االستحقاق المتوقع لمنافع ما    ۸إلى    ٦:  ۲۰۲۰سنوات (  ۸المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة  یبلغ  
 بعد الخدمة غیر المخصومة: 

 
 المجموع  سنوات  ٥ من أكثر سنوات ٥ - ۲ بین سنة ۲ - ۱ بین واحدة   سنة  من  أقل 
      

 ٦٥۲٬۹٤٦٬۸۹٤ ٥۱۸٬٥۷۳٬۹٥۹ ۸۰٬۱۷۸٬۲۷۹ ۲۷٬۰٥۲٬۳۰٥ ۲۷٬۱٤۲٬۳٥۱ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 ٦٤٤٬۰۱۹٬۳۹٤ ٥۰۸٬۱٤٥٬٥۹۳ ۷۹٬۲۰۰٬۲۷۰ ۲۸٬۱۱۹٬۱۷٥ ۲۸٬٥٥٤٬۳٥٦ ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱

 
 ذمم دائنة تجاریة وذمم دائنة أخرى ۲۲

 
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح  
    

 ۲۱۹٬۰۰٤٬۷۰٥ ۱٥۹٬۱۲۹٬۷۲۹  تجاریة  دائنة ذمم
 ً  ) ۳۸٬۳۸۱٬۲۰۰( ) ۱٥٬۱۸۹٬۸۰۰(  المتداولة  غیر التجاریة  الدائنة الذمم : ناقصا

  ۱٤۳٬۹۳۹٬۹۲۹ ۱۸۰٬٦۲۳٬٥۰٥ 
 ۲٦۰٬۸۲۸٬۹۷۸ ۲۷۱٬۰۸۲٬۰٤۸  مستحقة  مصاریف
 - ۹٬۱٥٥٬٥٤٦ ۱۸ دائنة  أرباح  توزیعات
 ۲۰٬۳۱۲٬٦٥٦ ۲٦٬۸۰۰٬۹۷۷  الدفع  مستحقة المضافة  القیمة  ضریبة
 ۷۷۱٬٦٦٤ ٥٬٥۷۲٬۷۱٦  أخرى

  ٤٥٦٬٥٥۱٬۲۱٤٦ ٦۲٬٥۳٦٬۸۰۳ 
 

 أمور متعلقة بالزكاة وضریبة الدخل  ۲۳
 

 مكونات الوعاء الزكوي ۲۳-۱
 
تقدم الشركة وشركتھا التابعة إقرارات زكویة وضریبیة على أساس غیر موحد. تتكون المكونات الرئیسیة للوعاء الزكوي لكل شركة وفق نظام  

حقوق   من  الدخل  وضریبة  منھا  الزكاة  مخصوماً  المعدل  والربح  األجل  طویلة  المرابحة  واقتراضات  السنة  بدایة  في  والمخصصات  المساھمین 
 االقتطاعات لصافي القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات واالستثمارات وبنود أخرى محددة. 

 
 مصروف ضریبة الدخل  ۲۳-۲

 
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۹٬۰۸٥٬۱۱۲ ٤٬٦۹٤٬٥٤۹  حالیة   ضریبة
 ۲٤٬٤٦۱٬٦۱۸ ۲۷٬۸٤۲٬۹٦۱  الخسارة  أو الربح  على المحملة المؤجلة الضریبة

  ۳۲٬٥۳۷٬٥۱۰ ۳۳٬٥٤٦٬۷۳۰ 
 ۲٦٤٬٥٦۱ ۱٬۳۰۷٬۳۹۳  اآلخر  الشامل  الدخل  على المحملة المؤجلة الضریبة

  ۳۳٬۸٤٤٬۹۰۳ ۳۳٬۸۱۱٬۲۹۱ 
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۷ 

   مخصص الزكاة وضریبة الدخل  ۲۳-۳
 

 المجموع  الدخل  ضریبة الزكاة  
    
 ۲٬٦۸۱٬۱۲٥ ) ۷٬۳۷۱٬٦۰۷( ۱۰٬۰٥۲٬۷۳۲ ۲۰۲۱ ینایر ۱

 ۱۲٬٥۳۰٬٥۲۷ ۳٬٦۸۸٬۱۹۲ ۸٬۸٤۲٬۳۳٥ مخصص 
 ۱۲٬۷۸۹٬٦۱٥ ۱٬۰۰٦٬۳٥۷ ۱۱٬۷۸۳٬۲٥۸ سابقة  بسنوات  یتعلق تعدیل

 ۲۰٬٦۲٥٬٥۹۳ ٤٬٦۹٤٬٥٤۹ ۲٥٬۳۲۰٬۱٤۲ 
 ) ۲۱٬۹۰٥٬۹۰۰( ) ۱۱٬٥۱٤٬۱۱۹( ) ۱۰٬۳۹۱٬۷۸۱( مدفوعات 

 ٦٬۰۹٥٬۳٦۷ ) ۱٤٬۱۹۱٬۱۷۷( ۲۰٬۲۸٦٬٥٤٤ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
    
 ) ۷٬٦۹۳٬٦٥۷( ) ۱٦٬۲٤۱٬٤٤٤( ۸٬٥٤۷٬۷۸۷ ۲۰۲۰ ینایر ۱

 ۱۹٬۱۳۷٬۸٤٤ ۹٬۰۸٥٬۱۱۲ ۱۰٬۰٥۲٬۷۳۲ مخصص 
 ۱۸۱٬۹۱٦ - ۱۸۱٬۹۱٦ سابقة  بسنوات  یتعلق تعدیل

 ۱۰٬۲۳٤٬٦٤۸ ۹٬۰۸٥٬۱۱۲ ۱۹٬۳۱۹٬۷٦۰ 
 ) ۸٬۹٤٤٬۹۷۸( ) ۲۱٥٬۲۷٥( ) ۸٬۷۲۹٬۷۰۳( مدفوعات 

 ۲٬٦۸۱٬۱۲٥ ) ۷٬۳۷۱٬٦۰۷( ۱۰٬۰٥۲٬۷۳۲ ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱
 

 تسویة عددیة لمصروف ضریبة الدخل إلى الضریبة المستحقة فرضا  ٤-۲۳
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۳۳۸٬۰۹۸٬۸۰۳ ۳۲٦٬۷٤٦٬٦۰۸  الدخل  وضریبة الزكاة قبل  الربح
    

 ٪ ۲۰ ٪ ۲۰  المجموعة لدى  بھ المعمول الدخل  ضریبة  معدل
 ٪٥۱٫۳۳ ٪٥۱٫۳۳  الدخل  لضریبة  الخاضعة الفعلیة الملكیة   نسبة

    
 ۳٤٬۷۰۹٬۲۲۳ ۳۳٬٥٤۳٬۸۰۷  الفعلیة   الملكیة نسبة على الدخل  ضریبة
    : التسویة

 ) ۱٬۱٦۲٬٤۹۳( ) ۱٬۰۰٦٬۲۹۷(  ة الدائمللمصروفات غیر المسموح بھا   الضریبي األثر
  ۳۲٬٥۳۷٬٥۱۰ ۳۳٬٥٤٦٬۷۳۰ 

 
   الشھادات والربوط النھائیةوضع  ٥-۲۳

 
، تلقت الشركة ربوط  ۲۰۲۱. خالل  ۲۰۱٤أنھت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ربوط الزكاة وضریبة الدخل للشركة للسنوات حتى   )۱(

ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة اعتراًضا على ھذه الربط لدى األمانة    ۱۱٫۰بمبلغ    ۲۰۱۸حتى    ۲۰۱٥زكویة إضافیة للسنوات من  
یتم البت في النتیجة النھائیة لھذا االعتراض كما في تاریخ الموافقة على ھذه القوائم المالیة الموحدة.    ولمنة")  العامة للجان الضریبیة ("األما 

كاٍف ولن ینشأ التزام زكوي إضافي عند صدور    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تعتقد إدارة الشركة أن مخصص الزكاة المستحقة الدفع كما في  
 قید الفحص حالیًا من قبل الھیئة.  ۲۰۲۰و ۲۰۱۹لربوط للسنتین القرار النھائي على ھذا االعتراض. إن ا

 
أصدرت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ربوطا إضافیة للزكاة وضریبة الدخل تتعلق بشركة أوفست لعدة سنوات والتي تخضع لمراحل   )۲(

النھائیة لھذه االعتراضات، وبالتالي لم یتم    مختلفة من االعتراضات. تعتقد إدارة المجموعة أنھ لن ینشأ أي التزام جوھري عند التسویة 
 ۲۰۱۳. ال تزال ربوط شركة أوفست للسنوات من  ۲۰۲۰رصد مخصص لھذه الربوط اإلضافیة في القوائم المالیة الموحدة المرفقة لسنة  

 قید الفحص من قبل الھیئة حالیاً.  ۲۰۲۰حتى 
 

 . ۲۰۲۰للسنوات حتى حصلت المجموعة على شھادات الزكاة وضریبة الدخل  )۳(
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۷ 

   مخصص الزكاة وضریبة الدخل  ۲۳-۳
 

 المجموع  الدخل  ضریبة الزكاة  
    
 ۲٬٦۸۱٬۱۲٥ ) ۷٬۳۷۱٬٦۰۷( ۱۰٬۰٥۲٬۷۳۲ ۲۰۲۱ ینایر ۱

 ۱۲٬٥۳۰٬٥۲۷ ۳٬٦۸۸٬۱۹۲ ۸٬۸٤۲٬۳۳٥ مخصص 
 ۱۲٬۷۸۹٬٦۱٥ ۱٬۰۰٦٬۳٥۷ ۱۱٬۷۸۳٬۲٥۸ سابقة  بسنوات  یتعلق تعدیل

 ۲۰٬٦۲٥٬٥۹۳ ٤٬٦۹٤٬٥٤۹ ۲٥٬۳۲۰٬۱٤۲ 
 ) ۲۱٬۹۰٥٬۹۰۰( ) ۱۱٬٥۱٤٬۱۱۹( ) ۱۰٬۳۹۱٬۷۸۱( مدفوعات 

 ٦٬۰۹٥٬۳٦۷ ) ۱٤٬۱۹۱٬۱۷۷( ۲۰٬۲۸٦٬٥٤٤ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
    
 ) ۷٬٦۹۳٬٦٥۷( ) ۱٦٬۲٤۱٬٤٤٤( ۸٬٥٤۷٬۷۸۷ ۲۰۲۰ ینایر ۱

 ۱۹٬۱۳۷٬۸٤٤ ۹٬۰۸٥٬۱۱۲ ۱۰٬۰٥۲٬۷۳۲ مخصص 
 ۱۸۱٬۹۱٦ - ۱۸۱٬۹۱٦ سابقة  بسنوات  یتعلق تعدیل

 ۱۰٬۲۳٤٬٦٤۸ ۹٬۰۸٥٬۱۱۲ ۱۹٬۳۱۹٬۷٦۰ 
 ) ۸٬۹٤٤٬۹۷۸( ) ۲۱٥٬۲۷٥( ) ۸٬۷۲۹٬۷۰۳( مدفوعات 

 ۲٬٦۸۱٬۱۲٥ ) ۷٬۳۷۱٬٦۰۷( ۱۰٬۰٥۲٬۷۳۲ ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱
 

 تسویة عددیة لمصروف ضریبة الدخل إلى الضریبة المستحقة فرضا  ٤-۲۳
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۳۳۸٬۰۹۸٬۸۰۳ ۳۲٦٬۷٤٦٬٦۰۸  الدخل  وضریبة الزكاة قبل  الربح
    

 ٪ ۲۰ ٪ ۲۰  المجموعة لدى  بھ المعمول الدخل  ضریبة  معدل
 ٪٥۱٫۳۳ ٪٥۱٫۳۳  الدخل  لضریبة  الخاضعة الفعلیة الملكیة   نسبة

    
 ۳٤٬۷۰۹٬۲۲۳ ۳۳٬٥٤۳٬۸۰۷  الفعلیة   الملكیة نسبة على الدخل  ضریبة
    : التسویة

 ) ۱٬۱٦۲٬٤۹۳( ) ۱٬۰۰٦٬۲۹۷(  ة الدائمللمصروفات غیر المسموح بھا   الضریبي األثر
  ۳۲٬٥۳۷٬٥۱۰ ۳۳٬٥٤٦٬۷۳۰ 

 
   الشھادات والربوط النھائیةوضع  ٥-۲۳

 
، تلقت الشركة ربوط  ۲۰۲۱. خالل  ۲۰۱٤أنھت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ربوط الزكاة وضریبة الدخل للشركة للسنوات حتى   )۱(

ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة اعتراًضا على ھذه الربط لدى األمانة    ۱۱٫۰بمبلغ    ۲۰۱۸حتى    ۲۰۱٥زكویة إضافیة للسنوات من  
یتم البت في النتیجة النھائیة لھذا االعتراض كما في تاریخ الموافقة على ھذه القوائم المالیة الموحدة.    ولمنة")  العامة للجان الضریبیة ("األما 

كاٍف ولن ینشأ التزام زكوي إضافي عند صدور    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تعتقد إدارة الشركة أن مخصص الزكاة المستحقة الدفع كما في  
 قید الفحص حالیًا من قبل الھیئة.  ۲۰۲۰و ۲۰۱۹لربوط للسنتین القرار النھائي على ھذا االعتراض. إن ا

 
أصدرت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ربوطا إضافیة للزكاة وضریبة الدخل تتعلق بشركة أوفست لعدة سنوات والتي تخضع لمراحل   )۲(

النھائیة لھذه االعتراضات، وبالتالي لم یتم    مختلفة من االعتراضات. تعتقد إدارة المجموعة أنھ لن ینشأ أي التزام جوھري عند التسویة 
 ۲۰۱۳. ال تزال ربوط شركة أوفست للسنوات من  ۲۰۲۰رصد مخصص لھذه الربوط اإلضافیة في القوائم المالیة الموحدة المرفقة لسنة  

 قید الفحص من قبل الھیئة حالیاً.  ۲۰۲۰حتى 
 

 . ۲۰۲۰للسنوات حتى حصلت المجموعة على شھادات الزكاة وضریبة الدخل  )۳(
  

 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۸ 

 ضرائب مؤجلة  ٦-۲۳
 

 یتضمن الرصید الفروقات المؤقتة القابلة للخصم/ (الخاضعة للضریبة) العائدة إلى: 
 

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۲٥۸٬٦۸۱٬۳٦۸ ۲٥۰٬۹٦٥٬٦۷۲  الموظفین  منافع التزامات
 ) ۲٬۰٥۸٬۲٦۳٬۷۹۸( ) ۲٬۳۰۰٬٦۱۱٬۳٥٥(  ومعدات  ممتلكات

 ۳۸٬۲۹٤٬۹۲۱ ۲٦٬۲۲۱٬۸۹۷  أخرى
 ) ۱٬۷٦۱٬۲۸۷٬٥۰۹( ) ۲٬۰۲۳٬٤۲۳٬۷۸٦(  بالصافي  - مؤقتة ضریبیة  فروقات

    
 ) ۱۷۸٬۲۲٦٬۹٤۳( ) ۲۰۷٬۳۷۷٬۲۹۷(  مؤجلة  ضریبة   التزام

 
 الحركة في الضریبة المؤجلة العائدة إلى:

 

 
  منافع التزامات

 المجموع  أخرى ومعدات   ممتلكات الموظفین 
     
 ) ۱۷۸٬۲۲٦٬۹٤۳( ۳٬۱۳٦٬٤۳٤ ) ۲۰۷٬۲۹۸٬٥٤۹( ۲٥٬۹۳٥٬۱۷۲ ۲۰۲۱ ینایر ۱

 ) ۲۹٬۱٥۰٬۳٥٤( ) ۱۱٥٬۱٤۲( ) ۲۸٬۸٦۱٬۹٦۷( ) ۱۷۳٬۲٤٥( الموحدة  الشامل الدخل   قائمة على محمل
 ) ۲۰۷٬۳۷۷٬۲۹۷( ۳٬۰۲۱٬۲۹۲ ) ۲۳٦٬۱٦۰٬٥۱٦( ۲٥٬۷٦۱٬۹۲۷ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

     
 ) ۱٥۳٬٥۰۰٬۷٦٤( ٥٬۸۷۲٬۳۲۸ ) ۱۸٤٬۷۹٤٬۳۲۸( ۲٥٬٤۲۱٬۲۳٦ ۲۰۲۰ ینایر ۱

 ) ۲٤٬۷۲٦٬۱۷۹( ) ۲٬۷۳٥٬۸۹٤( ) ۲۲٬٥۰٤٬۲۲۱( ٥۱۳٬۹۳٦ الموحدة  الشامل الدخل   قائمة على محمل
 ) ۱۷۸٬۲۲٦٬۹٤۳( ۳٬۱۳٦٬٤۳٤ ) ۲۰۷٬۲۹۸٬٥٤۹( ۲٥٬۹۳٥٬۱۷۲ ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱

 
المؤقتة الناشئة خالل السنة من الحركة في المخصصات واستھالك الممتلكات  تعود الحركة في أرصدة الضریبة المؤجلة بشكل أساسي إلى الفروق 

. وبناًء علیھ، من المتوقع أن  ۲۰۲۲والمصنع والمعدات. ال تتوقع إدارة المجموعة أن یتغیر النمط الذي تنشأ فیھ ھذه الفروق بشكل جوھري في  
 .۲۰۲۰و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱مع السنتین المنتھیتین في  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في  یتوافق التغییر في أرصدة الضریبة المؤجلة خالل السنة المنتھیة 

 
 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ۲٤

 
اف  الطرف المسیطر المباشر على المجموعة ھو طاقة والطرف المسیطر النھائي على المجموعة ھو حكومة المملكة العربیة السعودیة. تتكون األطر

السعودیة ("المنشآت الخاضعة  ذات العالقة من   المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت األخرى الخاضعة لسیطرة حكومة المملكة العربیة 
لسیطرة الحكومة") والشركات الزمیلة (التي تمثل المنشآت بخالف المنشآت الخاضعة لسیطرة الحكومة والتي تخضع بشكل مباشر أو غیر مباشر  

أو یمارسون علیھا نفوذًا جوھریًا) وكبار موظفي اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت األعمال التي یمتلك  لسیطرة مساھمي الشركة  
 بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العلیا حصة فیھا (أطراف ذات عالقة أخرى).
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۹ 

 فیما یلي أھم معامالت المجموعة من األطراف ذات العالقة:  )أ(
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱  المعامالت  طبیعة
    

 ۱٬٦٤۰٬٥٦۸٬۸۳۳ ۱٬۳۳۰٬۷۳۱٬۸٥٦  الحكومة  علیھا  تسیطر التي المنشآت من إیرادات 
 ۸۸۳٬٤٦۱٬٦۱۱ ۸٥۹٬۹٦۲٬۳۸۷  زمیلة  شركات من إیرادات 
 ۷۲۳٬٥۰۰ ۷٥۰٬۰۰۰  زمیلة  شركة من اإلیجار إیرادات 
 ۲۱٬۱۰٤٬٥۰۳ ۱۲٬۰٤۹٬۱۱۱  زمیلة  شركة قبل من محملة تكالیف

 ۱۷٬۰۰۳٬٦۲۲ ۲۱٬۰۷۲٬۹٤۲  المساھمین   من لالسترداد قابلة  دخل وضریبة زكاة
 

 تستند المعامالت إلى الشروط المتفق علیھا وفقًا لالتفاقیات بین المجموعة واألطراف ذات العالقة. 
 

 تعویضات كبار موظفي اإلدارة:  )ب(
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۱٤٬۳۳۰٬٤۷٦ ۱۳٬٥٤٦٬٥٤٥ للموظفین   األجل  قصیرة أخرى  ومنافع رواتب
 ٥۷٦٬۷۸۰ ٥۷۳٬۱٤٤ الخدمة  بعد  ما منافع

 ۱٤٬۱۱۹٬٦۸۹ ۱٤٬۹۰۷٬۲٥٦ 
 

 ملیون لایر سعودي).  ۰٫۳: ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ۰٫۳مبلغاً وقدره   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بلغت أتعاب مجلس اإلدارة للسنة المنتھیة في 
 

 مطلوب من أطراف ذات عالقة  ) ج(
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲٤۸٬۹۹٦٬۷۱٥ ۳۰٦٬۸۸۱٬۱۳۸ شقیقة  شركة إیھ،  إس  األوسط الشرق شلمبرجیر
 ۱۰۰٬۱۰٤٬۹۱۷ ۲۳۰٬۷۱۰٬٦٥۸ الحكومة علیھا تسیطر  منشأة السعودیة،  أرامكو
 ۲۸٬۷۸۲٬۷۷۱ ۲۹٬۷۲۷٬۱٥۹ الحكومة  علیھا تسیطر منشأة  المشتركة،  الخفجي عملیات
 ۹۷٤٬۷٦۰ ۲٬۰٦٦٬۲٦۲ شقیقة  شركة اآلبار،  لخدمات  طاقة  شركة
 ۱۰٬۰٥٦٬٦٥۲ ۱۹٬۱۸۷٬۹٦٦ مساھم  طاقة، 

 ۱۲٬۱۰۱٬۱٥٤ ۷٬۷٤۰٬۲۸۳ مساھم  إس،   بي إس
 ٥۹٦٬۳۱۳٤ ٬٤٦٦۰۱٬۰۱٦٬۹٦۹ 

 
، اتفقت المجموعة مع شركة شلمبرجیر الشرق األوسط إس إیھ على تسویة بعض الفواتیر المتنازع علیھا مستحقة القبض  ۲۰۲۰خالل   -

ملیون لایر سعودي. تم توفیر مبالغ    ۱۹٫۹بمبلغ    ۲۰۱۹شلمبرجیر الشرق األوسط إس إیھ نظیر الخدمات المقدمة في سنة  من شركة  
 .۱۲. انظر أیًضا اإلیضاح رقم ۲۰۲۰وتم شطبھا في سنة  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي خالل سنة  ۱۹٫۹الفواتیر المتبقیة البالغة 

 
ملیون    ۳٫٤، بلغ مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة مقابل األرصدة المطلوبة من أطراف ذات عالقة مبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في   -

 .  ۱۲ملیون لایر سعودي). أنظر أیًضا اإلیضاح رقم  ۱۰٫۳: ۲۰۲۰لایر سعودي (
  

ق-130

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۹ 

 فیما یلي أھم معامالت المجموعة من األطراف ذات العالقة:  )أ(
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱  المعامالت  طبیعة
    

 ۱٬٦٤۰٬٥٦۸٬۸۳۳ ۱٬۳۳۰٬۷۳۱٬۸٥٦  الحكومة  علیھا  تسیطر التي المنشآت من إیرادات 
 ۸۸۳٬٤٦۱٬٦۱۱ ۸٥۹٬۹٦۲٬۳۸۷  زمیلة  شركات من إیرادات 
 ۷۲۳٬٥۰۰ ۷٥۰٬۰۰۰  زمیلة  شركة من اإلیجار إیرادات 
 ۲۱٬۱۰٤٬٥۰۳ ۱۲٬۰٤۹٬۱۱۱  زمیلة  شركة قبل من محملة تكالیف

 ۱۷٬۰۰۳٬٦۲۲ ۲۱٬۰۷۲٬۹٤۲  المساھمین   من لالسترداد قابلة  دخل وضریبة زكاة
 

 تستند المعامالت إلى الشروط المتفق علیھا وفقًا لالتفاقیات بین المجموعة واألطراف ذات العالقة. 
 

 تعویضات كبار موظفي اإلدارة:  )ب(
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۱٤٬۳۳۰٬٤۷٦ ۱۳٬٥٤٦٬٥٤٥ للموظفین   األجل  قصیرة أخرى  ومنافع رواتب
 ٥۷٦٬۷۸۰ ٥۷۳٬۱٤٤ الخدمة  بعد  ما منافع

 ۱٤٬۱۱۹٬٦۸۹ ۱٤٬۹۰۷٬۲٥٦ 
 

 ملیون لایر سعودي).  ۰٫۳: ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ۰٫۳مبلغاً وقدره   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بلغت أتعاب مجلس اإلدارة للسنة المنتھیة في 
 

 مطلوب من أطراف ذات عالقة  ) ج(
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲٤۸٬۹۹٦٬۷۱٥ ۳۰٦٬۸۸۱٬۱۳۸ شقیقة  شركة إیھ،  إس  األوسط الشرق شلمبرجیر
 ۱۰۰٬۱۰٤٬۹۱۷ ۲۳۰٬۷۱۰٬٦٥۸ الحكومة علیھا تسیطر  منشأة السعودیة،  أرامكو
 ۲۸٬۷۸۲٬۷۷۱ ۲۹٬۷۲۷٬۱٥۹ الحكومة  علیھا تسیطر منشأة  المشتركة،  الخفجي عملیات
 ۹۷٤٬۷٦۰ ۲٬۰٦٦٬۲٦۲ شقیقة  شركة اآلبار،  لخدمات  طاقة  شركة
 ۱۰٬۰٥٦٬٦٥۲ ۱۹٬۱۸۷٬۹٦٦ مساھم  طاقة، 

 ۱۲٬۱۰۱٬۱٥٤ ۷٬۷٤۰٬۲۸۳ مساھم  إس،   بي إس
 ٥۹٦٬۳۱۳٤ ٬٤٦٦۰۱٬۰۱٦٬۹٦۹ 

 
، اتفقت المجموعة مع شركة شلمبرجیر الشرق األوسط إس إیھ على تسویة بعض الفواتیر المتنازع علیھا مستحقة القبض  ۲۰۲۰خالل   -

ملیون لایر سعودي. تم توفیر مبالغ    ۱۹٫۹بمبلغ    ۲۰۱۹شلمبرجیر الشرق األوسط إس إیھ نظیر الخدمات المقدمة في سنة  من شركة  
 .۱۲. انظر أیًضا اإلیضاح رقم ۲۰۲۰وتم شطبھا في سنة  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي خالل سنة  ۱۹٫۹الفواتیر المتبقیة البالغة 

 
ملیون    ۳٫٤، بلغ مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة مقابل األرصدة المطلوبة من أطراف ذات عالقة مبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في   -

 .  ۱۲ملیون لایر سعودي). أنظر أیًضا اإلیضاح رقم  ۱۰٫۳: ۲۰۲۰لایر سعودي (
  

 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۰ 

 إدارة المخاطر المالیة  ۲٥
 

   عوامل المخاطر المالیة ۱-۲٥
 

المجموعة من خالل أنشطتھا لمخاطر مالیة مختلفة تتضمن آثار التغیرات في مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر سعر  تتعرض  
اطر بشكٍل  الفائدة على القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. یركز برنامج المجموعة إلدارة المخ

المخاطر  لى عدم إمكانیة التنبؤ بأوضاع األسواق المالیة ویسعى إلى الحد من اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تتم إدارة  عام ع
 من قبل اإلدارة وفقاً لسیاسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 

 
المخاطر المبینة أعاله وأھداف المجموعة وسیاساتھا وإجراءاتھا لقیاس وإدارة  یستعرض ھذا اإلیضاح معلومات حول تعّرض المجموعة لكل من  

   المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. عالوة على ذلك، یتم إدراج اإلفصاحات الكمیة ضمن ھذه القوائم المالیة الموحدة.
 

الكاملة عن تصمیم ومراقبة ھیكل بالمسؤولیة  اإلدارة  اإلدارة مسؤول عن وضع    یضطلع مجلس  أن مجلس  كما  المجموعة.  لدى  المخاطر  إدارة 
   سیاسات إدارة المخاطر لدى المجموعة والرقابة علیھا.

 
إن سیاسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ووضع حدود وضوابط مالئمة لھا ومراقبتھا  

الحدود. یتم فحص سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما یعكس آثار التغیرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.  مع االلتزام بتلك  
ن یدرك  تھدف المجموعة، من خالل تدریباتھا وإدارة المعاییر واإلجراءات، إلى تطویر بیئة رقابیة منضبطة وبنّاءة، یستطیع من خاللھا كل موظف أ

   یات الملقاة على عاتقھ.مھامھ والمسؤول
 

خاطر  یتولى مجلس إدارة الشركة اإلشراف على مدى التزام اإلدارة بسیاسات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة وفحص مدى كفایة إطار إدارة الم
  فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة.

 
 مخاطر السوق  )أ(

 
 مخاطر صرف العمالت األجنبیة  )۱(

 
العملة ھي مخاطر التغیر في قیمة األدوات المالیة بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. تتم معامالت المجموعة بشكل  إن مخاطر  

ة على  رئیسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي. وبما أن اللایر السعودي مربوط بالدوالر األمریكي، ترى المجموعة أن التعّرض لمخاطر العمل
 المالیة غیر جوھري.  األدوات 

 
   مخاطر سعر الفائدة على القیمة العادلة والتدفقات النقدیة  )۲(

 
فائدة    إن مخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر التغیر في قیمة األدوات المالیة بسبب التقلبات في أسعار الفائدة في السوق. تقترض المجموعة بأسعار

 على أساس شروط تجاریة. 
 

ل الفائدة على التدفقات النقدیة باستخدام عقود مقایضة معدالت الفائدة المتغیرة إلى الثابتة. تحتفظ المجموعة ببعض  تدیر المجموعة مخاطر معد
، كانت اقتراضات المجموعة مقّومة  ۲۰۲۱اقتراضات المرابحة طویلة األجل بمعدالت متغیرة وإجراء مقایضات لتحویلھا إلى معدالت ثابتة. خالل  

   باللایر السعودي.
 

ملیار لایر سعودي)،   ۲٫۰: ۲۰۲۰ملیار لایر سعودي ( ۱٫٤، كان لدى المجموعة مطلوبات مالیة تحمل فائدة متغیرة بمبلغ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
٪ مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، انخفض / ارتفع صافي التغیر في الربح قبل الزكاة وضریبة  ۱وفیما لو تراوحت أسعار الفائدة بنسبة  

بحوالي  ا (  ۱٤٫۲لدخل  سعودي  على    ۱۸٫۳:  ۲۰۲۰ملیون لایر  المالیة  النفقات  ارتفاع  النخفاض/  رئیسیة  كنتیجة  وذلك  سعودي)  ملیون لایر 
 االقتراضات المحّملة بأسعار فائدة متغیرة.

 
،  ۷دد في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ال تخضع الذمم المدینة والدائنة للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة لمخاطر أسعار الفائدة كما ھو مح

معرضة    حیث أن القیمة الدفتریة والتدفقات النقدیة المستقبلیة لن تتعرض لتقلبات بسبب تغیر في سعر الفائدة بالسوق. ولذلك، فإن المجموعة غیر
 لمخاطر أسعار الفائدة للقیمة العادلة. 
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۱ 

 مخاطر األسعار  )۳(
 

األداة المالیة للتقلبات نتیجة التغیرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغیرات ناتجة عن عوامل محددة لألداة أو  ھي مخاطر تعرض قیمة  
 .ُمصدرھا أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتاجر بھا في السوق. إن الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة لیست معرضة لمخاطر السعر

 
 مخاطر االئتمان  )أ(

 
 ئمة. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما یماثلھ بالتكلفة المطفأة، باإلضافة إلى تعرضات االئتمان للعمالء، بما في ذلك الذمم المدینة القا

 
 یمثل النقد وما یماثلھ مخاطر ائتمان منخفضة حیث یتم إیداعھ في بنوك محلیة حسنة السمعة. 

 
یتم إثباتھا في تاریخ التقریر إذا ما تخلفت األطراف المقابلة تماماً عن األداء كما ھو متعاقد علیھ. إن    تمثل مخاطر االئتمان الخسارة المالیة التي

: ۲۰۲۰(  ٪۹۹٫٤، كان ما نسبتھ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان یعادل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة. كما في  
. تعتقد اإلدارة أن ھذا التركیز في مخاطر االئتمان مخفف، حیث  ۲٤من ثالثة عمالء. أنظر أیًضا اإلیضاح رقم ) من الذمم المدینة مستحقة ۹۹٫۸٪

 أن ھؤالء العمالء لھم سجل من التسدیدات المنتظمة. 
 

تبار المركز المالي لھم والخبرة السابقة  بالنسبة للذمم المدینة التجاریة، تحدد عملیة تقییم المخاطر الداخلیة الجودة االئتمانیة للعمالء، آخذة بعین االع
للحدود الموضوعة من قب ل  وعوامل أخرى. ویتم تحدید سقف المخاطر الفردیة بناء على التصنیف الداخلي أو الخارجي للمالءة االئتمانیة طبقا 

 في التخلف عن السداد.   اإلدارة. تتعلق القیمة الدفتریة للذمم المدینة التجاریة بقلیل من العمالء الذین لیس لدیھم سجل
 

 یقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة: 
 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
  لمعدل  المرجح المتوسط
 الخسارة  مخصص الدفتریة  القیمة إجمالي  الخسارة 

    
 ۲٬۰٥٦٬۳۰۲  ٤۷٦٬۰٦۷٬۳۷۹    ٪۰٫٤ مستحقة  غیر

ً  ۹۰ متأخرة عن السداد حتى  ٦٦۰٬٤۷۳  ۱۲٥٬٥۳۳٬٥٤٥  ٪  ۰٫٥ یوما
ً  ۱۸۰و ۹۱ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ۲۸٤٬٦۳٦  ۲۲٬۱۰٥٬۹۱٤  ٪۱٫۳ یوما
ً  ۳٦٥و ۱۸۱ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ٤۲٦٬۹۷۹  ۱٦٬٤٥۱٬۸٤۱  ٪۲٫٦ یوما
ً  ۷۳۰و ۳٦٦ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ٦٬۰٤۱  ۱۲٤٬۲۰۰  ٪٤٫۹ یوما

ً  ۷۳۰ من أكثر  -  -  - یوما
 ۰٦٤  ٪  ٫٥۰٬۲۸۲٬۸۷۹  ۳٬٤۳٤٬٤۳۱ 

 

 ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱
  لمعدل  المرجح المتوسط
   خسارةال مخصص الدفتریة  القیمة إجمالي  الخسارة 

    
 ۱٬٥۲۲٬۸۲۳  ۳٦۸٬۲٥۰٬۷۰۲    ٪۰٫٤ مستحقة  غیر

ً  ۹۰ متأخرة عن السداد حتى  ۸٤۰٬۷۰۸  ۸۷٬۱۱۳٬۸۹۷  ٪۱٫۰ یوما
ً  ۱۸۰و ۹۱ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ۹۰٬٦۲٦  ۲٬٥۰۷٬٦۲۷  ٪۳٫٦ یوما
ً  ۳٦٥و ۱۸۱ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ۲۰٬۸٥۸  ٤٦۲٬۷٤۲  ٪٤٫٥ یوما
ً  ۷۳۰و ۳٦٦ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ۲٬۳۳٦٬۰۷٥  ۱۷٬۱٥٦٬۹۹۱  ٪۱۳٫٦ یوما

ً  ۷۳۰ من أكثر  ٥٬٤٤۳٬٦٥٦  ٥٬٤٤۳٬٦٥۷  ٪۱۰۰٫۰ یوما
 ۲٫۱٪  ٤۸۰٬۹۳٥٬٦۱٦  ۱۰٬۲٥٤٬۷٤٦  

 
 تعتقد اإلدارة أنھا غیر معرضة لمخاطر ائتمان جوھریة. 
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۱ 

 مخاطر األسعار  )۳(
 

األداة المالیة للتقلبات نتیجة التغیرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغیرات ناتجة عن عوامل محددة لألداة أو  ھي مخاطر تعرض قیمة  
 .ُمصدرھا أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتاجر بھا في السوق. إن الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة لیست معرضة لمخاطر السعر

 
 مخاطر االئتمان  )أ(

 
 ئمة. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما یماثلھ بالتكلفة المطفأة، باإلضافة إلى تعرضات االئتمان للعمالء، بما في ذلك الذمم المدینة القا

 
 یمثل النقد وما یماثلھ مخاطر ائتمان منخفضة حیث یتم إیداعھ في بنوك محلیة حسنة السمعة. 

 
یتم إثباتھا في تاریخ التقریر إذا ما تخلفت األطراف المقابلة تماماً عن األداء كما ھو متعاقد علیھ. إن    تمثل مخاطر االئتمان الخسارة المالیة التي

: ۲۰۲۰(  ٪۹۹٫٤، كان ما نسبتھ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان یعادل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة. كما في  
. تعتقد اإلدارة أن ھذا التركیز في مخاطر االئتمان مخفف، حیث  ۲٤من ثالثة عمالء. أنظر أیًضا اإلیضاح رقم ) من الذمم المدینة مستحقة ۹۹٫۸٪

 أن ھؤالء العمالء لھم سجل من التسدیدات المنتظمة. 
 

تبار المركز المالي لھم والخبرة السابقة  بالنسبة للذمم المدینة التجاریة، تحدد عملیة تقییم المخاطر الداخلیة الجودة االئتمانیة للعمالء، آخذة بعین االع
للحدود الموضوعة من قب ل  وعوامل أخرى. ویتم تحدید سقف المخاطر الفردیة بناء على التصنیف الداخلي أو الخارجي للمالءة االئتمانیة طبقا 

 في التخلف عن السداد.   اإلدارة. تتعلق القیمة الدفتریة للذمم المدینة التجاریة بقلیل من العمالء الذین لیس لدیھم سجل
 

 یقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة: 
 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
  لمعدل  المرجح المتوسط
 الخسارة  مخصص الدفتریة  القیمة إجمالي  الخسارة 

    
 ۲٬۰٥٦٬۳۰۲  ٤۷٦٬۰٦۷٬۳۷۹    ٪۰٫٤ مستحقة  غیر

ً  ۹۰ متأخرة عن السداد حتى  ٦٦۰٬٤۷۳  ۱۲٥٬٥۳۳٬٥٤٥  ٪  ۰٫٥ یوما
ً  ۱۸۰و ۹۱ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ۲۸٤٬٦۳٦  ۲۲٬۱۰٥٬۹۱٤  ٪۱٫۳ یوما
ً  ۳٦٥و ۱۸۱ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ٤۲٦٬۹۷۹  ۱٦٬٤٥۱٬۸٤۱  ٪۲٫٦ یوما
ً  ۷۳۰و ۳٦٦ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ٦٬۰٤۱  ۱۲٤٬۲۰۰  ٪٤٫۹ یوما

ً  ۷۳۰ من أكثر  -  -  - یوما
 ۰٦٤  ٪  ٫٥۰٬۲۸۲٬۸۷۹  ۳٬٤۳٤٬٤۳۱ 

 

 ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱
  لمعدل  المرجح المتوسط
   خسارةال مخصص الدفتریة  القیمة إجمالي  الخسارة 

    
 ۱٬٥۲۲٬۸۲۳  ۳٦۸٬۲٥۰٬۷۰۲    ٪۰٫٤ مستحقة  غیر

ً  ۹۰ متأخرة عن السداد حتى  ۸٤۰٬۷۰۸  ۸۷٬۱۱۳٬۸۹۷  ٪۱٫۰ یوما
ً  ۱۸۰و ۹۱ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ۹۰٬٦۲٦  ۲٬٥۰۷٬٦۲۷  ٪۳٫٦ یوما
ً  ۳٦٥و ۱۸۱ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ۲۰٬۸٥۸  ٤٦۲٬۷٤۲  ٪٤٫٥ یوما
ً  ۷۳۰و ۳٦٦ بین لفترةمتأخرة عن السداد   ۲٬۳۳٦٬۰۷٥  ۱۷٬۱٥٦٬۹۹۱  ٪۱۳٫٦ یوما

ً  ۷۳۰ من أكثر  ٥٬٤٤۳٬٦٥٦  ٥٬٤٤۳٬٦٥۷  ٪۱۰۰٫۰ یوما
 ۲٫۱٪  ٤۸۰٬۹۳٥٬٦۱٦  ۱۰٬۲٥٤٬۷٤٦  

 
 تعتقد اإلدارة أنھا غیر معرضة لمخاطر ائتمان جوھریة. 

  

 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۲ 

 مخاطر السیولة  )ب(
 

بإدارة  تعلق  مخاطر السیولة ھي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا. یتمثل منھج المجموعة فیما ی
من الظروف  السیولة في التأكد، بقدر اإلمكان، من أن المجموعة سوف تتوفر لھا السیولة النقدیة الكافیة للوفاء بمطلوباتھا عند استحقاقھا، في كل  

 العادیة واالستثنائیة، دون التعرض لخسائر غیر مقبولة أو أضرار خطیرة تؤثر على سمعة المجموعة. 
  

على ضمان امتالكھا نقدیة كافیة عند الطلب للوفاء بالمصاریف التشغیلیة المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات المالیة.    وعادة ما تعمل المجموعة
ة  ویستثنى من ذلك األثر المحتمل للظروف القصوى التي ال یمكن توقعھا بشكل معقول مثل الكوارث الطبیعیة. باإلضافة إلى ذلك، لدى المجموع

   نیة. تسھیالت ائتما 
 

االحتیاجات التشغیلیة    تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدیة ومراقبة التوقعات المتعلقة بمتطلبات السیولة للمجموعة للتأكد من توفر السیولة الكافیة لتلبیة
الف المجموعة سقوف االقتراض أو  مع االحتفاظ بالقدر الكافي من التسھیالت االئتمانیة الملتزم بھا وغیر المسحوبة في جمیع األوقات بحیث ال تخ

   التعھدات (كلما اقتضى األمر) على أي من تسھیالت االقتراض.
 

التدفقات النقدیة    یلخص الجدول التالي المطلوبات المالیة للمجموعة بناًء على التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة. المبالغ المبینة في الجدول ھي
 المخصومة. تساوي األرصدة المستحقة خالل اثني عشر شھًرا أرصدتھا الدفتریة حیث إن أثر الخصم لیس كبیًرا. التعاقدیة غیر 

 
 
 المجموع  سنوات  ٥ من أكثر سنوات  ٥ - ۲ من سنة  ۲ - ۱ من واحدة   سنة  من  أقل 

۲۰۲۱      
      مشتقات 

  لمطلوبات  العادلة القیمة
 ٤٬٤٤۰٬٦۸۷ - ٤٬٤٤۰٬٦۸۷ - -   المشتقات 

      
      مالیة  مطلوبات

 ۱٬۳۸۱٬۰۹۰٬٤٤٦ ٤٤٬۱۹٦٬٤۲۹ ۳٥۳٬٥۷۱٬٤۲۸ ٤۳۷٬۸٤۹٬۷۸٦ ٥٤٥٬٤۷۲٬۸۰۳ مرابحة  اقتراضات
 ۱٬۸٤۷٬۳۱۳ - - - ۱٬۸٤۷٬۳۱۳ إیجاریة  مطلوبات 

  على المستقبلیة الفائدة
 ٤۳٬۰٦۰٬۹۸۷ - ۷٬٦٥٤٬۸۸۲ ۱۱٬۰۲٤٬۹٤۹ ۲٤٬۳۸۱٬۱٥٦ المرابحة  اقتراضات

  دائنة  وذمم تجاریة دائنة ذمم
 ٤٤۳٬۳٥۲٬۲٦۳ - - ۱٥٬۱۸۹٬۸۰۰ ٤۲۸٬۱٦۲٬٤٦۳ أخرى

 ۹۹۹٬۸٦۳٬۷۳٤٦٤٬ ٥۰٦٤٬٥۳٥ ۳٦۱٬۲۲٦٬۳۱۰ ٤٤٬۱۹٦٬٤۲۹ ۱٬۸٦۹٬۳٥۱٬۰۰۹ 
 

 المجموع  سنوات  ٥ من أكثر سنوات  ٥ - ۲ من سنة  ۲ - ۱ من واحدة   سنة  من  أقل 
۲۰۲۰      
      مشتقات 

  لمطلوبات  العادلة القیمة
 ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷ - ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷ - - المشتقات 

      
      مالیة  مطلوبات

 ۲٬۰۱۷٬۰٥۷٬۱۲۲ ٤٤٬۱۹٦٬٤۲۹ ۷۸٤٬۱۰۸٬۷۹۲ ٥٤۹٬۱۲۹٬۰۱٤ ٦۳۹٬٦۲۲٬۸۸۷ مرابحة  اقتراضات
 ٤٬۸۳۸٬۹۰۳ - - ۱٬۸۱۰٬۲۸۹ ۳٬۰۲۸٬٦۱٤ إیجاریة  مطلوبات 

  على المستقبلیة الفائدة
 ۹۰٬۸۷٤٬۸٤٥ ۲۷٬۷۸۲ ۱۸٬۳۷۲٬۰٥٥ ۲٤٬۱۰٥٬٤٥۳ ٤۸٬۳٦۹٬٥٥٥ المرابحة  اقتراضات

  دائنة  وذمم تجاریة دائنة ذمم
 ٤۸۰٬٦۰٥٬۳٤۷ - ۱٥٬۱۸۹٬۸۰۰ ۲۳٬۱۹۱٬٤۰۰ ٤٤۲٬۲۲٤٬۱٤۷ أخرى

 ۱٬۱۳۳٬۲٤٥٬۲۰۳ ٥۹۸٬۲۳٦٬۱٥٦ ۸۱۷٬٦۷۰٬٦٤۷ ٤٤٬۲۲٤٬۲۱۱ ۲٬٥۹۳٬۳۷٦٬۲۱۷ 
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القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۳ 

 إدارة مخاطر رأس المال  ۲-۲٥
 

للمساھمین والمنافع  تتمثل أھداف   العوائد  المجموعة على االستمرار في أعمالھا وتحقیق  الحفاظ على قدرة  المال في  إدارة رأس  المجموعة عند 
   ألصحاب المصلحة اآلخرین، وكذلك االحتفاظ بھیكل رأس المال األمثل الذي یعمل على خفض تكلفة رأس المال.

 
في نفس المجال، بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المدیونیة. یتم حساب ھذه النسبة بقسمة صافي  تقوم المجموعة، كغیرھا من الشركات العاملة  

الدین على أساس مجموع االقتراضات والتي تشمل اقتراضات مرابحة طویلة األجل ومطلوبات   المال. یُحتسب صافي  الدین على مجموع رأس 
حدة، ناقصاً النقد وما یماثلھ، بینما یكون مجموع حقوق الملكیة كما ھو وارد في قائمة المركز إیجاریة، كما ھو وارد في قائمة المركز المالي المو

 المالي الموحدة. 
 

 دیسمبر كما یلي:  ۳۱كانت نسبة المدیونیة في 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲٬۰۲۱٬۸۹٦٬۰۲٥ ۱٬۳۸۲٬۹۳۷٬۷٥۹ )اإلیجاریة المطلوبات ذلك في  بما( االقتراضات مجموع
 ) ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷( ) ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱( یماثلھ  وما النقد: ناقًصا 
 ۱٬۳۸۲٬۳۷٥٬۳۷۸ ۹۷۱٬۳۱٦٬۷۲۸ الدین  صافي

 ۳٬۹۱۲٬۱٦٦٬٥۱۸ ٤٬۱۹۱٬۷٦۸٬٦۷۰ الملكیة  حقوق مجموع
 ٪ ۳٥ ٪ ۲۳ المدیونیة   نسبة

 
   صافي تسویة الدین

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲٬۳۱٥٬۹۹٦٬٥۱٦ ۱٬۳۸۲٬۳۷٥٬۳۷۸ ینایر ۱ في كما
 ٦۲٬۷۱۷٬۱٤٥ ۳۷٬۹۸٦٬۰۳۷ تمویل  تكالیف
 ) ٦٦٬۸۸۹٬٥۱٦( ) ٤۲٬٤٦۸٬۸۹۳( مدفوعة  تمویل تكالیف

 ) ٥۰۸٬۳۱٤٬۸٦٦( ) ٦۳۱٬٥۹۳٬۳۰۲( األجل  طویلة  اقتراضات تسدیدات
 ) ۳٬۱۳۳٬٤۳۳( ) ۳٬۱۸۱٬۸۸۸( اإلیجار لمدفوعات   الرئیسي العنصر

 ) ٤۱۸٬۰۰۰٬٤٦۸( ۲۲۸٬۱۹۹٬۳۹٦ یماثلھ  وما النقد في  األخرى التغیرات 
 ۱٬۳۸۲٬۳۷٥٬۳۷۸ ۹۷۱٬۳۱٦٬۷۲۸ دیسمبر  ۳۱ في كما

 
 تقدیر القیمة العادلة  ۳-۲٥

 
ریخ  القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن قبضھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین األطراف المشاركة في السوق في تا

عدم وجودھا، في أفضل سوق یكون متاحاً للمجموعة في ذلك التاریخ. تعكس القیمة العادلة لاللتزام مخاطر  القیاس في السوق الرئیسیة أو، في حالة 
   عدم الوفاء بھ.

 
لجوھري بما في  لدى المجموعة إطار رقابة ثابت فیما یتعلق بقیاس القیم العادلة. وتضطلع اإلدارة بالمسؤولیة الكاملة عن مراقبة قیاس القیم العادلة ا

 ذلك القیم العادلة من المستوى الثالث. 
 

عار  تقوم اإلدارة فحص المدخالت الھامة التي ال یمكن رصدھا وتعدیالت التقییم بشكل دوري. في حال تم استخدام معلومات من طرف ثالث، مثل أس
التي تم الحص بتقییم األدلة  العادلة، تقوم اإلدارة  القیم  التسعیر، في قیاس  ول علیھا من طرف ثالث لدعم االستنتاج بأن ھذه  السماسرة أو خدمات 

 ھذه التقییمات.  التقییمات تلبي متطلبات المعاییر الدولیة للتقریر المالي، بما في ذلك مستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة الذي ینبغي أن تصنف فیھ
 

 یتم إبالغ إدارة المجموعة عن مشاكل التقییم الھامة للمجموعة. 
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 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۳ 

 إدارة مخاطر رأس المال  ۲-۲٥
 

للمساھمین والمنافع  تتمثل أھداف   العوائد  المجموعة على االستمرار في أعمالھا وتحقیق  الحفاظ على قدرة  المال في  إدارة رأس  المجموعة عند 
   ألصحاب المصلحة اآلخرین، وكذلك االحتفاظ بھیكل رأس المال األمثل الذي یعمل على خفض تكلفة رأس المال.

 
في نفس المجال، بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المدیونیة. یتم حساب ھذه النسبة بقسمة صافي  تقوم المجموعة، كغیرھا من الشركات العاملة  

الدین على أساس مجموع االقتراضات والتي تشمل اقتراضات مرابحة طویلة األجل ومطلوبات   المال. یُحتسب صافي  الدین على مجموع رأس 
حدة، ناقصاً النقد وما یماثلھ، بینما یكون مجموع حقوق الملكیة كما ھو وارد في قائمة المركز إیجاریة، كما ھو وارد في قائمة المركز المالي المو

 المالي الموحدة. 
 

 دیسمبر كما یلي:  ۳۱كانت نسبة المدیونیة في 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲٬۰۲۱٬۸۹٦٬۰۲٥ ۱٬۳۸۲٬۹۳۷٬۷٥۹ )اإلیجاریة المطلوبات ذلك في  بما( االقتراضات مجموع
 ) ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷( ) ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱( یماثلھ  وما النقد: ناقًصا 
 ۱٬۳۸۲٬۳۷٥٬۳۷۸ ۹۷۱٬۳۱٦٬۷۲۸ الدین  صافي

 ۳٬۹۱۲٬۱٦٦٬٥۱۸ ٤٬۱۹۱٬۷٦۸٬٦۷۰ الملكیة  حقوق مجموع
 ٪ ۳٥ ٪ ۲۳ المدیونیة   نسبة

 
   صافي تسویة الدین

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲٬۳۱٥٬۹۹٦٬٥۱٦ ۱٬۳۸۲٬۳۷٥٬۳۷۸ ینایر ۱ في كما
 ٦۲٬۷۱۷٬۱٤٥ ۳۷٬۹۸٦٬۰۳۷ تمویل  تكالیف
 ) ٦٦٬۸۸۹٬٥۱٦( ) ٤۲٬٤٦۸٬۸۹۳( مدفوعة  تمویل تكالیف

 ) ٥۰۸٬۳۱٤٬۸٦٦( ) ٦۳۱٬٥۹۳٬۳۰۲( األجل  طویلة  اقتراضات تسدیدات
 ) ۳٬۱۳۳٬٤۳۳( ) ۳٬۱۸۱٬۸۸۸( اإلیجار لمدفوعات   الرئیسي العنصر

 ) ٤۱۸٬۰۰۰٬٤٦۸( ۲۲۸٬۱۹۹٬۳۹٦ یماثلھ  وما النقد في  األخرى التغیرات 
 ۱٬۳۸۲٬۳۷٥٬۳۷۸ ۹۷۱٬۳۱٦٬۷۲۸ دیسمبر  ۳۱ في كما

 
 تقدیر القیمة العادلة  ۳-۲٥

 
ریخ  القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن قبضھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین األطراف المشاركة في السوق في تا

عدم وجودھا، في أفضل سوق یكون متاحاً للمجموعة في ذلك التاریخ. تعكس القیمة العادلة لاللتزام مخاطر  القیاس في السوق الرئیسیة أو، في حالة 
   عدم الوفاء بھ.

 
لجوھري بما في  لدى المجموعة إطار رقابة ثابت فیما یتعلق بقیاس القیم العادلة. وتضطلع اإلدارة بالمسؤولیة الكاملة عن مراقبة قیاس القیم العادلة ا

 ذلك القیم العادلة من المستوى الثالث. 
 

عار  تقوم اإلدارة فحص المدخالت الھامة التي ال یمكن رصدھا وتعدیالت التقییم بشكل دوري. في حال تم استخدام معلومات من طرف ثالث، مثل أس
التي تم الحص بتقییم األدلة  العادلة، تقوم اإلدارة  القیم  التسعیر، في قیاس  ول علیھا من طرف ثالث لدعم االستنتاج بأن ھذه  السماسرة أو خدمات 

 ھذه التقییمات.  التقییمات تلبي متطلبات المعاییر الدولیة للتقریر المالي، بما في ذلك مستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة الذي ینبغي أن تصنف فیھ
 

 یتم إبالغ إدارة المجموعة عن مشاكل التقییم الھامة للمجموعة. 
 

  

 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤٤ 

القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة بیانات السوق التي یمكن رصدھا بأقصى قدر ممكن. یتم تصنیف القیم العادلة   عند قیاس
 إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم على النحو التالي: 

 
 األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. :  ۱المستوى  •
: مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى األول والتي یمكن رصدھا لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر (أي األسعار) ۲المستوى   •

 غیر مباشر (أي مشتقة من األسعار). أو
 ألصل أو االلتزام التي ال تستند على بیانات یمكن رصدھا في السوق (مدخالت ال یمكن رصدھا). : مدخالت ل۳المستوى  •

 
فإن قیاس    في حال كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تندرج تحت مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، 

 س المستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة حیث أن أدنى مستوى للمدخالت یعد ھاماً لعملیة القیاس بالكامل. القیمة العادلة یُصنف بالكامل في نف
 

   تقوم المجموعة بإثبات التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي یحدث فیھا التغیر.
 

، تقدر القیم العادلة لألدوات المالیة الحالیة للمجموعة، باستثناء تحوط التدفقات النقدیة بالقیمة العادلة من خالل  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  
فائدة السائدة  الدخل الشامل اآلخر، أن تقارب قیمھا الدفتریة حیث أن األدوات المالیة قصیرة األجل بطبیعتھا وتحمل معدالت فائدة تستند إلى أسعار ال

مطلوبات المالیة  السوق ویتوقع تحقیقھا بقیمھا الدفتریة الحالیة في غضون اثني عشر شھًرا من تاریخ قائمة المركز المالي. یتم تقدیر القیّم العادلة لل  في
 . غیر المتداولة لتقریب قیمھا الدفتریة حیث أن ھذه المعدالت تحمل معدالت فائدة تستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق

 
لسل الھرمي  یسجل تحوط التدفقات النقدیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ویتم تقیمھا من قبل اإلدارة لتقع ضمن المستوى الثالث للتس

 للقیمة العادلة. 
 

 التقاریر القطاعیة  ۲٦
 

 تعمل المجموعة بشكل أساسي في القطاعین التشغیلیین التالیین: 
 

  الحفر والخدمات ذات الصلة من خالل الحفارات البریة. توفیر خدمات  ) ۱(
  توفیر خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة من خالل الحفارات البحریة.  ) ۲(

 
 وفقاً للقطاعات التشغیلیة أعاله:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱فیما یلي ملخص المعلومات المالیة المختارة للسنة المنتھیة في 

 
  نتائج قطاعیة  )أ

 
  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱المنتھیة في للسنة 

 
 المجموع  أخرى بحریة  حفارات  بریة حفارات  
     

 ۲٬۱۹۸٬۹٦۸٬٥۱۲ ۳٬۰۱۱٬۹۱۳ ٥٥۲٬٥۳٤٬۸۸۷ ۱٬٦٤۳٬٤۲۱٬۷۱۲ الخارجیین العمالء من إیرادات 
 ۱۷۰٬٦۷۲٬٥۰۸ ۱۷۰٬٦۷۲٬٥۰۸ - - القطاعات  بین إیرادات 

 ) ۱۷۰٬٦۷۲٬٥۰۸( - - ) ۱۷۰٬٦۷۲٬٥۰۸( القطاعات   بین تكلفة
 ) ۱٬۷۳۰٬۰٥۸٬۳٥۰( ) ۱۳۹٬٤۹۰٬۰۱۸( ) ۳۹۹٬۹۷٦٬٤٤٤( ) ۱٬۱۹۰٬٥۹۱٬۸۸۸( اإلیرادات  تكلفة
 ٤٦۸٬۹۱۰٬۱٦۲ ۳٤٬۱۹٤٬٤۰۳ ۱٥۲٬٥٥۸٬٤٤۳ ۲۸۲٬۱٥۷٬۳۱٦ قطاعیة  نتائج
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 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤٥ 

 ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 المجموع  أخرى بحریة  حفارات  بریة حفارات  
     

 ۲٬٥۳۲٬٥٦٦٬٥۸۰ ٤٬۱۸٤٬۸۱۳ ٦٥۳٬٤٦٤٬۳٦٥ ۱٬۸۷٤٬۹۱۷٬٤۰۲ الخارجیین العمالء من إیرادات 
 ۱۸۳٬٦٤٦٬٥۱۱ ۱۸۳٬٦٤٦٬٥۱۱ - - القطاعات  بین إیرادات 

 ) ۱۸۳٬٦٤٦٬٥۱۱( - - ) ۱۸۳٬٦٤٦٬٥۱۱( القطاعات   بین تكلفة
 ) ۲٬۰۰۹٬٤٦۸٬۸٤۷( ) ۱٤٥٬٦٥۷٬۳۹۸( ) ٤۷۳٬۸۸٤٬٥٥۳( ) ۱٬۳۸۹٬۹۲٦٬۸۹٦( اإلیرادات  تكلفة
 ٥۲۳٬۰۹۷٬۷۳۳ ٤۲٬۱۷۳٬۹۲٦ ۱۷۹٬٥۷۹٬۸۱۲ ۳۰۱٬۳٤۳٬۹۹٥ قطاعیة  نتائج

 
 تسویة نتائج القطاع مع الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل 

 
 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة  
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ٥۲۳٬۰۹۷٬۷۳۳ ٤٦۸٬۹۱۰٬۱٦۲  القطاعات  تقریر  نتائج مجموع
 ) ٥٥۱٬٤۹۲( -  المالیة   الموجودات قیمة في االنخفاض  خسائر

 ) ۱۲۳٬۸۰۰٬۰٦۱( ) ۱۰٥٬۳٥۷٬۱٦۸(  وإداریة  عمومیة مصاریف
 ۱٬۱٤۲٬٥٥٤ ) ۱٦۳٬٥۹۳(  بالصافي  - أخرى  تشغیلیة إیرادات ) مصاریف(

 ) ٦۱٬۷۸۹٬۹۳۱( ) ۳٦٬٦٤۲٬۷۹۳(  تمویل  تكالیف
 ۳۳۸٬۰۹۸٬۸۰۳ ۳۲٦٬۷٤٦٬٦۰۸  الدخل  وضریبة الزكاة قبل الربح

 
  موجودات القطاع  )ب

 
  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 المجموع  استبعادات  أخرى بحریة  حفارات  بریة حفارات  
      

 ٤٬۹٤۳٬٤۲۷٬٥٥۳ - ۲۳۰٬۸۱٥٬۱۲۳ ۲٬۱۱٥٬٦۷٦٬۳۷۲ ۲٬٥۹٦٬۹۳٦٬۰٥۸   ومعدات  ممتلكات
 ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ - - ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ - التجھیز  تكلفة

 ۱۱۲٬۳۹٤٬۹۱٦ - ۳٬۸۹۹٬٦۷۳ ۳۲٬٥۸۰٬۹۰۳ ۷٥٬۹۱٤٬۳٤۰ مخزون
 ٦۳٦٬۰۱۹٬۲۸۲ ) ٦۰٬۲۹٤٬۹۹۳( ٦٤٬۹۹٥٬۳۳۱ ۱٤٤٬۷٤۲٬۳۹۸ ٤۸٦٬٥۷٦٬٥٤٦ تجاریة   مدینة ذمم

  متداولة غیر موجودات
 ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ - - ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ -   البیع لغرض  بھا محتفظ

 ۳٬۱٥۹٬٤۲٦٬۹٤٤ ۲٬۳۰٥٬۷٦٤٬۱۲۱ ۲۹۹٬۷۱۰٬۱۲۷ )٦۰٬۲۹٤٬۹۹۳ ( ٥٬۷۰٤٬٦۰٦٬۱۹۹ 
 

  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 المجموع  استبعادات  أخرى بحریة  حفارات  بریة حفارات  
      

 ٥٬۱۱۸٬۳۹٦٬۱۹٥ - ۲٥۹٬٦۷٦٬۸۲٥ ۲٬۱٤۹٬۷٤۲٬۰٥٥ ۲٬۷۰۸٬۹۷۷٬۳۱٥   ومعدات  ممتلكات
 ۲٥٬٥۱۰٬٥۳۹ - - ۹٬۰٥٤٬٤٦۸ ۱٦٬٤٥٦٬۰۷۱ التجھیز  تكلفة

 ۱٤۰٬۸٥۹٬۷۰۷ - ٦٬۱٥۲٬۷۰۱ ۳٦٬۱۸٦٬۰۷٥ ۹۸٬٥۲۰٬۹۳۱ مخزون
 ٥۰٤٬۲۰۸٬۸۹٤ ) ۳۹٬۸٤۹٬٥۸۹( ٦٦٬۳٤۷٬۳۰٥ ۱۰۸٬٦۹۱٬۲۳۳ ۳٦۹٬۰۱۹٬۹٤٥ تجاریة   مدینة ذمم

  متداولة غیر موجودات
 ۱۱٬۰۳٦٬٦۲٥ - - ۱۱٬۰۳٦٬٦۲٥ -   البیع لغرض  بھا محتفظ

 ۳٬۱۹۲٬۹۷٤٬۲٦۲ ۲٬۳۱٤٬۷۱۰٬٤٥٦ ۳۳۲٬۱۷٦٬۸۳۱ )۳۹٬۸٤۹٬٥۸۹ ( ٥٬۸۰۰٬۰۱۱٬۹٦۰ 
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 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤٥ 

 ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 المجموع  أخرى بحریة  حفارات  بریة حفارات  
     

 ۲٬٥۳۲٬٥٦٦٬٥۸۰ ٤٬۱۸٤٬۸۱۳ ٦٥۳٬٤٦٤٬۳٦٥ ۱٬۸۷٤٬۹۱۷٬٤۰۲ الخارجیین العمالء من إیرادات 
 ۱۸۳٬٦٤٦٬٥۱۱ ۱۸۳٬٦٤٦٬٥۱۱ - - القطاعات  بین إیرادات 

 ) ۱۸۳٬٦٤٦٬٥۱۱( - - ) ۱۸۳٬٦٤٦٬٥۱۱( القطاعات   بین تكلفة
 ) ۲٬۰۰۹٬٤٦۸٬۸٤۷( ) ۱٤٥٬٦٥۷٬۳۹۸( ) ٤۷۳٬۸۸٤٬٥٥۳( ) ۱٬۳۸۹٬۹۲٦٬۸۹٦( اإلیرادات  تكلفة
 ٥۲۳٬۰۹۷٬۷۳۳ ٤۲٬۱۷۳٬۹۲٦ ۱۷۹٬٥۷۹٬۸۱۲ ۳۰۱٬۳٤۳٬۹۹٥ قطاعیة  نتائج

 
 تسویة نتائج القطاع مع الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل 

 
 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة  
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ٥۲۳٬۰۹۷٬۷۳۳ ٤٦۸٬۹۱۰٬۱٦۲  القطاعات  تقریر  نتائج مجموع
 ) ٥٥۱٬٤۹۲( -  المالیة   الموجودات قیمة في االنخفاض  خسائر

 ) ۱۲۳٬۸۰۰٬۰٦۱( ) ۱۰٥٬۳٥۷٬۱٦۸(  وإداریة  عمومیة مصاریف
 ۱٬۱٤۲٬٥٥٤ ) ۱٦۳٬٥۹۳(  بالصافي  - أخرى  تشغیلیة إیرادات ) مصاریف(

 ) ٦۱٬۷۸۹٬۹۳۱( ) ۳٦٬٦٤۲٬۷۹۳(  تمویل  تكالیف
 ۳۳۸٬۰۹۸٬۸۰۳ ۳۲٦٬۷٤٦٬٦۰۸  الدخل  وضریبة الزكاة قبل الربح

 
  موجودات القطاع  )ب

 
  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 المجموع  استبعادات  أخرى بحریة  حفارات  بریة حفارات  
      

 ٤٬۹٤۳٬٤۲۷٬٥٥۳ - ۲۳۰٬۸۱٥٬۱۲۳ ۲٬۱۱٥٬٦۷٦٬۳۷۲ ۲٬٥۹٦٬۹۳٦٬۰٥۸   ومعدات  ممتلكات
 ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ - - ٤٬۹۷۱٬۸٤۰ - التجھیز  تكلفة

 ۱۱۲٬۳۹٤٬۹۱٦ - ۳٬۸۹۹٬٦۷۳ ۳۲٬٥۸۰٬۹۰۳ ۷٥٬۹۱٤٬۳٤۰ مخزون
 ٦۳٦٬۰۱۹٬۲۸۲ ) ٦۰٬۲۹٤٬۹۹۳( ٦٤٬۹۹٥٬۳۳۱ ۱٤٤٬۷٤۲٬۳۹۸ ٤۸٦٬٥۷٦٬٥٤٦ تجاریة   مدینة ذمم

  متداولة غیر موجودات
 ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ - - ۷٬۷۹۲٬٦۰۸ -   البیع لغرض  بھا محتفظ

 ۳٬۱٥۹٬٤۲٦٬۹٤٤ ۲٬۳۰٥٬۷٦٤٬۱۲۱ ۲۹۹٬۷۱۰٬۱۲۷ )٦۰٬۲۹٤٬۹۹۳ ( ٥٬۷۰٤٬٦۰٦٬۱۹۹ 
 

  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 المجموع  استبعادات  أخرى بحریة  حفارات  بریة حفارات  
      

 ٥٬۱۱۸٬۳۹٦٬۱۹٥ - ۲٥۹٬٦۷٦٬۸۲٥ ۲٬۱٤۹٬۷٤۲٬۰٥٥ ۲٬۷۰۸٬۹۷۷٬۳۱٥   ومعدات  ممتلكات
 ۲٥٬٥۱۰٬٥۳۹ - - ۹٬۰٥٤٬٤٦۸ ۱٦٬٤٥٦٬۰۷۱ التجھیز  تكلفة

 ۱٤۰٬۸٥۹٬۷۰۷ - ٦٬۱٥۲٬۷۰۱ ۳٦٬۱۸٦٬۰۷٥ ۹۸٬٥۲۰٬۹۳۱ مخزون
 ٥۰٤٬۲۰۸٬۸۹٤ ) ۳۹٬۸٤۹٬٥۸۹( ٦٦٬۳٤۷٬۳۰٥ ۱۰۸٬٦۹۱٬۲۳۳ ۳٦۹٬۰۱۹٬۹٤٥ تجاریة   مدینة ذمم

  متداولة غیر موجودات
 ۱۱٬۰۳٦٬٦۲٥ - - ۱۱٬۰۳٦٬٦۲٥ -   البیع لغرض  بھا محتفظ

 ۳٬۱۹۲٬۹۷٤٬۲٦۲ ۲٬۳۱٤٬۷۱۰٬٤٥٦ ۳۳۲٬۱۷٦٬۸۳۱ )۳۹٬۸٤۹٬٥۸۹ ( ٥٬۸۰۰٬۰۱۱٬۹٦۰ 
  

 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤٦ 

 تسویة بین موجودات القطاعات مع مجموع الموجودات 
 

 دیسمبر  ۳۱ في  كما  
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ٥٬۸۰۰٬۰۱۱٬۹٦۰ ٥٬۷۰٤٬٦۰٦٬۱۹۹  القطاع   موجودات مجموع
 ٤٤۳٬۸۱٥٬۸۷۰ ۳۱٥٬٤٥٦٬٤۸٤  )  الشركة موجودات من رئیسي بشكل تتكون( مصنفة  غیر ومعدات  ممتلكات

 ۱۱٬۱۳۱٬٦٥٤ ٥٬٥۱۷٬۷۱۸  ملموسة  غیر موجودات
 ٤٬۷٥٦٬٥٤۸ ۱٬۷۹۱٬٦۸۳  االستخدام  حق موجودات

 ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷ ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱  یماثلھ  وما نقد
 ٤۲٬۷۷۲٬٤۰٦ ۱۰٤٬۹٤۸٬۳۰۳  أخرى

 ٦٬۹٤۲٬۰۰۹٬۰۸٥ ٦٬٥٤۳٬۹٤۱٬٤۱۸  الموجودات  مجموع 
 

    معلومات أخرى )ج
 

 : أربعة عمالء خارجیین)، مفصلة كما یلي: ۲۰۲۰مستمدة من أربعة عمالء خارجیین ( ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱كانت اإلیرادات للسنة المنتھیة في 
 

 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة  
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ۱٬٥۰۷٬۱٤۱٬٥۳۰ ۱٬۱۹۱٬٤٤٤٬۰٤٦  السعودیة  العربیة   الزیت شركة
 ۸۸۳٬٤٦۱٬٦۱۱ ۸٥۹٬۹٦۲٬۳۸۷  إیھ  إس األوسط  الشرق شلمبرجیر شركة

 ۱۳۳٬٤۲۷٬۳۰۳ ۱۳۹٬۲۸۷٬۸۱۰  المشتركة  الخفجي عملیات
 ۸٬٥۳٦٬۱۳٦ ۸٬۲۷٤٬۲٦۹  أخرى

  ۲٬۱۹۸٬۹٦۸٬٥۱۲ ۲٬٥۳۲٬٥٦٦٬٥۸۰ 
 

 فئات األدوات المالیة  ۲۷
 

 إن األدوات المالیة مفصلة بالفئة في الجدول أدناه: 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   المطفأة  بالتكلفة مالیة  موجودات

 ٥۰۸٬٦۲۷٬۲۱٥ ٦۷۲٬۷۷۹٬۲۹۲ أخرى  مدینة وذمم تجاریة  مدینة ذمم
 ٦۳۹٬٥۲۰٬٦٤۷ ٤۱۱٬٦۲۱٬۰۳۱ یماثلھ  وما نقد

 ۱٬۰۸٤٬٤۰۰٬۳۲۳ ۱٬۱٤۸٬۱٤۷٬۸٦۲ 
   

     اآلخر  الشامل الدخل خالل  من  العادلة  بالقیمة مالیة مطلوبات
 ۱٥٬۱۳۲٬۸۱۷ ٤٬٤٤۰٬٦۸۷ النقدیة  التدفقات  لتحوط   العادلة القیمة

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

   المطفأة   بالتكلفة مالیة مطلوبات
 ۲٬۰۱۷٬۰٥۷٬۱۲۲ ۱٬۳۸۱٬۰۹۰٬٤٤٦ األجل   طویلة مرابحة اقتراضات
 ٤٬۸۳۸٬۹۰۳ ۱٬۸٤۷٬۳۱۳ إیجاریة  مطلوبات 

 ٤۸۰٬٦۰٥٬۳٤۷ ٤٤۳٬۳٥۲٬۲٦۳ أخرى  دائنة  وذمم تجاریة دائنة ذمم
 ۱٬۸۲٦٬۲۹۰٬۰۲۲ ۲٬٥۰۲٬٥۰۱٬۳۷۲ 
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 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۷ 

 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة  ۲۸
 

بخالف  یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخفّضة بقسمة الربح للفترة العائد إلى مساھمي الشركة، باستثناء أي تكالیف خدمات حقوق الملكیة  
فإن ربحیة  محتملة،    مخفضةاألسھم العادیة، على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. نظًرا ألن الشركة لیس لدیھا أي أسھم  

 ھي نفسھا ربحیة السھم األساسیة.   المخفضةالسھم 
 

 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲۹٤٬۰۷۳٬٥۷۸ ۲۷۳٬٥۸۳٬٥۰٥ الشركة  مساھمي إلى العائد الربح
 ۲٬۲٥۸٬۰۰۰ ۲٬۲٥۸٬۰۰۰ والمخفّضة  األساسیة  السھم  ربحیةغرض ل العادیة  األسھم  لعدد المرجح المتوسط 

 ۱۳۰٫۲ ۱۲۱٫۲ والمخفضة  األساسیة السھم ربحیة
 

لیعكس الزیادة في مجموع عدد األسھم، كما ھو موضح في اإلیضاح   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم للسنة المنتھیة في 
 .۱٥رقم 

 
 مطلوبات محتملة وارتباطات  ۲۹

 
  ۲۷٦٫۳:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤۸۳٫۳ضمانات بالنیابة عن المجموعة بمبلغ  ، أصدرت بنوك  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في   )۱(

ملیون لایر    ۳۸٫۳ملیون لایر سعودي). وكان لدى المجموعة خطابات اعتماد صدرت بالنیابة عنھا في سیاق األعمال االعتیادیة بمبلغ  
 ملیون لایر سعودي).  ۹۱٫۷: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱سعودي (

 
ملیون لایر سعودي   ۱۱۸٫٤مبلغ    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قات الرأسمالیة المتعاقد علیھا من قبل المجموعة والتي لم یتم تكبدھا حتى  بلغت النف )۲(

  ملیون لایر سعودي). ۱۸۸٫۰: ۲۰۲۰تقریبًا (
 

 . ۲۳انظر أیضاً اإلیضاح رقم  )۳(
 

 أحداث الحقة  ۳۰
 

 .۲۰۲۲مارس  ۱۷المنعقد بتاریخ ، قرر مساھمو الشركة في اجتماعھم ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بعد  )أ
 

إلى   )۱( الشركة  مال  رأس  مبلغ    ۸۰۰٫۰زیادة  تحویل  طریق  عن  سعودي  المبقاة   ٦۸۰٫۰ملیون لایر  األرباح  من  سعودي       ملیون لایر 
 ملیون لایر سعودي من رأس المال اإلضافي المدفوع. تخضع الزیادة المقترحة في رأس المال لبعض الموافقات التنظیمیة؛   ۹۷٫٤و

 
   .ملیون لایر سعودي من األرباح المبقاة إلى االحتیاطي النظامي ۲۲۱٫۱كما تقرر تحویل مبلغ  )۲(
 
   ملیون لایر سعودي.  ۳۷٫٤اعتماد توزیعات أرباح بمبلغ  )۳(

 
 . ۱انظر أیضاً اإلیضاح رقم  )ب
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