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 م2017  م2018  

سعودي()ألف لاير  إيضاح   )ألف لاير سعودي(  
     

 6,154,390  6,270,536  إيرادات
(5,650,021) 23 تكلفة اإليرادات   (5,391,198)  

 763,192  620,515  إجمالي الربح
     

(247,737) 24 مصروفات عمومية وإدارية   (134,360)  
 188,610  282,020 25 أرباح تشغيلية أخرى

(67,360) 26 أخرىتشغيلية مصروفات    (8,693)  

 808,749  587,438  الربح التشغيلي
     

 41,596  103,903 27 إيرادات تمويلية
(434,000) 28 تكاليف تمويل   (463,891)  

 386,454  257,341  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
     

(33,242) 21 الزكاة وضريبة الدخل    (58,040)  

 328,414  224,099  ربح السنة

     
     عائد إلى:

  311,130   203,965   مساهمي الشركة األم
  17,284   20,134  حقوق الملكية غير المسيطرة

  224,099   328,414  

     
     ربحية السهم:

  1.24   0,82 16 نصيب السهم األساسي والمخفض من األرباح العائدة إلى المساهمين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
  

 
 
 
 
 
 

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



 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( وشركاتها التابعة )شركة مساهـمة سعـودية(
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

3 
 

 م2017  م2018  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  
     
     

328,414    224,099  ربح السنة  
     
  

 
 

 
     الدخل الشامل اآلخر سيتم إعادة تبويبه إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:

     
ركة، مشتاللعمليات لحصة الشركة من ربح التحوط تجاه التدفقات النقدية 

 بالصافي بعد خصم الضريبة المؤجلة
 

 
72,534 

 
73,469 

     

بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن يتم إعادة تبويبها إلى قائمة الدخل في فترات 
 الحقة:

    

     

المحددة، بالصافي بعد خصم الضريبة خسارة إعادة القياس عن التزام المنافع 
 المؤجلة

 (26,270)   - 

 73,469  46,264  الدخل الشامل اآلخر للسنة

     

 401,883  270,363  مجموع الدخل الشامل للسنة

     
     عائد إلى:

 384,599  251,487  مساهمي الشركة األم

 17,284  18,876  حقوق الملكية غير المسيطرة

  270,363   401,883  
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جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. (32إلى رقم )( 1تعد اإليضاحات المرفقة من رقم )

   عائد إلى حاملي أسهم الشركة األم 

 ارباح مبقاة احتياطي نظامي رأس المال 

احتياطي القيمة 
العادلة للتحوط تجاه 
التدفقات النقدية 
 المجموع لعمليات مشتركة

غير حقوق الملكية 
 المسيطرة

مجموع حقوق 
 الملكية

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
        

(215,572)   3,919,595   215,197   2,500,000  م2017يناير  1كما في    6,419,220   39,239   6,458,459  

  328,414   17,284   311,130   -   311,130   -   -  ربح السنة

  73,469   -   73,469   73,469   -   -   -  الدخل الشامل اآلخر

  401,883   17,284   384,599   73,469   311,130   -   -  مجموع الدخل الشامل

(14,566)   14,566   -  محول إلى االحتياطي النظامي    -   -   -   -  

 معامالت مع مساهمين 
 توزيعات أرباح مدفوعة

 
 -  

 
 -  

 
 (125,000)  

 
 -  

 
 (125,000)  

 
 (14,239)  

 
 (139,239)  

(142,103)   4,091,159  229,763  2,500,000  م 2017ديسمبر  31كما في    6,678,819   42,284   6,721,103  

 224,099 20,134 203,965 - 203,965 - - ربح السنة

(25,012) - - الدخل الشامل اآلخر  72,534 47,522 (1,258)  46,264 

 270,363 18,876 251,487 72,534 178,953 - - مجموع الدخل الشامل

(10,242) 10,242 - محول إلى االحتياطي النظامي   - - - - 

        معامالت مع مساهمين 

 14,913 - 14,913 - 14,913 - - المستردة من قبل المساهمينالزكاة وضريبة الدخل 

 24,313 - 24,313 - 24,313 - - م2017الزكاة وضريبة الدخل المستردة لسنة 

(175,000) - - (15توزيعات أرباح )إيضاح   - (175,000)  (15,885)  (190,885)  

(69,569) 4,124,096 240,005 2,500,000 م2018ديسمبر  31كما في   6,794,532 45,275 6,839,807 
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 م2018 

 

 م2017
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( إيضاح 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  328,414   224,099  ربح السنة
     

     تسويات لـ:
 1,242,499  1,334,225 5 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 7,621  8,251 6 إطفاء موجودات غير ملموسة
(29,358)  إطفاء إيرادات مؤجلة   (27,568)  

 -  11,087  إطفاء منافع موظفين مؤجلة
 -  13,202 10 مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة
 -  100,000 24 مخصص تحسين تكلفة الموظفين 

 -  65,322 26 محجوزة مخصص إعادة سعة
 1,314  39,627 9 مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم

 83,592  83,142 1-18 مخصص منافع الموظفين
(33,305)  تعديل مخصص تكلفة إخالء الموقع   - 

(66,542) 25 إيرادات غرامات من مورد   - 
(3,016)  ربح عن استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات   - 

 3,250  -  الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة المشطوبة
 مستثمر فيها بطريقة حقوق حصة الشركة من خسارة استثمارات في شركات

 الملكية
 56  - 

(103,903) 27 إيرادات تمويلية   (41,596)  
  463,891   434,000 28 تكاليف تمويل

  58,040   33,242 21 الزكاة وضريبة الدخل المحملة
     

      تغيرات في:
(112,665)   105,815  ذمم مدينة   

(15,518)  مخزون    (35,979)  
(401,790)  مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى    (183,538)  
(120,307)  ذمم مدينة وموجودات أخرى طويلة األجل    (53,960 )  

(344,382)  ذمم دائنة    445,418  
(197,570)  370,126  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  

 1,981,163  1,704,073  النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية
     

(23,531) 1-18 منافع الموظفين المدفوعة    (39,651)  
(396,077)  فوائد مدفوعة    (454,869)  

(40,933) 21 الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة    (28,655)  

  1,457,988   1,243,532  من األنشطة التشغيليةالمتوفر صافي النقد 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

(356,269)  إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات، الصافي   (626,767)  
(2,283)  إضافات إلى الموجودات الغير ملموسة   (6,156)  

 -  253,820  إيرادات غرامات من مقاولالمتحصل من 
 41,596  24,214  إيرادات الفوائد على ودائع قصيرة األجل

 190,481  1,045,919  صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل

(400,846)  965,401  األنشطة االستثمارية (المستخدم في) /منصافي النقد   
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 م2017  م2018  
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( إيضاح 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
(3,384,633) 17 المدفوع من قروض وسلف    (642,687)  

  510,000   2,500,000 17 المتحصل من قروض وسلف
(1,045,040)  المدفوع من التزام اإليجار التمويلي    (892,595)  

  10,357   78,325  الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى
(166,572)  توزيعات أرباح مدفوعة    (139,239)  

(2,017,920)  من األنشطة التشغيلية /صافي النقد )المستخدم في(    (1,154,164)  

     
(97,022)   191,013  صافي التغير في النقد وما في حكمه  
  1,270,279   1,173,257  النقد وما في حكمه في بداية السـنة

  1,173,257   1,364,270 13 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

     
     التدفقات النقديةمعلومات تكميلية عن 

     معامالت غير نقدية هامة
 316,100  70,658 1-5 تحويل ممتلكات وآالت ومعدات من الهيئة الملكية

 -  364,127  ممتلكات وآالت ومعدات معدلة من التزام المقاول

 9,612  26,770  مقابل غير نقدي: موجودات من تمويل العميل مطلوبة

(15,172)  رأسمالية إلى المخزونتحويل قطع غيار    - 

 -  76,499 27 بالصافي من الردحل خصم عن سلف برنامج تملك المنازل، 

صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات 
 مشتركة

 

72,534 

 

(73,469)  
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 . معلومات حول الشركة1
 

بتاريخ  29المرسوم الملكي رقم م / إن شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )"مرافق" أو "الشركة األم"( هي شركة تم تأسيسها بموجب 
هـ 1421ذو الحجة  26بتاريخ  2101م( كشركة مساهمة سعودية وفقاً للقرار الوزاري رقم 2000أكتوبر  18هـ )الموافق 1421رجب  21

 م( الذي أقر النظام األساسي للشركة.2001مارس  21)الموافق 
 

م( الصادر في 2001سبتمبر  5هـ )الموافق 1422جمادى الثاني  17بتاريخ  2055004968تعمل الشركة األم بموجب السجل التجاري رقم 
 منطقة الصناعات المساندة بمدينة الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية. مدينة الجبيل الصناعية. يقع المقر المسجل للشركة األم في

 
لاير سعودي مملوك كما في  10سهم قيمة كل سهم  250.000.000لاير سعودي مقسم إلى  2,500,000,000يبلغ رأس مال الشركة األم 

 نهاية السنة كما يلي:
 م2017  م2018 

 %24.81  %24.81 الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك"(
 %24.81  %24.81 ”(شركة أرامكو السعودية)“شركة الزيت العربية السعودية 

 %24.81  %24.81 الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 %24.81  %24.81 صندوق االستثمارات العامة

 %0.76  %0.76 مستثمرون آخرون من القطاع الخاص

 100%  100% 

 
ه البحر ايتمثل الغرض الرئيسي للشركة األم في القيام بأعمال التشغيل والصيانة واإلدارة وأعمال التوسعة وأعمال اإلنشاءات ألنظمة التبريد بمي

المحالة والمعالجة، وأنظمة الصرف الصحي والصناعي، وأنظمة الكهرباء لتوفير تلك الخدمات للمنشآت الصناعية والتجارية وأنظمة المياه 
قوم بما ت والسكنية والقيام بأية أعمال الزمة لتلك األغراض بما فيها من استيراد المواد وغيره ومن أجل تقديم تلك الخدمات، فإن الشركة األم قد

 يلي:
 

 ك أو تأجير الممتلكات والمرافق والشبكات ذات العالقة و / أو تركيب أو توصيل أو تحديث أو استبدال أو توسيع المرافق أو الشبكات امتال
 كما هو مطلوب بنفسها أو عن طريق الغير.

 دم الشركة األم هذه الخدمات المشاركة أيضاً في أي أنشطة ضرورية أو مكملة لتلك األغراض، بما في ذلك استيراد المواد وما شابهها. تق
 لجميع المستفيدين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. 

  االستحواذ على حقوق ملكية في شركات أخرى وتملك أو تأجير أو تركيب أو توصيل أو ترقية أو استبدال أو توسيع العقارات والمرافق
 ا.والشبكات ذات العالقة والمشاركة في أية أنشطة لتحقيق أغراضه

  تملك حقوق ملكية أو أسهم في شركات أخرى أو االندماج مع أو شراء هذه الشركات وإنشاء شركات جديدة بمفردها داخل المملكة العربية
 السعودية أو خارجها.

 
وجيهات متعددة اله. وفقا لتالملكية للجبيل وينبع )"الهيئة الملكية"( بتوريد الخدمات المذكورة أع الهيئةقبل بدء أعمال تشغيل الشركة األم، قامت 

 من الحكومة، يتعين على الشركة األم تقديم مثل هذه الخدمات للعمالء في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
 

 هيكل المجموعة 
 

 الشركات التابعة 
 عة"(:تابعة لها فيما بعد باسم "المجموديسمبر، يوجد لدى الشركة األم الشركات التابعة التالية )ويشار إلى الشركة األم والشركات ال 31كما في 

 

  للشركة، ومسجلة في جزيرة غيرنسي وتعمل  ٪100شركة مرافق للتأمين المحدودة، وهي شركة غير متوافقة مع الشريعة مملوكة بنسبة
 في مجال التأمين محدد الغرض لشركة مرافق.

 

  للشركة، ومسجلة في المملكة العربية السعودية بغرض شراء  ٪100شركة مرافق لتوريد الكهرباء والماء )توريد(، وهي مملوكة بنسبة
الماء والكهرباء من شركة الجبيل للمياه والكهرباء )"جواب"( وبيع هذه المنافع ألطراف البيع: الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة 

 وريد الوقود إلى شركة جواب.العامة لتحلية المياه المالحة وشركة مرافق. شركة توريد مسؤولة أيًضا عن شراء وت
 

  لشركة مرافق، ومسجلة في المملكة العربية السعودية بغرض تشغيل  ٪51شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة، وهي مملوكة بنسبة
عالجة وم وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي والمياه المعالجة ومياه التبريد ومياه الشرب والمياه المحالة وأنظمة تبريد مياه البحر

مياه الصرف الصحي والصناعي وتشغيل وصيانة مرافق خدمات المنافع المتعلقة بذلك وإدارة ومعالجة النفايات الصناعية والنفايات 
 الخطرة.

 
 



 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( وشركاتها التابعة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 حدةالمو إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 . معلومات حول الشركة )تتمة(1
 

 ترتيبات التشغيل المشتركة
 ديسمبر، لدى المجموعة ترتيب مشروع مشترك في الشركة التالية: 31كما في 

 

  لشركة مرافق، ومسجلة في المملكة العربية السعودية وتتمثل أنشطتها  ٪30شركة الجبيل للمياه والكهرباء )"جواب"(، وهي مملوكة بنسبة
الرئيسية في تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع الجبيل للمياه والكهرباء بمدينة الجبيل الصناعية، في المملكة العربية 

ل وبيع المياه والكهرباء والقيام باألعمال واألنشطة المتصلة أو المتعلقة. بدأت شركة جواب أنشطتها التجارية في سنة السعودية، ونق
م. تعتبر المجموعة شركة جواب كترتيب مشروع مشترك. وعليه، قامت المجموعة بإثبات حصتها في الموجودات والمطلوبات 2010

 المشروع المشترك في هذه القوائم المالية الموحدة. واإليرادات من بيع المخرجات ومصروفات 
 

 استثمار في شركة زميلة
 ديسمبر، لدى المجموعة الشركة الزميلة التالية: 31كما في 

 

  لشركة مرافق، ومسجلة في المملكة العربية السعودية وتتمثل  ٪20شركة الجبيل وينبع لتبريد المناطق المحدودة، وهي مملوكة بنسبة
 الرئيسية في تطوير وتوفير ودعم أنظمة تبريد المناطق الصناعية والتجارية والسكنية للعمالء في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.أنشطتها 

 
 نسبة ملكية المجموعة في الشركات المذكورة أعاله هي نفس النسبة في جميع السنوات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة.

 
 م. يقع المقر الرئيسي لعمل الشركة األم في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. 2003يناير  1بدأت الشركة األم التشغيل التجاري في 

 
 ( للسنة"تم اعتماد القوائم المالية الموحدة لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )"مرافق"( وشركاتها التابعة )"المجموعة" أو "مرافق

 م.2019إبريل  7هـ الموافق 1440شعبان  2م لإلصدار وفقا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2018ديسمبر  31المنتهية في 
 

 . السياسات المحاسبية الهامة2
 

 أسس اإلعداد 2-1
والمعايير واإلصدارات األخرى  العربية السعوديةتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة 

 المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
 

لقيمة العادلة اتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا تحوط التدفقات النقدية لمنشأة تشغيل مشتركة مسجلة ب
 حددة بعد التوظيف والذي يتم قياسه بطريقة ائتمان الوحدة المقدرة. والتزام المنافع الم

 
 تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي، وهو أيضاً العملة الوظيفية للمجموعة، وتم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف لاير

 سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.
 

 أساس التوحيد  2-2
م. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو 2018ديسمبر  31تتضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة وشركاتها التابعة كما في 

يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل 
 على الشركة المستثمر فيها. سيطرتها 

 
 تتحقق السيطرة على الشركة المستثمر فيها، على وجه التحديد، عندما يكون للمجموعة:

 ر مالقدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المستث
 فيها(.

  على العوائد المتغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها؛ وتعرضات أو حقوق 

 .القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار العوائد 
 

و أ بصورة عامة، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. عندما يكون لدى المجموعة حقوق أقل في أغلبية التصويت
طرة على كان لديها سيإذا  حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما

 الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

 الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛ 

 لترتيبات التعاقدية األخرى؛ والحقوق الناتجة عن ا 

 للمجموعة. حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2
 

 أساس التوحيد )تتمة( 2-2
ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث إذا  ال،كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم إذا  ستقوم الشركة بإعادة تقييم ما

تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار أليها أعاله. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على 
ت ضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفاالشركة التابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم ت

ف االشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة لغاية تاريخ إيق
 السيطرة على الشركة التابعة.

 
حاملي حقوق الشركة األم للمجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة، ينسب الربح أو الخسارة لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى 

 أدت النتائج إلى عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة. إذا  حتى
 

 جوداتوأينما استلزم األمر، يتم عمل تعديالت في القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشي مع السياسات المحاسبية للمجموعة. تم استبعاد الم
 والمطلوبات والحقوق والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.

 
لتابعة، فقدت المجموعة السيطرة على الشركة اإذا  يتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية.

 سينتج عنها ما يلي:
 

 استبعاد الموجودات )متضمنة الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة؛ 

 حقوق ملكية غير مسيطرة؛ استبعاد القيمة الدفترية ألي 

 استبعاد فروق التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛ 

 إثبات القيمة العادلة للمقابل المادي المستلم؛ 

 ي استثمار محتفظ به؛إثبات القيمة العادلة أل 

 إثبات أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر؛ 

  إعادة تصنيف حصة المجموعة للبنود المثبتة مسبقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر أو األرباح المبقاة، أيهما
 ً  ذات الصلة مباشرة.قامت المجموعة باستبعاد الموجودات والمطلوبات إذا  أنسب. حيث سيكون مطلوبا

 
تقاس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ. يتم احتساب التغيرات في 

 حصة المجموعة في شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة ضمن معامالت حقوق الملكية.
 

المعامالت وكذلك األرصدة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة. يتم استبعاد يتم استبعاد كل من 
 األرباح غير المحققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى درجة مصلحة المجموعة

بطريقة حقوق الملكية. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد فيها األرباح غير المحققة ولكن  في الشركة المستثمر فيها
 فقط إلى حد عدم وجود دليل على انخفاض في القيمة.

 
 ركة.تقوم المجموعة باحتساب حصتها في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات المشت

 
 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 2-3

منتظم  لفيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تطبقها المجموعة في إعداد القوائم المالية الموحدة. إن هذه السياسات المحاسبية مطبقة بشك
 على جميع الفترات المعروضة.

 
 أ( استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك 

الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً كبيراً. التأثير الكبير هو قدرة الشركة على المشاركة في القرارات الشركات 
 المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها ال تُعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.

 
الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وفقًا لطريقة حقوق الملكية، يتم تسجيل الشركة تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في 

ة من لالزميلة مبدئياً بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لالعتراف بالتغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزمي
 ة بالشركات الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم اختبارها بشكل فردي لتحديد انخفاض القيمة.تدرج الشهرة المتعلق تاريخ االستحواذ.

 
تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في نتائج أعمال الشركات الزميلة. يتم عرض أي تغير في الدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات 

خر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغيير يتم االعتراف به مباشرة في حقوق الملكية المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآل
ية التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. ويتم استبعاد أ الشركات الزميلة، تعترف المجموعة بحصتها في أي تغيرات، عند االقتضاء، في قائمة

 مالت بين المجموعة والشركات الزميلة بالقدر الذي تكون عليه الحصة في الشركات الزميلة.أرباح وخسائر غير محققة تنتج عن التعا
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3
 أ( استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك )تتمة(

يتم عرض مجموع حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركات الزميلة في قائمة الدخل الموحدة خارج الربح التشغيلي ويمثل ربح أو خسارة 
 بعد الضريبة وحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركات الزميلة. 

 
ية للمجموعة. أينما استلزم األمر، يتم عمل تعديالت لتتماشي السياسات المحاسبية مع تم إعداد القوائم المالية للشركات الزميلة لنفس الفترة المال

 السياسات المحاسبية للمجموعة.
 

كان من الضروري االعتراف بخسارة انخفاض القيمة على استثماراتها في الشركة إذا  بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما
كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد تنخفض قيمته. إذا  اريخ كل قوائم مالية فيماالزميلة. تحدد المجموعة بت

ترية فوفي هذه الحالة، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركات الزميلة وقيمتها الد
 ند "حصة الشركة من أرباح شركات زميلة" في قائمة الدخل الموحدة.وتعترف بالخسارة تحت ب

 
ته معند فقدان نفوذ جوهري على الشركات الزميلة، المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، تقوم الشركة بقياس وتسجيل أي استثمار محتفظ به بقي

الغ فقدان أو النفوذ الجوهري والقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها والمب العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للشركات الزميلة عند
 المحققة من البيع في قائمة الربح أو الخسارة.

 
إن المشروع المشترك هو ترتيب تمتلك فيه المجموعة سيطرة مشتركة ولها حقوق في الموجودات والتزامات المطلوبات المتعلقة بترتيب 

تقوم المجموعة باألنشطة بالتعاون مع مشغلين آخرين مشاركين في استخدام موجودات وموارد المشغلين المشتركين. فيما  المشروع المشترك.
 يتعلق بحقوقها في المشروع المشترك، تعترف المجموعة كمشغل مشترك بما يلي:

 
 موجوداتها، بما في ذلك حصتها في أي موجودات مملوكة بشكل مشترك.  -
 ما في ذلك حصتها في أي مطلوبات متكبدة بشكل مشترك. مطلوباتها، ب -
 إيراداتها من بيع حصتها في المخرجات الناشئة عن المشروع المشترك. -
 حصتها من اإليرادات من بيع مخرجات المشروع المشترك. و -
 مصروفاتها، بما في ذلك حصتها في أي مصروفات متكبدة بشكل مشترك.  -

 
كات ب المستخدمة للشرساليس األنفدام بصفة عامة باستخاألهمية النسبية للمنشآات ذات السيطرة المشتركة والشركات الزميلة يتم إجراء تقييم 

 األخرى.لمالية ت امازااللتوالموجودات والمطلوبات المحتملة والسنة رة ابح / خسار رمعاييتنحصر في لکنها التابعة، و
 

 اولة وغير متداولةب( تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتد
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة بناًء على تصنيف متداول / غير متداول. يتم تصنيف األصل ضمن 

 الموجودات المتداولة عندما:
 .يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادلة 
  أساساً لغرض المتاجرة.محتفظ بها 
 يتوقع أن تتحقق خالل اثنتي عشر شهراً بعد فترة القوائم المالية، أو 
  .نقد أو ما في حكمه مالم يحظر أن يتم تبادلها أو استخدامها لتسوية مطلوبات لمدة أقلها اثنا عشر شهراً بعد فترة القوائم المالية 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى غير متداولة. 
 

 يتم تصنيف المطلوبات المتداولة عندما:
 .يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية 
 .محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة 
 تكون مستحقة التسوية خالل اثنتي عشر شهر بعد تاريخ القوائم المالية، أو 
 بعد تاريخ القوائم المالية. ال يوجد حق غير مشروط تؤخر تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن اثنتي عشر شهر 

 وتصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى غير متداولة.
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3
 ج( قياس القيمة العادلة

اس. يالقيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل إلتزام في معاملة متكافئة بين المشاركين في السوق في تاريخ الق
 يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام يتم إما: 

 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 
 السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي. في 

 
لى ع وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا

ية المثلى. يراعي قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي قدرة المشاركين افتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق مصالحهم االقتصاد
 في السوق على تكوين منافع اقتصادية باستخدام األصل بأعلى وأفضل منفعة أو بيعه ألحد المشاركين اآلخرين في السوق بحيث يستخدمه بأعلى

 وأفضل منفعة. 
 

الظروف المحيطة والتي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العادلة، مما يضاعف من  تستخدم المجموعة طرق التقييم التي تعد مناسبة في
 استخدام المدخالت الملحوظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أدنى حد. إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم

وى وبيان ذلك كما يلي بناًء على أدنى مست المالية الموحدة مصنفة ضمن تدرج القيمة العادلة قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في القوائم
 من المدخالت التي تعتبر هامة لقياس القيمة العادلة ككل:

  األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة.  :1المستوى 
  بصورة مباشرة أو غير : تقنيات التقييم 2المستوى ً التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة واضحا

 مباشرة.
  أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة. 3المستوى : 

 
تويات تمت تحويالت بين المسإذا  المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة مابالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في القوائم 

 لفي هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية ك
 ت لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وغير المتكرر.فترة قوائم مالية. تحدد المجموعة السياسات واإلجراءا

 
سياسات لوفي تاريخ كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بتحليل الحركة في قيم الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا ل

ئيسية في أحدث تقييم من خالل مطابقة المعلومات الواردة في المحاسبية للمجموعة. ولهذا التحليل، تتولى اإلدارة التحقق من المدخالت الر
ر الخارجية دحسابات التقييم للعقود والوثائق األخرى ذات العالقة. كما تقوم اإلدارة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصا

 كان التغيير معقوالً. إذا  وذلك لتحديد ما

عادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام لغرض إفصاحات القيمة ال
لمالية دوات الة لألدلعاابالقيمة ت ذات العالقة إلفصاحا( ا22ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله. يناقش اإليضاح )

  ح فيها عن القيمة العادلة.إلفصام التي يتأو ا لةدلعااقياسها بالقيمة م لتي يتا
 

 د( االعتراف باإليرادات
 نيتم إثبات اإليرادات من العقود مع عمالء بمرور الوقت إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه منافع اقتصادية إلى المجموعة بحيث يمك

المدفوعات. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، مع قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية، بغض النظر عن متى يتم استالم 
يرادات إلاألخذ في االعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع باستثناء الضرائب أو الرسوم. لقد استنتجت المجموعة بأنها هي األصل في ترتيبات ا

ولديها أسعار العروض وكما أنها تتعرض لمخاطر المخزون واالئتمان في جميع ترتيبات  ألنها الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات
در وال توجد مصا المنافع. يتمثل نشاط المجموعة في تقديم خدمات جميع عمالء المجموعة متواجدون في المملكة العربية السعودية إيراداتها.

 .بخالف خدمات المرافق المقدمة من قبل المجموعة منفصلة لإليرادات من حيث المنتجات أو الخدمات المقدمة
 

 ويجب كذلك استيفاء معايير التحقق المحددة أدناه قبل تحقق اإليرادات.
 

 مصروفات المنافع
شروط لتقوم المجموعة بإثبات اإليرادات بحيث يتم تقديم الخدمات مع مرور الوقت حيث يتسلم العمالء المنافع ويستهلكونها في نفس الوقت. وفقا 

ت اعقود المنافع مع العمالء، تصدر المجموعة فواتيراً إلى العمالء بناًء على وحدة المخرجات المقدمة لهم. تستخدم المجموعة طريقة المخرج
الغ التي لها بلقياس مدى التقدم الذي تم إحرازه لتلبية التزام األداء المنصوص عليه في كل عقد، وتقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة بالم

ركة شالحق في إصدار فواتير بها ألن المجموعة لها الحق في الحصول على مقابل مادي من عمالئها بمقدار المبلغ المقابل مباشرة لقيمة أداء ال
و تمويل أو متغير أ ال يوجد مقابل مالي المنجز حتى تاريخه. وفقا التفاقيات مستخدم المنافع، يتم تحديد المقابل المالي لكل وحدة المخرجات.

 مقابل مالي غير نقدي أو مقابل مالي مستحق للعميل في سعر المعاملة.
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3
 د( االعتراف باإليرادات )تتمة(

 المستخدمةالسعة المحجوزة غير 
كان استخدام خدمات المنافع أقل من الكمية المتفق عليها )السعة المحجوزة( وفقًا إذا  تمثل إيرادات السعة المحجوزة الفواتير المقدمة للعمالء

بح من المحتمل صللمنصوص عليه في اتفاقية مستخدم المنافع مع العمالء. يتم إصدار فواتير بهذه اإليرادات واالعتراف بها في الفترة التي ي
م وفقًا 2014أن تتدفق منافع اقتصادية لى المجموعة. لم يعد يحق للشركة األم المطالبة بمثل هذه اإليرادات عن الفواتير الصادرة بعد سنة 

 (.26لتعليمات هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج )إيضاح 
 

 مصروفات توصيل
التوصيل المستردة من العمالء في تاريخ إبرام االتفاقية كإيرادات مؤجلة ويتم إطفاؤها على مدى العمر يتم االعتراف باإليرادات المتعلقة برسوم 

 المتوقع للعالقة بالعميل.
 

 سنة 20  عمالء صناعيون
 سنوات 5   عمالء غير صناعيين

 
 إيرادات الفوائد

 رادات أو مصروفات الفوائد باستخدام معدل الفائدة الفعلي. وهو المعدلبالنسبة لجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم تسجيل إي
راف تالذي يخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع لألدوات المالية إلى صافي القيمة المدرجة لذلك األصل عند االع

 الموحدة.الدخل األولي. يتم إدراج إيرادات الفوائد في إيرادات التمويل بقائمة 
 

 توزيعات األرباح
 يتم قيد توزيعات األرباح عند ثبوت حق المجموعة في استالم المدفوعات والتي تكون عموماً عند الموافقة عليها من قبل المساهمين.

 
 إيرادات أخرى

المجموعة على حسابها. مقابل غير نقدي مستلم يتم االعتراف باإليرادات األخرى عندما يكون تحقق اإليرادات مؤكداً وتكون مكتسبة من قبل 
دى م من عمالء تم االعتراف به أولياً بالقيمة العادلة. في وقت الحٍق على االعتراف األولي، يتم االعتراف بالمقابل غير النقدي كإيراد على

 الفترة المتوقعة التي يتم فيها استيفاء التزامات األداء ذات العالقة.
 

 نبيةهـ( العمالت األج
من  ةيتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير السعودي، وهو أيضاً العملة الوظيفية المستخدمة من قبل الشركة األم. تحدد كل شرك

لمجموعة اشركات المجموعة عملتها الوظيفية وأن البنود المدرجة في القوائم المالية لكل شركة تقاس باستخدام تلك العملة الوظيفية. تستخدم 
استخدام  نالطريقة المباشرة للتوحيد، وعند بيع عملية أجنبية، فإن الربح أو الخسارة المعاد تصنيفها إلى ربح أو خسارة تظهر المبلغ الذي ينشأ م

 هذه الطريقة.
 

 المعامالت واألرصدة
خ رف الفورية لعملتها الوظيفية المعنية في التاريتسجل المعامالت بالعمالت األجنبية في البداية من قبل شركات المجموعة حسب أسعار الص

عملة لالذي تكون فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف ألول مرة. إن الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية تحول بأسعار الصرف الفورية ل
 المستخدمة بتاريخ القوائم المالية.

 
تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الموحدة باستثناء البنود النقدية التي تم تعيينها كجزء من يتم االعتراف بالفروقات الناتجة من تسوية أو 

قت وتحوط صافي استثمار المجموعة في عملية أجنبية. يتم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر حتى يتم استبعاد صافي االستثمار في ال
 ائمة األرباح أو الخسائر. الذي يتم تصنيف المبلغ المتراكم في ق

 
ية. إن لإن البنود غير النقدية التي تقاس حسب التكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار صرف بتواريخ المعامالت األو

ن األرباح أو اريخ تحديد القيمة العادلة. إالبنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية تحول باستخدام أسعار الصرف بت
سائر من خالخسائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتوافق مع االعتراف باألرباح أو ال

خل ف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة لها ضمن بنود الدالتغيرات في القيمة العادلة للبند )أي أن فروقات التحويل على البنود التي تم االعترا
 الشامل األخرى أو قائمة الدخل يتم االعتراف بها أيضاً ضمن بنود الدخل الشامل األخرى أو قائمة الدخل على التوالي(.

 
 شركات المجموعة

 عند توحيد القوائم المالية، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية، إن وجدت، إلى اللاير السعودي بسعر الصرف السائد بتاريخ
 ة منجالقوائم المالية ويتم تحويل قائمة الربح أو الخسارة بسعر الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالت. يتم االعتراف بفروقات التحويل النات
تعلقة متوحيد القوائم المالية شمن بنود الدخل الشامل األخرى. عند استبعاد عملية أجنبية، يتم االعتراف بالصرف ببنود الدخل الشامل اآلخر ال

 الموحدة.الدخل بتلك العملية األجنبية في قائمة 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3
 و( الممتلكات واآلالت والمعدات

ذه المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل ه تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم و / أو خسائر االنخفاض
االقتراض المتعلقة بمشروعات اإلنشاء طويل األجل وذلك في حالة  والمعدات وتكاليفالتكلفة على تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات واآلالت 

ذه المجموعة تقوم بإثبات ه الوفاء بمعايير اإلثبات. عند ضرورة استبدال أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت والمعدات على فترات زمنية، فإن
وتستهلك وفقا لذلك. وبالمثل، عندما يتم إجراء فحص رئيسي، يتم إثبات في القيمة  األجزاء بشكل فردي كموجودات لها أعمار إنتاجية محددة،

أو  حالدفترية لآلالت والمعدات كاستبدال في حالة استيفاء معايير اإلثبات. يتم إثبات جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الرب
لتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل األصل بعد إدراج استخدامه في تكلفة األصل المعني في حالة الخسارة عند تكبدها. يتم االعتراف بالقيمة الحالية ل

 استيفاء معايير االعتراف بالمخصص.
 

عميل ليتم إثبات مساهمات العمالء في بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي تتطلب التزاًما من الشركة إما بتوصيل العميل بشبكة أو تزويد ا
ان مة الوصول المتواصل لمرافق الكهرباء أو الماء أو كليهما، بالقيمة العادلة عندما يكون للمجموعة سيطرة على هذا البند. يتم اعتماد ائتبإمكاني

ً على مدى الفترة التع دية قامقابل لإليرادات المؤجلة بالمطلوبات المتداولة وغير المتداولة مجتمعة. يتم إثبات اإليرادات واستهالكها الحقا
 المنصوص عليها في اتفاقية مستخدم المنافع.

 
 يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول على النحو التالي:

 االعمار اإلنتاجية )النسبة المئوية للعمر( 
 %8 - %3 آالت وماكينات

 %8 -%5 مباني وآبار وبنية تحتية مدنية
 %8 -%5 وشبكات أنابيب ومحطات رفع عدادات

 %7 -%5 خطوط كهرباء وكابالت وعدادات وشبكات 
 %5 مرافق خارجية مشتركة

 %33-%10 أخــرىمعدات 
 
 يتم إلغاء االعتراف ببند الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعادها أو عندما يكون من المتوقع عدم وجود منفعة اقتصادية مستقبلية من

في ااستخدامها المستمر. إن المكاسب أو الخسائر الناتجة من التوقف عن االعتراف بند الممتلكات واآلالت والمعدات يتم قياسها كالفرق بين ص
 عوائد االستبعاد والقيمة المدرجة لألصل ويتم االعتراف بها في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة عند الوقف عن االعتراف باألصل.

 
 ية.تطلب األمر في نهاية كل سنة مالإذا  مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات وتعديلهايتم 

 
ل صيتم قياس األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم الخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة، وال يتم استهالكها حتى يكون األ

 متاحاً لالستخدام بالشكل الذي تريده اإلدارة.
 

 ز( موجودات غير ملموسة
ً بالتكلفة. بعد االعتراف األولي، تسجل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة  الموجودات غير الملموسة المشتراة بصورة منفصلة تقاس مبدئيا

 ناقصاً أي إطفاء متراكـم وأية خسائر انخفاض متراكمة. 
 

 برامج حاسب آليتراخيص 
تمثل األصول غير الملموسة بشكل رئيسي تكاليف ترخيص برامج الحاسب اآللي. فيما يلي ملخص بالسياسات المطبقة على الموجودات غير 

 الملموسة للمجموعة:
 تراخيص برامج حاسب آلي 

 سنوات 5 العمر اإلنتاجي

 مدى العمر اإلنتاجيمطفأة بطريقة القسط الثابت على  طريقة اإلطفاء المستخدمة

 مقتناة منتجة داخليا أو مقتناة

 
ل جتقاس األرباح او الخسائر الناتجة من إلغاء االعتراف باألصل غير الملموس بالفرق بين متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، وتس

 في قائمة الدخل الموحدة عند إلغاء االعتراف باألصل.
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3
 ح( عقود اإليجار

قد عكان الترتيب يتمثل في )أو يتضمن( عقد تأجير يستند إلى مضمون الترتيب في بداية التأجير. يمثل الترتيب )أو يتضمن( إذا  إن تحديد ما
كان تنفيذ الترتيب يعتمد على استخدام أصل او موجودات معينة، ويقوم الترتيب بتحويل الحق في استخدام هذا األصل او هذه إذا  تأجير

 الموجودات حتى وإن كان هذا الحق غير مفصح عنه صراحة في الترتيب.
 

ع تأجير تشغيلي. العقد الذي ينقل بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافيتم تبويب عقد التأجير في بداية التأجير كعقد تأجير تمويلي أو عقد 
 تأجير تمويلي. المتعلقة بملكية المجموعة كعقد

 
 عقود التأجير حيث تكون المجموعة مستأجرا  

تها في بداية مستأجر، يتم رسملإن عقود التأجير التمويلي التي تنتقل بموجبها إلى المجموعة كافة المخاطر والمزايا الهامة الخاصة بملكية البند ال
العادلة لألصل المؤجر أو بالقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات التأجير، أيهما أقل. يتم توزيع مدفوعات التأجير بصورة  عقد التأجير بالقيمة

روفات التمويل لتزام. تحمل مصنسبية بين مصروفات التمويل وخفض التزام التأجير بحيث تحقق معدل ربح ثابت على الرصيد المتبقي من اال
 .قائمة الدخل الموحدةمباشرة ضمن تكاليف التمويل في 

 
يتم استهالك الموجودات المؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. ومع ذلك، في حالة عدم وجود تأكد معقول بأن المجموعة ستحصل 

 الموجودات المؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو فترة التأجير، أيهما أقل.على الملكية بحلول نهاية مدة التأجير، يتم استهالك 

ائمة الدخل قالتأجير التشغيلي هو أي تأجير بخالف التأجير التمويلي. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروفات تشغيلية في 
 .على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجارالموحدة 

 
 ط( تكاليف القروض

تكاليف القروض العائدة مباشرة الستحواذ وإنشاء وإنتاج الموجودات التي تستغرق بالضرورة وقتاً طويالً لتكون جاهزة لالستخدام للغرض 
لتي حدثت ا المقصود منها يتم رسملتها كجزء من تكلفة األصل المتعلق بها. يتم تحميل كافة تكاليف القروض األخرى كمصروفات في الفترة

  فيها. تتكون تكاليف القروض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تكبدتها الشركة فيما يتعلق باإلقتراض.
 

 االعتراف األولي والقياس الالحق  -ي( الموجودات المالية 
أداة حقوق ملكية في منشأة أخرى. تقوم  تتمثل األدوات المالية في أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي ألحد المنشآت ويؤدي إلى التزام مالي أو
 ( "األدوات المالية".9المجموعة بتطبيق متطلبات التصنيف والقياس لألدوات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
 اريخ التداول عموماً.يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تكون المجموعة طرفاً في شروط تعاقدية لألداة، ويكون في ت

 
اء أو نويتم االعتراف األولّي بالموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة. يتم إضافة أو طرح تكاليف المعامالت العائدة مباشرة إلى اقت

الربح أو الخسارة( إلى القيمة  إصدار الموجودات والمطلوبات المالية )بخالف الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل
 العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية للموجودات حسب االقتضاء، عند اإلثبات األولي.

 
  الموجودات المالية

(iإعادة التبويب والقياس الالحق للموجودات المالية ) 
 استوفت المعايير التالية:إذا  الحقاً بالتكلفة المطفأةتقوم المجموعة بتبويب موجوداتها المالية كتلك التي يتم قياسها 

 * يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية. و 
لى أصل ة على أصل الدين والفائدة ع* تؤدي التدفقات النقدية التعاقدية لألصل إلى نشوء تدفقات نقدية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصور

  المبلغ القائم.
 

 يعتمد التبويب على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات المالية.
 

  على مكون تمويل كبير.تقوم المجموعة أولياً بقياس الذمم المدينة بسعر المعاملة حيث أن الذمم المدينة ال تحتوي 
 

خل الدال تقوم المجموعة بتبويب أي من موجوداتها المالية تحت بند "القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" أو "القيمة العادلة من خالل 
 الشامل اآلخر ".
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3
 االعتراف األولي والقياس الالحق )تتمة( -ي( الموجودات المالية 

 )تتمة( الموجودات المالية
ii االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ) 

ر االئتمان تكلفة المطفأة. يتم إثبات خسائتقوم المجموعة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي يتم قياسها بال
ة التي عالمتوقعة على مدى العمل اإلنتاجي أو مدة اثني عشر شهراً. الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسارة االئتمانية المتوق

مدى  في المقابل، تمثل الخسارة االئتمانية المتوقعة على تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتملة في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية.
شهرا من تاريخ  12شهرا جزءاً من الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث تعثر محتملة عن السداد خالل فترة  12

كانت فرضية إثبات الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر تستند إلى الزيادات الكبيرة في احتمالية أو خطر إذا  القوائم المالية. إن تقييم ما
و حدوث أحدوث تعثر في السداد منذ اإلثبات األولي بدالً من وجود دليل على انخفاض القيمة االئتمانية لألصل المالي في تاريخ القوائم المالية 

 د. تعثر فعلي في السدا
 

 كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان بشكلإذا  تضع المجموعة في االعتبار احتماالت التعثر في السداد عند اإلثبات األولّي لألصل وما
داد كما في سكان هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر التعثر في الإذا  منتظم خالل كل فترة مالية. ولتقييم ما

لمستقبلية اتاريخ القوائم المالية مع مخاطر التعثر في السداد في تاريخ اإلثبات األولي. تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة والنظرة 
 المتاحة. وتم، على وجه الخصوص، إدراج المؤشرات التالية:

 
 ف التجارية أو المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تؤدي إلی تغيير التغيرات المعاكسة الهامة الفعلية أو المتوقعة في الظرو

 کبير في قدرة العميل علی الوفاء بالتزاماته.
 التغيرات الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية للعميل  
 الزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس العميل 
  الهامة في األداء المتوقع وسلوك المقترض، بما في ذلك التغيرات في حالة السداد للعمالء والتغيرات في النتائج التشغيلية التغيرات

 للعميل
  )معلومات االقتصاد الكلي )مثل أسعار الفائدة في السوق أو معدالت النمو 
 معلومات فترات سابقة تم تعديلها من أجل معلومات مستقبلية 

 
يوما  90تجاوز المدين موعد االستحقاق بأكثر من إذا  عن التحليل المذكور أعاله، يفترض حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمانبغض النظر 

 من تاريخ السداد التعاقدي، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة تثبت خالف ذلك.
 

( ويقيس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل خسائر االئتمان 9ولي للتقرير المالي )اعتمدت المجموعة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الد
لمدينة االمتوقعة طوال العمر اإلنتاجي لجميع الذمم المدينة الناتجة عن عقود مع العمالء. تحدد المجموعة خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم 

إذا  يتم تعديله والذي اًء على الخبرة السابقة لخسائر االئتمان وأوضاع المدينينالتجارية باستخدام مصفوفة المخصصات والتي يتم تقديرها بن
 اقتضى األمر لتعكس الظروف الحالية وتقديرات الظروف االقتصادية المستقبلية.

 
لمستقبلية فقات النقدية اأو أكثر يكون له أثر ضار على التد يتم تقييم الموجودات المالية على أنها منخفضة القيمة االئتمانية عند وقوع حدث

 المقدرة لذلك األصل. 
 

قد يتضمن الدليل الموضوعي لالنخفاض في القيمة مؤشرات إلى أن المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تعثر 
البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض أو تأخير في سداد أصل الدين أو احتمال دخولهم في إفالس أو إعادة تنظيم مالي وعندما تشير 
 قابل للقياس في التدفقات النقدية المقدرة مثل التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بالتعثر.

 
م ل وجد أن جميع األدوات المالية الهامةإذا  تضع المجموعة في االعتبار دليل االنخفاض في القيمة على مستوى األصل أو مجموعة األصول.

  تنخفض قيمتها بشكل فردي، يتم إدراجها في مجموعة أدوات مالية ذات خصائص مخاطر متماثلة وتقييم انخفاضها مجتمعة.
 

داث حيتم إثبات خسائر انخفاض قيمة األدوات المالية في قائمة الدخل الموحدة تحت بند انخفاض القيمة بسبب خسائر االئتمان. وعندما تسبب األ
 في مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة، يتم عكس النقص في خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل الموحدة.الالحقة نقصاً 

 
يتم شطب هذه الموجودات بعد إتمام جميع اإلجراءات الالزمة  عندما يكون األصل غير قابل للتحصيل، يتم شطبه مقابل المخصص المتعلق به.

مبلغ خسارة  انخفضإذا  رداد الالحق للمبالغ المدينة المشطوبة مسبقاً يقلل مبلغ المصروف في قائمة الدخل الموحدة.االست وتحديد مبلغ الخسارة.
انخفاض القيمة في الفترة الالحقة وكان من الممكن ربط هذا االنخفاض بصورة موضوعية بحدث وقع بعد إثبات االنخفاض في القيمة، يتم 

 المعترف بها سابقاً عن طريق تعديل المخصص. يتم إثبات مبلغ هذا العكس في قائمة الدخل الموحدة. عكس خسارة االنخفاض في القيمة
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3
 والقياس الالحق )تتمة(االعتراف األولي  -ي( األدوات المالية 

 المطلوبات المالية )تتمة(
iii التوقف عن إثبات الموجودات المالية ) 

تدفقات قامت بتحويل حقوق استالم الإذا  تتوقف المجموعة عن إثبات األصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو
المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع مخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. ويتم اثبات أي منفعة بالموجودات النقدية التعاقدية لألصل المالي في 

المركز  ةالمالية المحولة التي تم انشاءها او االحتفاظ بها من قبل المجموعة كأصل أو التزام منفصل. يتم التوقف عن إثبات التزام مالي في قائم
 خلي المجموعة مسؤوليتها أو عند إلغاء أو انتهاء مدته.المالي الموحدة عندما ت

 
 المطلوبات المالية

(iالتبويب والقياس الالحق للمطلوبات ) المالية 
 لم تكن:ذا إ تقوم المجموعة بتبويب مطلوباتها المالية كتلك التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال

 مقابل مالي محتمل لمشتٍر في دمج أعمال 
 محتفظ بها للمتاجرة، أو 

 محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.
 

 الربح أو الخسارة". المالية تحت بند "القيمة العادلة من خالل أي من مطلوباتها ال تقوم المجموعة بتأهيل
 

(iiالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية ) 
لوبات المالية طتقوم المجموعة بإيقاف إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها أو إلغائها أو انتهاء مدتها. الفرق بين القيمة الدفترية للم

بما في ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المتكبدة، يتم إثباتها في المتوقف إثباتها والمقابل المادي المسدد والمستحق السداد، 
 قائمة الدخل الموحدة.

 
(iii المقاصة ) 

 يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويُعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون لدى
 قانوني بمقاصة المبالغ والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام في وقت واحد.المجموعة حق 

 
 ك( االنخفاض في قيمة األصول غير المالية

 تم تعرض ملخص إلفصاحات تتعلق بانخفاض قيمة الموجودات غير المالية في اإليضاحات التالية:
 

 3-2إيضاح     إفصاحات السياسة المحاسبية
 3إيضاح                 إفصاحات الفتراضات هامة

 5إيضاح                ممتلكات وآالت ومعدات
 6إيضاح     موجودات غير ملموسة

 
ثل هذا مكان هناك أي مؤشر على أن أصالً ما قد تنخفض قيمته. فإذا ما توفر إذا  تجري المجموعة تقييما بتاريخ كل فترة قوائم مالية لتحديد ما

ابل قالمؤشر أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل. إن المبلغ ال
أساس  أصل علىلالسترداد لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد أو قيمته أثناء االستخدام، أيهما أعلى. ويتم تحديده لكل 

 .فردي ما لم يكن األصل منتجا لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى
 متها القابلة لالسترداد.يعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمته الدفترية، فإن األصل يعتبر منخفضاً ويتم تخفيضها إلى 

 
لسوق للقيمة اعند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات 

اعاة معامالت السوق الحديث. وفي حالة عدم الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، يتم مر
األسهم  رإمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. إن هذه العمليات الحسابية يتم تأييدها بمضاعفات التقييم أو أسعا

 المعلنة للشركات المتداولة علناً أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة.
 

تساب المجموعة النخفاض القيمة على الموازنات المفصلة والحسابات المتوقعة والتي تم إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من يستند اح
ات. والوحدات المولدة للنقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية عليها. تغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة فترة خمس سن

 ل نمو طويل المدى ويتم تطبيقه لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.يتم احتساب معد
 
 تتحقق خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل غير الموحدة ضمن فئات المصروفات التي تتسق مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. 2
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3
 ك( انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )تتمة(

يمة كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القإذا  بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقدير بتاريخ كل قوائم مالية لتحديد ما
لوحدة االمسجلة سابقا لم تعد موجودة أو قد انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو 

لالسترداد  ةكان هناك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلإذا  المولدة للنقد. خسائر االنخفاض المعترف بها سابقا يتم عكسها فقط
 لألصل حيث أن خسائر االنخفاض األخيرة قد تم اإلعتراف بها. ويكون عكس خسائر االنخفاض محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل

بخسائر انخفاض  فقيمته القابلة لالسترداد وال تتجاوز القيمة الدفترية التي تم تحديدها بالصافي بعد خصم االستهالك كما لو كان لم يتم اإلعترا
 لألصل في السنوات السابقة. يتم إثبات هذا العكس في قائمة الدخل الموحدة.

 
 يتم أيضاً تطبيق المعايير المحددة أدناه في تقييم انخفاض قيمة موجودات معينة:

 
 الموجودات غير الملموسة

ديسمبر عند مستوى  31وياً لتحديد االنخفاض في القيمة كما في يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة سن
 الوحدة المولدة للنقد، عندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.

 
 ل( المخـزون

يتم تقييم المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة المحققة، أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة المخزون على أساس طريقة متوسط السعر 
 المرجح وتتضمن المصروفات المتكبدة القتناء المخزون والتكاليف األخرى المتكبدة لتوصيل المخزون للموقع في حالته الراهنة. 

 ابلة للتحقق هي السعر المقدر للبيع من خالل العمليات العادية، مطروحاً منه مصروفات البيع.صافي القيمة الق
 
يتم تكوين مخصص للمخزونات بطيء الحركة والمتقادم أخذاً باالعتبار عوامل متعددة بما في ذلك عمر بنود المخزون واالستخدام السابق 

 فنية الداخلية.واالستخدام المتوقع في المستقبل وتقييم الفرق ال
 

 م( نقد وما في حكمه
 نيتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي الموحدة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي يكو

ى مبالغ لقائمة القابلة للتحويل إلتاريخ استحقاقها األصلي عند الشراء ثالثة أشهر أو أقل، بالصافي بعد خصم أرصدة السحب على المكشوف ا
 نقدية محددة ذات مخاطر غير جوهرية. 

 
 ن( ودائع قصيرة األجل

 يتم تصنيف الودائع االتي يزيد استحقاقها األصلي عن ثالثة أشهر ويقل من سنة كوديعة قصيرة األجل ضمن الموجودات المتداولة.
 

 على المساهمين س( توزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية
تعترف المجموعة بالتزام إجراء توزيعات نقدية أو غير نقدية على مالكي األسهم عندما يتم اعتماد التوزيعات ولم يعد التوزيع تحت تصرف 

مباشرة ضمن  لمقابلالمجموعة. يتم اعتماد التوزيع عندما تتم الموافقة عليه من قبل المساهمين في الجمعة العمومية السنوية. يتم إثبات المبلغ ا
 حقوق الملكية. 

 لملكية. ايتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع تعريف إعادة قياس القيمة العادلة مباشرة في حقوق 

ي للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة فعند تسوية توزيع الموجودات غير النقدية، يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية 
 قائمة الدخل الموحدة.

 
 ع( المخصصات

 عام 
 يقيد المخصص عندما يكون على المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي نتيجة لحدث سابق ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك تدفقاً صادراً 

جزء من  عندما تتوقع المجموعة استرداد لتزام، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.للموارد التي تتضمن منافع اقتصادية لتسوية اال
المخصص أو استرداد المخصص بالكامل، بموجب عقد تأمين على سبيل المثال، يتحقق االسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون هذا 

 في قائمة الدخل الموحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة.  االسترداد مؤكداً. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص
 

ماً. ئإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل خصم يعكس المخاطر المتعلقة بااللتزام، عندما يكون مال
 تمويل.عند استخدام الخصم، يتم االعتراف بالزيادة في المخصص بسبب مرور الزمن كأعباء 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3
 ع( مخصصات )تتمة(

 مخصصات إعادة الهيكلة
عندما تحدد خطة رسمية مفصلة العمل أو يتم االعتراف بمخصصات إعادة الهيكلة فقط عندما يكون لدى المجموعة التزام حكمي، والذي يكون 

 نجزء من العمل المعني، وموقع وعدد الموظفين المتأثرين، وتقديراً مفصالً للتكاليف المصاحبة، وجدول زمني مناسب، وقد تم إخطار الموظفي
 المتأثرين بالسمات الرئيسية للخطة.

 
 التزام إزالة الموجودات

 الموجودات بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إدراجها يتم احتساب التكاليف المتعلقة بإزالة
كجزء من تكلفة األصل ذي الصلة. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل يعكس المخاطر الخاصة بالتزام إزالة الموجودات. يتم تحويل تصفية 

ً الخصم إلى مصروف في قائمة ا تم تعديلها وي لدخل الموحدة كأعباء تمويل. تتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة إلزالة الموجودات سنويا
 عند اللزوم. يتم إضافة التغيرات في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق أو يتم خصمها من تكلفة األصل.

 
 ف( الزكاة وضريبة الدخل

ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية. وتقيد الزكاة وضريبة الدخل على أساس تقديري. المبالغ تخضع المجموعة 
ائمة ق اإلضافية، إن وجدت، والتي تكون مستحقة عند انتهاء الربط يتم تسجيلها في السنة التي يتم فيها إنهاء الربط. تمثل الزكاة المحملة على

خسارة الموحدة زكاة المجموعة. تدرج الزكاة وضريبة الدخل المحملة، إن وجدت، المستحقة على مساهمي حقوق الملكية غير الربح أو ال
 المسيطرة، ضمن حقوق الملكية غير المسيطرة.

 
 ص( الضريبة المؤجلة

يتم استخدام طريقة االلتزام عند تكوين مخصص بالضرائب المؤجلة على جميع الفروقات المؤقتة بين األسس الضريبية والقيمة الدفترية 
 للموجودات والمطلوبات بتاريخ القوائم المالية. 

 
المؤقتة  ة الدخل المؤجلة لجميع الفروقاتيتم إثبات مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة لكافة الفروقات الضريبية المؤقتة. تحسب موجودات ضريب

المستخدمة المرحلة، وذلك بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه أرباحا خاضعة للضريبة  القابلة لالستقطاع، واإلعفاءات والخسائر الضريبية غير
 يمكن استخدام هذه الموجودات مقابلها.

 
الدخل المؤجلة بتاريخ إعداد القوائم المالية وتخفض إلى الحد الذي لم يعد فيه من تتم مراجعة القيم الدفترية لموجودات / مطلوبات ضريبة 

المحتمل توفر ربح خاضع للضريبة كافي يسمح باستغالل جميع او جزء من موجودات / مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة. تتم إعادة تقييم 
رباح أ اريخ إعداد كل قوائم مالية، ويتم إثباتها بالقدر الذي يحتمل أن ينتج عنهموجودات / مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة التي لم يتم إثباتها بت

 مستقبلية خاضعة للضريبة تسمح باسترداد موجودات الضريبة المؤجلة.
 

وجودات أو لما تقاس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل السنة التي تتحقق فيها
 تسدد فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية واألنظمة الضريبية الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية.

 
ضريبة الدخل  دإن ضريبة الدخل المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج الربح أو الخسارة، يتم إدراجها خارج الربح أو الخسارة. يتم إثبات بنو

 المؤجلة والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة.
 
تتم مقاصة موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالية مقابل مطلوبات الضريبة 

 المؤجلة بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس الجهة الضريبية. الحالية وتتعلق مطلوبات الضرائب
 

 لم يتم االعتراف بضريبة مؤجلة لما يلي:
لى عالفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع عن اإلثبات األولى لموجودات أو مطلوبات في معاملة ال تعتبر عملية تجميع اعمال، وأنها ال تؤثر 

 لى الخسائر الخاضعة للضريبة.الربح المحاسبي أو الدخل وال ع
الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والترتيبات المشتركة إلى حد مقدرة 

 المجموعة على التحكم في عكس الفروقات المؤقتة واحتمال عدم عكس الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور. و
 فروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عن االعتراف األولي بالشهرة.ال -

 
 ث( ربحية السهم

الل المرجح لعدد األسهم القائمة خيتم احتساب ربحية السهم بقسمة الربح أو الخسارة العائدة للمساهمين العاديين بالشركة األم على المتوسط 
 سهم. 250.000.000م عدد 2017ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31القائمة كما في المرجح لعدد األسهم الفترة. بلغ المتوسط 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(2
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3
 ر( منافع الموظفين

 منافع الموظفين قصيرة األجل

كان لدى ذا إ الموظفين قصيرة األجل كمصروف عند تقديم الخدمة ذات العالقة. يتم االعتراف بااللتزام بالمبلغ المتوقع دفعهيتم تحميل منافع 
 المجموعة التزام حالي قانوني أو حكمي بدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة قدمها الموظف ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.

 
 برامج المنافع المحددة

ستخدام اتقوم المجموعة بتطبيق خطة غير ممولة لمنافع محددة بعد انتهاء التوظيف. يتم تحديد تكلفة تقديم المنافع بموجب خطة المنافع المحددة ب
ارة والدخل سطريقة وحدة االئتمان المقدرة. يتم االعتراف بأرباح وخسائر إعادة القياس بالكامل في الفترة التي تحدث فيها في قائمة الربح أو الخ

 الشامل اآلخر الموحدة. 

 يتم االعتراف بتكاليف الخدمة السابقة في قائمة الدخل الموحدة في:

  تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها؛ و 

 .التاريخ الذي تعترف فيه المجموعة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة، أيهما أقرب 
 

صافي أصل أو التزام المنافع المحددة. تعترف المجموعة بالتغيرات التالية في صافي  يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على
 التزام المنافع المحددة ضمن "تكلفة المبيعات" و "المصروفات اإلدارية" في قائمة الدخل الموحدة:

  ير من التخفيضات والتسويات غتكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر
 الروتينية 

 صافي مصروفات أو إيرادات الفوائد 

ت. مع ذلك، ايتكون التزام المنافع المحددة من القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة، ناقصا تكاليف الخدمة السابقة، ويتم منها تسوية االلتزام
 الخطة غير ممولة وليس لديها أية أصول.

 
 تمليك وحدات سكنية للموظفينبرنامج 

قامت الشركة األم بوضع برامج تملك وحدات سكنية والتي توفر للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات السكنية التي شيدتها الشركة األم. 
ة األخرى غير المتداولعند توقيع عقد البيع مع الموظفين السعوديين المؤهلين، يتم تصنيف الوحدات السكنية ذات العالقة ضمن الموجودات 

ن لمستحقة مالمبالغ ل امقابن فيوظلممن المستلمة راء الشر اسعط قسام مقاصة الدفعات األولية وأيتكمستحقة من الموظفين بالقيمة الحالية. 
لة داولمتر اغيودات جولمن امراء ذي العالقة لشر اسعزل ولمناالة تکلفة م إزايترى. ألخالة داولمتر اغين ضمن الموجودات لمصنفين افيوظلما
رة خساأو بح ك أي رلن ذينتج عأن قع وال يتت قولك الذفي الموظفين عند سداد األقساط، ولی الوحدات السكنية إملکية ل يوتحد عنرى ألخا

 مجموعة. لجوهرية على ا
 

 خطة إدخار للموظفين
مساهمات التي تقدمها المجموعة نيابة عن موظفيها. تسجل تدير الشركة األم خطة ادخار للموظفين نيابة عن موظفيها. يتم تكوين مخصص بال

المساهمات الواردة من المشاركين كالتزام وتودع في حساب مصرفي منفصل يقابل بشكل فعلي االلتزام الذي يتم اإلفصاح عنه بشكل مستقل 
 على التوالي. 2-18و  13في هذه القوائم المالية الموحدة في اإليضاحين 

 
 ات النقديةش( تحوط التدفق

 ً التكلفة ب تستخدم المجموعة مبادالت أسعار الفائدة للتحوط من مخاطرها المرتبطة بأسعار الفائدة. يتم تسجيل هذه األدوات المالية المشتقة أوليا
ادلة بالموجب تكون القيمة العفي التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد المشتقات ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة. تدرج المشتقات كموجودات عندما 

قائمة المركز المالي الموحدة في ط لتحواعلى ل للحصوت، جد، إن ولمعاملةاتكاليف رج تدوكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة بالسالب. 
 كرسوم إنشاء تحوط وتطفأ على مدى فترة التحوط.

 
تجاه تعرضها للتغيرات في التدفقات النقدية التي تعزى إما إلى مخاطر معينة لغرض التحوط تجاه التدفقات النقدية، تقوم المجموعة بالتحوط 

 مرتبطة بموجودات أو مطلوبات معترف بها أو معاملة متوقعة للغاية أو مخاطر العمالت األجنبية في التزام ثابت غير معترف به.
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 ت المحاسبية الهامةاألحكام واالفتراضا .3
 
 إن إعداد القوائم المالية للمجموعة يتطلب من اإلدارة عمل األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات

االفتراضات والمطلوبات واإلفصاحات المصاحبة، وإفصاحات الموجودات والمطلوبات الطارئة بتاريخ البيانات. إن عدم التأكد حول هذه 
 والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديل جوهري على القيمة المدرجة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.

 
التي لها مخاطر وإن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ القوائم المالية 

 تهامة قد تتسبب في إجراء تعديالت جوهرية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة تم مناقشتها أدناه. استند
حالية تغير الظروف الالمجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على المعامالت المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. على الرغم من ذلك، قد ت

واالفتراضات بشأن التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو ظروف خارجة عن نطاق سيطرة المجموعة. تنعكس هذه التغيرات في 
 االفتراضات عند حدوثها.

 
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية( 1)

المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس األسعار المدرجة في عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 
في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من  سوق نشط، يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام أساليب تقييم بما

لم يكن ذلك ممكناً، فإنه. يتطلب درجة من إصدار األحكام من أجل تحديد القيمة العادلة. ذا إ األسواق القابلة للمالحظة متى كان ذلك ممكناً، ولكن
 رتتضمن األحكام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن التغيرات في االفتراضات حول هذه العوامل قد تؤث

 على القيمة العادلة المدرجة لألدوات المالية. 
 

 ( برامج المنافع المحددة )منافع بعد التوظيف(2)
التقييم  نيتم تحديد تكلفة المنافع المحددة ومنافع بعد التوظيف والقيمة الحالية لاللتزامات ذات العالقة باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضم

تبات هي تشمل على تحديد معدل الخصم والزيادات في المراالكتواري وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. و
 في المستقبل والسحب قبل سن التقاعد العادي ومعدالت الوفيات وما إلى ذلك. ونظرا لتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعته طويلة

ت. تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل قوائم األجل، فإن التزام المزايا المحددة يكون شديد الحساسية للتغييرات في هذه االفتراضا
 مالية.

 
" Aالمعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. عند تحديد معدل خصم مناسب وعائد ومدة التزام السندات الحكومية السعودية بتصنيف "

اءه حسب الحاجة على مدى منحنى العائد ليتوافق مع على األقل أو أعلى، وفقاً للتصنيف المحدد من قبل وكالة تصنيف عالمية، ويتم استقر
لتي ا الفترة المتوقعة من التزام المنافع المحددة. يتم إجراء مزيد من المراجعة على السندات األساسية من أجل زيادة نوعيتها. ويتم حذف تلك

 أساس أنها ال تعتبر سندات ذات جودة عالية.يكون لها فروقات ائتمان شديدة من تحليل السندات التي يستند إليها سعر الخصم، على 
 

وتستخدم معدالت السحب حسب العمر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  وتستخدم معدالت سحب "خفيفة" حسب العمر في إجراء التقييم.
 من أجل إجراء تقييم اكتواري لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين في قطاعي النفط والغاز والطاقة.

 
م( مع خفضها بمعدل سنة واحدة. وفي غياب أي جداول موحدة للوفيات 1979-م1975وتستند المعدالت المفترضة إلى جداول الوفيات النهائية )

 تمذا إ في المنطقة، تستخدم هذه المعدالت عموماً في المملكة العربية السعودية عند إجراء التقييم االكتواري لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين.
 استخدام أي جدول وفيات أخرى، فإنه لن يكون هناك أي فرق جوهري في النتائج.

 
 لمزيد من التفاصيل عن التزام منافع بعد التوظيف. 1-18يرجى الرجوع إلى إيضاح 

 

 ( انخفاض قيمة الموجودات غير المالية3)
قصا المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد والذي يمثل القيمة العادلة نايحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة 

إن حساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع يتم بناًء على البيانات المتاحة من معامالت البيع  تکاليف البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلی.
سعار السوق القابلة للمالحظة ناقصاً التكاليف اإلضافية الالزمة الستبعاد األصل. يتم التي تتم في معامالت تجارية بحتة من أصول مماثلة وأ

 تقدير القيمة المستخدمة بناًء على نموذج خصم التدفقات النقدية. 
 

المجموعة بعد أو  زم بهاتنشأ تلك التدفقات النقدية من الموازنة المالية للخمس سنوات المقبلة والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلت
ة القابلة مأي استثمارات جوهرية في المستقبل والتي من شأنها أن تعزز أداء األصل للوحدة المولدة للنقد التي يتم اختبارها في المستقبل. إن القي

لية المتوقعة تدفقات النقدية المستقبلالسترداد هي أكثر العوامل حساسية لمعدل الخصم المستخدم من خالل عملية خصم التدفقات النقدية وكذلك ال
 ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.
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 ( األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات4)
المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض احتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد دراسة االستخدام تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية 

م تعديل تالمتوقع لألصل أو االهتالك المادي الناشئ عن االستعمال العادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا وي
 ا ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.مصروف االستهالك المستقبلي عندم

 
 القيمة التخريدية للممتلكات واآلالت والمعدات( 5)

تم ي تتم مراجعة القيمة التخريدية والعمر اإلنتاجي لألصل على األقل في نهاية كل سنة مالية، وإذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة،
( السياسات المحاسبية التغيرات في التقديرات 8)التغيرات( كتغير في التقدير المحاسبي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولية رقم )احتساب التغير 

 المحاسبية واالخطاء.
 

 األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة (6)
ذا إ محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية. رتقوم المجموعة بمراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عم

هناك تغيير في  كانإذا  اختلف العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل عن التقديرات السابقة، ينبغي على المجموعة تغيير فترة االستهالك تبعاً لذلك.
تغير. ينبغي على المجموعة تغيير طريقة اإلطفاء لتعكس النمط المالنمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل، 

 (.8يتم اعتبار هذه التغييرات كتغييرات في التقديرات المحاسبية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 

 انخفاض قيمة المخزون( 7)
دير أقل. عندما يصبح المخزون قديم أو متقادم، يتم عمل تقيتم تسجيل المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما 

يتم إجراء هذا التقدير على أساس كل بند على حدة ويتم تكوين مخصص ببنود المخزون غير المنقول والمتقادم  لصافي القيمة الممكن تحقيقها.
 وفقًا لنوع المخزون ودرجة التدهور أو التقادم.

 
 الزكاة وضريبة الدخل (8)

المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. وتقيد الزكاة وضريبة الدخل تخضع 
ي ف على أساس االستحقاق. يتضمن احتساب الزکاة وضريبة الدخل معرفة وتقدير لقوانين ولوائح الزکاة لتقييم أثر التزام الزکاة وضريبة الدخل

موعة جاية فترة معينة. يعتبر هذا االلتزام تقديرياً حتى يتم إصدار الربط النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل وحتى ذلك الحين تظل المنه
 معرضة لمخاطر التزام زكاة وضريبة إضافية.

 
 عقود اإليجار (9)

 كان الترتيب يتضمن عقد إيجارإذا  تحديد ما
كان الترتيب عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار. عند البدء أو إعادة تقييم ترتيب يتضمن عقد إيجار، إذا  لمجموعة ماعند بداية أي ترتيب، تحدد ا

 رتقوم المجموعة بفصل المدفوعات وغيرها من المبالغ المالية المطلوبة بموجب الترتيب إلى تلك الخاصة بعقد اإليجار وتلك الخاصة بالعناص
خلُصت المجموعة إلى أنه بالنسبة لعقد اإليجار التمويلي، من غير العملي فصل الدفعات بشكل إذا  عادلة النسبية.األخرى على أساس قيمها ال

ت ويتم اموثوق، يتم حينئٍذ إثبات األصل وااللتزام بمبلغ مساٍو للقيمة العادلة لألصل الكامن. الحقاً، يتم تخفيض االلتزام، عند سداد المدفوع
 مويل العائدة على االلتزام باستخدام معدل االقتراض المتزايد للمجموعة.االعتراف بتكلفة الت

 
 ب( الموجودات المستأجرة

 ديتم تصنيف عقود إيجار الممتلكات واآلالت والمعدات التي على أساسها تنتقل كافة مخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إلى المجموعة كعقو
المؤجرة أولياً بمبلغ يعادل قيمتها العادلة والقيمة الحالية من الحد األدنى لمدفوعات عقود االيجار، أيهما إيجار تمويلي. يتم قياس الموجودات 

 أقل. وبعد االعتراف األولي، تحتسب الموجودات وفقاً للسياسة المحاسبية المنطبقة على الموجودات. تصنف الموجودات المحتفظ بها من خالل
 جار تشغيلي والتي ال يتم االعتراف بها في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة.عقود اإليجار األخرى كعقود إي

 
 ال تتضمن عقود إيجار المجموعة مع الهيئة الملكية أية مصروفات تمويلية.

 
 ج( دفعات اإليجار

يتم القسط الثابت على مدى فترة هذه العقود. ويتم تحميل المبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل الموحدة بطريقة 
اثبات حوافز عقد االيجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد االيجار. يتم توزيع الحد األدنى 

يل على كل التمو . يتم توزيع مصروفلدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التمويلي بين مصروفات التمويل وتخفيض االلتزامات القائمة
 فترة خالل مدة اإليجار بحيث تحقق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام.
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 انخفاض قيمة الموجودات المالية (10)

المجموعة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. تقيس المجموعة مخصصات تقوم 
 على مدى العمر المتوقع، باستثناء الحاالت التالية، والتي يتم قياسها على أساس الخسائر الخسارة بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة

 شهراً: 12االئتمانية المتوقعة على مدى 
 .أوراق الدين التي يتم تحديد بأن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة بتاريخ القوائم المالي 
  أوراق دين أخرى وأرصدة لدى البنوك لم تتزايد فيها مخاطر االئتمان )أي مخاطر التخلف عن السداد على مدى العمر المتوقع لألداة

 يرة منذ اإلثبات األولي.المالية( زيادة كب

 لمتوقع.اتقاس مخصصات الخسائر للذمم المدينة التجارية والموجودات التعاقدية دائماً بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

إن الخسارة االئتمانية المتوقعة، ف كانت مخاطر االئتمان ألصل مالي ما قد زادت بشكل ملحوظ منذ اإلثبات األولي وعند تقديرإذا  عند تحديد ما
المجموعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر. ويشمل ذلك المعلومات 

 تقبلية.لك معلومات النظرة المسوالتحليالت الكمية والنوعية، استناداً إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المستنير بما في ذ

 عندما: تعتبر المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر
  من غير المرجح أن يقوم المقترض بدفع التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، دون لجوء المجموعة إلى إجراءات مثل الحصول

 على تأمين، إن وجد. أو
 يوما.  90اق بمدة أن األصل المالي قد تجاوز تاريخ االستحق 

دى مالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتملة على 
 العمر المتوقع لألداة المالية.

 12المتوقعة التي تنتج عن أحداث تعثر محتملة خالل شهراً هي جزء من الخسائر االئتمانية  12إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 شهراً(. 12كان العمر المتوقع لألداة أقل من إذا  شهراً من تاريخ القوائم المالية )أو فترة أقصر

قدية القصوى التي افي جميع الحاالت، تعتبر الفترة القصوى التي يتم وضعها في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفترة التع
 تتعرض فيها المجموعة لمخاطر االئتمان.

 
 أ( قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

ي النقد فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان بأنها القيمة الحالية لكافة النقص 
 المستحقة للشركة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(. )أي الفرق بين التدفقات النقدية

 
 ب( الموجودات غير المالية منخفضة القيمة ائتمانياً 

خالل  نكانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأوراق الدين بالقيمة العادلة مإذا  تقوم المجموعة بتاريخ كل قوائم مالية بتقييم ما
ه أثر أو أكثر يكون ل الدخل الشامل اآلخر منخفضة القيمة. يتم تقييم الموجودات المالية على أنها منخفضة القيمة االئتمانية عند وقوع حدث

 ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي.
 

 البيانات التالية القابلة للمالحظة:تتضمن األدلة على أن األصل المالي مضمحل ائتمانياً 
 صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛ 
  يوماً أو أكثر من تاريخ االستحقاق؛ 90مخالفة العقد مثل التخلف عن السداد أو التأخر لمدة 
 إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل المجموعة بشروط ال تراها المجموعة خالف ذلك؛ 
 لمقترض في إفالس أو إعادة هيکلة مالية أخرى. من المحتمل أن يدخل ا 
 .اختفاء السوق النشطة للورقة المالية بسبب الصعوبات المالية 

 
 ج( عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة

لدين الدفترية اإلجمالية للموجودات. بالنسبة ألوراق ايتم خصم مخصص الخسارة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة من القيمة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم تحميل مخصص الخسارة على قائمة الدخل الموحدة ويتم االعتراف به في الدخل الشامل 

 اآلخر.
 

 د( الشطب
عموماً  ةيتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي )جزئياً أو كلياً( إلى الحد الذي ال يوجد فيه احتمال واقعي لالسترداد. وهذه هي الحال

، فإن كعندما تقرر المجموعة أن المدين ليس لديه موجودات أو مصادر دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. ومع ذل
 الموجودات المالية المشطوبة ال تزال تخضع ألنشطة التنفيذ من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة. 
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 األحكام واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( .3
 

 مخصصات( 11)

خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة يعكس التقييمات الحالية في السوق للقيمة  يتم تحديد المخصصات عن طريق
 الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يتم إثبات إطفاء الخصم كأعباء تمويل.

 
مفصلة ورسمية، وإذا كانت إعادة الهيكلة قد بدأت أو تم اإلعالن عند موافقة المجموعة على خطة إعادة هيكلة  يتم إثبات مخصص إعادة الهيكلة

اء العقد أو هعنها. ال يتم إثبات خسائر التشغيل المستقبلية. يتم قياس مخصص العقد المحملة بخسائر بناًء على القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلن
كوين المخصص، تقوم المجموعة باالعتراف بأي خسائر انخفاض على األصول صافي التكلفة المتوقعة لالستمرار في العقد، أيهما أقل. قبل ت

 المتعلقة بهذا العقد.
 

 معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة .4
 

i.  المعايير الجديدة والمعدلة التي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة 
لية. لم يكن العتماد هذه المعايير المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في السنة تم اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة التا

 الحالية والسنوات السابقة.

 ( (.2تصنيف وقياس معامالت المدفوعات المحسوبة على أساس أسهم )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم) 

 عقود التأمين )تعديالت على  4"األدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقرير المالي  -( 9) تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم"
 ((.4المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 ( (40تحويالت االستثمار العقاري )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم) 

  ( 1)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) - 2016-2014المالي دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير
 ((.28ومعيار المحاسبة الدولي رقم )

  المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة -( 22) تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 
 

"اإليرادات من العقود  - (15"األدوات المالية" والمعيار الدولي للتقرير المالي ) -( 9المالي )قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير 
 م.2017ديسمبر  31مع العمالء"بشكل مبكر خالل السنة المنتهية في 

 
ii. معايير المحاسبة الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ 

م ومسموح بالتطبيق المبكر. مع ذلك، قررت إدارة المجموعة 2019يناير  1في  يسري عدد من المعايير الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ
 عدم اعتماد المعايير الجديدة والمعدلة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

 
 ( عقود اإليجار16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )

م. يسري المعيار الجديد للفترات 2019يناير  1"عقود اإليجار" من  -( 16رقم ) يجب على المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي
 م. ومسموح بالتطبيق المبكر وينبغي اإلفصاح عنه.2019يناير  1السنوية التي تبدأ من أو بعد 

 
المستأجر بإثبات األصل المتعلق  عقود اإليجار. يقوم وحيد للمحاسبة عن ( للمستأجرين نموذج16يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد
 من المتبعة محاسبةال طريقة القيمة المنخفضة. تبقى ذات للموجودات اإليجار وعقود األجل قصيرة اإليجار إعفاءات اعتراف لعقود

إلى  اإليجار عقود تصنيف في المؤجرون يستمر أي -"عقود اإليجار"(  -( 17الحالي )معيار المحاسبة الدولي رقم ) المؤجرمشابهة للمعيار
 تشغيلي. إيجار أوعقود تمويلي إيجار عقود

 
 القائمة، بما في ذلك:( محل إرشادات عقود اإليجار 16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 "عقود اإليجار". -( 17معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
 كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار".إذا  "تحديد ما -( 4تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ) -
 الحوافز" -"عقود التشغيل  -( الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة 15التفسير ) -
 "تقييم جوهر المعامالت بالصيغة القانونية لعقد اإليجار. -( الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة 27)التفسير  -

 
م باستخدام نهج األثر الرجعي المعدل. لذلك، سيتم 2019يناير  1( أولياً في 16تخطط المجموعة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

م، 2019يناير  1( كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة في 16ق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )االعتراف بالتأثير التراكمي لتطبي
 دون تعديل معلومات المقارنة. تقوم المجموعة حالياً بتقييم األثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

 
( على القوائم المالية الموحدة في فترة التطبيق األولي سيعتمد على الظروف 16قم )إن التأثير الفعلي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ر

م ومكون محفظة التأجير للمجموعة في ذلك التاريخ 2019يناير  1االقتصادية المستقبلية التي تشمل معدل االقتراض االقتراض للمجموعة في 
ات تجديد العقود ومدى اختيار المجموعة الستخدام وسائل عملية وإعفاءات وأخر تقييم للمجموعة فيما لو كانت تعتزم استخدام أي خيار

  االعتراف.
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 معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة )تتمة( .4
 

ii. )معايير المحاسبة الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة 
 

 معايير أخرى
م والتي من غير المتوقع أن يكون لها أثر 2019يناير  1والتفسيرات المعدلة التالية في الفترات السنوية التي تبدأ في يجب تطبيق المعايير 

 جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

 ( 23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي )- عدم التيقن من معالجات ضريبة الدخل 

 ((9فوعات مقدماً مع التعويض السالب )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )خصائص المد 

 ( (28الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم) 

  (19تعديالت الخطط أو االختصار أو التسوية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 .تعديالت على اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية للتقرير المالي 

 ( 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )- "عقود التأمين" 

  م(.2017 –م 2015التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية )دورة 
( "الترتيبات المشتركة"، يوضح طريقة محاسبة 11االعمال" والمعيار الدولي للتقرير المالي )( "اندماج 3المعيار الدولي للتقرير المالي )

 الشركة عن زيادة حصتها في العمليات المشتركة التي تستوفي تعريف األعمال التجارية.
 إذا احتفظ طرف ما )أو حصل على( سيطرة مشتركة فال يعاد قياس الحصة المحتفظ بها سابقاً. -
رف ما على سيطرة فإن المعاملة هي دمج أعمال يتم الحصول عليها من خالل مراحل ويقوم الطرف المستحوذ بإعادة إذا حصل ط -

 قياس الحصة المحتفظ بها سابقاً بالقيمة العادلة. 
 

 ا المدفوعات لألدواتضرائب الدخل. يبين أن كافة تبعات ضرائب الدخل الناتجة من توزيعات أرباح )بما فيه -( 12معيار المحاسبة الدولي )
 .ةالمالية المصنفة كحقوق ملكية( يتم. االعتراف بها بشكل ثابت ضمن المعاملة التي نتج عنها أرباح قابلة للتوزيع في قائمة الدخل الموحد

 
العامة المستخدمة الحتساب تكاليف االقتراض المؤهلة يستثني توضح أن مجموعة القروض  -( تكاليف االقتراض 23معيار المحاسبة الدولي )

فقط القروض المحددة لتمويل. الموجودات المؤهلة التي الزالت تحت التطوير أو اإلنشاء. أما القروض المحددة لتمويل الموجودات المؤهلة 
في تلك المجموعة العامة. ونظراً ألن تكاليف تطبيق بأثر  الجاهزة اآلن لالستخدام المحدد أو البيع أو أي موجودات غير مؤهلة فيتم إدراجها

رجعي قد يفوق المزايا فيتم تطبيق التغيرات بأثر مستقبلي على تكاليف االقتراض المتكبدة في أو بعد تاريخ تطبيق المنشأة. للتعديالت.



 وشركاتها التابعة )شركة مساهـمة سعـودية(شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( 
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 ممتلكات وآالت ومعدات .5

 
 

 آالت وماكينات أراضي
مباني وآبار وبنية 

 تحتية مدنية
عدادات وشبكات 
 أنابيب ومحطات رفع

خطوط كهرباء 
وكابالت وعدادات 

 وشبكات
مرافق خارجية 

 معدات أخرى مشتركة

أعمال رأسمالية 
 تحت التنفيذ

 المجموع (2-5)إيضاح 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( التكلفة:

  28,050,937   2,484,626   439,543   87,054   2,117,468   3,752,660   3,180,607   15,963,795   25,184  م2017يناير  1في 

  1,138,256   774,897   20,299   3,300   91,983   189,924   2,771   55,082   -  إضافات

(117,907)   -   -  استبعادات   -   -   -   (3,929)   -   (121,836)  

(1,411,106)   10,168   -   93,627   18,078   162,938   1,117,805   -  تحويالت   (8,490)  

(79,118)   -   -   -  تسويات   -   -   -   -   (79,118)  

(3,506)   -   -  شطب   -   -   -   -   (446)   (3,952)  

  28,975,797   1,847,971   466,081   90,354   2,303,078   3,881,544   3,224,903   17,136,682   25,184  م2017ديسمبر  31كما في 

  602,503   222,414   53,190   15   10,308   75,256   227,684   13,636   -  إضافات

(1,344)   -   59,118   62,626   -   590,449   -  (5-5تحويالت )إيضاح    (727,537)   (16,688)  

(1,861)   -  استبعادات   (189,379)   (14,912)   -   -   (7,232)   -   (213,384)  

(559,660)   -  (4-5تسويات )إيضاح    (23,997)   (21,643)   (12,647)   -   -   -   (617,947)  

  28,730,281   1,342,848   510,695   90,369   2,359,857   3,982,871   3,239,211   17,179,246   25,184  م2018ديسمبر  31في 

          
          االستهالك المتراكم 

  6,190,175   -   304,888   24,119   412,133   1,056,032   981,025   3,411,978   -  م2017يناير  1في 

  1,242,499   -   34,087   4,937   96,654   166,649   98,074   842,098   -  (2-24)إيضاح استهالك 

(3,887)   -   -   -   -   -   -  استبعادات   -   (3,887)  

(19,780)   -   -   تسويات   -   -   -   -   (19,780)  

(702)   -   -  شطب   -   -   -   -   -   (702)  

7,408,305   -   335,088   29,056   508,787   1,202,901   1,078,397   4,254,076   -  م2017ديسمبر  31كما في   

906,667   -  (2-24استهالك )إيضاح    100,652   180,323   103,299   5,006   38,278   -  1,334,225 

( 1,771)   -  استبعادات  -  (3,348 )  -  -   (6,989 )   -   (12,108 )  

( 62,736)   -  (4-5تسويات )إيضاح    (1,626 )   (1,353 )   (827 )   -   -   -  (66,542 )  

5,096,236   -  م2018ديسمبر  31في    1,177,423   1,378,523   611,259   34,062   366,377   -   8,663,880  

          :صافي القيمة الدفترية

  20,066,401   1,342,848   144,318   56,307   1,748,598   2,604,348   2,061,788   12,083,010   25,184  م2018ديسمبر  31في 

  21,567,492   1,847,971   130,993   61,298   1,794,291   2,678,643   2,146,506   12,882,606   25,184  م2017ديسمبر  31في 



 فق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( وشركاتها التابعة شركة مرا
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 ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة( .5

 عقود اإليجار التمويلي 5-1
 31م )2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  3,280.6بلغ صافي القيمة الدفترية للموجودات المقتناة بموجب عقود اإليجار التمويلي 

 31مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  70.7مليون لاير سعودي(. تشتمل اإلضافات على موجودات بقيمة  3,495.2م: 2017ديسمبر 

 مليون لاير سعودي( محولة من قبل الهيئة الملكية.  316.1م: 2017م )2018ديسمبر 

 
 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 5-2

يدة دتتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل رئيسي في التكاليف المتكبدة في مشروعات جديدة لتركيب الت وماكينات وبنية تحتية مدنية ج
 لمنشآت متنوعة بالمجموعة. 

 

 ودات مرهونةموج 5-3

ودي( لرهن أول ورهن ثاني سعمليون لاير  6,062.4م: 2017ودي )سعمليون لاير  5,625.4تخضع ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة دفترية 
 (.17دوق التنمية الصناعية السعودية )إيضاح صنروض قضمان ل

 
 تعديالت 5-4

تفاقية تسوية مع أحد المقاولين لتسوية مطالبتها فيما يتعلق بغرامات تأخير م، أبرمت الشركة األم ا2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
مليون لاير سعودي  551.4لبعض المشروعات في ينبع. ونتيجة لذلك، قامت الشركة األم بتعديل ممتلكات وااًلت ومعدات بصافي قيمة دفترية 

 (.25لدخل الموحدة )إيضاح مليون لاير سعودي في قائمة ا 66.6مع االعتراف بربح مقابل بمبلغ 
 

 تحويالت 5-5
مليون لاير سعودي خالل السنة إلى المخزون والموجودات غير  1.5مليون لاير سعودي و  15.2تم تحويل ممتلكات وآالت ومعدات بمبلغ 

 مليون لاير سعودي تحويل إلى موجودات غير ملموسة(. 5.2م: 2017ديسمبر  31الملموسة على التوالي )
 

 موجودات غير ملموسة. 6

 م2017  م2018 
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

    التكلفة

  174,539   180,695 يناير  1كما في 

  967   2,283 إضافات

  5,189   1,516 محول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

180,695   184,494 ديسمبر  31في   

    

    اإلطفاء المتراكم

163,979  يناير  1كما في     156,358  

  7,621   8,251 إطفاء

163,979   172,230 ديسمبر  31في   

    

    صافي القيمة الدفترية

 16,716  12,264 ديسمبر 31في 

 
 . معلومات المجموعة7

 
 الشركات التابعة 7-1

 
(i) عاماً مع شركة الجبيل للمياه  20كهرباء ومياه )"االتفاقية"( مدتها  أبرمت إحدى الشركات التابعة للشركة، وهي شركة توريد اتفاقية شراء

تقوم بموجبها شركة جواب بإنشاء وتملك وتشغيل ونقل محطة مستقلة للكهرباء والمياه )"المحطة المستقلة للكهرباء  والكهرباء )"جواب"(
إلى  لوالمياه"(. وفقاً التفاقية شراء الكهرباء والمياه، وافقت شركة "جواب" على بيع انتاجها من المحطة المستقلة للكهرباء والمياه بالكام

 ألسعار المنصوص عليها في االتفاقية. شركة توريد فقط وفقا ل
 

(ii)  أبرمت شركة توريد اتفاقية بيع مع شركة الكهرباء السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة مرافق )يشار إلى الثالثة
شركة جواب. وفقًا لشروط اتفاقية  عاماً لبيع الكهرباء والمياه المشتراة بالكامل من 20مجتمعين بـ "أطراف البيع"( ولفترة مماثلة مدتها 

البيع، فإن جميع التكاليف التي تتكبدها شركة توريد، مثل تكلفة الكهرباء وسعة المياه وإنتاج المياه وتكلفة الوقود والمصروفات غير 
 تم االتفاق على سدادها من قبل أطراف البيع دون أية رسوم إدارة. ، المباشرة وتكاليف التطوير إلخ



 فق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( وشركاتها التابعة شركة مرا
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

27 

 
 . معلومات المجموعة )تتمة(7

 
 الشركات التابعة )تتمة( 7-1

 
(iii) :المعلومات المالية عن شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة التي لها حقوق ملكية غير مسيطرة بيانها كما يلي 

 
 قائمة المركز المالي المختصرة:

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

  208,617  237,442 موجودات متداولة
  34,999  35,629 موجودات غير متداولة

  133,936  153,404 مطلوبات متداولة
  19,643  25,010 مطلوبات غير متداولة

  90,037  94,657 حقوق الملكية
 

 القوائم المختصرة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

  466,408  519,751 إيرادات
  39,017  48,213 قبل الزكاة وضريبة الدخلالربح 
(541) الزكاة    (557)  

(4,391) ضريبة الدخل   (6,685)  
 39,017  43,281 ربح السنة

(2,813) خسارة شاملة أخرى   - 
 39,017  40,468 مجموع الدخل الشامل

    

 17,284  20,134 عائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

(15,885) مدفوعة إلى حقوق الملكية غير المسيطرةتوزيعات أرباح    (14,239)  
 

 استثمارات في مشروعات مشتركة 7-2
 

مالية لفيما يلي أبرز المعلومات المالية حول شركة الجبيل للمياه والكهرباء التي تم المحاسبة عنها باعتبارها مشروع مشترك في هذه القوائم ا
 الموحدة:

 
 المختصرة:قائمة المركز المالي 

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

  894,930   923,111 موجودات متداولة
  9,101,725   8,572,226 موجودات غير متداولة

  1,010,308   835,494 مطلوبات متداولة
  7,486,376   6,680,305 مطلوبات غير متداولة

  1,499,971   1,979,538 حقوق الملكية
 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة:

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

  1,177,358   1,145,279 إيرادات
 275,456  319,578 الربح قبل الزكاة 

(33,519) الزكاة وضريبة الدخل    (20,744)  
 254,712  286,059 ربح السنة

 244,837  242,059 الدخل الشامل اآلخر 

 499,549  528,118 مجموع الدخل الشامل



 فق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( وشركاتها التابعة شركة مرا
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

28 

 
 . معلومات المجموعة )تتمة(7

 
 استثمار في شركة زميلة  7-3

مليون  0.06م، وقد تم إثبات االستثمار بمبلغ 2018ديسمبر  31من أسهم شركة الجبيل وينبع للتبريد. للتبريد كما في  ٪20تمتلك المجموعة 
 لمزيد من التفاصيل(.  1مليون لاير سعودي( باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية )إيضاح  0.11م: 2017ديسمبر  31لاير سعودي )

 
مليون لاير سعودي  8,229.9مليون لاير سعودي ومبلغ  1,179.6الشركات المستثمر فيها موجودات مالية ومطلوبات مالية بمبلغ تشمل  7-4

مليون لاير سعودي على التوالي(. تتضمن الموجودات المالية  9,217.4مليون لاير سعودي ومبلغ  1,168.9م: مبلغ 2017على التوالي )
ألجل ونقد وما في حكمه وبعض الذمم المدينة األخرى. تتضمن المطلوبات المالية قروض وسلف وذمم دائنة تجارية ذمم مدينة وودائع قصيرة ا

 وأدوات مشتقة ومصروفات مستحقة وبعض الذمم الدائنة األخرى. 
 

 تثمار في ودائع قصيرة األجل.مليون لاير سعودي( من اس 3.7م: 2017مليون لاير سعودي ) 4.8بلغ ربح السنة للشركات المستثمر فيها مبلغ 
 

 ذمم مدينة ومدفوعات مقدما  طويلة األجل 8.
 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

 271,212  415,040 (1-8مستحق من موظفين بموجب برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين )إيضاح 
 -  51,944 (1-8منافع موظفين مؤجلة )إيضاح 
 60,508  2,169 مدفوعات مقدماً طويلة األجل

 45,187  28,774 (2-8تكلفة مؤجلة )إيضاح 

 497,927   376,907  

 

 مستحق من موظفين بموجب برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين 8-1

يدتها شراء الوحدات السكنية التي شقامت الشركة األم بوضع برامج تملك الوحدات السكنية للموظفين والتي توفر للموظفين المؤهلين فرصة 

سنة. يتم تحويل ملكية الوحدات  20الشركة األم. يتم سداد تكاليف األرض واإلنشاءات للوحدات السكنية من قبل الموظفين على مدى فترة تصل إلى 

لموظفين في فأة تكلفة الوحدات السكنية المباعة لالسكنية إلى الموظفين عند سداد المبالغ المستحقة بالكامل. يمثل هذا المبلغ المسجل بالتكلفة المط
 إطار برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين.

 

م راجعت الشركة األم معالجتها المحاسبية لسلف الموظفين بموجب برنامج تمليك الوحدات السكنية 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

تأثير الخصم على سلف الموظفين على قائمة الدخل الموحدة. خالل السنة، أعادت الشركة األم النظر للموظفين. حتى السنة الماضية، تم تحميل 

ين ففي هذه المعاملة واعترفت بأثر الخصم كمنافع موظفين مؤجلة. ونتيجة لذلك، قامت الشركة األم بتعديل القيمة الدفترية للمستحق من الموظ
موظفين واعترفت بموجودات منافع الموظفين المؤجلة التي يتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على مدى بموجب برنامج تمليك الوحدات السكنية لل

مليون لاير سعودي. ونظراً ألن اإلدارة ال  66.4متوسط مدة خطة تمليك المنازل. باإلضافة إلى ذلك، اعترفت الشركة بإيرادات تمويلية بمبلغ 
 مبالغ المقارنة.تعتبر األثر جوهرياً، فلم يتم تعديل 

 

ة وأن يال تتوقع المجموعة خسائر انخفاض في القيمة مقابل هذا الرصيد بسبب خبرة التأخر في السداد السابقة مع القيمة األساسية للوحدات السكن

ل ة التي تم إجراؤها خالخصومة من الرواتب الشهرية للموظفين. لم يحدث أي تغيير في أساليب التقدير أو االفتراضات الهاملمستحقة مالمبالغ ا

 الحالية في تقييم مخصص الخسارة للمستحق من برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين. الفترة المالية
 

 تكاليف مؤجلة 8-2
 فيما يلي عناصر الضريبة المؤجلة: تتعلق التكلفة المؤجلة بالحصة التناسبية للشركة األم في شركة جواب.

 
 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  لاير سعودي()ألف  
    

  20,558   18,957 قطع غيار أولية واستراتيجية
  13,089   9,817 أتعاب استشارات

  11,540   - إخالء الموقع

 28,774   45,187  

 



 فق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( وشركاتها التابعة شركة مرا
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

29 

 
 ذمم مدينة ومدفوعات مقدما  طويلة األجل )تتمة(  8.

 
 تكاليف مؤجلة )تتمة( 8-2

 

إلى مقاول التشغيل  باقتنائها وتم تسليمها بالرأسمالية الرئيسية التي قامت شركة جوا تتمثل قطع الغيار األولية واالستراتيجية في بعض قطع الغيار

 والصيانة وفقًا التفاقية التشغيل والصيانة. ويتم إطفاؤها على مدى اتفاقية التشغيل والصيانة ابتداًء من بدء التشغيل التجاري.

 

 المخزون .9
 

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

 349,586  371,315 قطع غيار 
 19,629  14,462 زيت وقود 

 12,115  11,071 أخــرى 

 396,848  381,330 
(146,421) يخصم: مخصص مخزون عديم الحركة ومتقادم    (106,794)  

 250,427  274,536 

 
 فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم:

 

 م2017  م2018 

 لاير سعودي()ألف   )ألف لاير سعودي( 
    

 105,480  106,794 يناير  1الرصيد في 
 1,341  39,627    (23مخصص مكون خالل السنة )إيضاح 

 106,794  146,421 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 . الذمم المدينة10

 
 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

 979,979  775,514 (2-29أطراف ذات عالقة )إيضاح  -ذمم مدينة 
 242,101  326,418 ذمم مدينة أخرى  –ذمم مدينة 

 1,101,932   1,222,080  
(36,667) مخصص انخفاض قيمة ائتمانية    (37,798)  

 1,065,265  1,184,282 

 
 أطراف ذات عالقة.( لمعرفة الشروط واألحكام المتعلقة بالذمم المدينة المستحقة من 29يرجى الرجوع إلى إيضاح )

 
 يوماً. 45إن الذمم المدينة غير محملة بفوائد وتكون مدتها عادة 

 
 فيما يلي الحركة على مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى خالل السنة:

 

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

 37,798  37,798 يناير  1الرصيد في 
 -   13,202    (24محمل خالل السنة )إيضاح 

(14,333) مشطوب خالل السنة   - 

 37,798  36,667 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 
 
 



 فق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( وشركاتها التابعة شركة مرا
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

30 

 
 . الذمم المدينة )تتمة( 10

 
 ديسمبر هو كما يلي: 31تحليل التقادم للذمم المدينة كما في 

 أشهر 6حتى  المجموع 

 
 12إلى  6

 شهر
 24إلى  12

 شهرا  
 36إلى  24

 شهرا  
 36أكثر من 
 شهرا  

 
)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

       

 %31.4 %13.9 %1.8 %0.8 %0.1 النسبة المئوية للخسائر االئتمانية المتوقعة

       الرصيد اإلجمالي

 44,804 47,114 226,474 111,932 671,608 1,101,932 م2018

 35,389 29,272 47,890 88,424 1,021,105 1,222,080 م2017

 
مان االئتحول مخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية والذي يناقش كيفية قيام المجموعة بإدارة وقياس مخاطر  22يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

 للذمم المدينة التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها.
 

 مدفوعات مقدما  وموجودات متداولة أخرى .11

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
  639,281   816,341 (1-11هامش الشركة السعودية للكهرباء )إيضاح 

 -  219,974 إيراد مستحق
  55,867   79,606 دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

  32,333   29,554 مدفوعات مقدماً وأخرى
 -  14,913 (2-29الزكاة وضريبة الدخل المستحقة من المساهمين )إيضاح 

  9,201   3,190 إيرادات تمويل مستحقة

 1,163,578   736,682  

 
 (.1-26للكهرباء التي تنتجها شركة جواب. )إيضاح األم هامش الشركة السعودية للكهرباء يمثل المقابل المادي المستحق للشركة  11-1

 . ودائع قصيرة األجل12
 

ويل بمعدالت تم يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لدى بنوك تجارية لفترات متفاوتة تتراوح بين ثالثة أشهر واثني عشر شهراً وتحقق إيرادات
 الفائدة السارية في السوق.

 
 نقد وما في حكمه .13

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

 481,007  92,250 نقد لدى البنك وفي الصندوق

 692,250  1,272,020 ودائع قصيرة األجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,364,270  1,173,257 

 
 يتضمن النقد وما في حكمه النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع تحت الطلب والتي تكون فترات استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل. 

 تتحصل الودائع قصيرة األجل على فائدة بأسعار فائدة معومة على أساس معدالت الودائع البنكية اليومية. تكون الودائع قصيرة األجل لفترا
 ح من شهر إلى ثالثة أشهر، وفقًا للمتطلبات النقدية الفورية للشركة، وتحصل على فائدة بأسعار الودائع قصيرة األجل ذات العالقة.متفاوتة تتراو

مليون لاير سعودي( يمثل  22.15م: 2017مليون لاير سعودي ) 25.91م تشتمل على مبلغ 2018ديسمبر  31األرصدة البنكية كما في 
 ادات تمويل تتعلق بخطة ادخار الموظفين.مساهمات الموظفين وإير



 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( وشركاتها التابعة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

31 

 رأس المال واالحتياطيات .14
 م2017  م2018 
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

     األسهم المصرح بها والمصدرة

 250.000  250,000 العدد -لاير سعودي للسهم  10األسهم العادية بقيمة 

 2,500,000  2,500,000 باللاير السعودي -الحصص العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل 

 
 احتياطي نظامي 14-1

من صافي الربح حتى يبلغ هذا االحتياطي  %4تمشياً مع نظام الشركة األم األساسي، ينبغي على الشركة األم تكوين احتياطي نظامي بتحويل 
 غير متاح للتوزيع على المساهمين. من رأس المال. هذا االحتياطي 20%

 
 توزيعات أرباح .15

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

 توزيعات أرباح لمساهمي الشركة األم
 

175,000   125.000  
250.000   250,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة  

  0.5  0.7 باللاير السعودي -السهم توزيعات أرباح حسب 

 
م، وافق مساهمو الشركة األم على قرار يلتزم بموجبه كل مساهم بدفع 2018يوليو  16في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 

ح احصته من الزكاة وضريبة الدخل التي يمكن تحديدها بموجب القوانين واللوائح المحلية. ونتيجة لذلك، قامت الشركة األم بدفع توزيعات أرب
 مليون لاير سعودي بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل.  150.69غت بل

 
 ربحية السهم .16

 
م بناًء على 2017م و2018ديسمبر  31يتم احتساب ربحية السهم األساسية للربح أو الخسارة العائدة إلى حاملي األسهم العادية للسنة المنتهية في 

سنتين. إن ربحية السهم المخفضة هي نفس الشيء مثل مخفض ربحية السهم )األساسية( حيث المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل هاتين ال
 ال يوجد لدى المجموعة أي أدوات مخفضة قيد اإلصدار.

 م2017  م2018  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

 باللاير السعودي -الربح العائد إلى المساهمين العاديين
 

203,965   311,130  
  250.000   250,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة

  1.24   0,82 باللاير السعودي -نصيب السهم األساسي والمخفض من صافي الربح 

 
 . قروض وسلف بنكية17

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    شركة مرافق

1,722,000   1,514,000 األوليالمرابحة   
  3,600,000   3,200,000 المرابحة الثانية

 -  2,500,000 لثةالمرابحة الثا
  2,500,000   - الصكوك

  1,560,000   1,427,000 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

 8,641,000  9,382,000 
(174,584) يخصم: تكاليف معامالت غير مطفأة   (152,352)  

 8,466,416   9,229,648  
 شركة جواب 

  2,293,012   2,153,129 قروض إسالمية وقروض أخرى طويلة األجل 
(37,587) يخصم: تكاليف معامالت غير مطفأة    (40,925)  

 2,115,542   2,252,087  
    شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة

  7,500  3.750 مرابحة
    

  11,489,235   10,585,708 المجموع 
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 . قروض وسلف بنكية )تتمة(17

 
 عرض القروض والسلف البنكية في هذه القوائم المالية الموحدة كما يلي: تم

 
 م2017  م2018 
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

  874,006   1,070,665 الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة
 10,615,229  9,515,043 الجزء غير المتداول المدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة 

 10,585,708   11,489,235  

 
 الحركة في قروض وسلف بنكية هي كما يلي:

 

 م2017  م2018 
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

 11,815,199  11,682,512 يناير  1كما في 
 510,000  2,500,000 إضافات

(3,384,633) مدفوع خالل السنة   (642,687)  

 10,797,879   11,682,512  
(212,171) يخصم: تكاليف معامالت غير مطفأة   (193,277)  

  11,489,235   10,585,708 ديسمبر  31في 

 
 فيما يلي الحركة في تكاليف المعامالت غير المطفأة:

 م2017  م2018 
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

 227,200  193,277 يناير  1كما في 
 175  57,696 إضافات

(38,802) اإلطفاء خالل السنة   (34,098)  

 193,277  212,171 ديسمبر  31في 

 
 شركة مرافق 17-1

 
 مرابحة 

 2.5مليار لاير سعودي ) 9.5أبرمت الشركة األم ثالث اتفاقيات تسهيالت مرابحة بموجب ترتيبات مجمعة مع بنوك مختلفة بمبلغ إجمالي قدره 
م( والتي تم استخدامها 2014مليار لاير سعودي في سنة  2.5م و 2012مليار لاير سعودي في سنة  4.5م و 2010مليار لاير سعودي في سنة 

 مليار لاير سعودي(.  7م: 2017ديسمبر  31م )2018ديسمبر  31كما في بالكامل 
 
تقع التزامات السداد الخاصة بالشركة األم بموجب وثائق تسهيالت المرابحة على األقل بالتساوي مع مطالبات جميع الدائنين اآلخرين غير 

 ، منها احتفاظ الشركة األم بنسبةلماليةض االشتراطات ابعروض لقت اتفاقياان تتضمالمكفولين، باستثناء االلتزامات المفروضة بحكم القانون. 
األم تلك االشتراطات. کة برلشت امزلتوقد السنة. افي نهاية روض ولقرة افتل خالالدين لصافي حقوق الملكية الملموسة وتغطية خدمة الدين، 

 يه هامش ربح.تحمل هذه التسهيالت أتعاب تمويل تحسب بقيمة السايبور مضافاً إل
 

 صكوك
مليون لاير سعودي لكل منها،  1مليار لاير سعودي بقيمة اسمية قدرها  2.5م، أصدرت الشركة األم صكوك بقيمة 2013مايو  28بتاريخ 

م، تتضمن معدل عائد على أساس السيبور زائداً هامش محدد مستحق السداد كل ستة أشهر متأخرات. قدمت الشركة 2033تستحق في سنة 
األم تعهدات مختلفة لحاملي الصكوك بموجب اتفاقية إصدار الصكوك. الضمان الوحيد للصكوك هو نسبة مئوية من المقابل المادي المستحق 

 من الشركة السعودية للكهرباء للحصول على الكهرباء التي تنتجها شركة جواب.
 

 مليار لاير سعودي. 2,5لصكوك بالكامل بمبلغ م، دفعت الشركة األم قرض ا2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
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 . قروض وسلف بنكية )تتمة(17

 
 مرافق )تتمة( 17-1

  صندوق التنمية الصناعية السعودي
مليار  1.56بمبلغ إجمالي قدره م قرضان 2016مايو  26نتج عن اتفاقيات القروض المبرمة مع صندوق التنمية الصناعية السعودية بتاريخ 

م. قام صندوق 2018ديسمبر  31لاير سعودي لتمويل إنشاء بعض مرافق اإلنتاج بالشركة األم. وقد سحبت الشركة األم المبلغ بالكامل كما في 
قسط نصف  17لقروض على رض. يتم سداد القالتفاقية افقاً وية وية سنروفات إدارمصوم إنشاء قرض وسل ربتحميالتنمية الصناعية السعودي 

 م.2018سنوي غير متساٍو بدأت في يناير 
 
جميع القروض المذكورة أعاله مكفولة برهن بعض موجودات الشركة األم. تتطلب االشتراطات الخاصة بتسهيل قرض صندوق التنمية 

 األرباح السنوية وأن تظل النفقات الرأسمالية السنويةالصناعية من الشركة األم االحتفاظ بمستوى معين من الشروط المالية، والحد من توزيع 
 فوق حدود معينة.

 
 شركة جواب 17-2

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
 552,054  527,204 إسالمي )إيضاح أ( 
  1,404,058   1,340,855 دولي )إيضاح ب(

  336,900   285,070 تغطية الشركة الكورية لتأمين الصادرات )إيضاح ج(

 2,153,129   2,293,012  

 
تم تنظيم القرض المتوافق مع الشريعة على نحو تشتري بموجبه الجهات المقرضة المتوافقة مع الشريعة بعض الموجودات من شركة  أ(

 الليبور زائداً هامش.سنة إيجار. يتم تحديد تكلفة عقد اإليجار بنسبة  20جواب ويؤجرون الموجودات إلى شركة جواب لمدة 
 

أبرمت شركة جواب مع جهات مقرضة اتفاقية شروط عامة. وفقًا التفاقية الشروط العامة، تشارك الجهات المقرضة في ضمان ممنوح  ب( 
من قبل شركة جواب. يشمل هذا الضمان رسوم مفروضة على موجودات شركة جواب )بما في ذلك حسابات المصنع والحسابات 

قود مشروعات رئيسية. كما تتضمن اتفاقية الشروط العامة بعض االشتراطات التي تلزم شركة جواب باالحتفاظ بنسب المصرفية( وع
 مالية معينة وقيود على ديون إضافية والتوزيعات على الشركاء بشركة جواب.

 
مليون دوالر أميركي. بموجب هذا  130م، وقعت الشركة على تسهيل حساب احتياطي القرض )"أل آر إيه"( بقيمة 2007خالل سنة  ج( 

التسهيل، يمنح مقرضو حساب احتياطي القرض خطاب اعتماد لصالح مقرضي الشركة لمدد طويلة األجل. يتم تحديد قيمة خطاب االعتماد 
قعت الشركة م، و2017مليون دوالر أميركي، أيهما أقل. خالل سنة  130سنوياً ويحدد حجمه بمبلغ يعادل قيمة ستة أشهر من الدين أو 
مليون دوالر أمريكي لتستبدل تسهيل حساب احتياطي القرض القائم  122على تسهيل حساب احتياطي القرض مع بنكين تجاريين بمبلغ 

مليون دوالر أميركي. بموجب هذا التسهيل، يتم تحديد قيمة خطاب االعتماد سنوياً ويحدد حجمه بمبلغ يعادل قيمة ستة أشهر  130بقيمة 
 مليون دوالر أميركي، أيهما أقل. 122أو  من الدين

 
 مجموع استحقاقات القروض بيانها كما يلي:

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
  884,632   1,105,762 م 2019
  878,490   1,136,616 م 2020
  909,343   1,174,854 م 2021
  947,582   1,244,555 م 2022
  8,062,465   6,136,092 بعده م وما2023

 10,797,879  11,682,512 

 
 . مطلوبات غير متداولة أخرى18

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
  596,553   639,180 (4-29التزام للموجودات المحولة )إيضاح 

547,646   635,152  (1-18التزام المنافع المحددة بعد التوظيف )إيضاح   
  312,406   326,566 الجزء غير المتداول  –إيرادات مؤجلة 

  42,569   44,575 (2-18خطة ادخار للموظفين )إيضاح 
  83,593   30,813 (3-22القيمة العادلة للمشتقات )إيضاح 

  33,305   - مخصص تكلفة إخالء الموقع 
 5,027  6,297 أخــرى

 1,682,583  1,621,099 
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 . مطلوبات غير متداولة أخرى )تتمة(18

 
 خطة المنافع المحددة بعد التوظيف )تتمة( 18-1

 
ابعة تلدى المجموعة خطة منافع محددة بعد انتهاء التوظيف. المنافع واجبة وفقًا لقانون العمل والعمال السعودي. تعترف المجموعة وشركاتها ال
في  هبالمنافع في قائمة الدخل الموحدة. وتستند المنافع إلى رواتب ومكافآت الموظفين النهائية وسنوات خدمتهم المتراكمة، كما هو منصوص علي

 قوانين المملكة العربية السعودية. 
 

يعرض الجدول التالي ملخصاً لمكونات صافي مصروفات المنافع المعترف بها في قائمة الدخل الموحدة والمبالغ المدرجة في قائمة المركز 
 المالي الموحدة.

 
 الحركة في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة

 م2017  م2018 
 )ألف لاير سعودي(  سعودي()ألف لاير  

    

 491,597  547,646 يناير  1التزام المنافع المحددة في 

 20,848  20,903 تكلفة الفوائد

 62,744  62,239 تكلفة الخدمة الحالية

 83,592  83,142 صافي مصروف المنافع المعترف به في قائمة الدخل الموحدة

 17  27,895 الشامل اآلخرخسائر إعادة قياس معترف بها في الدخل 

(23,531) منافع ومزايا مدفوعة   (27,560)  

 547,646  635,152  ديسمبر 31صافي التزام المنافع المحددة في 

 
 تشمل االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد المنافع المحددة بعد انتهاء التوظيف ما يلي:

 م2017  م2018 

    

 %4.1  %4.6 - %4.3 معدل الخصم
 %6  %5 - %3.7 الزيادات المستقبلية في الراتب

  سنة 60 سن التقاعد المعتاد
جدول ال اي سي 

(1975-1979) 

 حسب السن  متوسط معدل المسحوبات
 

 م:2017م 2018ديسمبر  31كمي الفتراض معدل الخصم على التزام المنافع المحددة في الحساسية الفيما يلي تحليل 
 

 الخصممعدل  االفتراض

 %1انخفاض بنسبة   %1زيادة بنسبة  مستوى الحساسية

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 676,163  561,007 م 2018ديسمبر  31التزام المنافع المحددة كما في 

 الزيادات المستقبلية في الراتب االفتراض

 %1انخفاض بنسبة   %1زيادة بنسبة  مستوى الحساسية

 )ألف لاير سعودي(  سعودي()ألف لاير  

677,873  م 2018ديسمبر  31التزام المنافع المحددة كما في    554,447 

اضات رتم تحديد تحليالت الحساسية أعاله بناًء علی طريقة تقوم بتقدير األثر علی التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في االفت
. يستند تحليل الحساسية إلى التغير في افتراض جوهري مع ثبات جميع االفتراضات األخرى القوائم المالية.الرئيسية التي تحدث في نهاية فترة 

ت اربما ال يكون تحليل الحساسية انعكاساً للتغير الفعلي في التزام المنافع المحددة حيث أنه من غير المرجح أن تحدث تغيرات في االفتراض
 بمعزل عن بعضها البعض.
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 . مطلوبات غير متداولة أخرى )تتمة(18

 
 خطة ادخار للموظفين 18-2

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

 42,593  42,570 يناير  1الرصيد في 

 12,067  14,907 إضافات خالل السنة

(12,902) مدفوع خالل السنة   (12,091)  

 42,569  44,575 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 . الذمم الدائنة19

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

742,087   201,528 ذمم دائنة تجارية   

 497,331  421,008  (3-29مستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 

  312,383   210,412 (3-29محتجزات دائنة )إيضاح 

 832,948  1,551,801 

 
 . مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى20

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

    
 -  100,000 ( 1-24مخصص تحسين تكلفة الموظفين )إيضاح 

 94,734  70,587 (21مخصص الزكاة وضريبة الدخل )اإليضاح 

 -  65,322 (1-26محجوزة )اإليضاح  سعة مخصص إعادة

 38,901  48,366 أتعاب تمويل مستحقة

 66,873  42,850 (3-22القيمة العادلة للمشتقات )إيضاح 

 26,942  29,498 الجزء المتداول –إيرادات مؤجلة 

 270,429  473,599 (3-29أطراف ذات عالقة )إيضاح  -مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

 305,121  472,077 أخرى -مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

 1,302,299  803,000 

 
 . الزكاة وضريبة الدخل21
 

  .تمثل الزكاة وضريبة الدخل المحملة للسنة المبلغ المتراكم من مخصص الزكاة وضريبة الدخل المكون من قبل الشركة األم وشركاتها التابعة
 

والذي تم بموجبه توسيع نطاق األشخاص الخاضعين للضريبة  131م، صدر المرسوم الملكي رقم 2017ديسمبر  31 خالل السنة المنتهية في
ليشمل شركات األموال المقيمة في المملكة فيما يتعلق باألسهم المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل األشخاص المشاركين في إنتاج 

عن هذا التعديل تغييراً في الوضع الضريبي للشركات التي لها أسهم مملوكة، سواًء بشكل مباشر أو غير النفط والمواد الهيدروكربونية. نتج 
  مباشر، من قبل شركات النفط والغاز في المملكة العربية السعودية التي كانت تخضع سابقاً للزكاة.

 
تقوم بإنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية، تخضع الشركة األم وشركاتها وبالتالي، نظراً ألن شركة أرامكو السعودية، وهي مساهم بالشركة األم، 

 المستثمر فيها لضريبة الدخل بحدود حصة ملكية شركة أرامكو السعودية.
 

ي أم، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل مسودة لوائح تسعير المعامالت )"لوائح تسعير المعامالت"( الستطالع ر2018ديسمبر  10بتاريخ 
م، تم تشريع هذه اللوائح كجزء من ضريبة الدخل وهي ملزمة على المكلفين للفترات 2019فبراير  15العموم. والحقاً على نهاية السنة، بتاريخ 

لى إم وما بعدها. وتتطلب لوائح تسعير المعامالت تقديم نموذج إفصاح إضافي إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل 2018ديسمبر  31المنتهية في 
جانب اإلقرارات الضريبية السنوية وبعض متطلبات اإلقرار األخرى. كما تتطلب لوائح تسعير المعامالت من المكلفين تعديل مصروف الضريبة 

بصدد  م لم يتم االنتهاء منه بعد، فإن اإلدارة2018ديسمبر  31ألية معامالت ال تتم على أسس تجارية بحتة. نظراً ألن إقرار السنة المنتهية في 
 تقييم أثر لوائح تسعير المعامالت.
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 . الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(21

 
 مبالغ معترف بها في قائمة الدخل الموحدة

 
 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

    الزكاة 

 42,080  20,208 محمل خالل السنة -

(15,827) عكس مخصص بالزيادة عن سنة سابقة -   - 

    ضريبة الدخل 

  12,930  12,353 المحملة حاليةالضريبة ال -

 -  52 ضريبة محملة سابقة -
 3,030  16,456 الضريبة المؤجلة المحملة -

 33,242  58,040 

 
 مبالغ معترف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 

 
 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 -  1,625 ضريبة مؤجلة متعلقة بخسارة إعادة قياس عن التزام المنافع المحددة

 619  4,269 ضريبة مؤجلة متعلقة التحوط تجاه التدفقات النقدية لعمليات مشتركة  

  5,894  619 

 
 للشركة األم: فيما يلي العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي

 
 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

  20,376,443   19,193,301 موجودات غير متداولة
  13,652,316   12,094,850 مطلوبات غير متداولة

  6,989,836   7,302,453 الرصيد االفتتاحي – حقوق المساهمين
  408,584   271,235 صافي الربح قبل الزكاة 

  316,438   326,269 قطع غيار
 125.000  150,687 توزيعات أرباح مدفوعة، بالصافي ناقصاً الزكاة

 
 تم تعديل بعض المبالغ المذكورة أعاله للوصول للوعاء الزكوي التقريبي والزكاة المحملة على السنة.

 
 ( الحركة على مخصص الزكاة وضريبة الدخل1)

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  لاير سعودي( )ألف 
    

  68,379   94,734 في بداية السنة

  55,010   32,561 مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة

(15,775) رد مخصص     -  

(40,933) الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة    (28,655)  

  94,734   70,587 في نهاية السنة

 
 م: ال شيء(.2017ديسمبر  31م، لم يتم تحميل ضريبة دخل في القوائم المالية للشركة األم )2018الضريبية المتكبدة خالل سنة نظراً للخسائر 

 
مليون لاير سعودي(،  6.35م: 2017مليون لاير سعودي ) 3,49م بمبلغ 2018ديسمبر  31تم إدراج ضريبة الدخل المحملة للسنة المنتهية في 

 ية غير المسيطرة كجزء من حقوق الملكية غير المسيطرة.لمساهم حقوق الملك
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 . الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(21

 
 ( الضريبة المؤجلة2)

 
 الموجودات / االلتزامات الضريبية المؤجلة عائدة إلى البنود التالية:

 م2017  م2018 

 لاير سعودي()ألف   )ألف لاير سعودي( 

    الفرق في الوعاء المحاسبي والوعاء الضريبي يتعلق بـ: 
  144,153   252,975 موجودات ملموسة وموجودات غير ملموسة

  1,534   1,396 تكاليف مؤجلة -

  145,687   254,371 التزامات ضريبة مؤجلة

    
  106,756   184,931 خسائر ضريبية مرحلة

    الفرق في الوعاء المحاسبي والوعاء الضريبي يتعلق بـ: 
  27,390   34,271 منافع الموظفين -
  1,851   - مصروفات مؤجلة -
  8,363   4,094 القيمة العادلة السلبية للمشتقات -
  7,015   9,460 مخصص الذمم المدينة والمخزون -
 -  8,203 مخصصات أخرى -

  151,375   240,959 مؤجلةموجودات ضريبية 

 
 ( حالة الربط3)

م ما زالت قيد 2017م وحتى سنة 2007م. الربوط للسنوات من سنة 2006م إلى 2003قامت الشركة األم بإنهاء الربط الزكوي للسنوات من 
 الفحص من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

 
م 2010م و 2009م، تسلمت شركة توريد ربوط للسنوات 2012م. خالل سنة 2008ديسمبر  31تم استالم ربوط الزكاة لشركة توريد حتى 

م وحتى 2011لاير سعودي. قدمت شركة توريد اعتراضاً على هذه الربوط. الربوط للسنوات من سنة  26،894بمطالبة زكوية إضافية قدرها 
 م قيد الفحص من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.2017سنة 

 
م والتي طالبت بموجبها بالتزام ضريبة وزكاة إضافي 2012م حتى سنة 2007ربوطاً زكوية لشركة جواب للسنوات من سنة  أصدرت الهيئة

مليون لاير سعودي. قامت شركة جواب بتقديم اعتراض على الربط الزكوي للسنوات المذكورة والشركة في انتظار مراجعة  121قدره حوالي 
مليون لاير سعودي مقابل هذا الربط بناًء على تقييم داخلي وقامت بدفع المبلغ خالل السنة.  4للزكاة بقيمة  الهيئة. كونت شركة جواب مخصًصا

م 2013ترى اإلدارة أنه تم تسجيل مصروف كافي ولديها أسباب مناسبة للدفاع عن هذا الربط اإلضافي. لم تصدر الهيئة ربطاً للسنوات من 
 م.2017حتى 

 
 م لشركة مرافق سور للتشغيل والصيانة قيد الفحص من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.2017للسنوات من التأسيس وحتى سنة مازالت الربوط 

 
 ( تسوية الربح المحاسبي مع ضريبة الدخل المحملة4)

 
 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

 386,454  257,341 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

 77,291  51,468 %20الضريبة بمعدل 
(40,916) أثر الربح الخاضع للزكاة   (61,444)  

 27,916  9,385 أثر الفروق الدائمة 
(27,803)  8,924 أخــرى  

 15,960  28,861 ضريبة الدخل المحملة للسنة
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 وضريبة الدخل )تتمة(. الزكاة 21

 
 ( توزيع الزكاة وضريبة الدخل حسب الملكية5)

الملكية الخاضعة  
  لضريبة الدخل

 
الملكية الخاضعة 

  للزكاة

 
 

 المجموع

      رأس المال

  2,500,000   1,879,750   620,250  م2018م و 2017ديسمبر  31الرصيد كما في 
      

      احتياطي نظامي

  215,197    161,807   53,390  م2017يناير  1في  الرصيد كما

 14,566  10,952  3,614 تحويل من األرباح المبقاة

 229,763  172,759  57,004 م2017ديسمبر  31الرصيد كما في 

      

 10,242  7,701  2,541 تحويل من األرباح المبقاة

 240,005  180,460  59,545 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 
      

      ارباح مبقاة

  3,919,595    2,947,143    972,452  م2017يناير  1الرصيد كما في 

  363,787    273,531    90,256  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

(42,080)    -  الزكاة المحملة    (42,080)  

(10,577)  ضريبة الدخل المحملة    -    (10,577)  

(3,614)  إلى االحتياطي النظاميمحول     (10,952)    (14,566)  

(31,013)  توزيعات أرباح    (93,987)    (125,000)  

 4,091,159  3,073,655  1,017,504 م2017ديسمبر  31الرصيد كما في 

      

  233,717    175,732    57,985  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

(4,381)    - الزكاة المحملة    (4,381)  

(25,371)  ضريبة الدخل المحملة   -    (25,371)  

(2,541)  محول إلى االحتياطي النظامي    (7,701)    (10,242)  

(5,130)  خسارة إعادة قياس عن التزام منافع الموظفين    (19,882)    (25,012)  

  14,913    14,913   - الزكاة وضريبة الدخل المستردة من قبل المساهمين

  24,313    24,313   - م2017الزكاة والضريبة المستردة لسنة 

(43,417)  توزيعات أرباح    (131,583)    (175,000)  

 4,124,096  3,125,066  999,030 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 
      

      احتياطي القيمة العادلة

(53,483) م2017يناير  1الرصيد كما في     (162,089)    (215,572)  

 73,469  54,622  18,847 الدخل الشامل اآلخر

(34,636) م2017ديسمبر  31الرصيد كما في    (107,467)   (142,103)  

      

 72,534  58,807  13,727 الدخل الشامل اآلخر

(20,909) م2018ديسمبر  31الرصيد كما في    (48,660)   (69,569)  

      

      المساهمين: مجموع حقوق

 6,794,532  5,136,616  1,657,916 م2018ديسمبر  31كما في 

  6,678,819   5,018,697  1,660,122 م2017ديسمبر  31كما في 
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 األدوات المالية .22

 
 الموجودات المالية 22-1

 م2017  م2018 

 لاير سعودي()ألف   )ألف لاير سعودي( 
 1,184,282  1,065,265 (10ذمم مدينة )إيضاح 

 648,482  1,109,861 دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

 271,212  415,040 (8المستحق من برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين )إيضاح 

  1,099,019   53,100 ودائع قصيرة األجل 

  1,173,257   1,364,270 نقد وما في حكمه

 4,376,252  4,007,536 مجموع الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة:

 
 المطلوبات المالية 22-1

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
 11,489,235  10,797,879 (1-2-22قروض وسلف )إيضاح 

 4,248,455  3,216,533 (4-29التزامات عقود اإليجار التمويلي )إيضاح 

 639,122  690,052 مطلوبات غير متداولة أخرى 
 1,551,801  832,948 (19ذمم دائنة )إيضاح 

 685,085  1,159,364 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 18,613,698  16,696,776 مجموع المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة:

 
 (17)إيضاح قروض وسلف بنكية  22-2-1

 م2017  م2018  االستحقاق معدل الفائدة % 
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(    

       شركة مرافق
  1,722,000   1,514,000  م2025 %4 - %3 المرابحة األولي

  3,600,000   3,200,000  م2026 %3.7 - %2.7 المرابحة الثانية

 -  2,500,000  م2029 %3.6 - %3.4 المرابحة الثالثة

  1,560,000   1,427,000  م2025 %3 - %2 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

 2,500,000  -  م2033 %3 - %2 الصكوك

       شركة جواب
  1,404,058   1,340,855  م2029 الليبور زائداً هامش قروض دولية 

  336,900   285,070  م2024 الليبور زائداً هامش اتالصادر قروض تغطية الشركة الكورية لتأمين
 552,054  527,204  م2029 الليبور زائداً هامش قروض إسالمية 

       شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة

 مرابحة 
السيبور زائداً 

 هامش
 7,500  3.750  م2020

    10,797,879  11,682,512 

 
 قياس القيمة العادلة 22-3

الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة باستثناء التحوط تجاه التدفقات النقدية في شركة جواب والمسجلة بالقيمة  يتم قياس
 العادلة على أساس متكرر.

 
ة قصاااايرة األجل والذمم الدائن لم تقم المجموعة باإلفصاااااح عن القيمة العادلة لألدوات المالية مثل الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى

ود عالتجارية والذمم الدائنة األخرى واألرصااااااادة النقدية واألرصااااااادة البنكية، حيث أن قيمتها الدفترية هي تقريب معقول للقيمة العادلة وذلك ي
عودي مية الصااناعية الساابشااكل كبير إلى االسااتحقاق قصااير األجل لهذه الصااكوك. إن القيمة العادلة لتسااهيالت المرابحة وقرض صااندوق التن

 والقروض األخرى هي تقريباً نفس قيمتها الدفترية.
 

 التحوط تجاه القيمة العادلة
م: 2017ديسمبر  31مليار لاير سعودي ) 1.8م، احتفظت شركة جواب بمبادالت سعر فائدة بمبلغ رمزي قدره 2018ديسمبر  31كما في 

اطر أسعار الفائدة مقابل التمويل طويل األجل. يبين الجدول أدناه القيم العادلة لألدوات لاير سعودي( من أجل تخفيض تعرضها لمخار ملي 1.9
شراً ؤالمالية المشتقة المسجلة كمطلوبات مع مبالغها الرمزية. تشير المبالغ الرمزية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ليست م

 على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.
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 األدوات المالية )تتمة( .22

 
 قياس القيمة العادلة )تتمة( 22-3

 م2017 2018  

 المطلوبات   
 )ألف لاير سعودي(

 المبلغ الرمزي
 )ألف لاير سعودي(

 المطلوبات
 )ألف لاير سعودي(

 المبلغ الرمزي
 )ألف لاير سعودي(

       تحوط التدفقات النقدي
1,964,412  150,466 1,843,009 73,663   مبادالت سعر الفائدة  

   ════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
تنطوي  تتتضمن األدوات المشتقة غالبًا عند إنشاءها تباداًل مشترًكا لوعود مع عدم أو قليل من التحويل لمقابل مادي. ومع ذلك، فإن هذه األدوا
المشتقات  دفي كثير من األحيان على درجة عالية من النفوذ وهي متذبذبة للغاية. قد يكون لحركة صغيرة نسبيًا في قيمة السعر الذي يستند إليه عق

 .للمجموعةأثر كبيًر على مكون الدخل أو حقوق الملكية 
 

 66.87م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 30.81مليون لاير سعودي ومبلغ  42.84القيمة العادلة للتحوط تجاه التدفقات النقدية بمبلغ 
المتداول وغير المتداول من القيم السوقية السالبة لمبادالت سعر مليون لاير سعودي على التوالي( تمثل الجزء  83.58مليون لاير سعودي و 

م. يمثل احتياطي تحوط التدفقات النقدية الجزء الفعال من تحوطات التدفقات النقدية. يتم االعتراف بالربح أو 2018ديسمبر  31الفائدة كما في 
تؤثر المعاملة التحوطية على الربح أو الخسارة. وفقًا التفاقيات التمويل،  الخسائر المؤجلة التراكمية في التحوط في قائمة الدخل الموحدة عندما

ن مبادالت سعر مص لمخصر اغيزء لة للجدلعاالقيمة افي رات بالتغيراف العتم ايتينبغي االحتفاظ بالتحوطات حتى تاريخ استحقاق القروض. 
 الفائدة في قائمة الدخل الموحدة.

 
 تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية 

 القيمة العادلة   

 م2018ديسمبر  31
 3المستوى  2المستوى  1المستوى 

مجموع القيم 
 العادلة

حصة الشركة من احتياطي التحوط تجاه التدفقات النقدية 
(69,569) - لعمليات مشتركة  - (69,569)  

 
    

 القيمة العادلة 

 م2017ديسمبر  31
 3المستوى  2المستوى  1المستوى 

مجموع القيم 
 العادلة

حصة الشركة من احتياطي التحوط تجاه التدفقات النقدية 
(142,103) - لعمليات مشتركة  - (142,103)  

 
 الموجودات والمطلوبات المشتقة والمنصفة كتحوط التدفقات النقدية

 تحوط:التدفقات النقدية المرتبطة بتحوط التدفقات النقدية والقيمة الدفترية المرتبط بأدوات اليتضمن الجدول التالي الفترات التي يحتمل فيها ظهور 
 

 التدفقات النقدية المتوقعة  

 
 المجموع القيمة الدفترية 

 شهرا   12
 أو أقل

 أكثر من
 سنة واحدة

أكثر من خمس 
 سنوات

      م2018ديسمبر  31 
      مبادالت أسعار الفائدة

(16,752) 31,434 1,088 69.569 المطلوبات  (13,594)  

      
      م2017ديسمبر  31

      مبادالت أسعار الفائدة
 8,079  110,252  63,814  182,145 142,103 المطلوبات

 

 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية 22-4
تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة النقد وما في حكمه والذمم المدينة وبعض الذمم المدينة األخرى التي تنشأ مباشرة من 
عملياتها.تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من قروض وسلف وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى. إن الغرض الرئيسي من هذه 

 مالية هو تمويل عمليات المجموعة. المطلوبات ال

تخضع أنشطة  المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر.
لسياسات المجموعة وقابلية تحمل المخاطر المالية للمجموعة لسياسات وإجراءات مناسبة. يتم تحديد المخاطر المالية وقياسها وإدارتها وفقا 

 المخاطر.

 يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة ومطابقة سياسات إدارة كل من هذه المخاطر، والتي نلخصها فيما يلي:
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 األدوات المالية )تتمة( .22

 

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( 22-4
 مخاطر السوق

هي مخاطر التعرض لتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.  مخاطر السوق
تتكون أسعار السوق من ثالثة أنواع: مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر 

 السلع. تتضمن األدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق: القروض والسلف والودائع وبعض األدوات المالية األخرى.أسعار 
 

 مخاطر أسعار الفائدة

عار الفائدة سمخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر التعرض لتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أ
عدالت مفي السوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق يتعلق بشكل رئيسي بالتزامات المجموعة طويلة األجل ب

 فائدة معومة. 

 
ير جوهرية غ تراقب إدارة الشركة التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وترى اإلدارة أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة

 بالنسبة للمجموعة.
 

 حساسية سعر الفائدة

الفائدة على ذلك الجزء من القروض والسلف. مع ثبات كافة المتغيرات يوضح الجدول التالي حساسية التغير المحتمل والمعقول في أسعار 
 األخرى، تتأثر أرباح المجموعة قبل الزكاة وضريبة الدخل من خالل التأثير على القروض ذات المعدالت المتغيرة كما يلي:

 
 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

85,735/+ - نقطة أساس 100بمقدار الزيادة / االنخفاض    - +/115,386  

 مخاطر العمالت األجنبية

تعلق يمخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 
تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بشكل أساسي باألنشطة التشغيلية للمجموعة )عندما تكون اإليرادات 

لمصاريف مقومة بعملة مختلفة عن العملة الوظيفية للمجموعة( وصافي استثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية بما في ذلك أو ا
 المبالغ بالعملة األجنبية المستحقة من اطراف ذات عالقة. 

 
كي. نظراً ألن اللاير السعودي سعره ثابت مقابل ولم تقم المجموعة بإجراء معامالت هامة بعمالت بخالف اللاير السعودي والدوالر األمري

 الدوالر األمريكي، ترى اإلدارة أن المجموعة غير معرضة بشكل جوهري لمخاطر العمالت.
 

 مخاطر أسعار السلع
ر تتعامل مع المخاطتتأثر المجموعة بتقلبات بعض السلع، خصوصاً زيت الوقود. قام مجلس إدارة المجموعة بوضع وتنفيذ استراتيجية إلدارة 

  مخاطر أسعار السلع وتخفيفها وذلك عن طريق إبرام عقود طويلة األجل مع شركة أرامكو السعودية لتوريد وقود.
 

 مخاطر االئتمان
المجموعة مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل اللتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد مع عميل مما يؤدي إلى خسارة مالية. 

ك ومعرضة لمخاطر االئتمان في أنشطتها التشغيلية )بشكل رئيسي في الذمم المدينة( وفي أنشطتها االستثمارية، بما في ذلك الودائع لدى البن
 والمؤسسات المالية.

 
 الذمم المدينة

 
ارة االئتمانية دتتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء وفقًا لسياسة المجموعة وإجراءاتها ومراقبتها المتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان العمالء. يتم تقييم الج

يالً( عم 14م: 2017ديسمبر  31عميال ) 11م، لدى المجموعة 2018ديسمبر  31للعميل بناء على تحليل جدارة ائتمانية واسع النطاق. في 
 ( من إجمالي الذمم المدينة. %73م: 2017ديسمبر  31) %67مليون لاير سعودي ويمثلون حوالي  20يدين كل عميل منهم لها بأكثر من 

 
عدد  عيتم تحليل متطلبات االنخفاض في القيمة في تاريخ كل قوائم مالية كل على حدة بالنسبة للعمالء الرئيسيين. باإلضافة إلی ذلك، يتم تجمي

کبير من الذمم المدينة الصغيرة ضمن فئات متجانسة بناًء على تصنيفها كفئات صناعية وحكومية وسكنية وتجارية ويتم تقييم االنخفاض في 
 طريقة مالقيمة بشکل جماعي. ويستند الحساب إلى بيانات تاريخية يتم تعديلها من أجل التوقعات المستقبلية. يتم احتساب معدالت الخسارة باستخدا

 ل"معدل الدحرجة" على أساس احتمال مرور الذمم المدينة بمراحل متعاقبة من التعثر في السداد إلى الشطب. يتم احتساب معدالت الدحرجة بشك
 منفصل لوصول للتعرضات في القطاعات المختلفة. ويستند الحساب إلى البيانات تاريخية تم تعديلها من أجل التوقعات المستقبلية. 
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 األدوات المالية )تتمة( .22

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( 22-4
 مخاطر االئتمان )تتمة(

القيمة . إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ القوائم المالية هو 10تم اإلفصاح عن تقديرات الخسارة االئتمانية في إيضاح 
. ال تحتفظ المجموعة برهونات كضمان. تقوم المجموعة بتقييم تركز 1-22الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية المفصح عنها في إيضاح 

 المخاطر فيما يتعلق بالذمم المدينة كمتوسطة، حيث يوجد عمالؤها في أماكن وقطاعات متعددة ويعملون في أسواق مستقلة على نحو كبير.
 
 دوات المالية والودائع النقديةاأل

وال متتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة الخزينة وفقا لسياسة المجموعة. تتم استثمارات األ
ائتمان الطرف المقابل من قبل الفائضة فقط مع أطراف مقابلة معتمدة وضمن حدود االئتمان المخصصة لكل طرف مقابل. تتم مراجعة حدود 

سارة المالية خإدارة الشركة، وقد يتم تحديثها على مدار السنة رهناً بموافقة اإلدارة العليا. يتم وضع حدود لتقليل تركز المخاطر وبالتالي تخفيف ال
م المركز المالي هو القي ن لمكونات قائمةعن عدم قدرة الطرف المقابل على تسديد المبالغ. إن الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتما

 . 1-22الدفترية كما هو مبين في إيضاح 
 

 مخاطر السيولة
يولة وقد تنشأ مخاطر الس مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة صعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماته المرتبطة باألدوات المالية.

سريع وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل إدارة رأس المال  من عدم القدرة على بيع أصل مالي بشكل
 العامل والتأكد من توفر التسهيالت البنكية.

إن هدف المجموعة هو الحفاظ على توازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام السحب على المكشوف من البنوك والقروض 
ديسمبر  31من ديون المجموعة تستحق خالل أقل من سنة واحدة في  ٪10بنكية وقروض المرابحة اإلسالمية وغيرها من مصادر السيولة. ال

( بناًء على القيمة الدفترية للقروض الواردة في القوائم المالية الموحدة. قامت المجموعة بتقدير التعرض للمخاطر فيما ٪6م: 2017)م 2019
تمويل ديونها وخلصت إلى أنها منخفضة. إن الوصول إلى مصادر التمويل متاح بشكل كاٍف ويمكن ترحيل الديون المستحقة خالل يخص إعادة 
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 التركز المفرط للمخاطر
المنطقة الجغرافية أو يكون لهم ميزات عند مشاركة عدة أطراف مقابلة في أنشطة تجارية مماثلة، أو في أنشطة في نفس  تنشأ التركزات

اسية ياقتصادية تتسبب في تعرض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتتأثر بشكل متشابه من قبل التغيرات في الظروف االقتصادية أو الس
 ت التي تؤثر على قطاع معين.أو غيرها من الظروف األخرى. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورا

 
ومن أجل تجنب التركزات الشديدة للمخاطر، تشتمل سياسات وإجراءات المجموعة إرشادات محددة للتركيز على المحافظة على محفظة 

ً بسجل االستحقاقا ً لذلك. يعرض الجدول أدناه ملخصا مات ت اللتزامتنوعة. يتم التحكم في تركزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها وفقا
 المجموعة بناًء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:

 التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة  

 أشهر 12خالل  القيمة الدفترية م2018ديسمبر  31كما في 
  5الى  2

 المجموع سنوات 5أكثر من  سنوات
 )ألف لاير سعودي( لاير سعودي( )ألف )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
      

 832,948 - - 832,948 832,948 ذمم دائنة
 12,663,072 5,293,670 5,920,924 1,448,478 10,797,879 قروض وسلف

 3,216,533 1,646,020 1,256,411 314,102 3,216,533 التزامات عقود إيجار تمويلي
مصروفات مستحقة وأرصدة 

 1,159,364 - - 1,159,364 1,159,364 دائنة أخرى
 690,052 690,052 - - 690,052 مطلوبات غير متداولة أخرى

 16,696,776 3,754,892 7,177,335 7,629,742 18,561,969 
 

 التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة  

 شهرا 12خالل  القيمة الدفترية م2017ديسمبر  31كما في 
  5الى  2

 المجموع سنوات 5أكثر من  سنوات
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
      

 1,551,801 - - 1,551,801 1,551,801 ذمم دائنة
 14,432,792 8,030,641 5,153,378 1,248,773 11,489,235 قروض وسلف

 4,248,455 1,932,203 1,567,890 748,362 4,248,455 التزامات عقود إيجار تمويلي
مصروفات مستحقة وأرصدة 

 685,085 - - 685,085 685,085 دائنة أخرى
 639,122 639,122 - - 639,122 مطلوبات غير متداولة أخرى

 18,613,698 4,234,021 6,721,268 10,601,966 21,557,255 
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 األدوات المالية )تتمة( .22

 

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( 22-4

 إدارة رأس المال

 يشتمل رأس المال على حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم.
 

المحافظة على تصنيف ائتماني قوي ومعدالت رأس مال جيدة لدعم األعمال التي إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو ضمان 
ة يتقوم بها وتعظيم القيمة للمساهمين. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإدخال تعديالت عليه، في ضوء التغيرات في الظروف االقتصاد

هيكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل توزيعات األرباح على المساهمين  ومتطلبات االشتراطات المالية. ومن أجل المحافظة على أو تعديل
 أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.

تقوم المجموعة بمتابعة رأس المال باستخدام معدل اإلقراض، والذي يمثل مجموع الدين إلى صافي حقوق الملكية الملموسة. تتمثل سياسة 
. يتضمن صافي حقوق الملكية الملموسة رأس المال واالحتياطيات واألرباح المبقاة، ٪3في اإلبقاء على نسبة المديونية أقل من المجموعة 

 باستثناء األرباح المعلنة أو المدفوعة وأي إيرادات غير محققة من االستثمار في أوراق مالية.

 

عة، من بين أمور أخرى، إلى ضمان الوفاء باالشتراطات المالية المرتبطة بالقروض ولتحقيق هذا الهدف العام، تستهدف إدارة رأس مال المجمو
قد يؤدي عدم الوفاء باالشتراطات المالية إلى استرجاع التسهيالت. لم يكن هناك أي مخالفة  والسلف التي تحدد متطلبات هيكل رأس المال.

يتم إجراء أي تغييرات في أهداف أو سياسات أو إجراءات إدارة رأس المال خالل لالشتراطات المالية ألي قروض وسلف في الفترة الحالية. ولم 
 م.2017م و2018ديسمبر  31السنوات المنتهية في 

 
 . تكلفة اإليرادات23

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

  1,421,307   1,432,016 وقود ومواد كيماوية
  1,386,968   1,411,355 تكاليف كهرباء ومياه

  1,241,854   1,333,955 (2-24استهالك )إيضاح 
  766,024   837,585 تكاليف موظفين

  196,942   197,305 مصروفات تشغيل وصيانة
  193,533   192,657 إصالح وصيانة

  1,314   39,627 (9مخصص مخزون عديم الحركة ومتقادم )إيضاح 
  1,807   1,351 ملموسةإطفاء موجودات غير 

  181,449   204,170 أخــرى

 5,650,021   5,391,198  

 

مليون لاير  356,12م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 369.67تشمل تكلفة اإليرادات مخزون مستهلك خالل السنة بمبلغ  23-1
 سعودي(.

 
 . مصروفات إدارية24

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 -  100,000 (1-24مخصص تحسين تكلفة الموظفين )إيضاح 
  72,938   71,338 تكاليف موظفين

  -  13,202 (10مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح 
  9,398   13,193 تبرعات 

  7,493   9,101 عقود خدمات
  5,814   6,883 إطفاء موجودات غير ملموسة

  645                    370 (2-24)إيضاح استهالك 
  38,072               33,650 أخــرى

 247,737  134,360 

 
م، حيث تنوي 2018خالل السنة، قامت الشركة األم بإجراء اختبار إلعادة تنظيم هيكلي يتضمن خطة تحسين تكلفة الموظفين في سنة  24-1

للموظفين الذين يستوفون معايير محددة من أجل تقليل مجموع تكاليف الموظفين وتحقيق مزيد من كفاءة الشركة األم تقديم حزم تقاعد مبكر 
 أفضل تقديرات المجموعة للتكاليف المتوقعة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة. التشغيل. يمثل هذا المخصص
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 )تتمة(. مصروفات إدارية 24

 
 االستهالك 24-3

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

  1,241,854   1,333,955 مدرجة في تكلفة المبيعات 
  645   370 مدرجة في المصروفات اإلدارية

 1,334,325  1,242,499 

 
 تشغيلية أخرى  أرباح. 25

 م2017  م2018 

 سعودي()ألف لاير   )ألف لاير سعودي( 
  163,984   169,294 (1-25هامش الشركة السعودية للكهرباء )إيضاح 

 -  66,542 (4-5)إيضاح مقاول إيرادات غرامات من 
 -  13,783 ربح عن تعديل التزام إخالء الموقع

 3,001  6,183  وردينممن غرامات 
 21,625  26,218 أخــرى

 282,020  188,610 

 
 السعودية للكهرباءهامش الشركة  25-1

م( أنه سيتم تعويض الشركة األم عن 2006نوفمبر  20م )1427شوال  29بتاريخ  369/27ذكر المجلس االقتصادي األعلى في قراره رقم 
ة األم وعن كبيع كامل الكهرباء التي تنتجها المحطة المستقلة للكهرباء والمياه إلى الشركة السعودية للكهرباء بدالً من بيعها إلى عمالء الشر

مليون  169.3مبلغ االعتراف بوعليه، قامت الشركة األم ب جهودها في إنشاء التنصيب األولي وبدء مشروع المحطة المستقلة للكهرباء والمياه.
 الذي مليون لاير سعودي( إيرادات هامش ربح الشركة السعودية للكهرباء تمثل المقابل المادي المتفق عليه 163.9م: 2017لاير سعودي )

 تتسلمه الشركة من الشركة السعودية للكهرباء.
 

 أخرى ية. مصروفات تشغيل26
 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

 -  65,322 (1-26محجوزة )اإليضاح  مخصص إعادة سعة 
  8,693    2,038 أخــرى  

 67,360   8,693  

 
تعليمات من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج بإلغاء بنود السعة األم م، تلقت الشركة 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  26-1

ا ستالمهالسعة المحتجزة التي تم اإعادة متحصالت األم المحجوزة في اتفاقية مستخدم المنافع للعمالء الصناعيين. ونتيجة لذلك، قررت الشركة 
 مليون لاير سعودي.  65.3محتجزة بمبلغ  مخصص إعادة سعةم واعترفت ب2014ديسمبر  31بالفعل من العمالء الصناعيين للفترات بعد 

 
 . إيرادات تمويلية27

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

 -  76,499 (8)إيضاح  بالصافي من الردحل خصم عن سلف برنامج تملك المنازل،  
  41,596  27,404 إيرادات عن ودائع قصيرة األجل 

 103,903   41,596  

 
 . تكاليف تمويلية28

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

  408,943  392,885 تكاليف تمويل على قروض طويلة األجل
  34,098   38,802 ( 17إطفاء تكلفة معامالت قروض وسلف بنكية )إيضاح 

  20,850   - (8خصم على االعتراف بسلف برنامج تملك المنازل )إيضاح 
 -  2,313 أخــرى

 434,000   463,891  



 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( وشركاتها التابعة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

45 

 

 . معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة29
 

 وأحكام المعامالت مع أطراف ذات عالقةشروط 
لسنة غير في نهاية ا تتم المبيعات والمشتريات من أطراف ذات عالقة بشروط مماثلة للمعامالت التي تتم بين أطراف مستقلة. األرصدة القائمة

ذمم دائنة لألطراف ذات العالقة. سجلت أو  مكفولة وغير محملة بفوائد وتسدد نقداً. لم تكن هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة عن أي ذمم مدينة
م: ال شيء( مخصص انخفاض 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 13.2م مبلغ 2018ديسمبر  31المجموعة خالل السنة المنتهية في 

ذي  كز المالي للطرفقيمة ذمم مدينة متعلقة بمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة. يتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية عن طريق فحص المر
 والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذو العالقة. العالقة

 
 المعامالت الهامة مع أطراف ذات عالقة: 29-1

 
(i)  تتضمن اإليرادات واإليرادات األخرى أرباح محققة من توفير خدمات كهرباء ومياه ألطراف ذات عالقة وفقاً التفاقيات توريد طويلة

 األجل على النحو التالي:
 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

    المساهمون

 1,230,269  1,535,742 شركة سابك والشركات التابعة لها

 1,586,159  1,440,405 شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها
 121,207  121,237 الهيئة الملكية للجبيل وينبع

 76,382  78,342 التيتانيوم )كرستال(الشركة الوطنية لثاني أكسيد 

    
    أطراف ذات عالقة أخرى

 1,752,013  1,681,181 الشركة السعودية للكهرباء

 1,571  52,734 أخــرى 

 
4,909,641  4,767,601 

 
(ii) :تشتمل التكاليف على تكاليف زيت الوقود والغاز وفقًا التفاقات شراء طويلة األجل على النحو التالي 

 
 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

    مساهم

 1,415,640  1,432,733 شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

    
    أطراف ذات عالقة أخرى
 144,804  149,974 الشركة السعودية للكهرباء

 
1,582,707  1,560,444  

 
 مستحق من أطراف ذات عالقة 29-2

 الذمم المدينة 

 م2017  م2018 

)ألف لاير   )ألف لاير سعودي( 
    المساهمون سعودي(

 246,930  235,984 شركة سابك والشركات التابعة لها

 312,629  194,488 شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

 74,678  63,873 الهيئة الملكية للجبيل وينبع

 13,545  6,339 أكسيد التيتانيوم )كرستال(الشركة الوطنية لثاني 

    
    أطراف ذات عالقة أخرى

 332,064  263,844 الشركة السعودية للكهرباء

 133  10,986 أخــرى

 
775,514  979,979 



 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( وشركاتها التابعة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
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 . معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة )تتمة(29

 
 ذات عالقة )تتمة(مستحق من أطراف  29-2

 
  مدفوعات مقدما  وذمم مدينة أخرى

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    المساهمون

 -  4,921 سابك
 -  4,921 الهيئة الملكية للجبيل وينبع

 -  4,921 صندوق االستثمارات العامة
 -  150 أخــرى

    
    أطراف ذات عالقة أخرى

 639,281  816,341 السعودية للكهرباءالشركة 

 831,254  639,281 

 
 مستحق إلى أطراف ذات عالقة 29-3

 
 ذمم دائنة

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

    المساهمون
 228,684  131,772 شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

    
    أطراف ذات عالقة أخرى
 267,977  288,936 الشركة السعودية للكهرباء

 670  300 أخــرى 

 421,008  497,331 

 محتجزات دائنة

 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

    المساهمون
 71,856  22,691 الهيئة الملكية للجبيل وينبع

 أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات

 
 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

    المساهمون
 84,072  144,088 شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

 41,914  31,243 الهيئة الملكية للجبيل وينبع
    

    أطراف ذات عالقة أخرى
 144,443  297,880 الشركة السعودية للكهرباء

 -  388 أخــرى

 473,599  270,429 

 
 



 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( وشركاتها التابعة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة )تتمة(. 29

 
 مستحق إلى مساهم  29-4

 دنى لدفعاتإن الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التمويلي المذكورة أعاله باإلضافة إلى القيمة الحالية لصافي الحد األ
 اإليجار هو كما يلي:

 
 م2017  م2018 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

التزام التأجير التمويلي الخاص بموجودات عقود اإليجار التمويلي من الهيئة المليكة 
 ((i)إيضاح )

  
 

 3,500,093  2,902,431 غير المتداول -
 748,362  314,102 متداول -

 3,216,533  4,248,455 
    

 639,180  596,553 ((iiااللتزام الخاص بموجودات محولة من الهيئة الملكية )إيضاح )

 3,855,713  4,845,008 

 
(i)  م، قامت الهيئة الملكية 2003يناير  1م، ابتداًء من 2006بناًء على االتفاقية الرسمية الموقعة بين الشركة األم والهيئة الملكية في سنة

 مليون لاير سعودي . 3،373.0الكهرباء والمياه في ينبع ومرافق تشغيل المياه في الجبيل إلى الشركة األم بقيمة بتأجير مرافق تشغيل 
مليون لاير  168.7قسط سنوي متساوي قيمة كل قسط  20ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا اإليجار التمويلي على 

 سعودي. 
 

م مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل الكهرباء والمياه 2017اإليجار الثالثة في سنة وقعت الشركة األم اتفاقية 
 قسط سنوي. 31مليون لاير سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا اإليجار التمويلي على  1.526.6بقيمة 

 
م مع الهيئة الملكية في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل الكهرباء والمياه 2016في سنة  وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار الثالثة

 قسط سنوي. 33مليون لاير سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا اإليجار التمويلي على  318.8بقيمة 
 

الهيئة الملكية في الجبيل للحصول على مرافق إضافية لتشغيل الكهرباء م مع 2018وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار الرابعة في سنة 
 قسط سنوي. 25مليون لاير سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا اإليجار التمويلي على  1,777.8والمياه بقيمة 

 
ة في ينبع للحصول على مرافق إضافية لتشغيل المياه بقيمة م مع الهيئة الملكي2018وقعت الشركة األم اتفاقية اإليجار الخامسة في سنة 

 قسط سنوي. 25مليون لاير سعودي. ينبغي على الشركة األم سداد االلتزام بموجب هذا اإليجار التمويلي على  13.1
 

(ii) ( بعد تحويل الموجودات بموجب عقد اإليجار التمويلي المذكور في البندi أعاله، على الشركة التزام قائم ) مقابل الموجودات المستلمة من
مليون لاير سعودي( ما زال االنتهاء من شروط وأحكام السداد  596.6م: 2017مليون لاير سعودي ) 639.2الهيئة الملكية بمبلغ إجمالي 

 (.18الخاصة بها معلقاً، وبناًء عليه، فقد تم تصنيف الرصيد ضمن المطلوبات غير المتداولة )إيضاح 
 

 ع مسؤولي اإلدارة العليامعامالت م 29-5
يتكون كبار مسؤولي اإلدارة العليا بالمجموعة من أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء الرئيسيين باإلدارة الذين لديهم سلطة ومسؤولية تخطيط 

 وتوجيه ومتابعة أنشطة المجموعة. 

 
i)  تكاليف مديرين أخرى 

 السنة هي كما يلي:إن مكافأة المديرين وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين خالل 
 

 م2017  م2018 
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

 36,811  36,156 منافع الموظفين قصيرة األجل
 1,369  3,550 خطة المنافع المحددة بعد التوظيف

 38,180  39,706 مجموع المقابل المادي المدفوع إلى كبار مسؤولي اإلدارة العليا

 
 
 



  شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق( وشركاتها التابعة 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 . التزامات رأسمالية وارتباطات محتملة30

 المجموعة كمستأجر -التزامات عقود التأجير التشغيلي 

 بين رقامت الشركة األم باستئجار أرض ومرافق أخرى من الهيئة الملكية في الجبيل وينبع تم إنشاء مرافق تشغيلية عليها. تتراوح فترات اإليجا
 سنة. وفقًا لبعض عقود اإليجار، لدى الشركة األم خيار استئجار الموجودات لمدد إضافية بعدد سنوات مختلفة. 50إلى  25

 
 إن الحد األدنى المستقبلي لإليجارات الدائنة بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة إللغاء هو كما يلي:

 

 م2017  م2018

 سعودي()ألف لاير   )ألف لاير سعودي( 

  24,523    31,466  خالل سنة واحدة

  93,591    96,033  أكثر من سنة وال تزيد على خمس سنوات

  426,163    406,140  أكثر من خمس سنوات

 533,639   544,277  

 

 التزامات رأسمالية

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1,740.5لم يتم تكبدها بلغت المصروفات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة في نهاية السنة ولكن 
 مليون لاير سعودي(. 1.564.2م: 2017

 

 التزامات أخرى

ه اأبرمت شركة توريد، وهي إحدى شركات المجموعة، اتفاقاً مع شركة أرامكو السعودية لشراء الوقود الالزم للمحطة المستقلة للكهرباء والمي
 تكلفة الوقود من قبل أطراف البيع شهرياً دون أي هامش.لمدة عشرين سنة، وسيتم سداد 

 
 ارتباطات محتملة

م، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة نيابة عن المجموعة وفي سياق األعمال االعتيادية ضمانات بنكية بمبلغ 2018ديسمبر  31في 
  مليون لاير سعودي(. 202.6م: 2017ديسمبر  31لاير سعودي ) 291.7

 
 موجودات محتملة

هللة لكل كيلو واط اعلى  14تقدمت الشركة األم بطلب إلى هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج لتطبيق سعر التعريفة الصناعية البالغ 
البة وفواتير حسب مط هللة لكل كيلو واط 26مشترياتها من الكهرباء من الشركة السعودية للكهرباء بدالً من سعر التعريفة التجارية البالغ 

ً إلى كل من الشركة السعودية 2014أبريل  9الشركة السعودية للكهرباء. بتاريخ  م، أرسلت هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج خطابا
 للكهرباء والشركة األم، تؤيد فيه موقف الشركة األم بخصوص تطبيق سعر التعريفة الصناعية على مشتريات الشركة للكهرباء.

م من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج هو أن سعر التعريفة 2014أبريل  9سير الشركة السعودية للكهرباء للخطاب المؤرخ وكان تف
 م.2003يناير  1م بينما ترى الشركة األم في موقفها أن سعر التعريفة الصناعية يسري ابتداًء من 2014يونيو  1الصناعية يسري ابتداًء من 

م. 2003يناير  1األم من الشركة السعودية للكهرباء تعديل الفواتير المقدرة للشركة بحيث تعكس سعر التعريفة الصناعية من طلبت الشركة 
م 2003يناير  1ورغم أنه لم يتم االنتهاء حتى اآلن من تلك المسألة، قامت الشركة األم باحتساب مبلغ التعديل على أنه يسري على الفترة من 

  مليون لاير لاير سعودي. 395م بمبلغ 2014مايو  31إلى 

م وذلك ألن حل النزاع مع 2017قائمة الدخل الموحدة لسنة في للشركة السعودية للكهرباء من مطالبتها ء جزي بأاألم لشركة تعترف الم 
 الشركة السعودية للكهرباء ما زال معلقاً.

 

 أرقام المقارنة. 31
 قائمة التدفقات النقدية لتتماشى مع عرض الفترة الحالية للقوائم المالية الموحدة. المقارنة فيتم إعادة تبويب بعض أرقام 

 

 . أحداث الحقة32

رياً على هلم تقع أحداث بين تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وتاريخ اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة والتي قد تؤثر جو
 القوائم المالية الموحدة.

 




