
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  شركة مساهمة سعودية

 
  القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 





  والشركات التابعة لهاشركة أعمال المياه والطاقة الدولية 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠كما في  

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
 

 الموحدة الموجزة.جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية  ١٩إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٢  

 
  إيضاح

  سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٩  

     
     الموجودات

     الموجودات غير المتداولة
  ١١٬٩٨٢٬٣٧٧  ١٢٬٦٩٤٬٧٢٧  ٣  ممتلكات وآالت ومعدات
  ٢٬٠٥٩٬٢٠٥  ٢٬٠٦٢٬١١١   موجودات غير ملموسة

  ٥٬٢٩٣٬٨٦٧  ٥٬١١٩٬٩٧٢  ٤  شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية
  ١٠٬٣٦٤٬٣٣٤  ١٠٬٣٨٨٬٢٤١   متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويليجزء غير 

  ١١١٬٢٥٨  ٩٠٬٤٦٩  ١-٧  مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 
  ٢٣٬٤٦٠  ١٢٧٬٢١٢   موجودات ضريبة مؤجلة
  ٧٠٬٧٧١  ٧٠٬٧٦٣   مخزون وقود استراتيجي

  ٢٠٦٬١١٠  ٢٠٢٬٤٤٢   موجودات أخرى

  ٣٠٬١١١٬٣٨٢  ٣٠٬٧٥٥٬٩٣٧   إجمالي الموجودات غير المتداولة 

    
     الموجودات المتداولة 

  ٤٣٨٬٣٢٤  ٤٥٦٬٣١٥   بضاعة 
  ٢٠٩٬٩٠٢  ٣٤١٬٥٨٢   جزء متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي

  ٧٣٤٬١٥٦  ٧٣٥٬٩٣٦  ١-٧  مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 
  ٢٬٩٥٣٬٨٠٢  ٣٬٣٠١٬٣٨٩   مدفوعة مقدماً ومدينون آخرونمدينون ومصاريف 

  ٢٬٧٩٨٬٣١٥  ٢٬٢٥٥٬٧٤٣  ٥  نقدية وشبه نقدية
  ٧٬١٣٤٬٤٩٩  ٧٬٠٩٠٬٩٦٥  

  ٤٧٥٬٤٠٢  -  ٤-١٦  موجودات معدة للبيع
  ٧٬٦٠٩٬٩٠١  ٧٬٠٩٠٬٩٦٥   إجمالي الموجودات المتداولة

    

  إجمالي الموجودات
 

٣٧٬٧٢١٬٢٨٣  ٣٧٬٨٤٦٬٩٠٢  

     
 
 



  الدولية والشركات التابعة لهاشركة أعمال المياه والطاقة 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠كما في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
 

 األولية الموحدة الموجزة. جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ١٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٣  

   إيضاح 
  سبتمبر ٣٠
 ٢٠٢٠  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٩  

      
      حقوق الملكية والمطلوبات

      حقوق الملكية
  حقوق المساهمين 

    
  ٦٬٤٢٩٬٣٤٤  ٦٬٤٢٩٬٣٤٤   رأس المال 

  ١٬١٧٧٬٠٣١  ١٬١٧٧٬٠٣١   عالوة إصدار 
  ٥٥٤٬٦٢٦  ٥٥٤٬٦٢٦   احتياطي نظامي

  ٣٬١٠٢٬١٠٨  ٣٬٩٤١٬٤٧٣   أرباح مبقاة 
  ١١٬٢٦٣٬١٠٩  ١٢٬١٠٢٬٤٧٤    حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة قبل االحتياطيات األخرى 
  ) ١٬٣٦١٬٢٣٦(  )٣٬٢٩٤٬٧٨٢(  ٨  احتياطيات أخرى 

  ٩٬٩٠١٬٨٧٣  ٨٬٨٠٧٬٦٩٢   الشركةحقوق الملكية المتعلقة بمالكي 
  ٧٠٣٬٥٠٤  ٥٦٢٬٣٠١   حقوق الملكية غير المسيطرة

  ١٠٬٦٠٥٬٣٧٧  ٩٬٣٦٩٬٩٩٣   إجمالي حقوق الملكية
     

      المطلوبات
      المطلوبات غير المتداولة

  ١٧٬٤٨٠٬٩٤٤  ١٧٬٠٢٦٬٢٩٨  ٦  قروض وتسهيالت طويلة األجل
  ٨٦٠٬٢٠٢  ٨٦٤٬٨٢٩  ١-٧  عالقة مبالغ مستحقة إلى جهات ذات 

  ٥١٦٬٩٨٢  ١٬٤٧٣٬٩٤٦  ٤  شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية
  ٢٨٦٬٤٤٢  ٨١٠٬٣٩٨   القيمة العادلة للمشتقات

  ٢٥٠٬٥٥٢  ١٦٤٬٠٣١   مطلوبات ضريبة مؤجلة
  ١٢٩٬٨٢٧  ١٠٠٬٠١٩   إيرادات مؤجلة 

  ٣٩٥٬٧٢٤  ٢٨٨٬٤٥٥   مطلوبات مالية أخرى
  ١٥٩٬٥٩٨  ١٧٤٬٠٠٨   التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  ٢٥٢٬١١٧  ٢٩٧٬٩٩٣   مطلوبات أخرى
  ٢٠٬٣٣٢٬٣٨٨  ٢١٬١٩٩٬٩٧٧   إجمالي المطلوبات غير المتداولة

    
     المطلوبات المتداولة

  ٣٬٤٣٩٬٧٨٦  ٣٬٦٣٥٬٧٨٧   دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 
  ٤٤٤٬٢١٨  ٤٩٣٬٣٧٩   تسهيالت تمويل قصيرة األجل

  ٢٬٢٧١٬٢٢٩  ١٬٦٧٩٬٥٢٨  ٦  قسط متداول من قروض وتسهيالت طويلة األجل
  ١٩٬٩٦٤  ١٨٬٨٤٩  ١-٧  مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة 

  ٥١٬٨٨٣  ٤٢٬٨٢٤   القيمة العادلة للمشتقات
  ١٨٣٬٤١١  ٢٢١٬٣٣٢   زكاة وضريبة

  ٦٬٤١٠٬٤٩١  ٦٬٠٩١٬٦٩٩  
  ٣٧٣٬٠٢٧  -  ٤-١٦  مطلوبات متعلقة بموجودات معدة للبيع

  -  ١٬١٨٥٬٢٣٣  ١-٦   قروض وتسهيالت طويلة األجل مصنفة كمتداولة
  ٦٬٧٨٣٬٥١٨  ٧٬٢٧٦٬٩٣٢   إجمالي المطلوبات المتداولة

    
  ٢٧٬١١٥٬٩٠٦  ٢٨٬٤٧٦٬٩٠٩   إجمالي المطلوبات

    
  ٣٧٬٧٢١٬٢٨٣  ٣٧٬٨٤٦٬٩٠٢   والمطلوباتإجمالي حقوق الملكية 

 



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية) 

  قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
 

 األولية الموحدة الموجزة. جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ١٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٤  

 
  إيضاح

  فترة الثالثة أشهر  
  سبتمبر  ٣٠المنتهية في   

  فترة التسعة أشهر 
  سبتمبر  ٣٠المنتهية في   

   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        

        العمليات المستمرة 
       

  ٢٬٧٩٢٬٢٠٣  ٣٬٦٣٨٬٠١٠  ٨٥٣٬١٣١  ١٬٣٦٧٬١٤٩   ١٠  اإليرادات 
  )١٬٤٠٩٬٩٣٤(  ) ١٬٦٩٢٬٤٠٩(  )٤٩٠٬٤٣٩(  ) ٦٠٠٬٩٨٤(   تكاليف العمليات

  ١٬٣٨٢٬٢٦٩  ١٬٩٤٥٬٦٠١  ٣٦٢٬٦٩٢  ٧٦٦٬١٦٥    إجمالي الربح 
       

  )٢٠٬١١٠(  ) ٨٨٬٢٠٨(  )٩٬٥٥٢(  ١٬٤٢٩    تكلفة تطوير ومخصص ومشطوبات، بعد خصم عكس القيد 
  )٤٣٤٬٣٦٣(  ) ٦٣٠٬٣١٦(  )١٥٨٬٩٢٢(  ) ١٥٨٬٩٩٣(   مصاريف عمومية وإدارية  
الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة   

  ٢٨٦٬٧٠٠  ٣١١٬١٧٠  ٨٨٬٣٤٧  ١٥٦٬٢٦٥  ٤  عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الضريبة 
  ٩٧٬٥٦٦  ٩٣٬٤٠٤  ٥١٬٤١١  ٣٠٬٨١٣   دخل عمليات أخرى  
دخل العمليات قبل خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف   

  ١٬٣١٢٬٠٦٢  ١٬٦٣١٬٦٥١  ٣٣٣٬٩٧٦  ٧٩٥٬٦٧٩   األخرى 
       

  )٨٨٠٬٢٠٣(  ) ١١٬٨٧٩(  -  ) ١١٬٨٧٩(  ١١  خسارة انخفاض في القيمة ومصاريف أخرى، صافي 
قبل خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف   دخل العمليات  

  ٤٣١٬٨٥٩  ١٬٦١٩٬٧٧٢  ٣٣٣٬٩٧٦  ٧٨٣٬٨٠٠   األخرى 
      

  ٧٧٬٥٩٥  ٧٥٬٢٤٠  ٣٢٬٨٩١  ١٤٬٦٧٦   إيرادات أخرى 
  )٢٣٬٨٣١(  ) ٢٤٬١٦٧(  )٢١٬٠٣٨(  ) ٦٬٨٦٧(   خسارة تحويل عمالت أجنبية، صافي 
  )٦١٠٬٥٠٠(  ) ٨٠٤٬٩٩٥(  )٢٠١٬٠٠٦(  ) ٢٥٦٬٦٩٠(  ١٢  أعباء مالية، صافي  
  )١٢٤٬٨٧٧(  ٨٦٥٬٨٥٠  ١٤٤٬٨٢٣  ٥٣٤٬٩١٩   الربح / (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل  

      
  )٤٨٬٥٣٨(  ٤٩٬٩٩١  )٢٢٬٣٠٩(  ٢٠٬٨٢١  ١-٩  زكاة وضريبة 

  )١٧٣٬٤١٥(  ٩١٥٬٨٤١  ١٢٢٬٥١٤  ٥٥٥٬٧٤٠   ربح / (خسارة) الفترة من العمليات المستمرة  
      

       العمليات المتوقفة 
      

(الخسارة)/ الربح من العمليات المتوقفة، بما في ذلك الخسارة  
  المثبتة نتيجة الموجودات المعدة للبيع

 
٦٬٥٢٩  ٧٬٠٢٢  )١٢٬٦٦٩(  ) ١٤٬٢١٦(  ٤-١٦  

  ربح/ (خسارة) الفترة  
 ١٦٦٬٨٨٦(  ٩٢٢٬٨٦٣  ١٠٩٬٨٤٥  ٥٤١٬٥٢٤(  

 
       المتعلق بـ: الربح/ (الخسارة) 

  ١٣٥٬٠٥١  ٨٤٩٬٨٩٥  ٨٧٬٢٨١  ٥٢٤٬٢٤٦   المساهمين في الشركة األم 
  )٣٠١٬٩٣٧(  ٧٢٬٩٦٨  ٢٢٬٥٦٤  ١٧٬٢٧٨   حقوق الملكية غير المسيطرة  

  ١٦٦٬٨٨٦(  ٩٢٢٬٨٦٣  ١٠٩٬٨٤٥  ٥٤١٬٥٢٤(  
      
الربح األساسي والمخفض للسهم العائد للمساهمين في   

  الشركة األم (باللایر السعودي) 
٢-١٣  

٠٫٢١ ١٫٣٢  ٠٫١٤ ٠٫٨١  
الربح األساسي والمخفض للسهم من العمليات المستمرة   

  ٠٫١٦ ١٫٣٠  ٠٫٠٩ ٠٫٨٥  ٢-١٣  العائد للمساهمين في الشركة األم (باللایر السعودي) 



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية) 

  قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠المنتهيتين في لفترتي الثالثة والتسعة أشهر 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
 

 األولية الموحدة الموجزة. جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ١٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٥  

 
  فترة الثالثة أشهر    إيضاح

  سبتمبر  ٣٠المنتهية في   
  فترة التسعة أشهر 

  سبتمبر  ٣٠المنتهية في   
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
          

  ربح/ (خسارة) الفترة 
 

   
١٦٦٬٨٨٦(  ٩٢٢٬٨٦٣  ١٠٩٬٨٤٥  ٥٤١٬٥٢٤(  

      
       الدخل/ (الخسارة) الشامل اآلخر  

      
البنود التي يتم أو يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو  

       الخسارة: 
  ٢٤٤٬٩٥٥  ٢٠٬١٠٦  ١٦٠٬٣٥٠  ٥٬٩٨٧   فروقات تحويل عمالت أجنبية   -عمليات أجنبية   
شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق   

  )٩٨٧٬٥٢٠(  ) ١٬٥٧٩٬٨٦٤(  )٣١٠٬٥٨٨(  ٧٨٬١٣٢  ٨  الحصة في الدخل الشامل اآلخر  –الملكية 
صافي التغير في القيمة العادلة الحتياطي تغطية مخاطر   

  التدفقات النقدية 
 

٢١٣٬٦٤٧(  ) ٥٤٧٬٨١٢(  )٥٥٬٢٩٣(  ٥١٬٨٣٦(  
      
       بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة  

  )٣٬٣١٠(  ١٢٬٤٩٥  )٧٬٨٣١(  ٢٬٩٠٧   إعادة قياس التزامات المنافع المحددة
      
  )٩٥٩٬٥٢٢(  ) ٢٬٠٩٥٬٠٧٥(  )٢١٣٬٣٦٢(  ١٣٨٬٨٦٢   إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل اآلخر  

      

  )١٬١٢٦٬٤٠٨(  ) ١٬١٧٢٬٢١٢(  )١٠٣٬٥١٧(  ٦٨٠٬٣٨٦   إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل  

      
       إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل المتعلق بـ: 

  )٧٥٥٬٥٣١(  ) ١٬٠٨٣٬٦٥١(  )١٢٤٬٦٣٧(  ٦٤٨٬٦٦٣   المساهمين في الشركة األم 
  )٣٧٠٬٨٧٧(  ) ٨٨٬٥٦١(  ٢١٬١٢٠  ٣١٬٧٢٣   حقوق الملكية غير المسيطرة  

  ١٬١٢٦٬٤٠٨(  ) ١٬١٧٢٬٢١٢(  )١٠٣٬٥١٧(  ٦٨٠٬٣٨٦(  

 



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية)  

  قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
 

 األولية الموحدة الموجزة. جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ١٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٦  

  
 

  فترة التسعة أشهر
  سبتمبر  ٣٠المنتهية في  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  إيضاح 
    

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ) ١٢٤٬٨٧٧(  ٨٦٥٬٨٥٠    الضريبة من العمليات المستمرة(الخسارة) قبل الزكاة والربح / 

  ٩٬٧٢٦  ٢٬٨٣٩    الربح قبل الزكاة والضريبة من العمليات المتوقفة
      التعديالت لـ:

  ٢٧٧٬١٣٨  ٤٣١٬٣٧٣    استهالك ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات حق االستخدام
  ٨٠٣٬٥٠٣  ٨٠٤٬٩٩٥   ١٢  أعباء مالية

  ٢٨٬٠٥٥  ٢٩٬٣٤٢    خسارة تحويل عمالت أجنبية غير محققه أخرى 
الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة    

   حقوق الملكية، بعد خصم الضريبة
 
)٢٩٢٬٦٨٣(  )٣١١٬١٧٠ (  

  ١٥٬٣٨٤  ٣٠٬٧٢٠    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين    
القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية واالحتياطيات األخرى المعاد      

   تدويرها إلى الربح أو الخسارة    
 
)٤٬٦٢٤(  )٢٦٬٨٣٩ (  

  -  ٢١٬٩٣٩   ٤-١٦  خسارة استبعاد موجودات معدة للبيع    
  ٥٬٨٠٧  ٩١٬٢٤٨    مخصصات ومشطوبات    

  ٦٬٤٢٠  ٩٬٥٣٩    بالمطلوبات الماليةزيادة في الخصم المتعلق 
  ٨٨٠٬٢٠٣  ١١٬٨٧٩   ١١  خسارة انخفاض في القيمة ومصاريف أخرى، صافي 

  -  ١٠٬٤١١   ٣  خسارة استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  ٢١٬٢٠٩  ٨٨٬٢٠٨    تكلفة تطوير ومخصص ومشطوبات، بعد خصم عكس القيد 

     
      التشغيلية:التغيرات في الموجودات والمطلوبات  

  ) ٤١٦٬١٣٣(  )٤٨٧٬٨٧٧(    مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون  
  ٢٬٨٩٤  )٣٢٬٢٧٨(    بضاعة   
  ) ٤٧٧٬١٥٩(  ٥٥٥    دائنون ومبالغ مستحقة الدفع   
  ) ١٠٨٬٨٤٦(  )٦٬٩٨٥(    مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة   
  ٥٬٣٣٧  ٨    مخزون وقود استراتيجي  
  ) ٧٬١٦٧(  )٦٬١٩٦(    موجودات أخرى  
  ٧٠٬٢٦٤  ٤٥٬٨٧٦    مطلوبات أخرى  

  ٥١٬٠٢٩  )٢٩٬٨٠٨(   إيرادات مؤجلة 
  ٧٤٥٬٤٨٠  ١٬٥٤٣٬٦٢٩   صافي النقدية من العمليات 

  ) ٥٬٠٥٩(  )٣٬٨١٥(    مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  
  ) ٣٦٬٤٤٧(  )٩٧٬٧٠٦(   زكاة وضريبة مدفوعة   
شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة توزيعات أرباح مستلمة من   

  ١٢٥٬٦١٨  ٦٣٬٧٩٥   حقوق الملكية
  ٨٢٩٬٥٩٢  ١٬٥٠٥٬٩٠٣   صافي النقدية الناتجة مـن األنشطة التشغيلية

    
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  ) ٩١٧٬٩٤٩(  )١٬١٣٣٬٩٠١(  ٣  شراء ممتلكات وآالت ومعدات
  ٢٣٩٬٦٧٥  )١٥٥٬٥٨٧(   االستثمار في عقد إيجار تمويليصافي 

  ) ٧٩٠٬٠٥٧(  )١٠٧٬٨٨٠(   استثمارات في شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية
  ٤١٬٠٨٨  ٧١٬٣٩٠   موجودات معدة للبيع

  )١٬٤٢٧٬٢٤٣(  )١٬٣٢٥٬٩٧٨(   صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
 



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية)  

  قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
 

 األولية الموحدة الموجزة. جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ١٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٧  

 
 

  فترة التسعة أشهر 
  سبتمبر  ٣٠المنتهية في  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠   إيضاح 
    

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ٥٣٬٠٢٢  ١٥٨٬٧٠٥    قروض وتسهيالت، بعد خصم تكاليف المعامالت 

  ) ٣٬٦٦٠(  ٤٬٦٢٧    مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة 
  ) ٣٤١٬٢٩٣(  )٩٢٬١٥٧(    مطلوبات مالية أخرى

  ) ٨٥٧٬٢٧٤(  )٧٣٠٬٥٠٠(    مالية مدفوعة أعباء 
  ) ١٦١٬٤٤١(  )٦٣٬١٧٢(    توزيعات أرباح مدفوعة

  )١٬٣١٠٬٦٤٦(  )٧٢٢٬٤٩٧(   صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
     

  )١٬٩٠٨٬٢٩٧(  )٥٤٢٬٥٧٢(    صافي النقص في النقدية وشبة النقدية خالل الفترة
     

  ٥٬٤٩٨٬٢٦٥  ٢٬٧٩٨٬٣١٥    النقدية في بداية الفترةالنقدية وشبه 
    

  ٣٬٥٨٩٬٩٦٨  ٢٬٢٥٥٬٧٤٣  ٥  النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

 
 
 
 
 



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية) 

  قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.  ١٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٨ 

  
  رأس المال 

  

 
  عالوة اإلصدار 

  
  االحتياطي النظامي 

  
  األرباح المبقاة 

  

 
االحتياطيات  

  األخرى 
  ) ٨(إيضاح  

حقوق الملكية  
المتعلقة بمالكي  

  الشركة 
حقوق الملكية غير  

  المسيطرة 

إجمالي حقوق  
  الملكية 
  

         
  ١١٬٠٧٤٬١٥٧  ١٬٣٨٥٬١٨٤  ٩٬٦٨٨٬٩٧٣  )٧١٧٬٩٠٠(  ٢٬٣٦٣٬٢٥٩  ٤٣٧٬٢٣٩  ١٬١٧٧٬٠٣١  ٦٬٤٢٩٬٣٤٤  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  )١٦٦٬٨٨٦(  )٣٠١٬٩٣٧(  ١٣٥٬٠٥١  -  ١٣٥٬٠٥١  -  -  -  ربح/ (خسارة) الفترة  

  )٩٥٩٬٥٢٢(  )٦٨٬٩٤٠(  )٨٩٠٬٥٨٢(  )٨٩٠٬٥٨٢(  -  -  -  -  الخسارة الشاملة األخرى  

  )١٬١٢٦٬٤٠٨(  )٣٧٠٬٨٧٧(  )٧٥٥٬٥٣١(  )٨٩٠٬٥٨٢(  ١٣٥٬٠٥١  -  -  -  إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل 

  ٤١٬٠٨٨  ٧٬٨٢٣  ٣٣٬٢٦٥  -  ٣٣٬٢٦٥  -  -  -  التغيرات في حقوق الملكية غير المسيطرة  

  )١٦١٬٤٤١(  -  )١٦١٬٤٤١(  -  )١٦١٬٤٤١(  -  -  -  توزيعات األرباح 

  ٩٬٨٢٧٬٣٩٦  ١٬٠٢٢٬١٣٠  ٨٬٨٠٥٬٢٦٦  )١٬٦٠٨٬٤٨٢(  ٢٬٣٧٠٬١٣٤  ٤٣٧٬٢٣٩  ١٬١٧٧٬٠٣١  ٦٬٤٢٩٬٣٤٤  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠الرصيد في 
         
  ١٠٬٦٠٥٬٣٧٧  ٧٠٣٬٥٠٤  ٩٬٩٠١٬٨٧٣  ) ١٬٣٦١٬٢٣٦(  ٣٬١٠٢٬١٠٨  ٥٥٤٬٦٢٦  ١٬١٧٧٬٠٣١  ٦٬٤٢٩٬٣٤٤  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في  

 ٩٢٢٬٨٦٣    ٧٢٬٩٦٨ ٨٤٩٬٨٩٥ - ٨٤٩٬٨٩٥  -  -  -  ربح الفترة  

 ) ٢٬٠٩٥٬٠٧٥( ) ١٦١٬٥٢٩( ) ١٬٩٣٣٬٥٤٦( ) ١٬٩٣٣٬٥٤٦( -  -  -  -  الخسارة الشاملة األخرى 

 ) ١٬١٧٢٬٢١٢( ) ٨٨٬٥٦١( ) ١٬٠٨٣٬٦٥١( ) ١٬٩٣٣٬٥٤٦( ٨٤٩٬٨٩٥  -  -  -  إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل  

 - ١٠٬٥٣٠ ) ١٠٬٥٣٠( - ) ١٠٬٥٣٠(  -  -  -  التغيرات في حقوق الملكية غير المسيطرة 

 ) ٦٣٬١٧٢( ) ٦٣٬١٧٢( - - -  -  -  -  توزيعات أرباح 

 ٩٬٣٦٩٬٩٩٣ ٥٦٢٬٣٠١ ٨٬٨٠٧٬٦٩٢ ) ٣٬٢٩٤٬٧٨٢( ٣٬٩٤١٬٤٧٣  ٥٥٤٬٦٢٦  ١٬١٧٧٬٠٣١  ٦٬٤٢٩٬٣٤٤  ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠الرصيد في  

 
  



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

٩ 

 
  النشاطات  - ١

  
رجب   ٢وتاريخ    ٢١٥("الشركة")، شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية  

وتاريخ    ١٠١٠٢٥٣٣٩٢)، ومسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  ٢٠٠٨يوليو    ٥هـ (الموافق  ١٤٢٩
  ).٢٠٠٨يوليو  ١٣هـ (الموافق  ١٤٢٩ب رج ١٠
 
تزاول الشركة والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") أعمال تطوير وإنشاء وتملك وتوليد وبيع الطاقة الكهربائية  

والمياه المحالة وتأجير وتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه المالحة والبخار واألنشطة المتعلقة 
  المكملة لذلك.   والمتصلة أو

 
  المحاسبية للمجموعةأسس اإلعداد والتغيرات في السياسات   -٢
 
  بيان االلتزام   ١-٢

وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي    ٢٠٢٠سبتمبر    ٣٠تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
) "التقرير المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية ٣٤(

  ) المعتمد في المملكة العربية السعودية").٣٤معيار المحاسبة الدولي (“بـ ين القانونيين (يشار إليهم مجتمعين للمحاسب
 

ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب 
. لم تتأثر هذه القوائم المالية األولية ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ئم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في قراءتها جنبًا إلى جنب مع القوا

قد ال تكون النتائج المبينة في هذه   بشكل كبير بموسمية النتائج.  ٢٠٢٠سبتمبر    ٣٠الموحدة الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
  ة مؤشرا على النتائج السنوية لعمليات المجموعةالقوائم المالية األولية الموحدة الموجز

 
يارات يتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقًا للتكلفة التاريخية، باسـتثناء األدوات المالية المشـتقة (بما في ذلك خ

عودي والذي يعتبر البيع المكتتبة) حيث يتم قياسـها بالقيمة العادلة. تم عرض هذه القوائم المالية األو لية الموحدة الموجزة باللایر الـس
  العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ألف لایر سعودي، مالم يرد خالف ذلك.

  
  السياسات المحاسبية الهامة  ٢-٢

الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية  تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية 
. لم تقم ٢٠٢٠يناير  ١، باستثناء تطبيق معايير جديدة اعتباراً من  ٢٠١٩ديسمبر   ٣١الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

فعول بعد. يسري مفعول العديد من التعديالت المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية الم
  ، ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. ٢٠٢٠والتفسيرات ألول مرة في عام 

 
  التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي

  ): تعريف األعمال٣المعيار الدولي للتقرير المالي ( 
) أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجارية، فإنه يجب أن تتضمن  ٣الت على المعيار الدولي للتقرير المالي (توضح التعدي

أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا بشكل كبير في القدرة على  
يالت أن األعمال التجارية يمكن أن تتواجد دون أن تشمل جميع المدخالت تحقيق المخرجات. عالوة على ذلك، توضح التعد

والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات. لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة، لكنها 
  ميع أعمال.قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة إبرام المجموعة أي عمليات تج

 
  ): إحالل سعر الفائدة المرجعي٣٩) ومعيار المحاسبة الدولي (٩) المعيار الدولي للتقرير المالي (٧المعيار الدولي للتقرير المالي (

ن  ) األدوات المالية: يوفر اإلثبات والقياس عدًدا م٣٩) ومعيار المحاسبة الدولي (٩التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (
اإلعفاءات التي تسري على كافة أدوات تغطية المخاطر التي تتأثر مباشرة بإحالل سعر الفائدة المرجعي. تتأثر أداة التغطية إذا نتج  
عن اإلحالل حاالت عدم تأكد من توقيت أو قيمة التدفقات النقدية المستندة إلى المؤشرات المرجعية للبند المغطى أو أداة تغطية 

  ن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. المخاطر. لم يك
 
 
 
 



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الموجزة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

١٠ 

 
  أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة (تتمة)   -٢
 
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ٢-٢
 

  ): تعريف األهمية النسبية ٨) ومعيار المحاسبة الدولي (١معيار المحاسبة الدولي (
يوضح التعريف الجديد أن "المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر إغفالها أو تحريفها أو 

المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم المالية، حجبها على القرارات التي يتخذها 
والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية." توضح التعديالت أن األهمية النسبية تتوقف على طبيعة وحجم  

ومات أخرى، في سياق القوائم المالية. إن "تحريف المعلومات يكون  المعلومات، سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معل
جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية. إن هذه 

ليس من المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة و
  عليها.

 
  التقديرات المحاسبية الهامة  ٣-٢
 

  استخدام التقديرات واالفتراضات
) المعتمد في المملكة العربية السعودية، ٣٤يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي (

التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات استخدام  
المحتملة بتاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة التي أعدت القوائم المالية بشأنها. تتماشى 

دمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية التقديرات واألحكام المستخ
  باستثناء ما هو موضح أدناه.  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
إلعادة تقدير العمر اإلنتاجي لآلالت الخاصة  ، قامت المجموعة بإجراء تقويم مفصل٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠خالل الفترة المنتهية في 

االقتصادية والتشغيلية وعوامل األداء والعوامل األخرى المحيطة    -بها. وقد قامت اإلدارة بتصنيف وتحليل جميع العوامل االجتماعية  
  بالتقنية الخاصة بالموجودات المعينة.

 
دي لبعض اآلالت أقل من العمر اإلنتاجي لها نتيجة التقدم التقني الذي أدى  وبناًء على هذ التحليل، تم االستنتاج بأن العمر االقتصا 

إلى توفر آالت جديدة أكثر كفاءة في هذا المجال. ونتيجة لذلك، قررت المجموعة مواءمة العمر اإلنتاجي الحالي لآلالت مع عمرها  
  على النحو التالي:   ٢٠٢٠يناير  ١االقتصادي المعاد تقديره، اعتباًرا من 

 

  محطاتتقنية ال
العمر اإلنتاجي 

  الحالي
العمر اإلنتاجي   

  المعدل

األثر المالي   
لفترة التسعة 
أشهر المنتهية  

سبتمبر  ٣٠في 
٢٠٢٠  

    
  ٣٬٢٠٠   سنة  ٢٥  سنة  ٣٠  الخاليا الكهروضوئية

  ٩٩٠   سنة  ٣٠  سنة  ٣٥-٣٠  الطاقة الشمسية المركزة 
  ٣٤٬١٠٣    سنة  ٣٥  سنة  ٤٠-٣٥  توربينات الغاز ذات الدورة المركبة

  ١٤٬٤٠٢   سنة  ٣٠  سنة  ٤٠-٣٠  التناضح العكسي لمياه البحر 
 

في قائمة الربح أو الخسارة كمصاريف مليون لایر سعودي تم إثباته  ٥٢٫٧نتج عن هذا التغير في التقديرات المحاسبية مبلغ قدره   
من خالل الحصة ذلك مليون لایر سعودي) و ٢٥٫٧العمليات الخاصة بالمجموعة (األولية الموحدة الموجزة، وتم إظهاره في تكلفة 

  مليون لایر سعودي).  ٢٧في صافي نتائج الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية (
  



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الموجزة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

١١ 

 
  الممتلكات واآلالت والمعدات    -٣
سبتمبر  ٣٠   

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
    

  ٨٬٧١٠٬٥٨٦  ١١٬٩٨٢٬٣٧٧   القيمة الدفترية في بداية الفترة/ السنة
  ٢٬٠٤٥٬٨٧٦  ١٬١٣٣٬٩٠١   إضافات للفترة/ السنة 

  ٦٬٨٩٩٬٨٠٢  -   عمليات تجميع األعمال
  )٢٬٤٤٥٬١١٧(  -   توقف عن إثبات نتيجة فقدان السيطرة على شركة تابعة
  ) ٤٢٢٬٣٩٤(  -   توقف عن إثبات نتيجة تصنيف موجودات كمعدة للبيع

  ) ٤٠٦٬٠٩٧(  )٤١١٬١٤٠(   االستهالك المحمل للفترة/ للسنة
  ) ٨٧٧٬٢٠٣(  -   خسارة انخفاض في القيمة للفترة/ للسنة 

  ) ٢٬٦٠٥(  )١٠٬٤١١(   استبعادات
  )١٬٥٤٩٬٤٧٩(  -   إثبات عقد إيجار تمويلي

  ٢٩٬٠٠٨  -   ترجمة عمالت أجنبية
  ١١٬٩٨٢٬٣٧٧  ١٢٬٦٩٤٬٧٢٧   القيمة الدفترية في نهاية الفترة/ السنة

    
 

  الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية  - ٤
 

فيما يلي بيان مساهمة الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية في قائمة المركز المالي األولية  
وقائمتي الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة وبند "توزيعات األرباح المستلمة من الموحدة الموجزة 

  الشركات التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية" في قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة.
 
سبتمبر  ٣٠  

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
    

  ٦٬٥١٦٬٠٢٨  ٤٬٧٧٦٬٨٨٥   بداية الفترة/ السنة في 
  ٢٨٤٬٤٥٣  ٣١١٬١٧٠   الحصة في نتائج الفترة/ السنة 

  ) ٧٧٢٬٢١٧(  )١٬٥٧٩٬٨٦٤(   الحصة في الخسارة الشاملة األخرى للفترة/ للسنة 
  ١٬٦٢١٬٧٩٠  ٢٠١٬٦٣٠   إضافات خالل الفترة/ السنة 

  )٢٬٦١٤٬١٤٢(  -   عملية تجميع أعمال / فقدان سيطرة
  ) ٢٥٩٬٠٢٧(  )٦٣٬٧٩٥(   توزيعات أرباح خالل الفترة/ السنة

  ٤٬٧٧٦٬٨٨٥  ٣٬٦٤٦٬٠٢٦   في نهاية الفترة/ السنة 

    
شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية مدرجة ضمن  

  الموجودات غير المتداولة 
 

٥٬٢٩٣٬٨٦٧  ٥٬١١٩٬٩٧٢  
يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية مدرجة ضمن  شركات مستثمر فيها 

  المطلوبات غير المتداولة 
 
)٥١٦٬٩٨٢(  )١٬٤٧٣٬٩٤٦ (  

  ٤٬٧٧٦٬٨٨٥  ٣٬٦٤٦٬٠٢٦  
  
 
  النقدية وشبه النقدية  -٥
 

 

  كما في
سبتمبر  ٣٠ 

٢٠٢٠  

  كما في
ديسمبر   ٣١ 

٢٠١٩  
    

  ١٬٤٣٣٬٢٨٦  ١٬٦٧٦٬٩٨٤   نقد في الصندوق ولدى البنوك
  ١٬٣٦٥٬٠٢٩  ٥٧٨٬٧٥٩   ودائع قصيرة األجل وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل 

  ٢٬٧٩٨٬٣١٥  ٢٬٢٥٥٬٧٤٣  
   



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الموجزة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

١٢ 

 
  القروض والتسهيالت طويلة األجل  -٦
 

سبتمبر  ٣٠  إيضاح  كما في
٢٠٢٠  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٩  

    
     القروض مع حق الرجوع:

  ١٬٨٢٥٬٨٨٧  ١٬١٩٦٬٧٤٨   تسهيالت متعلقة بمشاريع
  ١٬١٢٥  ١٬١٢٥   تسهيالت للشركات

     القروض بدون حق الرجوع:
  ١٤٬٩٢٢٬٥٤٤  ١٥٬٦٨٧٬٨٠٣   تسهيالت متعلقة بمشاريع

  ٣٬٠٠٢٬٦١٧  ٣٬٠٠٥٬٣٨٣   سندات شركة أكواباور مانيجمنت آند أنفستمنت ون
  ١٩٬٧٥٢٬١٧٣  ١٩٬٨٩١٬٠٥٩   إجمالي القروض والتسهيالت

  )٢٬٢٧١٬٢٢٩(  )١٬٦٧٩٬٥٢٨(   القسط المتداول الظاهر ضمن المطلوبات المتداولة ناقصاً : 
  -  )١٬١٨٥٬٢٣٣(  ١-٦  ناقصاً: قروض وتسهيالت طويلة األجل مصنفة كمتداولة 

  ١٧٬٤٨٠٬٩٤٤  ١٧٬٠٢٦٬٢٩٨   القسط غير المتداول الظاهر ضمن المطلوبات غير المتداولة 
    

والتســهيالت الظاهرة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة للمجموعة كـــــــ "تســهيالت مع حق يتم تصــنيف القروض  
الرجوع" أو "تســــهيالت بدون حق الرجوع". ويتم ضــــمان التســــهيالت بدون حق الرجوع في العادة من قبل الجهة المقترضــــة 

قات النقدية الخاصة بها دون حق الرجوع على الشركة بموجب أي (الشركة التابعة) من خالل الموجودات والحقوق التعاقدية والتدف
ضـمان. وتمثل التـسهيالت مع حق الرجوع القروض المباـشرة أو تلك التـسهيالت المضـمونة من قبل الـشركة. إن المطلوبات المالية 

عى المجموعة لتغطية الخاصـة بالمجموعة إما أن تكون مرتبطة بعمولة خاصـة ثابتة أو بهامش يزيد عن المعدالت ذات ال صـلة. تـس
  المخاطر العائمة طويلة األجل باستخدام المشتقات.

 
من الجهة المشترية  -بموجب اتفاقية شراء الطاقة  - ، أدى التأخير في الدفعات التعاقدية ١٩-بكوفيدرتبطة نتيجة المشكالت الم ١-٦

مستندات التمويل. وفقًا  ، مما أدى إلى اإلعسار  حدوث خرق فنيشركة التابعة") إلى  في إحدى الشركات التابعة للمجموعة ("ال
مع أن المشروع يتمتع بضمان حكومي على المبالغ المستحقة من الجهة المشترية، لم تطالب شركة المشروع بالضمان  و

المزيد من الوقت   لتغطية هذه المبالغ المحتجزة جزئيًا حيث أن الجهة المشترية لم ترفض سداد المبالغ المحتجزة ولكن طلبت
  ٣١٫١٢والوصول إلى  ٢٠٢٠من فبراير  تراكمل هذه الذمم المدينة، ورغم اللتسوية المبالغ المتأخرة. نظًرا لتأكيد تحصي

مليون لایر سعودي على مستوى الشركة التابعة في الفترة المالية، لم يتم احتساب أي مخصصات. ورغم طلب إدارة الشركة  
ات المقرضة بشأن هذا الخرق الفني، لم يتم الحصول على هذا اإلعفاء حتى تاريخ إعداد هذه القوائم  التابعة إعفاًء من الجه

  ١٬١٨٥المالية األولية الموحدة الموجزة. نتج عن عدم االلتزام بوثائق التمويل إعادة تصنيف القرض طويل األجل البالغ قدره  
  طلبات المعايير الدولية للتقرير المالي. مليون لایر سعودي إلى المطلوبات المتداولة وفقًا لمت

 
  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - ٧
 
  فيما يلي بياناً بالمعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة الهامة بتاريخ إعداد القوائم المالية:   ١-٧
 
  فترة التسعة أشهر المنتهية في   
  العالقةطبيعة   إيضاح 

 
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢٠  
سبتمبر  ٣٠

٢٠١٩  
      المعامالت:

  ١٬٦٦٩٬٦١٦  ١٬٩٥٥٬١٩٤  شركات منتسبة   إيرادات 
  ١٧٧٬٨٢٦  ٢٢٧٬٤٧٤   مشاريع مشتركة   أتعاب خدمات
  ٦٬٣٦٦  ٣١٬٢٣١  مشروع مشترك   إيرادات تمويل

  ٣٬٥١٦  ٣٬٤١٤  شركات منتسبة  ١٢  أعباء مالية على قرض من جهة ذات عالقة 
تعويضات كبار موظفي اإلدارة بما في ذلك مكافأة أعضاء مجلس 

  اإلدارة
 

-  ٢٤٬٦٥٠  ١٥٬٨٣٦    



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الموجزة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

١٣ 

 
  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)  - ٧
 
  القوائم المالية (تتمة):فيما يلي بياناً بالمعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة الهامة بتاريخ إعداد    ١-٧
 
  الرصيد كما في    

سبتمبر   ٣٠    مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
٢٠٢٠  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٩  

      متداولة 
  ١١٠٬٩٨٠  ١٤٧٬٥١١  مشروع مشترك  (أ)   شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

  ٥٢٬٠٨١  ٤٠٬٥٤١  مشروع مشترك  (أ)   شركة رابغ للكهرباء
  ٤٣٬٨١٧  ٣٤٬٤١٢  مشروع مشترك  (أ)   للمياه والكهرباء شركة الشقيق 

  ٣١٬٤٢٩  ٥٦٬٤٤٠  مشروع مشترك  (أ)   شركة الشعيبة للمياه والكهرباء
  ١٠٬٠٨٦  ١٥٬٨٤٩  مشروع مشترك  (أ)   شركة مشروع توسعة الشعيبة 

  ١٢٢٬٧٥١  ١٠٢٬٥٥٣  مشروع مشترك  (أ)   شركة هجر إلنتاج الكهرباء
  ١٬٠١٣  ٥٬٥٩٥  مشروع مشترك  (أ)   ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت أكوا جوس إليكتريك 

  ٣٤٬٤٩٥  ٣٥٬٤١٣  مشروع مشترك  (ح)   شركة ظفار للتشغيل والصيانة 
  ٣٠٬٠٩٤  ١٠٤٬٩٣٣  مشروع مشترك  (أ)   المرحلة األولى  – الحسيان للطاقة 

  ٧٬٣٥٥  ٨٬١٠٨  مشروع مشترك  (ح)    أكوا باور الواحة الثالثة
  ١٤٬٦١٧  ١٤٬١٦٧  مشروع مشترك  (أ)   للطاقة نور 

  ٨٩٬٥٤٨  ١١٨  مشروع مشترك  (د)   شركة الطويلة رو لتحلية المياه ذ.م.م
  ٥٠٬٤٦٨  ٨٩٠  مشروع مشترك  (د)   محطة نقاء لتحلية المياه 

  ٢٧٬٤٣١  ٣٧٬١٤١  مشروع مشترك  (أ)   مشروع خالدي في المملكة المغربية 
  ٥٬٦١٩  ٦٬٢٤٥  مشروع مشترك  (أ)   الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية  

  ٦٬٦٢٤  ٨٬١٦٨  مشروع مشترك  (أ)   شركة أكواباور سول أفريقيا بوكبورت سي أس بي باور بالنت ليمتد
  ٢٬٠٤٦  ١٬٠٦٩  مشروع مشترك  (أ)   شركة هايا للطاقة وتحلية المياه 

  ١٠٬٨٤٩  ١٨٬٨٩٧  مشروع مشترك  (أ)   شركة الظهيرة للتوليد
  ٧٬١٢٤  ١٤٬٤٩٧  مشروع مشترك  (أ)   شركة شيناس للتوليد 

  -  ٢٨٬٦١٥  مشروع مشترك  (د)   شركة شمس الظهيرة للتوليد 
  ٤٬٢٧٢  ٥٣٨  مشروع مشترك  (ح)   الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء

  ٧١٬٤٥٧  ٥٤٬٢٣٦  شركات منتسبة   جهات ذات عالقة أخرى 
   ٧٣٤٬١٥٦  ٧٣٥٬٩٣٦  

      غير متداولة: 
  ٦١٬٦١٢  ٦١٬٦١٢  مشروع مشترك    (هـ)   المرحلة األولى  – الحسيان للطاقة 

  ٤٩٬٦٤٦  ٢٨٬٨٥٧  مشروع مشترك  (و)   أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت 
   ١١١٬٢٥٨  ٩٠٬٤٦٩  

 
      مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

      متداولة: 
  ١٩٬٩٦٤  ١٨٬٨٤٩  مشروع مشترك  (ز)   شركة اكواباور أفريقيا هولدينجز ليمتد

   ١٩٬٩٦٤  ١٨٬٨٤٩  
     

      غير متداولة: 
  ٧٨١٬٠٣٥  ٧٨١٬٠٣٥  مشروع مشترك  (ب)   شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة 

  ٧٩٬١٦٧  ٨٣٬٧٩٤  -  (ج)   قروض من مساهمي األقلية في شركة تابعة 
   ٨٦٠٬٢٠٢  ٨٦٤٬٨٢٩  
 
تشتمل هذه األرصدة بشكل رئيسي على المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة إلى الشركة الوطنية األولى القابضة    )أ

  (والشركات التابعة لها) مقابل خدمات التشغيل والصيانة المقدمة إلى الجهات ذات العالقة بموجب عقود التشغيل والصيانة.   
 

التي ال يوجد تاريخ  وفي بعض الحاالت، تشتمل هذه األرصدة أيًضا على الدفعات المدفوعة مقدًما إلى الجهات ذات العالقة 
    محدد لسدادها. 



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الموجزة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

١٤ 

 
  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)  - ٧
 
للطاقة المتجددة القابضة المحدودة اتفاقية قرض قابل للتحويل، بموجبها تم إقراض    ، أبرمت شركة أكواباور٢٠١٨خالل عام     )ب

المبالغ المسحوبة بموجب تلك االتفاقية إلى أكواباور جلوبال سيرفسيسز، شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وذلك من خالل  
مليون لایر سعودي إلى أكواباور جلوبال  ١٬٣٦١٫٢اتفاقية إقراض بين المساهمين في المجموعة. وقد تم إقراض مبلغ قدره 

بعد ذلك على الرصيد القائم. تم  ٪٣٫٤سنويًا عن الثمانية عشر شهًرا األولي و  ٪٤٫٣هولدينغز ويحمل عمولة بمعدل قدره 
  ضمان القرض من قبل أكوا باور (أي حق الرجوع إلى أكوا باور).

 
من حصص    ٪ ٤٩مليون لایر سعودي مقابل القرض، وهو ما يمثل عوًضا لقاء بيع    ٥٨٠٫٦، تم تسوية مبلغ قدره  ٢٠١٩خالل  

  المجموعة في شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة. 
 
أغسطس    ٣١سداد في  يمثل هذا البند قروض المساهمين إلى شركة ايه سي إف للطاقة المتجددة المحدودة. تستحق القروض ال   )ج

  سنوياً.  ٪٥٫٧٥، وتحمل عمولة قدرها  ٢٠٢٤
 
  يمثل هذا البند مبلغ مستحق لقاء أتعاب التطوير واسترداد التكاليف المتكبدة نيابة عن المشروع المشترك.    )د
 
عمولة. وطبقًا لشروط يمثل الرصيد دفعة مقدمة ثانوية إلى جهات ذات عالقة وال يوجد تاريخ محدد لسدادها وال تحمل أي   )ه

  االتفاقية، لن يتم سداد الدفعة المقدمة إال بعد فترة قدرها سنة على األقل. وعليه، تم إظهار الرصيد كموجودات غير متداولة.
 
يمثل هذا البند مبلغ مستحق إلى الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك) لقاء خدمات تشغيل وصيانة تم   )و

. وخالل الفترة ٢٠٢٣ها إلى شركة المشروع وفقا التفاقيات التشغيل والصيانة. سوف يستحق هذا المبلغ السداد في تقديم
  مليون لایر سعودي بشأن هذا الرصيد.  ٢٤٫٩، قامت المجموعة بتجنيب مخصص قدره ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠المنتهية في 

 
فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية لقاء تحويل تكلفة   يمثل هذا البند المبالغ المستحقة الدفع إلى شركة مستثمر   )ز

  تطوير مشاريع.
 
  يمثل الرصيد دفعات مقدمة إلى جهات ذات عالقة وال يوجد تاريخ محدد لسدادها.   )ح
 
  االحتياطيات األخرى  -٨
 

  كانت حركة االحتياطيات األخرى كما يلي:
 

احتياطي تغطية 
مخاطر التدفقات 

-٨النقدية (إيضاح 
١(  

احتياطي ترجمة 
العمالت األجنبية

الحصة في الدخل الشامل 
اآلخر للشركات المستثمر 
فيها التي يتم المحاسبة 
عنها وفقاً لطريقة حقوق 

  الملكية
  )١-٨(إيضاح 

إعادة قياس 
التزامات 
المنافع 
  اإلجمالي  أخرى  المحددة

       
  ) ٧١٧٬٩٠٠(  ) ٢٧٬١٨٠(  ) ٩٣٤(  ) ٢٤٢٬٥٣٣(  ) ٣٣١٬٨٧٦(  ) ١١٥٬٣٧٧(  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد كما في 

  ) ٨٩٠٬٥٨٢(  -  ١٣  ) ٩٨٧٬٥٢٠(  ٢٤٢٬٠٤٨  ) ١٤٥٬١٢٣(  التغيرات خالل الفترة

  ) ١٬٦٠٨٬٤٨٢(  ) ٢٧٬١٨٠(  ) ٩٢١(  ) ١٬٢٣٠٬٠٥٣(  ) ٨٩٬٨٢٨(  ) ٢٦٠٬٥٠٠(  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠الرصيد كما في 

       
  ) ١٬٣٦١٬٢٣٦(  ) ٢٧٬١٨٠(  ) ١٩٬١٨٥(  ) ٩٧١٬٩٧٥(  ) ٢٩٬٧٢١(  ) ٣١٣٬١٧٥(  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد كما في 

  ) ١٬٩٣٥٬٤٢٧(  -  ١٢٬٠٥٠  ) ١٬٥٧٩٬٨٦٤(  ) ٤٨٥(  ) ٣٦٧٬١٢٨(  التغيرات خالل الفترة
معاد تدويره إلى الربح أو الخسارة عن  

  ١٬٨٨١  -  -  -  ٢١٬٣٥٨  ) ١٩٬٤٧٧(  )٤-١٦موجودات معدة للبيع (إيضاح 

  ) ٣٬٢٩٤٬٧٨٢(  ) ٢٧٬١٨٠(  ) ٧٬١٣٥(  ) ٢٬٥٥١٬٨٣٩(  ) ٨٬٨٤٨(  ) ٦٩٩٬٧٨٠(  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠الرصيد في  
 
يتعلق هذا البند بشكل رئيسي بالتغيرات في القيمة السوقية ألدوات تغطية المخاطر (مقايضات أسعار العموالت) بعد خصم  ١-٨

  الضريبة المؤجلة المتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة. 
  



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الموجزة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

١٥ 

 
  الزكاة والضريبة  -٩
 

  المبالغ المثبتة في الربح أو الخسارة  ١-٩
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

  سبتمبر  ٣٠
  

لفترة التسعة أشهر المنتهية في   
  سبتمبر  ٣٠

    
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
     

 ٤٤٬٤٦٣ ١٣٥٬٦٢٧ ٢١٬٠٣١ ٤٦٬٠٣٦  الزكاة والضريبة الحالية 
) ٦٦٬٧٤٥(  الضريبة المؤجلة   ١٨٩٬٨٠١( ٥٬٠٣٣ (  ٧٬٢٧٢ 

) ٢٠٬٧٠٩(  الزكاة والضريبة (المستردة) / المحملة    ٥٤٬١٧٤( ٢٦٬٠٦٤ (  ٥١٬٧٣٥ 
) ١١٢(  ناقصاً: الضريبة المستردة / (المحملة) / من العمليات المتوقفة   )٣٬٧٥٥(  ٣٬١٩٧( ٤٬١٨٣(  

الزكاة والضريبة (المستردة) / المحملة الظاهرة في الربح أو   
  الخسارة 

)٢٠٬٨٢١ (  ٤٩٬٩٩١( ٢٢٬٣٠٩ (  ٤٨٬٥٣٨ 

 
  أكواباور

، استلمت الشركة ربًطا زكويًا ٢٠٢٠. خالل يوليو  ٢٠١٩قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية/الضريبية عن كافة السنوات حتى   
مليون لایر   ٧٨٤متضمنًا صافي التزام زكوي إضافي قدره    ٢٠١٨  -  ٢٠٠٩من الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") للفترات من  

  ٢٠١٣حتى  ٢٠٠٩مليون لایر سعودي من هذا االلتزام الزكوي اإلضافي المقدر بالسنوات من  ٣٥٠ه سعودي.  ويتعلق مبلغ قدر
والتي تعتبر قد سقطت المطالبة عنها بالتقادم وفقًا لمدة التقادم المقدرة بخمس سنوات في الالئحة التنفيذية للزكاة. كما يتعلق مبلغ 

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى  ٢٠١٨حتى  ٢٠١٤زكوي اإلضافي بالسنوات من مليون لایر سعودي من هذا االلتزام ال ٤٣٤قدره 
، قامت الشركة بتقديم اعتراض لدى الهيئة على الربوط المذكورة. ٢٠٢٠عدم تطبيق الئحة الزكاة بشكل صحيح. وفي أغسطس 

التعديالت التي أجرتها الهيئة   ، قامت الشركة بقبول بعض٢٠١٨حتى  ٢٠١٤وفيما يتعلق بااللتزام اإلضافي المقدر للسنوات من 
في نقاش الشركة دخلت . مليون لایر سعودي من التزام الزكاة قبل تقديم االعتراض ٣٣على الربوط وقامت بسداد مبلغ قدره 

في   للبتيوما المنصوص عليها وفقاً لما يقتضيه القانون  ٩٠في غضون فترة  بخصوص الربطمع الهيئة  لوصول التفاق نهائيل
يوماً قد انتهت دون التوصل إلى أي تسوية  ٩٠أبلغت الهيئة أن فترة الـ ،٢٠٢٠نوفمبر ١٨. وفي ات التي قدمتها الشركة االعتراض

مع المستوى األول من لجنة االستئناف الضريبي من ديسمبر لتقديم مزيد من االستئناف    ١٦  حتى  يوما أي   ٣٠نهائية. الشركة لديها  
  .خالل األمانة العامة للجنة االستئناف

  

 ٨٥بقيمة  مخصص بتكوينمع مستشاري الضرائب، قامت الشركة  وخارجيا داخليا الشركة  التقييم الذي حصلت عليهبناء على 
مليون   ٥٢، تم توفير مبلغ قدره ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠تقييم. وفي مليون لایر) مقابل هذا ال ٣٣مليون لایر (بما في ذلك المبلغ المدفوع 

   مقابلة ما قد تتعرض له الشركة من ربوطل  ٢٠١٨-٢٠٠٩مقابل التقييم العام للفترة  المخصصاتلایر سعودي من 
 

  ٣٠المنتهية في  وذلك مقابل فترة التسعة أشهر  مليون لایر سعودي    ٦٫٥وحتى تاريخه، قامت الشركة أيًضا بتجنيب مخصص قدره  
  مقابل االلتزامات الزكوية .  ٢٠٢٠سبتمبر 

 
  الربوط الزكوية والضريبية الهامة  ٢-٩
 

  شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء
مطالبة فيها بضريبة وزكاة وضريبة استقطاع إضافية  ٢٠١٣حتى  ٢٠٠٧أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط لألعوام 

 سعودي، بما في ذلك غرامات تأخير. وقد قامت الشركة بتقديم اعتراض على الربوط الصادرة. خالل  مليون لایر ١٠٫٧قدرها 
تواصلت الهيئة مع الشركة وطلبت منها رفع االعتراض إلى األمانة العامة للجان الضريبية. إن االعتراض قيد النظر حاليًا   ٢٠١٩

  من قبل األمانة العامة للجان الضريبية.
 

مليون لایر سعودي. وقد   ٤٧تطالب فيه بزكاة وضريبة إضافية قدرها    ٢٠١٧ئة العامة للزكاة والدخل أيًضا ربًطا لعام  أصدرت الهي
مليون لایر سعودي. قامت الشركة   ٢٫٥قدمت الشركة اعتراًضا على هذا الربط وقامت الهيئة بناًء عليه بتعديل قيمة الربط لتصبح 

  للجان الضريبية. برفع االعتراض إلى األمانة العامة
 

   



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الموجزة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

١٦ 

  
  ( تتمة) الزكاة والضريبة  -٩
  

  ( تتمة ) الربوط الزكوية والضريبية الهامة ٢-٩
  

  نوماك السعودية
. خالل السنوات السابقة، استلمت الشركة الربوط الزكوية من  ٢٠١٩قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن كافة السنوات حتى  

مليون لایر سعودي. وخالل   ٧٫٧متضمنة مطالبة بزكاة إضافية قدرها    ٢٠١٢حتى    ٢٠٠٨الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من  
مليون لایر سعودي. وقد قامت الشركة    ٤٫٤ربط معدل لهذه السنوات نتج عنه مطالبة أقل بقيمة قدرها    ، قامت الهيئة بإصدار ٢٠١٧

قامت الشركة بتقديم اعتراض على قرار بتقديم اعتراض لدى الهيئة على هذا الربط المعدل. وقامت الهيئة برفض هذا االعتراض. 
. وقد كانت ٢٠٢٠بية التابعة لألمانة العامة للجان الضريبية في فبراير الهيئة لدى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضري

ولم يصدر القرار من قبل اللجنة بعد.  ٢٠٢٠الجلسة النهائية لدى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية في أغسطس 
عتبار، يجب أال يزيد المبلغ المستحق وبأخذ محاضر اجتماع جلسات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بعين اال

. ومع ذلك، يحق للشركة تقديم اعتراض ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠مليون لایر سعودي مقابل هذا الربط للفترة المنتهية في  ٤نظاميًا عن 
صص قدره على هذا القرار (فور صدوره) لدى اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية. وقد قامت الشركة بتجنيب مخ

  مليون لایر سعودي لقاء هذا الربط. ٢
 

يتضمن مطالبة بزكاة   ٢٠١٦حتى    ٢٠١٣من الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من    ، استلمت الشركة ربًطا زكويًا٢٠١٨خالل  
مليون لایر سعودي. وقد قامت الشركة بتقديم اعتراض لدى الهيئة على هذا الربط. وقامت الهيئة برفض هذا  ٧٫٦إضافية قدرها 

في المخالفات والمنازعات الضريبية التابعة لألمانة االعتراض. قامت الشركة بتقديم اعتراض على قرار الهيئة لدى لجنة الفصل 
لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية النظر في هذا االعتراض بعد.  تبدأ . لم ٢٠٢٠العامة للجان الضريبية في يناير 

  مليون لایر سعودي لقاء هذا الربط.  ٢وقد قامت الشركة بتجنيب مخصص قدره 
 
  ٣من قبل الهيئة بعد. ومع ذلك، قامت الشركة بتجنيب مخصص قدره   ٢٠١٩حتى  ٢٠١٧لم يتم إصدار الربوط عن السنوات من  

لقاء الزكاة على االستثمارات األجنبية. كما قامت الشركة أيًضا بتجنيب مخصص  ٢٠١٨و  ٢٠١٧مليون لایر سعودي عن عامي 
  . ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ة في مليون لایر سعودي للفترة المنتهي ١٫٥قدره 

 
  أخرى 

إن الربوط الزكوية والضريبية األخرى المتعلقة بالشركات التابعة للشركة والشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً    
  لطريقة حقوق الملكية ال تعتبر هامة لغرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 

 
  اإليرادات   -١٠

 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في     إيضاح   

  سبتمبر  ٣٠
فترة التسعة أشهر المنتهية في  

  سبتمبر  ٣٠
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ١٬٤٣٢٬٥٦٦  ١٬٤٥٩٬٨٤١  ٣٦٥٬٧٧٤  ٦٠٩٬٦٨١   ١-١٠  خدمات مقدمة               
  ٩١٦٬٣٥٦  ١٬١٥٣٬٦٨٦  ٣٢٧٬٨٢٥  ٤٠٨٬٧٦٥   ٢-١٠  بيع كهرباء 
  ١٦٢٬١١٤  ٧٩٦٬١٤٢  ٧٩٬٥٥٧  ٢٧٣٬٧٠٢   ٢-١٠  بيع مياه         
  ٢٨١٬١٦٧  ٢٢٨٬٣٤١  ٧٩٬٩٧٥  ٧٥٬٠٠١   ٣-١٠  دخل عقد إيجار تمويلي  

  
 ٢٬٧٩٢٬٢٠٣  ٣٬٦٣٨٬٠١٠  ٨٥٣٬١٣١  ١٬٣٦٧٬١٤٩  

 
يتم إثبات اإليرادات من تقديم الخدمات الفنية وخدمات التشغيل والصيانة عند تقديم الخدمات المتعاقد عليها. يتم إثبات  ١-١٠

  اإليرادات من أتعاب التطوير عند احتسابها.
 

يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن توريد المياه المحالة والطاقة عند الوفاء بالتزام األداء ويكون ذلك عادةً عند تسليم المياه  ٢-١٠
  وفقًا لشروط اتفاقيات شراء المياه والطاقة أو اتفاقيات شراء الطاقة أو اتفاقيات شراء المياه. للعمالءالمحالة والطاقة  

 
د اإليجار التمويلي على مدى فترة العقد ويتم توزيعه على الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دخل عق إطفاءيتم  ٣-١٠

  دوري ثابت على صافي االستثمار القائم للمجموعة بشأن عقد اإليجار.
  



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الموجزة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

١٧ 

  
  خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى، صافي  -١١

  
فترة الثالثة أشهر المنتهية  

  سبتمبر ٣٠في 
فترة التسعة أشهر 

  سبتمبر ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ٨٧٧٬٢٠٣  -  -  -  خسارة انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات          

  ٣٬٠٠٠  -  -  -  خسارة انخفاض في قيمة الشهرة 
  -  ١١٬٨٧٩  -  ١١٬٨٧٩  تعويضات أضرار، بعد خصم المبالغ المستردة

 ٨٨٠٬٢٠٣  ١١٬٨٧٩  -  ١١٬٨٧٩  
 
 

تتعلق خسارة االنخفاض في القيمة باالنخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالشركات التابعة للمجموعة 
  على النحو التالي: 

 
  شركة أكواباور بركاء اس ايه او جي ("بركاء"):

إن اتفاقيات شراء المياه والطاقة الحالية الخاصة بأكوا باور بركاء والمتعلقة بمحطات الطاقة والتناضح العكسي ("المحطات") تنتهي 
. ونظًرا لعدم التأكد من تجديد العقود في هذه المرحلة، فقد تم إجراء تقويم انخفاض في القيمة طبقًا للمعايير ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

ير المالي وذلك الختبار القيمة القابلة لالسترداد للمحطات مقابل قيمتها الدفترية. وبناًء على التقويم الذي أجرته المجموعة  الدولية للتقر
، فقد انخفضت القيمة القابلة لالسترداد للمحطات عن قيمتها الدفترية بمبلغ قدره ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

ودي. تم إثبات هذا األثر في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة للفترة الحالية طبقًا لمعيار المحاسبة  مليون لایر سع  ٧٨٩٫٥
  ) "االنخفاض في قيمة الموجودات".٣٦الدولي (

 
بموجبها تحقيق المنافع االقتصادية  تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس القيمة الحالية ألنها تعكس بصورة أدق الطريقة التي يتوقع  

ية  التي يتضمنها األصل من قبل المنشأة. تم تحديد كافة التدفقات النقدية المستقبلية وفق أفضل تقديرات اإلدارة بشأن اإلجراءات المستقبل
  لية للتدفقات النقدية المستقبلية.عند تقدير القيمة الحا   ٪٨٫٢التي قد تقوم بها بركاء. وقد تم استخدام معدل خصم لما قبل الضريبة قدره 

 
  شركة بوارج الدولية لتحلية المياه ("بوارج"):

ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين. وعليه، نظًرا لعدم التأكد بشأن المزيد من  ٢٠١٧لقد انتهت اتفاقية الشراء الخاصة بشركة بوارج في   
الموجودات بالكامل.  إن خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة العمليات، قررت إدارة بوارج انخفاض قيمة 

  مليون لایر سعودي. ٨٧٫٧تبلغ  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠األولية الموحدة الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 
 

  األعباء المالية، صافي  -١٢
 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في    إيضاح   

  سبتمبر  ٣٠
فترة التسعة أشهر المنتهية في  

  سبتمبر  ٣٠
   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ٥٦٢٬٦٧٩  ٧٣٩٬٣٣٤  ١٨٤٬٠٨٨  ٢٣٤٬١٨٢   أعباء مالية على القروض       

  ٢٨٬٦٧٥  ٢٨٬٤٨٥  ١٣٬٧١٤  ١٤٬٠١٠   أعباء مالية على خطابات ضمان 
  ٣٬٥١٦  ٣٬٤١٤  ١٬١٧٢  ١٬١٣٨  ١-٧   أعباء مالية على قروض من جهة ذات عالقة 

  ١٥٬٦٣٠  ٣٣٬٧٦٢  ٢٬٠٣٢  ٧٬٣٦٠   أعباء مالية أخرى 

 
 ٦١٠٬٥٠٠  ٨٠٤٬٩٩٥  ٢٠١٬٠٠٦  ٢٥٦٬٦٩٠  

  
  
  
  
  
 



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الموجزة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

١٨ 

  
  ربح السهم  -١٣

 

  فيما يلي تحليالً بالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة (باآلالف):   ١-١٣
 

 
فترة الثالثة أشهر  

  سبتمبر   ٣٠المنتهية في 
فترة التسعة أشهر  

  سبتمبر   ٣٠المنتهية في 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

    
  ٦٤٥٬٧٦٣  ٦٤٥٬٧٦٣  ٦٤٥٬٧٦٣  ٦٤٥٬٧٦٣  األسهم العادية المصدرة كما في 

     
  ٦٤٥٬٧٦٣  ٦٤٥٬٧٦٣  ٦٤٥٬٧٦٣  ٦٤٥٬٧٦٣  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة 

    
 

  تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض على النحو التالي:    ٢-١٣
 

  ١٣٥٬٠٥١  ٨٤٩٬٨٩٥  ٨٧٬٢٨١  ٥٢٤٬٢٤٦  صافي ربح الفترة المتعلق بالمساهمين في الشركة األم 
     
  ١٠٣٬١٢٥  ٨٣٨٬٨٠٠  ٥٥٬٣٥٥     ٥٤٦٬٧٠٧  ربح الفترة من العلميات المستمرة المتعلق بالمساهمين في الشركة األم  

     
  ٠٫٢١  ١٫٣٢  ٠٫١٤  ٠٫٨١  الربح األساسي والمخفض للسهم العائد للمساهمين في الشركة األم (باللایر السعودي) 

     
الربح األساسي والمخفض للسهم من العمليات المستمرة العائد للمساهمين في   

  الشركة األم (باللایر السعودي) 
٠٫١٦  ١٫٣٠  ٠٫٠٩  ٠٫٨٥  

 
 

  التعهدات وااللتزامات المحتملة   -١٤
 

مشتركة صادرة بشأن ، كان لدى المجموعة التزامات محتملة قائمة على شكل خطابات ضمان وضمانات  ٢٠٢٠سبتمبر    ٣٠كما في  
مليار لایر  ١٠٫٥٧: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي ( ١٠٫٨٣التسهيالت البنكية لشركات المشاريع وضمانات أداء قدرها 

سعودي). يشتمل الرصيد أيضاً على حصة المجموعة في التزامات الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة 
  حقوق الملكية.

  
  فيما يلي تحليالً لاللتزامات المحتملة كما بتاريخ إعداد القوائم المالية:

  

 

  كما في
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢٠  

  كما في
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
     

  ٢٬٩٢٣٬٦٧٩  ٣٬٧١٠٬٨٨٨    ضمانات بشأن قروض مرحلية أو اعتمادات مستندية
  ٧٬٦٤٧٬٦٦٥  ٧٬١٢٠٬٠٩٦    سندات واعتمادات مستندية وتعهدات والتزامات محتملة أخرى 

   ١٠٬٥٧١٬٣٤٤  ١٠٬٨٣٠٬٩٨٤  
 

في إحدى الشركات التابعة للمجموعة، وهي الشركة المركزية لتوليد الكهرباء، طالب مورد الوقود ("مصفاة البترول األردنية") 
تأخر سداد فواتير الوقود مليون لایر سعودي) كعمولة على  ٥٥٤٫٧: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٥٦٨٫٥بمبلغ قدره 

الشهرية. تنص اتفاقية توريد الوقود المبرمة مع المورد على أنه يحق للمورد الحصول على عمولة نتيجة التأخر في سداد الفواتير 
أن ) من اتفاقية توريد الوقود تنص أيًضا على ٣-١٣يوًما من تاريخ الفاتورة. ومع ذلك، فإن المادة ( ٤٥غير المسددة وذلك بعد 

الشركة المركزية لتوليد الكهرباء غير مسؤولة عن عدم األداء بموجب اتفاقية توريد الوقود، وأنها ال تعتبر متأخرة في السداد وذلك 
بالقدر الذي يكون فيه عدم األداء أو التأخر في السداد ناتج عن الجهة المشترية ("الشركة الوطنية للكهرباء"). ونظًرا ألن التأخر في  

دفوعات الوقود للموّرد ناتج عن التأخر في استالم إيرادات الوقود من الشركة الوطنية للكهرباء، فإن المورد، بموجب العقد، سداد م
ليس لديه أي أساس للمطالبة بأي عمولة تأخير من الشركة المركزية لتوليد الكهرباء. وعليه، ترى اإلدارة ومستشارها القانوني 

اتفاقية توريد الوقود الموقعة بين المورد والشركة المركزية لتوليد الكهرباء، فإن المورد ليس لديه أي المستقل بأنه وفقًا لشروط 
  أساس تعاقدي للمطالبة بهذه المبالغ. وبالتالي، لم يجنب أي مخصص لها في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 

  
 
  
  



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الموجزة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

١٩ 

  
  ( تتمة )   التعهدات وااللتزامات المحتملة  -١٤

  

فيما يتعلق بشركات المجموعة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية ("الشركات المستثمر فيها") تقوم 
فيما . ومن المرجح أن ترفع الهيئة مطالبة إضافية  ٢٠١٨حتى    ٢٠٠٩الهيئة العامة للزكاة والدخل حاليا بمراجعة الزكاة لألعوام من  

يتعلق بالزكاة والضريبة لألعوام السابقة. وبالنسبة لألعوام التي رفعت الهيئة بشأنها مطالبات إضافية، فقد قامت الشركات المستثمر 
فيها بتقديم اعتراض على هذه الربوط وتعتقد أنه سيتم تأييد موقفها من قبل اللجنة االستئنافية وستحصل الشركات المستثمر فيها على 

كامل من سداد أي من تلك المطالبات. في بعض الحاالت، وافقت الشركات المستثمر فيها على تسوية المبالغ على أساس إعفاء 
التسويات المتفق عليها مسبقًا مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويجري حاليًا االنتهاء من هذه التسويات. وعليه، تم بالفعل تجنيب 

لتسويات في القوائم المالية للشركات المستثمر فيها. يتم إثبات حصة المجموعة في الزكاة والضريبة مخصص للمبالغ المتعلقة بهذه ا
المحملة حاليا على الشركات المستثمر فيها في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة باإلضافة الى الحصة في صافي 

  نتائج الشركات المستثمر فيها.
 

في خالف مع المقاولين بشأن تعويضات األضرار. للمجموعة اك إحدى الشركات التابعة والمشاريع المشتركة إضافة الى ذلك، هن
محتملة مقابل   موجوداتأو  مخصصاتلم يُعترف بأي  لذلك إيجابية،اإلدارة تحقيق نتيجة  وقد تم إحالة المسألة إلى التحكيم وتتوقع

  الموجزة.  األولية الموحدةالمالية  القوائمهذه ذلك في 
 

 األحداث الالحقة  -١٥
  

بعد نهاية الفترة، قامت المجموعة وفقاً لطبيعة نشاطها بإبرام اتفاقيات متعددة أو تجري التفاوض بشأنها. ال تتوقع اإلدارة أن يكون 
  ونتائجها بتاريخ إعداد القوائم المالية. لهذه االتفاقيات أي أثر جوهري على قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة للمجموعة 

 
 

  األمور الهامة خالل الفترة  -١٦
 

") ال يزال في تطور وازدياد. ١٩  )، فإن تفشي فيروس كرونا المستجد ("كوفيد١-٦بخالف ما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح (  ١-١٦
وال يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى أثر ذلك على األعمال التجارية واالقتصادية ويتوقف ذلك على التطورات 
المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق في الوقت الحالي، مثل معدل انتقال الفيروس وحجم ومدى فعالية اإلجراءات 

هدف احتوائه. ونظًرا لعدم التأكد المستمر من األثر االقتصادي، فإنه من غير الممكن إجراء تقدير موثوق به لألثر المتخذة ب
الناتج عن ذلك بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. وهذه التطورات قد تؤثر على النتائج المالية 

  المالي للمجموعة.  المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع
 

إن المجموعة بصدد إصدار صكوك في المملكة العربية السعودية لتمويل متطلبات حقوق ملكية أحد المشاريع في المملكة   ٢-١٦
العربية السعودية. لم يتم االنتهاء بعد من صياغة الشروط واألحكام الخاصة بالصكوك بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية  

  األولية الموحدة الموجزة. 
 

جلس إدارة المجموعة على الطرح العام األولي إلدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول). وقد قامت  وافق م  ٣-١٦
اإلدارة بتعيين مستشارين خاصين لتنفيذ اإلجراءات الالزمة لتقديم الطلب إلى هيئة السوق المالية في المملكة العربية 

  السعودية.
 

رمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء مع إنرجي ديفلوبمنت جي ام بي اتش بشأن بيع حصتها ، أب٢٠١٩ديسمبر  ١٤بتاريخ  ٤-١٦
بالكامل في أكوا باور سي اف كاراد بي في بارك إي أيه دي ("كاراد"). لم يتم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة 

موجودات والمطلوبات المتعلقة بشركة كراد  ، بلغت ال٢٠٢٠سبتمبر  ١٠. كما في ٢٠٢٠سبتمبر  ١٠بعملية البيع كما في 
مليون   ٢١٫٩مليون لایر سعودي، على التوالي. سجلت المجموعة خسارة قدرها  ٤٣٣٫٤مليون لایر سعودي و  ٤٩٩٫٦

  لایر سعودي من هذا البيع الذي تم احتسابه كموجودات معدة للبيع في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة. 
 

خالل الفترة، تم اختبار الممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة ببعض الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً  ٥-١٦
لطريقة حقوق الملكية وشركة تابعة للمجموعة ("الموجودات") للتأكد من االنخفاض في القيمة.  تم إجراء اختبار االنخفاض 

قيمة الدفترية لكل أصل بالقيمة القابلة لالسترداد التي تم تحديدها بناًء على حساب القيمة الحالية  في القيمة من خالل مقارنة ال
واستخدام معدل  سنة،    ٢٢-١١تغطي فترة تتراوح بين  باستخدام توقعات التدفقات النقدية ذات الصلة استناًدا إلى التوقعات المالية.  

الحالية أعلى من القيمة الدفترية لكافة الموجودات. وعليه، لم تكن هناك حاجة إلثبات الحظت اإلدارة أن القيمة ٪. ٥ خصم 
  أي انخفاض في قيمة أي من الموجودات.

  
  
  



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الموجزة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

٢٠ 

 
 ( تتمة )   األمور الهامة خالل الفترة  -١٦

  
لجدول أدناه تأثر القيمة إن احتساب القيمة الحالية أكثر حساسية لالفتراضات الخاصة بالمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. يوضح ا

  الحالية بالتغييرات المبينة أدناه، مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة:
 
 

  المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
األثر على الربح أو      

  الخسارة خالل الفترة
  ) ٢٠٬١٢١(      نقاط أساس ١٠الزيادة بواقع     

  ) ٥٦٬٥٢٥(      نقطة أساس  ٥٠الزيادة بواقع 
  ) ١٠٠٬٦٥٣(      نقطة أساس  ١٠٠الزيادة بواقع 

 
  تمثل األرقام المدرجة في الجدول أعاله حصة أكواباور فقط. 

 
  القطاعات التشغيلية  -١٧

 

تمشياً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية الخاصة بالمجموعة، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن نشاطات المجموعة. تتكون 
  -عمليات المجموعة من اآلتي: 

 

  قطاع التوليد (الطاقة والمياه)
المشاريع عقود طويلة األجل مع جهات مشترية   يشتمل هذا القطاع على مشاريع الطاقة والمياه العاملة أو قيد اإلنشاء حالياً. إن لهذه

  ذات تصنيف ائتماني جيد.
 

  الخدمات 
يشتمل هذا القطاع على تقديم الخدمات المتنوعة لقطاعات األعمال األخرى، بما في ذلك خدمات التشغيل والصيانة لقطاع التوليد 

مثل العقود طويلة األجل لشركات المشاريع التي تندرج   بموجب عقود طويلة األجل. إن لعقود خدمات التشغيل والصيانة نفس المدة
ضمن قطاع التوليد. تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج العمليات لوحدات األعمال بصورة مستقلة لغرض اتخاذ القرار بشأن توزيع الموارد  

  وتقويم األداء.
  

اإليرادات المتداخلة بين القطاعات عند توحيد القوائم يتم تقويم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة لكل قطاع. يتم حذف 
  المالية. 

 
 

  قطاع التوليد 
  (الطاقة والمياه) 

العمليات    الخدمات 
  المتوقفة* 

  اإلجمالي 

      ٢٠٢٠  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في   التسعة لفترة 
 ٣٬٧٠١٬٠١٤ ٦٣٬٠٠٤ ١٬٤٥٦٬٩٩٨ ٢٬١٨١٬٠١٢  إيرادات خارجية 

 ٤٩٢٬٥٩٠ - ٤٩٢٬٥٩٠ -  القطاعات إيرادات بين 

 ٤٬١٩٣٬٦٠٤ ٦٣٬٠٠٤ ١٬٩٤٩٬٥٨٨ ٢٬١٨١٬٠١٢  إجمالي اإليرادات  
     

 ٨٦٧٬١٩٠ ١٬٣٤٠ ٢٨٤٬٦٥١ ٥٨١٬١٩٩  ربح القطاع قبل الزكاة والضريبة وخسارة االنخفاض في القيمة 
 ٨٢٥٬٩٣١ ٢٠٬٩٣٦ ٢٣٦٬٧٩٢ ٥٦٨٬٢٠٣  مالية العباء صافي األ

) ٦٬٥٤٨(   -  ٢٤٬١٦٧  عمالت أجنبية خسارة تحويل صافي    ١٧٬٦١٩ 
 ٤٣١٬٣٧٣ ١٣٬٢٧٥ ٦٠٬٧٨٢ ٣٥٧٬٣١٦  استهالك 

الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها 
  وفقًا لطريقة حقوق الملكية 

٣١١٬١٧٠   -  ٢٣٬٤٦٠ ٢٨٧٬٧١٠ 

      
      ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠كما في 

 ٣٧٬٨٤٦٬٩٠٢   -  ٦٬٣٢٢٬٨٤٠ ٣١٬٥٢٤٬٠٦٢  إجمالي موجودات القطاع 
الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة  

  حقوق الملكية 
٣٬٦٤٦٬٠٢٦   -  ٦٠٬٢٢٥ ٣٬٥٨٥٬٨٠١ 

 ١٬١٣٣٬٩٠١   -  ٦٣٬٥٧٩ ١٬٠٧٠٬٣٢٢  إضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات
 ٢٨٬٤٧٦٬٩٠٩   -  ٦٬٣٢٤٬٩٣٣ ٢٢٬١٥١٬٩٧٦  إجمالي مطلوبات القطاع 

     
  
  



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الموجزة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

٢١ 

  
  ( تتمة)  القطاعات التشغيلية  -١٧

  

 
 

  قطاع التوليد 
  (الطاقة والمياه) 

العمليات    الخدمات 
  المتوقفة* 

  اإلجمالي 

      ٢٠١٩  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في   التسعة لفترة 
 ٣٬١١٥٬٧٧٨ ٣٢٣٬٥٧٥ ١٬٤٣٠٬٠٣٤ ١٬٣٦٢٬١٦٩  إيرادات خارجية 

 ٢٣٢٬٠٨٢ - ٢٣٢٬٠٨٢ -  إيرادات بين القطاعات 

 ٣٬٣٤٧٬٨٦٠ ٣٢٣٬٥٧٥ ١٬٦٦٢٬١١٦ ١٬٣٦٢٬١٦٩  إجمالي اإليرادات  
     

 ٧٦٥٬٠٥٣ ٩٬٧٢٧ ٨٢٬١٠٣ ٦٧٣٬٢٢٣  ربح القطاع قبل الزكاة والضريبة وخسارة االنخفاض في القيمة 
) ٨٨٠٬٢٠٣(  انخفاض القيمة (خسارة)   - - )٨٨٠٬٢٠٣ (  

 ٨٠٣٬٥٠٣ ١٩٣٬٠٠٣ ٢٣٩٬٥٣٩ ٣٧٠٬٩٦١  مالية العباء صافي األ
 ٣١٬٧٣١ ٧٬٩٠٠ ٤٧ ٢٣٬٧٨٤  تحويل عمالت أجنبية(أرباح) خسارة  صافي  

 ٢٧٧٬١٣٨ ٨٦٬٣٩٠ ١٨٬٥٦١ ١٧٢٬١٨٧  استهالك 
الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها 

  وفقًا لطريقة حقوق الملكية 
٢٩٢٬٦٨٣ ٥٬٩٨٣ ١٣٬٥٢٨ ٢٧٣٬١٧٢ 

      
      ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠كما في 

 ٣٧٬٧٢١٬٢٨٣ ٤٧٥٬٤٠٢ ٧٬٢٣٠٬٢٢٣ ٣٠٬٠١٥٬٦٥٨  إجمالي موجودات القطاع 
الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة  

 ٤٬٧٧٦٬٨٨٥ - ٥٣٬٣٣٨ ٤٬٧٢٣٬٥٤٧  حقوق الملكية 
 ٢٬٠٤٥٬٨٧٦ - ٣٦٬١٣٦ ٢٬٠٠٩٬٧٤٠  واآلالت والمعداتإضافات إلى الممتلكات 
 ٢٧٬١١٥٬٩٠٦ ٣٧٣٬٠٢٧ ٥٬٤٤٠٬٢١٣ ٢١٬٣٠٢٬٦٦٦  إجمالي مطلوبات القطاع 

     
  * يتعلق ذلك بقطاع التوليـد (الطاقة والمياه). 

  
األخرى. يتم تحديد أسعار المعامالت تتضمن اإليرادات بين القطاعات اإليرادات المتعلقة بخدمات التشغيل والصيانة والخدمات الفنية  

  بين القطاعات من قبل شركاء آخرين في المشاريع.
 

يقع المركز الرئيسي للشركة في المملكة العربية السعودية. فيما يلي بيان إيرادات المجموعة والربح بعد الضريبة والموجودات 
ً لطريقة حقوق الملكية في والمطلوبات التي ساهمت بها الشركات التابعة والشركات المستثمر  فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا

 المملكة العربية السعودية وفي الخارج:
الربح/ (الخسارة) بعد    اإليرادات  

  الضريبة 
    ٢٠٢٠  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في   التسعة لفترة 

 ٦٤١٬٣٤٧ ١٬٤٤٥٬٤٢٥  المملكة العربية السعودية 
 ٢٨١٬٥١٦ ٢٬٢٥٥٬٥٨٩  في الخارج 

 ٩٢٢٬٨٦٣ ٣٬٧٠١٬٠١٤ 

    ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعة لفترة  
 ٣٠٣٬٣٥٤ ٩٤٥٬٨٥٤  المملكة العربية السعودية 

) ٤٧٠٬٢٤٠( ٢٬١٦٩٬٩٢٤  في الخارج   
 ١٦٦٬٨٨٦( ٣٬١١٥٬٧٧٨ (  

  
  إجمالي المطلوبات   إجمالي الموجودات   

    ٢٠٢٠ سبتمبر  ٣٠كما في 
 ١٠٬٦٨٦٬١٩٧ ١٧٬٢٠٠٬٨٣٣  العربية السعودية المملكة 

 ١٧٬٧٩٠٬٧١٢ ٢٠٬٦٤٦٬٠٦٩  في الخارج 

 ٢٨٬٤٧٦٬٩٠٩ ٣٧٬٨٤٦٬٩٠٢ 

    ٢٠١٩ ديسمبر  ٣١كما في 
 ٨٬٨٣٥٬٤٣٧ ١٤٬٦٧٨٬٦٢٩  المملكة العربية السعودية 

 ١٨٬٢٨٠٬٤٦٩ ٢٣٬٠٤٢٬٦٥٤  في الخارج 

 ٢٧٬١١٥٬٩٠٦ ٣٧٬٧٢١٬٢٨٣ 



  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الموجزة (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

٢٢ 

  
  أرقام المقارنة   -١٨

 
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية. فيما يلي ملخًصا لعمليات إعادة التصنيف تم 

  ضمن قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة:
 
 

  البنود 
عمليات إعادة    كما ورد سابًقا 

  التصنيف 
كما ورد في هذه القوائم  

  المالية 
     موجودات غير متداولة     

  ١١٬٩٨٢٬٣٧٧  )٥٤٬٣٩٤(  ١٢٬٠٣٦٬٧٧١  ممتلكات وآالت ومعدات 
  ٢٬٠٥٩٬٢٠٥  ٥٤٬٣٩٤  ٢٬٠٠٤٬٨١١  موجودات غير ملموسة 

    
     موجودات متداولة 

  ٢٬٩٥٣٬٨٠٢  )٤٦٬٢١٨(  ٣٬٠٠٠٬٠٢٠  مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون 
  ٧٣٤٬١٥٦  ١٩٬٩٦٤  ٧١٤٬١٩٢  عالقة مبالغ مستحقة من جهات ذات 

    
     المطلوبات غير المتداولة 

  ١٢٩٬٨٢٧  )٤٦٬٢١٨(  ١٧٦٬٠٤٥  إيرادات مؤجلة  
    

     المطلوبات المتداولة 
  ١٩٬٩٦٤  ١٩٬٩٦٤  -  مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة  
 

  اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة -١٩
 

 ربيع الثاني ٢٥(الموافق  ٢٠٢٠ديسمبر ١٠تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
 هـ).  ١٤٤٢


