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 لتقنية المياه والطاقةشركة الخريف 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 2020سبتمبر  30كما في 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  19إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 سبتمبر 30
2020 

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 2019 

 لاير سعودي
 )مراجعة( )غير مراجعة( إيضاح 
 ──── ─────────── ─────────── 

    الموجودات
    الموجودات غير المتداولة

   62,680,145  67,306,906 4  ممتلكات وآالت ومعدات
   4,168,542  4,721,000  موجودات حق االستخدام

  ─────────── ─────────── 
   66,848,687 72,027,906  إجمالي الموجودات غير المتداولة

  ─────────── ─────────── 
    الموجودات المتداولة

   26,955,266 25,765,088  مخزون
   112,716,201 146,906,518 5  موجودات عقود

 182,351,425 233,883,336 6  مدينون تجاريون ومصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات متداولة أخرى
   17,059,045 42,635,061  أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

  ─────────── ─────────── 
   339,081,937 449,190,003  إجمالي الموجودات المتداولة

  ─────────── ─────────── 
   405,930,624 521,217,909  إجمالي الموجودات

  ═══════════ ═══════════ 
    حقوق الملكية والمطلوبات

    حقوق الملكية
   80,000,000 250,000,000 7  رأس المال 

   19,065,309            -        احتياطي نظامي
 116,807,696 12,362,625  مبقاةأرباح 

 ( 598,711) ( 598,711)  إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين
  ─────────── ─────────── 

   215,274,294 261,763,914  إجمالي حقوق الملكية
  ─────────── ─────────── 

    المطلوبات غير المتداولة
   32,268,879 36,448,575  المحددة للموظفينالتزامات المنافع 

   3,902,371 3,550,994  التزامات إيجار
 -        53,035,714 10  قروض ألجل 

  ─────────── ─────────── 
   36,171,250  93,035,283  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

  ─────────── ─────────── 
    المطلوبات المتداولة

   246,164 951,450  التزامات إيجار
   55,729,085 6,208,773 11  مبالغ مستحقة إلى الشركة األم 

 98,509,831 93,001,687  دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 
            -       66,256,802 10  قروض قصيرة األجل 

  ─────────── ─────────── 
   154,485,080 166,418,712  المطلوبات المتداولةإجمالي 

  ─────────── ─────────── 
   190,656,330  259,453,995  إجمالي المطلوبات

  ─────────── ─────────── 
   405,930,624 521,217,909  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

  ═══════════ ═══════════ 
 

  
 



 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  19إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر 

 )غير مراجعة(  

  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر 

 )غير مراجعة(  

 إيضاح 
       2020 

 لاير سعودي 
    2019 

 لاير سعودي   
     2020 

 لاير سعودي 
      2019 

 لاير سعودي 
 ──── ──────── ──────── ──────── ──────── 

  297,455,704   380,265,018  112,650,444 129,498,003 12 اإليرادات 
 (211,732,199) ( 274,853,027) (82,066,964) ( 96,680,724) 13 تكلفة اإليرادات  

  ──────── ──────── ──────── ──────── 

  85,723,505    105,411,991  30,583,480   32,817,279   إجمالي الربح 

  
   

 
 (867,722) ( 1,507,907) (375,726) ( 375,009)  مصاريف بيع وتوزيع 

 (16,602,161) ( 19,110,548) (5,692,541) ( 6,985,909)  مصاريف عمومية وإدارية 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 

  68,253,622    84,793,536  24,515,213   25,456,361   ربح العمليات 

     
 

 (4,464,506) ( 2,862,673) (1,530,548) ( 960,953)  تكاليف تمويل  
 2,357,448 386,882 (64,654) 180,811 14 إيرادات )مصاريف( أخرى، صافي 

 42,593 44,880 5,860 20,821  ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 

  66,189,157    82,362,625  22,925,871   24,697,040   ربح الفترة قبل الزكاة 
      

 -       -       -       -       15 الزكاة  

  ──────── ──────── ──────── ──────── 

  66,189,157    82,362,625  22,925,871   24,697,040   ربح الفترة 
      

 -       -       -       -        الدخل الشامل اآلخر  
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

  66,189,157    82,362,625  22,925,871   24,697,040   إجمالي الدخل الشامل للفترة 

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

      
     9 الربح األساسي والمخفض للسهم: 

  ربح العلميات للسهم 
                       

1.02   
                        

0.98  
                        

3.39   2.73  
  ════════ ════════ ════════ ════════ 

  ربح السهم  
                       

0.99   
                        

0.92  
                        

3.29   2.65  
  ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 



 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 الموجزةقائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية  
 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  19إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 رأس المال  

 لاير سعودي
 االحتياطي النظامي

 لاير سعودي 
 األرباح المبقاة

 لاير سعودي 

إعادة قياس التزامات 
المنافع المحددة  

 للموظفين
 لاير سعودي 

 اإلجمالي
 لاير سعودي

 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 
 2019سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 
   

 
 

 123,221,066 ( 924,570) 34,253,064 9,892,572 80,000,000 )مراجعة( 2019يناير  1كما في 
      

 66,189,157 -       66,189,157 -       -       ربح الفترة
 -       -       -       -       -       الدخل الشامل اآلخر 

      
 66,189,157 -       66,189,157 -       -       إجمالي الدخل الشامل 

 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 
 189,410,223 ( 924,570) 100,442,221 9,892,572 80,000,000 )غير مراجعة( 2019سبتمبر  30كما في 

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

 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 

   
 

 

 215,274,294 ( 598,711) 116,807,696 19,065,309 80,000,000 )مراجعة( 2020يناير  1كما في 
      

 82,362,625 -       82,362,625 -       -       ربح الفترة
 -       -       -       -       -       الدخل الشامل اآلخر 

      
 82,362,625 -       82,362,625 - -       إجمالي الدخل الشامل 

 -       -       (116,807,696) ( 19,065,309) 135,873,005 (7محول إلى رأس المال )إيضاح  
 34,126,995 -       -       -       34,126,995 ( 11و   7محول من مبلغ مستحق إلى المالك إلى رأس المال )إيضاح  

 ( 70,000,000) -       ( 70,000,000) -       -       (8توزيعات أرباح )إيضاح 
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

 261,763,914 (598,711) 12,362,625 -       250,000,000 )غير مراجعة( 2020سبتمبر  30كما في 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

  
 



 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة  
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  19إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 2020سبتمبر 30 
 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

 2019 سبتمبر 30
 لاير سعودي

 )غير مراجعة(
  ───────── ───────── 

    األنشطة التشغيلية 
 66,189,157 82,362,625  ربح الفترة قبل الزكاة 

    التعديالت لتسوية الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل إلى صافي التدفقات النقدية: 
 10,425,560 12,865,889  استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
  - 400,059  استهالك موجودات حق االستخدام
 ( 42,593) (44,880)  ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 3,686,905 4,409,516  المحددة للموظفينمخصص المنافع 
 4,464,506 2,862,673  تكاليف تمويل

  ───────── ───────── 
  102,855,882 84,723,535 

    تعديالت رأس المال العامل: 
 20,147,687 (51,531,911)  مدينون تجاريون ومصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 (2,598,158)  1,190,178   مخزون
 9,086,848 (5,508,144)   دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

 ( 90,804,323) (34,190,317)   موجودات عقود
  ───────── ───────── 

 20,555,589 12,815,688  التدفقات النقدية من العمليات
    

 (4,464,506) (2,862,673)   تكاليف تمويل مدفوعة
 (1,052,299) (229,820)   برنامج المنافع المدفوعة للموظفين

  ───────── ───────── 
 15,038,784 9,723,195           صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  ───────── ───────── 
    األنشطة االستثمارية 

 ( 16,559,648) (17,594,568)   ومعدات وآالت شراء ممتلكات
 -       (952,517)  شراء موجودات حق االستخدام

 100,760  146,798   ومعدات وآالتمتحصالت من بيع ممتلكات 
  ───────── ───────── 

 ( 16,458,888) (18,400,287)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
  ───────── ───────── 

    األنشطة التمويلية 
 ( 769,732) 353,909  إضافة التزامات إيجار )مسددة(

 -       257,069,802  قروض مستلمة
 ( 20,000,000) (137,777,286)  قروض مسددة

 2,172,957 (65,393,317)  مبالغ مستحقة إلى جهة ذات عالقة
  - (20,000,000)  توزيعات أرباح مدفوعة

  ─────────  ───────── 
 ( 18,596,775) 34,253,108  صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التمويلية

  ───────── ───────── 
 ( 20,016,879) 25,576,016  الزيادة/ )النقص( في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق  

    
 36,949,745 17,059,045  األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بداية الفترة

  ───────── ───────── 
 16,932,866 42,635,061  األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية الفترة

  ═════════ ═════════ 

    المعامالت غير النقدية الهامة:                                                       
    

  - 50,000,000                        توزيعات أرباح مدفوعة من خالل رصيد جهة ذات عالقة   
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 معلومات حول الشركة -1
 

مملوكة  شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة )شركة مساهمة سعودية مقفلة( )"الشركة"(، كانت سابقا شركة ذات مسئولية محدودة 
من قبل شخص واحد )انظر اإليضاح أدناه(، وهي مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

(. يقع المكتب المسجل للشركة في طريق الملك عبد العزيز 1991سبتمبر    1هـ )الموافق  1412صفر    22وتاريخ    1010085982
قبل مساهمين    من  % 19من قبل شركة مجموعة الخريف )"الشركة األم"(، ومملوكة بنسبة    %81إن الشركة مملوكة بنسبة    الرياض.  -

 آخرين. 
 

تزاول الشركة أعمال المياه والصرف الصحي وصيانتها وأعمال الطرق ومقاوالت المباني واألعمال الصناعية والميكانيكية  
وتشغيل وصيانة المراكز الطبية والمستشفيات والمطارات والتخلص من  وااللكترونية والبحرية ونظافة المدن والمباني ونظافة 

 النفايات ومكافحة التلوث البيئي.
 

(، وافق مجلس اإلدارة على خطة الطرح العام األولي للشركة من خالل طرح 2020يونيو    7هـ )الموافق    1441شوال    15بتاريخ  
م طلب وتسجيل األوراق المالية في هيئة السوق المالية وإدراجها من  % من أسهم الشركة للطرح العام األولي عن طريق تقدي30

 خالل السوق المالية السعودية )تداول(.
  
 أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للشركة           -2

 

 أسس اإلعداد  2-1
 

تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي وعلى أساس مبدأ  
االستمرارية، باستثناء مكافأة نهاية الخدمة للموظفين التي تم تحديدها على أساس عمليات احتساب القيمة الحالية االكتوارية. تم عرض 

 المالية األولية الموجزة باللاير السعودي، باعتباره العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة، ما لم يرد خالف ذلك.   هذه القوائم 
 

(، قرر مالك شركة مجموعة الخريف بتحويل الشركة من  2020مايو    11هـ )الموافق  1441رمضان    18وفقًا لقرار المالك بتاريخ  
(، وافقت وزارة التجارة 2020يونيو    9هـ )الموافق  1441شوال    17بتاريخ    مساهمة مقفلة.شركة ذات مسؤوليه محدودة إلى شركة  

تظل السنة المالية للشركة  واالستثمار على تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤوليه محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. 
 دة محاسبية جديدة.كما هي نظًرا ألن تغيير الشكل القانوني لم ينتج عنه إنشاء وح

 

(، وافق مجلس اإلدارة على خطة الطرح العام األولي للشركة من خالل طرح 2020يونيو    7هـ )الموافق    1441شوال    15بتاريخ  
% من أسهم الشركة للطرح العام األولي عن طريق تقديم طلب وتسجيل األوراق المالية في هيئة السوق المالية وإدراجها من  30

 المالية السعودية )تداول(.   خالل السوق 
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الشركة  2-2
 

ة تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوي 
لم تقم الشركة  .2020يناير  1، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباراً من 2019ديسمبر  31للشركة للسنة المنتهية في 

 ق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.بالتطبي

لكن ليس لها أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة. تم  2020يسري العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في عام 
 (. 34لمحاسبة الدولي )اإلفصاح عن طبيعة وأثر هذه التغيرات أدناه وفقًا لمتطلبات لمعيار ا

 

 (: تعريف األعمال3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
( أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجارية، فإنه يجب أن تتضمن أي 3توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

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

الموجزة للشركة، لكنها قد تؤثر على  الالزمة لتحقيق المخرجات. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية
 الفترات المستقبلية في حالة إبرام الشركة أي عمليات تجميع أعمال. 



 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة   
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 2020سبتمبر  30
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 أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للشركة )تتمة(  -2
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الشركة )تتمة(   2-2
 

 النسبية(: تعريف األهمية 8( ومعيار المحاسبة الدولي )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
يوضح التعريف الجديد أن "المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر إغفالها أو تحريفها أو حجبها 
على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر 

 ومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية." معل
 

توضح التعديالت أن األهمية النسبية تتوقف على طبيعة وحجم المعلومات، سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى،   
ن يؤثر على القرارات التي يتخذها  في سياق القوائم المالية. أن "تحريف المعلومات يكون جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أ

وقع المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة وليس من المت
 أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليها.

 

 2018مارس  29اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ 
إن اإلطار المفاهيمي ليس معياًرا وال تُلغي المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر. يتمثل الغرض من 
اإلطار المفاهيمي في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير، ومساعدة الُمعِدِّين على تطوير سياسات محاسبية 

 ت التي ال يوجد فيها معيار ساري، ومساعدة جميع الجهات على فهم المعايير وتفسيرها.متسقة في الحاال
 

يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات محدثة ومعايير إثبات للموجودات والمطلوبات، ويوضح   
 وائم المالية للشركة. بعض المفاهيم الهامة. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على الق 

 

 االستثمارات في الترتيبات المشتركة -3
 

قامت الشركة بالمشاركة في بعض المشاريع )التي تم تنفيذها من خالل مشروع مشترك غير مسجل(، حيث قامت الشركة والشريك 
في المشروع المشترك اآلخر بالتعهد بتنفيذ نشاط اقتصادي يخضع للسيطرة المشتركة. تم تصنيف الترتيبات المشتركة غير المسجلة  

ف حقوقًا في الموجودات والتزامات بشأن المطلوبات المتعلقة بالترتيبات، كعمليات مشتركة. في  هذه، والتي بموجبها يكون لألطرا
القوائم المالية المرفقة، تقوم الشركة بإظهار الموجودات الخاصة بها، بما في ذلك حصتها في كافة الموجودات المقتناة بصورة مشتركة، 

فة المطلوبات المتكبدة بصورة مشتركة، وإيراداتها بما في ذلك حصتها في اإليرادات والمطلوبات الخاصة بها، بما في ذلك حصتها في كا
 من بيع الناتج من قبل العمليات المشتركة، ومصاريفها بما في ذلك حصتها في أي مصاريف متكبدة بصورة مشتركة.

 
، قامت الشركة بالمشاركة في بعض المشاريع )التي تم تنفيذها من خالل مشروع مشترك غير مسجل(، 2017و 2015خالل عامي 

حيث قامت الشركة والشريك في المشروع المشترك اآلخر بالتعهد بتنفيذ نشاط اقتصادي يخضع للسيطرة المشتركة. تم تصنيف 
راف حقوقًا في الموجودات والتزامات بشأن المطلوبات المتعلقة الترتيبات المشتركة غير المسجلة هذه، والتي بموجبها يكون لألط

بالترتيبات، كعمليات مشتركة. في القوائم المالية المرفقة، تقوم الشركة بإظهار الموجودات الخاصة بها، بما في ذلك حصتها في كافة  
كافة المطلوبات المتكبدة بصورة مشتركة،  الموجودات المقتناة بصورة مشتركة، والمطلوبات الخاصة بها، بما في ذلك حصتها في 

وإيراداتها بما في ذلك حصتها في اإليرادات من بيع الناتج من قبل العمليات المشتركة، ومصاريفها بما في ذلك حصتها في أي مصاريف 
 متكبدة بصورة مشتركة.

 

 فيما يلي بياناً بالترتيبات المشتركة الخاصة بالشركة. 
 نسبة الملكية شطة الرئيسيةاألن الموقع اسم المنشأة

   2020 2019 
     

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

المملكة العربية 
 السعودية

 تشغيل وصيانة
 

 49% 49 % 

     

مشروع تشغيل وصيانة مشروع نقل مياه الصرف  
 وضواحيهاالصحي المعالجة إلى منطقة الرياض 

المملكة العربية 
 السعودية

 تشغيل وصيانة
 

 49% 49 % 

 

 



 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة   
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 2020سبتمبر  30
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 االستثمار في الترتيبات المشتركة )تتمة(   -3
 

 القوائم المالية الملخصة للعمليات المشتركة   3-1

 

 

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

مشروع تشغيل 
وصيانة مشروع نقل 

مياه الصرف الصحي  
المعالجة إلى منطقة 
 اإلجمالي الرياض وضواحيها

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2020سبتمبر  30
 ───────── ───────── ───────── 

 18,950,297 10,043,111 8,907,186 إجمالي الموجودات المتداولة 
 (14,101,966) (7,626,156) (6,475,810) إجمالي المطلوبات المتداولة 

 ───────── ───────── ───────── 

 4,848,331 2,416,955 2,431,376 صافي الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    
    2020سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

    
 3,957,834 3,957,834 -        إيرادات 

 (3,368,659) (3,368,659) -        تكلفة اإليرادات
 (10,480) -        (10,480) مصاريف عمومية وإدارية 

 ───────── ───────── ───────── 

 578,695 589,175 (10,480) )خسارة(/ ربح الفترة
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 

 

مشروع تشغيل وصيانة 
محطات معالجة مياه 
الصرف في الهدى  

 المكرمةوأرانا بمكة 

مشروع تشغيل 
وصيانة مشروع نقل 

مياه الصرف الصحي  
المعالجة إلى منطقة 
 اإلجمالي الرياض وضواحيها

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2019ديسمبر  31
 ───────── ───────── ───────── 

 14,923,865 5,915,321 9,008,544 إجمالي الموجودات المتداولة 
 ( 10,654,226) (4,087,541) (6,566,685) المطلوبات المتداولة إجمالي 

 ───────── ───────── ───────── 

 4,269,639 1,827,780 2,441,859 صافي الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    
    2019سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

    
 5,521,950 4,320,091 1,201,859 إيرادات 

 (5,649,907) (3,851,368) (1,798,539) تكلفة اإليرادات
 ( 64,987) (27) ( 64,960) مصاريف عمومية وإدارية 

 65,756 -    65,756 إيرادات أخرى 
 ───────── ───────── ───────── 

 ( 127,188) 468,696 ( 595,884) )خسارة(/ ربح الفترة
 ═════════ ═════════ ═════════ 



 
 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة   

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 2020سبتمبر  30
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 الممتلكات واآلالت والمعدات          -4

 المقدرة للموجودات الحتساب االستهالك هي كما يلي:إن األعمار اإلنتاجية 

 سنوات 7 األثاث والتركيبات سنة  20 المباني
 سنوات 5 السيارات سنوات 7 اآلالت الثقيلة     

 

 السيارات األثاث والتركيبات اآلالت المباني 

 اإلجمالي
 2020سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

 اإلجمالي
 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 ────────── ────────── ──────── ─────── ──────── ──────── التكلفة  
         180,689,748 205,367,180   74,246,228    12,649,910   115,822,622    2,648,420  في بداية السنة  
   28,823,210   17,594,568    5,418,385    421,251   11,717,982    36,950  إضافات  
 ( 4,717,579)  (541,450)  ( 35,500) ( 52,752) ( 453,198)      -       استبعادات  

 571,801     -           -           -           -           -       استحواذ على قسم    
 ──────── ──────── ─────── ──────── ────────── ────────── 

 205,367,180  222,420,298    79,629,113    13,018,409    127,087,406    2,685,370  في نهاية الفترة
 ──────── ──────── ─────── ──────── ────────── ────────── 
       االستهالك المتراكم: 

 131,534,231  142,687,035    46,867,583    7,765,650    86,221,401    1,832,401  في بداية الفترة     
 14,410,840  12,865,889    6,510,272    899,500    5,361,624    94,493  المحمل للفترة 

 (3,715,902) (439,532)  ( 14,200)  ( 19,935) ( 405,397)      -       استبعادات    
 457,866     -           -           -           -           -       استحواذ على قسم     

 ──────── ──────── ─────── ──────── ────────── ────────── 
 142,687,035  155,113,392    53,363,655    8,645,215    91,177,628    1,926,894  في نهاية الفترة

 ──────── ──────── ─────── ──────── ────────── ────────── 
       صافي القيمة الدفترية 

  67,306,906  26,265,458   4,373,194   35,909,778   758,476  )غير مراجعة( 2020سبتمبر  30
 ════════ ════════ ═══════ ════════ ══════════  

 62,680,145    27,378,645    4,884,260    29,601,221    816,019  )مراجعة(  2019ديسمبر  31
 ════════ ════════ ═══════ ════════  ══════════ 



 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 2020سبتمبر  30
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 موجودات العقود           -5

 

 

 سبتمبر 30
2020 

 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
2019 

 لاير سعودي
 )مراجعة(

  ───────── ───────── 
 75,447,439  112,716,201   الرصيد االفتتاحي 

 423,228,466 380,265,018  قيمة األعمال المنفذة
 (385,959,704) (346,074,701)  مطالبات مرحلية

  ───────── ───────── 
  146,906,518 112,716,201 
  ═════════ ═════════ 

 

 تتعلق موجودات العقود بحقوق الشركة في استالم العوض لقاء األعمال المنجزة ولم يتم تقديم فواتير بها بتاريخ إعداد القوائم المالية.
 العقود أقل من سنة. تبلغ أعمار كافة أرصدة 

 

 المدينون التجاريون والمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى -6

 

 

 سبتمبر 30
 2020 

 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31
 لاير سعودي

 )مراجعة(

  ───────── ───────── 
 144,038,290  177,053,852   مدينون تجاريون
 7,700,533  9,186,495   محتجزات مدينة

 (4,526,301) (4,526,301)   ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
  ───────── ───────── 
  181,714,046 147,212,522 

 ً  28,008,996 40,289,550  مصاريف مدفوعة مقدما
 5,395,660 8,379,689  دفعات مقدمة للموردين

 1,734,247 3,500,051  مدينون آخرون
  ───────── ───────── 
  233,883,336 182,351,425 
  ═════════ ═════════ 

 

تشتمل الذمم المدينة على مبالغ    يوماً.  90إلى    30إن الذمم المدينة التجارية غير مرتبطة بعمولة وتتراوح فترة استحقاقها عموماً من  
 مليون لاير سعودي(.  127:  2019ديسمبر    31مليون لاير سعودي، مستحقة من جهات حكومية وشبه حكومية )  155بإجمالي قدره  

 

 رأس المال -7
 

  80,000,000(، قام المالك بزيادة رأسمال الشركة من 2020مارس  18هـ )الموافق 1441رجب  23وفقًا لقرار المالك بتاريخ 
لاير سعودي من األرباح المبقاة  170,000,000لاير سعودي من خالل تحويل مبلغ  250,000,000لاير سعودي إلى 

واالحتياطي النظامي وجزء من المبالغ المستحقة إلى حساب المالك إلى حساب الزيادة المقترحة في رأس المال. وقد تم االنتهاء من  
 . 2020بالزيادة في رأس المال خالل يونيو عام اإلجراءات النظامية المتعلقة 

(، قامت شركة مجموعة الخريف 2020مايو  11هـ )الموافق 1441رمضان  18وفقًا التفاقيات المساهمين وقرار المالك بتاريخ 
الخريف، على لاير سعودي للسهم إلى المساهمين األفراد وشركة نماء  10سهم بقيمة  1,250,000سهم و 3,500,000بتحويل 

التوالي. باإلضافة إلى ذلك، قرر المالك تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. تم  
 . 2020االنتهاء من اإلجراءات النظامية لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة خالل يونيو 

 

 



 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 رأس المال )تتمة(  -7
 

سهم قيمة، كل سهم  80.000: 2019ديسمبر  31لاير سعودي )  10سهم، قيمة كل سهم  25,000,000من يتكون رأس المال 
 لاير سعودي(. إن رأس المال موزع على النحو التالي:  1,000

 

 2020سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31
 )مراجعة(

  
 عدد األسهم

 رأس المال
 عدد األسهم  لاير سعودي

 رأس المال 
 لاير سعودي 

 ————— ————— ————— ————— 

 80,000,000 80,000 202,500,000 20,250,000 شركة مجموعة الخريف 
 -      -      35,000,000 3,500,000 مساهمون أفراد 

 -      -      12,500,000 1,250,000 شركة نماء الخريف
 

————— ————— ————— ————— 
 25,000,000 250,000,000 80,000 80,000,000 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 توزيعات األرباح        -8
 

مليون لاير سعودي   20توزيعات األرباح النقدية البالغ قدرها  2020سبتمبر  27اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
 لاير سعودي للسهم(.  0.8)
 

مليون لاير سعودي  50توزيعات األرباح النقدية البالغ قدرها  2020يونيو  29اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
 . 2020لاير سعودي للسهم( خالل النصف األول من عام  2)
 

 ربح السهم -9  
  

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. يتم احتساب ربح السهم األساسي العائد للمساهمين على أساس 

يتم احتساب ربح السهم المخفض وذلك بتعديل ربح السهم األساسي للمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي كان من  
 المفترض إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخفضة. 

 

 
 

 لفترة الثالثة أشهر 
 سبتمبر 30المنتهية في 

 لفترة التسعة أشهر
 سبتمبر  30المنتهية في  

 2020 2019 2020 2019 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
 ————— ————— ————— ————— 

   68,253,623   84,793,536  24,515,213  25,456,361  ربح العمليات للفترة )لاير سعودي(
     

   66,189,157   82,362,625  22,925,871  24,697,040  ربح الفترة )لاير سعودي( 

المتوسط المرجح لعدد األسهم المستخدم 
كمقام عند احتساب ربح السهم األساسي 

 (7والمخفض )إيضاح 

 
 
 

25,000,000 

 
 
 

25,000,000 

 
 
 

25,000,000 

 
 
 

25,000,000 
ربح السهم األساسي والمخفض من ربح  

 العمليات للفترة )لاير سعودي(
                       

1.02  
                        

0.98   
                        

3.39  
                

2.73   
ربح السهم األساسي والمخفض من ربح  

 الفترة )لاير سعودي(
                       

0.99  
                        

0.92   
                        

3.29  
                

2.65   
    

 لم يكن هناك أي بنود تخفيض تؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم.
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 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 2020سبتمبر  30
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 القروض          -10
 2020سبتمبر  30   

 لاير سعودي 
 )غير مراجعة( 

 2019ديسمبر  31
 لاير سعودي 

 )مراجعة( 
 ───────── ───────── 

   متداولة 

 -       66,256,802  قروض قصيرة األجل  
 ───────── ───────── 
   

   غير متداولة 

 -       53,035,714 قروض ألجل 
 ───────── ───────── 
   
   فيما يلي بيان الحركة في القروض: 

   

 -       -       2020يناير  1الرصيد كما في 
 -       ( 257,069,802) قروض تم الحصول عليها خالل الفترة/ السنة 

 -       137,777,286 مدفوعات خالل الفترة/ السنة 
 ───────── ───────── 

 -       ( 119,292,516) 2020سبتمبر  30الرصيد في 
 ═════════ ═════════ 

                
 قصيرة األجلقروض 

حصلت الشركة على قروض قصيرة األجل من أحد البنوك المحلية، والتي تستحق السداد خالل تسعة أشهر أو أقل من سنة وتحمل 
% سنويًا. إن هذه القروض مضمونة بضمانات شخصية 1.50معدل عمولة وفقًا ألسعار الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور( زائًدا  

 المساهمين والتنازل عن متحصالت العقود.من قبل 
 

 قروض ألجل
حصلت الشركة على قروض ألجل من أحد البنوك المحلية، يستحق السداد على أقساط ربع سنوية متساوية وتحمل عمولة بأسعار 

 متغيرة. إن هذه القروض مضمونة بضمانات شخصية من قبل المساهمين والتنازل عن متحصالت العقود.
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة        -11
 

فيما يلي ملخًصا بالمعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية للشركة والمدرجة في القوائم المالية  
 األولية الموجزة:

 

 
 لفترة الثالثة أشهر  

 سبتمبر 30المنتهية في 
 لفترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30المنتهية في  
   2019 2020 2019 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة(   

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي طبيعة المعاملة  العالقة  الجهة ذات العالقة 
───────── ────── ───────── ─────── ─────── ──────── ─────── 

  360,450   420,300 120,150 180,000 تكلفة خدمات مشتركة الشركة األم شركة مجموعة الخريف

زيادة مقترحة في رأس   
 (7المال )إيضاح 

 
     - 

 
     - 34,126,995      - 

  216,000   216,000   72,000   72,000  إيجار أراضي  
  235,372,336   350,554,596  77,406,500   117,100,203  تمويل   



 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
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   المعامالت مع الجهات ذات العالقة )تتمة(          -11 
 

 
 

 
 لفترة الثالثة أشهر

 سبتمبر 30المنتهية في 
 أشهر التسعةلفترة 

 سبتمبر 30المنتهية في 
   2020 2019 2020 2019 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة(   

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي طبيعة المعاملة  العالقة              الجهة ذات العالقة
 ─────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 95,180 126,050 3,550 35,250 مبيعات جهة منتسبة     شركة الخريف التجارية
 4,384,429 4,111,059 266,857 2,058,402 مشتريات  
       
ة     جهة منتسب شركة عبدهللا إبراهيم الخريف  90,000 90,000 30,000 30,000 أرضإيجار  

       
 - 6,600 - - مبيعات      جهة منتسبة شركة صناعات الخريف

       
شركة الخريف للبترول 

 المحدودة
 18,590 - - - مبيعات      جهة منتسبة

 372,310 166,238 135,575 166,238 مشتريات  
       

شركة المركز السعودي لقطع 
 الغيار المحدودة

 659,556 88,607 81,366  60,488    مشتريات          جهة منتسبة

       
شركة الخريف لحلول 

 الطباعة
 169,180 93,290 38,565   42,455   مشتريات          جهة منتسبة

       
 - 73,773 - 29,174 مشتريات              جهة منتسبة كاسترول

       
  1,819,838  2,229,551   684,443  783,692 منافع قصيرة األجل  كبار موظفي اإلدارة

 
منافع ما بعد   

 التوظيف
51,992   36,898   299,885  101,244  

  

 جهة ذات العالقة:  إلىفيما يلي تحليالً للمبالغ المستحقة  

 

 

 2020سبتمبر  30
 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31
 لاير سعودي

 )مراجعة(
  ───────── ───────── 

 55,729,085 6,208,773  شركة مجموعة الخريف )المساهم/ المالك( 

  ───────── ───────── 

   6,208,773 55,729,085 

 
 ═════════ ═════════ 

 
 الشروط واألحكام الخاصة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة

إن األرصدة القائمة كما في نهاية و معامالت البيع والشراء من وإلى الجهات ذات العالقة وفقاً لشروط التعامل العادية.يتم إجراء 
لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات و  السنة بدون ضمانات وبدون عمولة ويتم سدادها نقداً.

 ذات العالقة. 
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 اإليرادات      -12
 

 معلومات عن اإليرادات المفصلة  12-1

 فيما يلي أدناه تفصيل إيرادات الشركة:
 

 

 لفترة الثالثة أشهر 
 سبتمبر   30المنتهية في 

 لفترة التسعة أشهر 
 سبتمبر   30المنتهية في 

 2020 2019 2020 2019 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  سعودي لاير  

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
     أنواع الخدمات  

 150,938,138 183,598,770 52,810,608 66,757,910 مياه )انظر اإليضاح "أ" أدناه( 
 94,712,001 129,460,081 40,233,138 39,526,570 مياه الصرف الصحي )انظر اإليضاح "ب" أدناه( 
 51,805,565 67,206,167 19,606,698 23,213,523 حلول المياه المتكاملة )انظر اإليضاح "ج" أدناه( 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 129,498,003 112,650,444 380,265,018 297,455,704 

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

 
 

 لفترة الثالثة أشهر 
 سبتمبر   30المنتهية في 

 لفترة التسعة أشهر 
 سبتمبر  30المنتهية في   

 2020 2019 2020 2019 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
     خدمات القطاعات )المياه( ( )أ  

 100,264,351 120,187,763 34,250,185 45,378,784 سحب ومعالجة مياه
 50,673,787 63,411,007 18,560,423 21,379,126 شبكات مياه 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 66,757,910 52,810,608 183,598,770 150,938,138 

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

 
 

 
 لفترة الثالثة أشهر 

 سبتمبر   30المنتهية في 
 لفترة التسعة أشهر 

 سبتمبر  30المنتهية في   
 2020 2019 2020 2019 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

 ───────── ───────── ───────── ───────── القطاعات )مياه الصرف الصحي( )ب( خدمات 
 59,168,044 73,067,912 25,293,123 23,888,585 شبكات مياه الصرف الصحي 

 35,543,957 56,392,169 14,940,015 15,637,985 معالجة مياه الصرف 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 39,526,570 40,233,138 129,460,081 94,712,001 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 
 

 لفترة الثالثة أشهر 
 سبتمبر   30المنتهية في 

 لفترة التسعة أشهر 
 سبتمبر   30المنتهية في 

 2020 2019 2020 2019 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

     ج( خدمات القطاعات )حلول المياه المتكاملة( ) 
 22,994,991 37,672,665 7,711,688 13,333,410 إدارة شبكة مياه الصرف بالمدينة

 20,576,808 21,549,753 8,581,844 6,521,789 شبكات تصريف السيول 
 8,233,766 7,983,749 3,313,166 3,358,324 خدمات إدارة المياه 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 23,213,523 19,606,698 67,206,167 51,805,565 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 اإليرادات )تتمة(  -12

 معلومات عن اإليرادات المفصلة )تتمة(    12-1
 

 األسواق الجغرافية
تعمل الشركة حصًرا في المملكة العربية السعودية، وعليه لم يتم عرض معلومات جغرافية إضافية عن األسواق في هذه القوائم  

 المالية األولية الموجزة.
 

 توقيت إثبات اإليرادات
 

 

 لفترة الثالثة أشهر 
 سبتمبر   30المنتهية في 

 لفترة التسعة أشهر 
 سبتمبر  30المنتهية في   

 2020 2019 2020 2019 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 297,455,704 380,265,018 112,650,444 129,498,003 إيرادات تم إثباتها على مدى الزمن 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 معلومات عن اإليرادات المفصلة )تتمة( 12-1
 

 اإليرادات حسب نوع العمالء:

 
 

 لفترة الثالثة أشهر 
 2020سبتمبر   30المنتهية في 

 

 لفترة التسعة أشهر  
 2020سبتمبر   30المنتهية في   

 

 

 
 المياه

 لاير سعودي 

 
 مياه الصرف 
 لاير سعودي 

 حلول المياه المتكاملة 
 لاير سعودي 

 
 اإلجمالي 

  لاير سعودي 

 
 المياه

 لاير سعودي 

 
 مياه الصرف 
 لاير سعودي 

 حلول المياه المتكاملة 
 لاير سعودي 

 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── ──────── ───────   ──────── ───────── ───────── ───────── اإليرادات 

 358,178,984 53,772,877 127,520,731 176,885,376  121,702,700 17,994,990 38,948,390 64,759,320 حكومي 
 21,937,294 13,284,550 1,939,350 6,713,394  7,743,963 5,167,193 578,180 1,998,590 عمالء القطاع الخاص 

 148,740 148,740 -        -          51,340  51,340 -        -        ( 11جهة ذات عالقة )إيضاح 
 ───────── ───────── ───────── ────────   ─────── ──────── ───────── ───────── 
 66,757,910 39,526,570 23,213,523 129,498,003  183,598,770 129,460,081 67,206,167 380,265,018 
 ════════ ════════ ════════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 

 

 

 
 

 لفترة الثالثة أشهر 
 2019سبتمبر  30المنتهية في 

 

 لفترة التسعة أشهر  
 2019سبتمبر  30المنتهية في  

 

 

 
 المياه

 لاير سعودي 

 
 مياه الصرف 
 لاير سعودي 

 حلول المياه المتكاملة 
 لاير سعودي 

 
 اإلجمالي 

  لاير سعودي 

 
 المياه

 لاير سعودي 

 
 مياه الصرف 
 لاير سعودي 

 حلول المياه المتكاملة 
 لاير سعودي 

 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── ───────── ─────────  ──────── ───────── ───────── ───────── اإليرادات 

 275,273,605 46,548,003 92,595,160 136,130,442  104,813,082 16,660,780 39,654,968 48,497,334 حكومي 
 22,008,329 5,083,792 2,116,841 14,807,696  7,773,812 2,882,368 578,170 4,313,274 عمالء القطاع الخاص 

 173,770 173,770 -       -         63,550  63,550 -       -       ( 11جهة ذات عالقة )إيضاح 
 ───────── ───────── ───────── ────────  ───────── ───────── ───────── ───────── 
 52,810,608 40,233,138 19,606,698 112,650,444  150,938,138 94,712,001 51,805,565 297,455,704 
 ════════ ════════ ════════ ═══════  ═══════ ════════ ════════ ════════ 
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 تكلفة اإليرادات -13
 
 

 لفترة الثالثة أشهر 
 سبتمبر   30المنتهية في 

 لفترة التسعة أشهر 
 سبتمبر   30المنتهية في 

 2020 2019 2020 2019 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 104,019,191 150,645,791 37,035,113 52,068,778 رواتب وأجور 
 52,057,290 61,357,919 24,066,164 20,089,371 المواد        

 19,377,912 22,635,140 5,799,887 9,085,536 إصالح وصيانة 
 10,074,805 12,479,194 3,522,393 4,381,942 استهالك

  6,864,813    8,233,517  2,755,262 3,078,550 وقود 
 2,789,123 3,452,678 984,913 1,215,090 مصاريف تأمين 

 1,205,723 747,401 381,155 363,769 رسوم بنكية 
 15,343,342 15,301,387 7,522,077 6,397,688 أخرى 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 96,680,724 82,066,964 274,853,027 211,732,199 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 اإليرادات )المصاريف( األخرى، صافي      -14

 
 لفترة الثالثة أشهر 

  سبتمبر   30المنتهية في 
 التسعة أشهر لفترة 

 سبتمبر   30المنتهية في 
 2020 2019  2020 2019 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(   )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
 لاير سعودي  لاير سعودي   لاير سعودي  لاير سعودي  
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 2,389,062 320,646   -       132,608 حوافز من الحكومة )انظر اإليضاح أ( 
 (63,835)  66,236  (64,654)    48,203 مكاسب/ )خسائر( تحويل عمالت أجنبية، صافي 

 32,221 -        -       -       أخرى 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 180,811  (64,654)  386,882 2,357,448 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

 يمثل هذا المبلغ الحوافز التي استلمتها الشركة من الحكومة للحفاظ على الحصص الالزمة للسعودة. (أ

 
 الزكاة -15

 

 الربوط الزكوية
الزكوية النهائية من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( عن   قدمت الشركة إقراراتها الزكوية وتمت الموافقة على الربوط

يتم تقديم اإلقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى المجموعة.  . 2019ديسمبر  31كافة السنوات حتى السنة المنتهية في 
قبل الشركة، وعليه لم يتم تجنيب وقد تعهدت الشركة لهيئة السوق المالية بأنه سيتم تحمل أي مصاريف تتعلق بالزكاة من 

 مخصص للزكاة. 
 

 االلتزامات المحتملة  -16
:  2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 256,276,492أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة، نيابة عنها، ضمانات بنكية بقيمة 

 لاير سعودي(، والقائمة بتاريخ إعداد القوائم المالية.  226,442,422
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -17
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية 

دام  بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس بصرف النظر عما إذا كان السعر قابال للمالحظة بصورة مباشرة أو يتم تقديره باستخ
طرق تقويم أخرى. عند تقدير القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن 

 تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة. 

ن واآلخرون تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والمدينون التجاريو
وموجودات العقود، بينما تتكون مطلوباتها المالية من الدائنين التجاريين والتزامات اإليجار والمبالغ المستحقة إلى جهة ذات  

 العالقة. 

 القيمة العادلة لهذه األدوات المالية بأنها تقارب القيمة الدفترية نظراً لطبيعتها قصيرة األجل.فيما يتعلق بحددت اإلدارة 
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 األحداث الهامة   -18
 

أعلنت  2020، والحقًا في مارس 2019( ألول مرة في نهاية ديسمبر 19-تم اكتشاف ساللة جديدة من فيروس كورونا )كوفيد
بالجائحة ال يزال فيروس كورونا ينتشر في جميع المناطق تقريبًا حول العالم بما في ذلك  19-منظمة الصحة العالمية وصف كوفيد

بية السعودية، مما أدى إلى قيود على السفر وحظر التجول في المدن، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادية وإغالق المملكة العر
 العديد من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي. 

 

العديد من العوامل إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال الشركة وعملياتها ونتائجها المالية غير مؤكد ويتوقف على 
والتطورات المستقبلية، والتي قد ال تتمكن الشركة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية. تشمل هذه العوامل معدل انتقال  
 الفيروس، ومدة التفشي، واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء، وتأثير تلك اإلجراءات

 على النشاط االقتصادي، وأثر ذلك على األعمال الخاصة بالعمالء والشركاء في الشركة وغيرها من العوامل. 
 

، لم تتأثر  2020سبتمبر    30وحتى اآلن وكما بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  
كبيًرا بتفشي فيروس كورونا. وسوف تستمر الشركة في تقييم طبيعة ومدى تأثير الفيروس على أعمالها عمليات الشركة تأثًرا 

 ونتائجها المالية.
 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة -19
 

 (. 2020 نوفمبر 8 هـ )الموافق1442ربيع األول  22تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
  


