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 المملكة العربية السعودية 

 

 تقرير المراجع المستقل
 إلى المساهمين في شركة الشقيق للمياه والكهرباء

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

 الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لشركة الشقيق للمياه والكهرباء )شركة مساهمة سعودية مقفلة ( )"الشركة"(، والتي تشتمل على قائمة 

وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة التغيرات في حقوق ملكية  2020ديسمبر  31المركز المالي كما في 
لنقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم المالية، بما في ذلك ملخص بالسياسات المساهمين وقائمة التدفقات ا

 المحاسبية الهامة. 
 

، 2020ديسمبر  31في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 
ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية وأدائها المالي وتدفقاته ا النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا

 السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

 أساس الرأي
المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة  

في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة 
قوائم المالية، كما أننا ألتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا لل

 القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية
المالية وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم 

السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقًا ألحكام نظام الشركات والنظام 
اها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش األساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تر

 أو خطأ.
 

عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح 
رية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرا

 اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك. 
 

 إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الشركة. 
 

 ائم الماليةمسؤوليات المراجع حول مراجعة القو
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، 
وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة  

قيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريٍف جوهري موجود. التي تم ال
يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر 

 يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية.  على القرارات االقتصادية التي
 
وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ  

 على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. كما نقوم بـ:
 
تحريفات جوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  تحديد وتقويم مخاطر وجود   •

مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم  
ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير  اكتشاف أي تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ،

 أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية. 
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 شركة الشقيق للمياه والكهرباء
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة المركز المالي
 2020ديسمبر  31كما في 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  29إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 

3 

  
2020 2019  

بآالف الرياالت  إيضاح
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 الموجودات
  

    
 

 الموجودات غير المتداولة
  

 

 5,220,958 5,063,313 6  ممتلكات وآالت ومعدات
 23,313 23,016 17 موجودات حق االستخدام
 151 - 16 موجودات ضريبة مؤجلة

  ──────── ──────── 
 الموجودات غير المتداولةإجمالي 

 
5,086,329 5,244,422   
──────── ──────── 

 الموجودات المتداولة
 

  

 5,601 4,456 7 نقدية وشبه نقدية
 202,048 179,991 8 مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون

  ──────── ──────── 
 إجمالي الموجودات المتداولة

 
184,447 207,649   

──────── ──────── 
 إجمالي الموجودات

 
5,270,776 5,452,071 

  ════════ ════════ 
 حقوق المساهمين والمطلوبات

 

    
  

 حقوق المساهمين
 

  

 1,120,000 1,120,000 10 رأس المال 
 66,703 84,755 11 احتياطي نظامي

 أرباح مبقاة
 

534,470 456,150 
  ──────── ──────── 

 المساهمين قبل احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقديةحقوق 
 

1,739,225 1,642,853 
 ( 470,269) (583,447) 12 احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية

  ──────── ──────── 
 إجمالي حقوق المساهمين

 
1,155,778 1,172,584   
──────── ──────── 

 المطلوبات غير المتداولة
 

  

 3,270,881 2,831,582 13 تمويل طويل األجل
 399,290 496,369 12 القيمة العادلة للمشتقات

 134,281 135,031 )د( 6 التزامات متعلقة بإزالة الموجودات
 21,151 20,890 17 التزام عقد إيجار 

 2,553 2,631 14 منافع نهاية خدمة للموظفين
 5,706 - 16 مطلوبات الضريبة المؤجلة 

  ──────── ──────── 
 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

 
3,486,503 3,833,862   
──────── ──────── 

 المطلوبات المتداولة
 

  

 86,079 100,105 15 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 134,427 294,364 13 جزء متداول من تمويل طويل األجل

 148,000 137,500 13 األجلتمويل قصير 
 3,154 3,137 17 التزام عقد إيجار 

 70,463 87,594 12 القيمة العادلة للمشتقات
 3,502 5,795 16 زكاة وضريبة دخل مستحقة

  ──────── ──────── 
 إجمالي المطلوبات المتداولة

 
628,495 445,625 

  ──────── ────────   

  

 المطلوباتإجمالي 
 

4,114,998 4,279,487 
  ──────── ──────── 

 إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
 

5,270,776 5,452,071 
  ════════ ════════ 



 شركة الشقيق للمياه والكهرباء
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  29إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 
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 2020 2019 

 إيضاح
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 696,987 777,460 18 اإليرادات
 ( 318,732) (359,958) 19 تكاليف عمليات 

  ──────── ──────── 

 378,255 417,502  إجمالي الربح

    
    المصاريف

 ( 32,452) (29,871) 20 مصاريف عمومية وإدارية 

  ──────── ──────── 

 345,803 387,631  ربح العمليات

    
 1,196 164  دخل عمولة 

 43,161 34,500 21 إيرادات أخرى 
 ( 254,316) (237,963) 13 ماليةأعباء 

  ──────── ──────── 

 135,844 184,332  الربح قبل الزكاة والضريبة

    
 ( 3,497) (3,808) 16 زكاة وضريبة

  ──────── ──────── 

 132,347 180,524  صافي ربح السنة

  ──────── ──────── 

    )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر

    
البنود التي يتم أو يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو 

    الخسارة:
صافي التغير في القيمة العادلة الحتياطي تغطية مخاطر التدفقات 

 6,237 (113,694) 12 النقدية
 7 516 16 ضريبة مؤجلة بشأن احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية 

  ──────── ──────── 

  (113,178) 6,244 
    بنود لن يعاد تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخسارة

 (96) (37) 14 إعادة قياس التزامات المنافع المحددة

  ──────── ──────── 

 6,148 (113,215)  )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر

  ──────── ──────── 

 138,495 67,309  إجمالي الدخل الشامل

  ════════ ════════ 

    
 1.18 1.61 22 ربح السهم )بالرياالت السعودية(

 



 شركة الشقيق للمياه والكهرباء
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  29إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 

5 

 
 رأس المال

بآالف الرياالت  
 السعودية

 االحتياطي النظامي
بآالف الرياالت  

 السعودية

 األرباح المبقاة
بآالف الرياالت  

 السعودية

احتياطي تغطية مخاطر 
 التدفقات النقدية
بآالف الرياالت 

 السعودية

 اإلجمالي
بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

      
 1,118,589 ( 476,513) 421,634 53,468 1,120,000 2019يناير  1الرصيد في 

 132,347 - 132,347 - - ربح السنة 
 6,148 6,244 (96) - - الدخل الشامل اآلخر 

 138,495 6,244 132,251 - - إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 - - ( 13,235) 13,235 - محول إلى االحتياطي النظامي

 ( 84,500) - ( 84,500) - - (24توزيعات أرباح )إيضاح 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,172,584 ( 470,269) 456,150 66,703 1,120,000 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 180,524 - 180,524 - - ربح السنة 
 ( 113,215) ( 113,178) (37) - - الخسارة الشاملة األخرى 

 67,309 ( 113,178) 180,487 - - إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 - - ( 18,052) 18,052 - محول إلى االحتياطي النظامي

 ( 84,115) - ( 84,115) - - ( 24توزيعات أرباح، صافي )إيضاح 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,155,778 (583,447) 534,470 84,755 1,120,000 2020ديسمبر  31الرصيد في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

      

 



 شركة الشقيق للمياه والكهرباء
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التدفقات النقدية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  29إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 
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  2020 2019 

 إيضاح 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية

    

    األنشطة التشغيلية 

 135,844 184,332  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
    التعديالت لـ:

 168,713 170,546 6 استهالك
 1,254 297 17 استهالك موجودات حق االستخدام

 254,316 237,963 13 أعباء مالية
 473 41 14 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  ──────── ──────── 

  593,179 560,600 
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)الزيادة( في المدينون، والمصاريف المدفوعة مقدماً، والمدينون النقص 
 ( 52,019) 22,057  اآلخرون

 19,436 18,549  الزيادة في الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى
  ──────── ──────── 

 528,017 633,785  صافي النقدية من العمليات
 ( 249,081) (230,200)  أعباء مالية مدفوعة 

 ( 269) - 14 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 ( 247) (6,554) 16 زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

  ──────── ──────── 
 278,420 397,031  صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

  ──────── ──────── 
    النشاط االستثماري

 ( 690) (16,796) 6 ومعداتشراء ممتلكات وآالت 
  ──────── ──────── 

    األنشطة التمويلية 

 315,000 352,500  متحصالت من تمويل قصير األجل
 ( 251,000) (363,000)  تمويل قصير االجل مسدد
 ( 256,030) (285,049)  تمويل طويل األجل مسدد

 ( 1,716) (1,716) 17 سداد جزء رئيسي من التزامات عقود اإليجار
 ( 84,500) (84,115) 24 توزيعات أرباح مدفوعة

  ──────── ──────── 
 ( 278,246) (381,380)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

  ──────── ──────── 
 ( 516) (1,145)  صافي النقص في النقدية وشبه النقدية

    

 6,117 5,601  بداية السنةالنقدية وشبه النقدية في 
  ──────── ──────── 

 5,601 4,456 7 النقدية وشبه النقدية نهاية السنة
  ════════ ════════ 

    المعامالت غير النقدية الهامة

 6,237 (113,694) 12 صافي التغير في القيمة العادلة الحتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية
 - 3,375 6 لاللتزامات المتعلقة بإزالة الموجوداتتعديل 

 - 520 6 عكس قيد أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 (96) (37) 14 إعادة قياس التزامات المنافع المحددة

 24,567 - 17 إثبات موجودات حق االستخدام لقاء التزامات اإليجار
 7 - 16 التدفقات النقدية ضريبة مؤجلة بشأن احتياطي تغطية مخاطر 

 



 شركة الشقيق للمياه والكهرباء
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 2020ديسمبر   31 
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 معلومات حول الشركة وأنشطتها  -1

 

/م وتاريخ 7إن شركة الشقيق للمياه والكهرباء )"الشركة"(، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم  

هـ )الموافق 1428صفر    6وتاريخ    5903012032( ومسجلة بالسجل التجاري رقم  2007فبراير    21هـ )الموافق  1428صفر    3

 (.  2007فبراير   24

 

( لإلنتاج المزدوج للمياه والكهرباء )"المحطة"( 2ي تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع الشقيق )يتمثل نشاط الشركة ف

 في المملكة العربية السعودية وبيع المياه المحالة والكهرباء من المحطة.

 

 وفيما يلي عنوان مكتب الشركة المسجل:

 2576ص ب 

 45142، جيزان 45983الشقيق 

 لسعودية المملكة العربية ا

 

، وقعت الشركة مع شركة المياه والكهرباء اتفاقية شراء المياه والطاقة، وبموجبها ستقوم الشركة ببيع 2007فبراير  28بتاريخ 

سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع. إن هذه االتفاقية قابلة للتمديد لفترات مستقبلية، إذا    20جميع المياه المحالة والطاقة  لمدة  

، أي تاريخ سريان اتفاقية 2011مايو  1التفاق على ذلك بشكل متبادل. وقد تحقق تاريخ التشغيل التجاري للمشروع بتاريخ تم ا

 شراء المياه والطاقة. 

 

 تعاقدت الشركة مع الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة المحدودة )نوماك( )شركة منتسبة( من أجل تشغيل وصيانة المحطة. 

 

: 2019مليون لاير سعودي )  440يخ إعداد القوائم المالية، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ  كما بتار

(.  وبناءاً على مراجعة توقعات التدفقات النقدية، 13مليون لاير سعودي(. وذلك بسبب قرب استحقاق بعض القروض )إيضاح    218

داد هذه القروض من خالل التدفقات النقدية التي يتم تحقيقها من العمليات العادية للشركة.  عليه، تم إن اإلدارة على ثقة أنه سيتم س

 إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

 

 أسس اإلعداد وبيان االلتزام  -2 

 

 بيان االلتزام  2-1

 

في   تم إعداد هذه القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، والمعتمدة

المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها مجتمعة 

 معايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.بـ"ال

 

 أسس اإلعداد  2-2

 

هذه تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء األدوات المالية المشتقة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة. تم عرض  

يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب كافة المبالغ في القوائم المالية إلى  القوائم المالية باللاير السعودي والذي 

  أقرب ألف لاير سعودي، مالم يرد خالف ذلك. 



 الشقيق للمياه والكهرباء شركة
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
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 السياسات المحاسبية الهامة - 3
 

 فيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة:
 

 متداولةتصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير 
تعرض الشركة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي المنفصلة بناًء على تصنيفها كمتداولة / غير متداولة. تصنف   

 الموجودات كمتداولة وذلك: 
 

 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية.  •

 متاجرة.في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض ال •

 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو  •

عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر   •
 شهراً بعد الفترة المالية. 

 
 كموجودات غير متداولة.تصنف الشركة كافة الموجودات األخرى 

 
 تصنف المطلوبات كمتداولة وذلك:

 
 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية. •

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. •

 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو •

 المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية. عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد   •
  

 تصنف الشركة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة. 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات
ائر االنخفاض تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات، فيما عدا األراضي واألعمال قيد التنفيذ، بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخس

المتراكمة في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والمعدات  وتكاليف االقتراض المتعلقة  
 بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات.

 
الممتلكات واآلالت والمعدات على مراحل، تقوم الشركة بإثبات تلك األجزاء كموجودات وعندما يكون ضرورياً استبدال جزء هام من  

فردية ذات أعمار إنتاجية محددة وتستهلك وفقاً لذلك. وبالمقابل، فعند إجراء كل فحص رئيسي، يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية 
عايير إثباتها. يتم إدراج تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة للممتلكات واآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بم

الربح أو الخسارة عند تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة بشأن إزالة أصل ما بعد استخدامه في تكلفة األصل المعني في 
 حالة استيفاء معايير االثبات المتعلقة بالمخصص. 

 
ية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقًصا خسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تمثل األعمال الرأسمالية تظهر األعمال الرأسمال

تحت التنفيذ كافة التكاليف المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمشاريع تحت التنفيذ، وسيتم إثباتها ضمن الفئات ذات العالقة  
كلفة على تكلفة المعدات والمواد واألتعاب المهنية والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرةً بإحضار بالموجودات غير المتداولة. تشتمل الت

األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة والموجودات المؤهلة، وتكاليف االقتراض المرسملة  
ها، يتم تصنيف األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى فئة الممتلكات وآالت والمعدات وفقًا لـ السياسة المحاسبية للشركة. وعند تشغيل
 المالئمة، ويتم استهالكها وفقًا لسياسة الشركة. 

 
االنتاجية تستهلك التكلفة ناقصاً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار  

 المقدرة للموجودات.
 

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء هام عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية 
ها كفرق بين متوقعة من استعماله أو استبعاده. تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )والتي يتم احتساب

صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل. تتم مراجعة القيمة 
 المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، ويتم تعديلها بأثر مستقبلي.

 



 شركة الشقيق للمياه والكهرباء
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 المالية )تتمة( إيضاحات حول القوائم 
 2020ديسمبر   31

 

9 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -3
 

 عقود اإليجار
تقوم الشركة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق 

 استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل لذلك.في السيطرة على 
 
 الشركة كمستأجر 
تقوم الشركة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات  

ار وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في منخفضة القيمة. تقوم الشركة بإثبات التزامات عقود اإليجار لسداد دفعات اإليج
 استخدام األصل المعني.

 
 ( موجودات حق االستخدام1 

تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام(. تقاس موجودات 
المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها ألية عملية إعادة قياس التزامات عقود حق االستخدام بالتكلفة، ناقًصا االستهالك 

 اإليجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات عقود اإليجار المثبتة، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، ودفعات
 ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة.اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار، 

  
في حالة نقل ملكية األصل المؤجر إلى الشركة في نهاية مدة عقد اإليجار أو أن التكلفة تظهر ممارسة خيار الشراء، فإنه يتم احتساب  

 االستهالك على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل. 
 
 تخضع موجودات حق االستخدام أيضا لالنخفاض في القيمة.  

 
 التزامات عقود اإليجار (2 
 بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم الشركة بإثبات التزامات عقود اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها على 

ا أي حوافز إيجار مدى فترة اإليجار. تشتمل دفعات عقود اإليجار على  دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقصً 
مدينة ودفعات عقود اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما 
تشتمل دفعات اإليجار أيًضا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات 

خاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة الشركة لخيار اإلنهاء. يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال ال
تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاريف )مالم تكن متكبدة إلنتاج البضاعة( في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى 

 الدفع. 
 

ب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ بدء اإليجار حيث أن معدل العمولة  عند احتسا
 الضمني في عقد اإليجار ال يمكن تحديده بسهولة. وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات عقد اإليجار لتعكس زيادة العمولة،

يجار المسددة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو وتُخفض لتعكس دفعات اإل
تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار ) أي تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم  

 غيٍر في تقويم خيار شراء األصل المعني.في تحديد تلك الدفعات( أو وجود ت
 
 ( عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة 3 
تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمكائن والمعدات  

ا أو أقل من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيًضا اإلعفاء من إثبات شهرً  12)أي عقود اإليجار التي تبلغ 
عقود الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة  

 خفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات من
 

 الشركة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم بموجبها الشركة بتحويل كافة المخاطر والمنافع الجوهرية المصاحبة لملكية األصل كعقود  

ط الثابت على مدى فترة اإليجار، ويدرج ضمن اإليرادات في قائمة  إيجارات تشغيلية. يتم المحاسبة عن دخل اإليجار وفقا لطريقة القس
الربح أو الخسارة نظًرا لطبيعته التشغيلية. تضاف التكاليف المباشرة األولية التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن أي عقد 

اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار. يتم إثبات  ايجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر، ويتم إثباتها على مدى فترة
  اإليجارات الشرطية كإيرادات في الفترة التي تتحقق فيها.
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 تكاليف االقتراض
إنشــاؤها أو إنتاجها وقتاً يتم إضــافة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشــرة بشــراء أو إنشــاء أو إنتاج موجودات مؤهلة، والتي يتطلب 

ــأت من أجله، إلى تكلفة تلك الموجودات لحين إعداد تلك الموجودات للغرض الذي  ــتخدام الذي أنشــ طويالً كي تكون جاهزة لالســ
 أنشأت من أجله. يتم إثبات كافة تكاليف االقتراض األخرى في الربح أو الخسارة في الفترة التي تتكبد فيها.

 

 الماليةاألدوات  
 اإلثبات األولي 

تقوم الشركة بتسجيل الموجودات المالية أو المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي، وذلك فقط عندما تصبح  طرفا في األحكام 
 التعاقدية ألداة مالية. 

 
العادلة. ويتم إثبات تكاليف معامالت الموجودات وعند اإلثبات األولي، يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة 

المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة. وفي حالة الموجودات المالية أو 
بما في ذلك تكاليف المعامالت المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن القيمة العادلة لها 

 المتعلقة مباشرة بعملية شراء أو إصدار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية تمثل قيمة االثبات األولي لها.
 
 التصنيف 

 تقوم الشركة بتصنيف الموجودات المالية الخاصة بها ضمن الفئات التالية: 
 

 الربح أو الخسارة، موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  •

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، و •

 التكلفة المطفأة. •
 

 تستند هذه التصنيفات إلى نموذج األعمال الخاص بالشركة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. 
 

كلفة المطفأة وذلك عندما تقع ضمن نموذج األعمال الخاص باقتناء الموجودات لتحصيل تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بالت
التدفقات النقدية التعاقدية، وعندما ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات 

 من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم. 
 

وبالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، فإنه سيتم إثبات األرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر.  
وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا قد قامت الشركة بوضع خيار غير قابل لإللغاء عند 

 محاسبة عن استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.االثبات األولي لل
 

 تقوم الشركة بتصنيف كافة المطلوبات المالية غير المشتقة كمقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. 
 
تقوم الشركة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يستبعد او  

يخفض بشكل كبير عدم اتساق القياس أو االثبات أو إذا كانت مجموعة من المطلوبات المالية مدارة وتم تقويم أدائها على أساس 
 القيمة العادلة. 

 
 وقف عن االثباتالت
يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو، إذ ينطبق ذلك، أي جزء منها أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة(  

 بصورة رئيسية )أي استبعادها من قائمة المركز المالي للشركة( عند:

 الموجودات، أو انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من  •

قيام الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف   •
آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قامت الشركة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل، أو  

 ل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل. )ب( لم تقم بالتحوي
 

وفي الحاالت التي تقوم فيها الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب 
  اظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية. عليها تقويم فيما إذا وألي مدى قامت باالحتف
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 األدوات المالية )تتمة( 
 التوقف عن اإلثبات ) تتمة(

وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على 
األًصل، تستمر الشركة في إثبات األصل بقدر ارتباط الشركة المستمر به. وفي تلك الحالة، تقوم الشركة أيضاً بإثبات المطلوبات 
المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي 

 أبقت عليها الشركة. 
قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد يتم  

 األقصى للمبلغ الذي يجب على الشركة دفعه، أيهما أقل. 
 

ته. وفي حالة تبديل االلتزامات يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مد
المالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية بشكل جوهري، عندئذ يتم اعتبار 

يم الدفترية المعنية  مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلية واثبات التزامات جديدة. يتم اثبات الفرق بين الق
 في الربح أو الخسارة. 

 
 مقاصة األدوات المالية 

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة  
و تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أ

 آن واحد. 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الموجودات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة  تقوم الشركة بإثبات مخصصات خسارة  لقاء

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 

 ذمم مدينة )مستحقة من شركة المياه والكهرباء( •

 األرصدة لدى البنوك •

 الموجودات المالية األخرى  •
 

لنسبة للتعرضات االئتمانية التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل  يتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. با
جوهري منذ اإلثبات األولي لها، يجنب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لقاء الخسائر االئتمانية التي تنتج عن حاالت التعثر 

شهًرا(. أما التعرضات االئتمانية التي تزداد مخاطر  12شهًرا التالية )خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12المحتملة خالل الـ 
االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها، فإنه يجب تجنيب مخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

. تستخدم الشركة العمر المتبقي للتعرض للمخاطر بصرف النظر عن وقت التعثر )خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر(
 تصنيف من وكالة تصنيف ائتماني لتحديد ما إذا كانت أداة التكلفة المطفأة قد زادت بشكل جوهري ولتقدير خسائر االئتمان المتوقعة.

 
 تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المتغيرات التالية: 

 احتمال التعثر عن السداد  •

 التعثرالخسارة الناتجة عن   •

 التعرض عند التعثر عن السداد  •
 

إن تقديرات احتماالت التعثر تعتبر تقديرات بتاريخ محدد تتم وفق بيانات مجمعة خارجيًا. يتم استخدام بيانات السوق للوصول إلى 
ت بين فئات درجات احتمالية التعثر بالنسبة لألطراف المقابلة من الشركات الكبيرة. وفي حالة انتقال الطرف المقابل أو التعرضا

التصنيف، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر المعني. يتم تقدير احتماالت التعثر بعد األخذ بعين االعتبار 
 تواريخ االستحقاق التعاقدية للتعرضات.

 
ويتم تحديدها بالفرق بين التدفقات الخسارة الناتجة عن التعثر هي تقدير الخسارة الناتجة في حال حصول تعثر في وقت محدد. 

النقدية التعاقدية المستحقة وتلك المتوقع استالمها من قبل الجهة المقرضة، بما في ذلك تحقيق أية ضمانات أو تعزيزات ائتمانية تعد 
ئوية من التعرض جزءا هاًما من الموجودات المالية ذات الصلة وال يتعين إثباتها بصورة منفصلة. وعادة ما يتم عرضها كنسبة م

  عند التعثر عن السداد. 
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 األدوات المالية )تتمة( 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
المتوقعة في حالة وقوع التعثر. تقوم الشركة باستخراج "التعرض عند التعثر عن  يمثل التعرض عند التعثر عن السداد التعرضات

السداد" من التعرضات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك  
 الدفترية له. اإلطفاء. يمثل التعرض عند التعثر عن السداد ألصل مالي اجمالي القيمة 

 
تأخذ الشركة أيَضا بعين االعتبار المعلومات المستقبلية عند تقويمها لالنخفاض الجوهري في مخاطر االئتمان منذ استحداثها، 

 باإلضافة إلى قياس خسائر االئتمان المتوقعة. 
 

 النحو التالي:     تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقديرات احتمالها مرجح لخسائر االئتمان، ويتم قياسها على
 

الموجودات المالية التي ليس لها مستوى ائتماني منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: بالقيمة الحالية للعجز النقدي )أي   •
 الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها(،   

 

ماني المنخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: الفرق بين صافي القيمة الدفترية والقيمة الموجودات المالية ذات المستوى االئت •
 الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

 
 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر

عموالت. يتم في األصل إثبات هذه األدوات  تستخدم الشركة األدوات المالية المشتقة لتغطية تعرض تدفقاتها النقدية لمخاطر أسعار ال
وذلك المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، ويعاد قياسها الحقاً بالقيمة العادلة. تقيد المشتقات كموجودات مالية 

 ها سلبية. عندما تكون القيمة العادلة لها إيجابية، وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة ل
 

تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة، فيما عدا الجزء الفعال  
 من تغطية مخاطر التدفقات النقدية، حيث يتم إثباته ضمن الدخل الشامل اآلخر.

 
مخاطر كتغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي مخاطر التغيرات وألغراض محاسبة تغطية المخاطر، تصنف عمليات تغطية ال

في التدفقات النقدية سواًء كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجودات أو مطلوبات تم إثباتها أو معاملة يتوقع حدوثها بشكل كبير أو 
 مخاطر عمالت أجنبية تتعلق بالتزامات مؤكدة لم يتم إثباتها.

 
لتغطية، تقوم الشركة رسمياً بتخصيص وتوثيق عملية تغطية المخاطر التي تود الشركة تطبيق محاسبة التغطية وعند بدء عملية ا 

بشأنها، وتوثيق أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر المتعلقة بعملية التغطية. يشتمل التوثيق على تحديد أداة تغطية المخاطر والبند 
المخاطر المغطاة وطريقة تقويم المنشأة لمدى فعالية التغيرات في القيمة العادلة ألداة التغطية    أو المعاملة التي سيتم تغطيتها وطبيعة

عند تسوية التغيرات في القيمة العادلة للبند المغطى أو التدفقات النقدية المتعلقة مباشرةً بالمخاطر المغطاة. يتوقع أن تكون عملية 
لتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية، ويتم تقويمها باستمرار للتأكد فعالً بانها التغطية هذه ذات فعالية عالية عند تسوية ا

 كانت ذات فعالية عالية طوال الفترات المالية التي خصصت إليها.
 

إدارة المخاطر وفي حالة توقف أداة التغطية عن الوفاء بمتطلبات فعالية تغطية المخاطر المتعلقة بنسبة التغطية ولم يتغير هدف 
بشأن أداة التغطية المخصصة تلك، فإن الشركة تقوم بتعديل نسبة التغطية الخاصة بأداة تغطية المخاطر )أي إعادة توزان التغطية( 

 بحيث يمكنها الوفاء مرة أخرى بمعايير التأهيل.
 

محاسبة تغطية مخاطر التدفقات النقدية، فإن المبلغ المتراكم في احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية  وعند توقف الشركة  عن
يظل ضمن حقوق الملكية إذا كانت التدفقات النقدية المستقبلية المغطاة ال يزال من المتوقع حدوثها ولحين حدوث تلك التدفقات النقدية. 

 قات النقدية المستقبلية المغطاة، فإنه يتم إعادة تصنيف المبلغ فوًرا إلى الربح أو الخسارة. وإذا لم يعد من المتوقع حدوث التدف
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 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر )تتمة(
 

يعها أو إنهاؤها أو تنفيذها بدون تبديل أو تجديد  يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند انتهاء سريان أداة التغطية أو ب
 )كجزء من استراتيجية التغطية( أو عند لم تعد تلك األداة مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر. 

 –وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعمليات المتوقعة، يتم االحتفاظ بصورة مستقلة بالربح أو الخسارة المتراكمة الناتجة عن أداة التغطية    
 ضمن الدخل الشامل اآلخر لحين حدوث العملية المتوقعة. –المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر 

 

 و "غير متداولة"   تصنيف الموجودات والمطلوبات كـ "متداولة"   
يتم تصنيف األدوات المالية المشتقة، التي تم تخصيصها وتعتبر أدوات تغطية فعالة، على نحو يتفق مع تصنيف البند المغطى المعني. 

 يتم فصل األداة المالية المشتقة إلى متداولة و غير متداولة وذلك فقط في حالة إمكانية القيام بتوزيع موثوق به.
 

 رباحتوزيعات األ 
يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية كمطلوبات بتاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها. تقيد توزيعات األرباح األولية عند اعتمادها 

 من قبل مجلس اإلدارة. 
 

 المدينون
تظهر الذمم المدينة، بعد اإلثبات األولي، بالتكلفة المطفأة ناقصا المخصص لقاء أي انخفاض في القيمة. وتقوم الشركة بإثبات 
مخصص لقاء االنخفاض في  الخسائر االئتمانية المتوقعة. ويحمل مخصص االنخفاض في القيمة على قائمة الربح أو الخسارة  

ضمن بند "المصاريف العمومية واإلدارية". وعندما تعتبر الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل،  والدخل الشامل االخر ويتم إظهاره
فإنه يتم شطبها من مخصص االنخفاض في القيمة. تقيد المبالغ المستردة الحقاً من المبالغ التي سبق شطبها إلى "المصاريف العمومية  

 ل اآلخر. واإلدارية" في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشام
 

 المخصصات
يتم إثبات المخصـصـات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشـركة ناتجة عن أحداث سـابقة، وأن تكاليف سـداد االلتزام 
محتملة ويمكن قياـسها بـشكل موثوق به. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خـصم المخـصـصات باـستخدام معدل ما 

ي يعكس، عندما يكون مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند اســتخدام الخصــم، يتم إثبات الزيادة  في قبل الضــريبة الحالي والذ
 المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكاليف تمويل.

 
 منافع الموظفين

 منافع الموظفين قصيرة األجل 
تقيد منافع الموظفين قصيرة األجل كمصروفات نتيجة لتقديم الخدمات ذات العالقة. يتم اثبات االلتزام لقاء المبلغ المتوقع سداده في  

حالة وجود التزام قانوني أو متوقع حالي على الشركة لسداد هذا المبلغ نتيجة للخدمات السابقة المقدمة من قبل الموظفين، وإمكانية 
 تزام بشكل موثوق به.تقدير االل

 
 التزامات ما بعد التوظيف

 تقوم الشركة بإدارة برنامج منافع ما بعد التوظيف وفقًا ألنظمة العمل في الدولة التي تعمل فيها.
 

إن برـنامج مـنافع ـما بـعد التوظيف هو عـبارة عن برـنامج غير ممول. يتم إجراء تقويم االلتزام بموـجب ـهذا البرـنامج من قـبل خبراء 
ــي من القيمة ا ــاس ــكل أس ــاس طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. تتكون التكاليف المتعلقة بهذا البرنامج بش ــتقلين على أس كتواريين مس

الحالية للمنافع التي تعزى على أســــاس متســــاوي إلى كل ســــنة من ســــنوات الخدمة والعمولة على هذا االلتزام المتعلق بخدمات 
  الموظفين في السنوات السابقة.
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 منافع الموظفين )تتمة(
 التزامات ما بعد التوظيف )تتمة(

يتم اثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد التوظيف فوراً في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
"كتكاليف موظفين"، و يتم تسجيل الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة "كتكاليف مالية" في قائمة الربح أو الخسارة و  

اآلخر. إن أي تغيرات في صافي االلتزام نتيجة لعمليات التقويم االكتواري والتغيرات في االفتراضات يتم اعتبارها  الدخل الشامل 
 كإعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر.

 
يتم اثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات المبنية على الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة 
التي تحدث فيها، مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. ال يتم إعادة تصنيف أرباح وخسائر عمليات إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة 

 ة. في الفترات الالحق 
 

ئمة يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في قا
 الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة.

 
 الدائنون والمطلوبات األخرى

تلمة، ـسواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في  تقبل عن البضـاعة أو الخدمات المـس المـس
 من قبل الموردين. ويتم إثباتها في األصل بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة.

 
 االحتياطي النظامي

من دخل الـسنة بعد الزكاة وـضريبة الدخل   %10ل طبقاً للنظام األـساـسي للـشركة ومتطلبات نظام الـشركات، يجب على الـشركة تحوي
 من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. %30إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي 

 
 ربح السهم

 يتم حساب ربح السهم بقسمة صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
 

 إثبات اإليرادات
يتم اثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصــادية للشــركة، وأنه يمكن قياس االيرادات بشــكل موثوق به وذلك 

ــتحق القبض بعد  ــتلم أو المس ــداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المس ــرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه الس األخذ بص
بعين االعتبار شروط السداد المحددة تعاقدياً وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم. تقوم الشركة بتقويم ترتيبات اإليرادات الخاصة بها  
مقابل معايير محددة لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصــيل أو وكيل. وقد تبين للشــركة أنها تعمل كأصــيل في كافة ترتيبات اإليرادات. 

 وفاء بضوابط اإلثبات المحددة التالية قبل القيام بإثبات اإليرادات:كما يجب ال
 

 توريد المياه المحالة والطاقة
  يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن توريد المياه المحالة والطاقة عند تـسليم المياه المحالة والطاقة للعمالء على أـساس مبدأ االـستحقاق.

ســـاس الســـعة )فيما عدا المقبوضـــات لقاء الخدمات المقدمة مثل التأمين والصـــيانة( بموجب يتم إثبات اإليرادات المحتســـبة على أ
اتفاقيات شــراء المياه والطاقة )اتفاقيات شــراء المياه والطاقة( خالل كل ســاعة تكون فيها المحطة جاهزة لتوليد الطاقة و/ أو تحلية 

ــط الثابت على مدى فترة اإليجار، أو بتا ــبما هو مالئم، وذلك بعد األخذ بعين االعتبار المياه بطريقة القسـ ريخ الفاتورة الفعلي، حسـ
شـروط كل من اتفاقيات شـراء المياه والطاقة.  يتم تسـجيل بنود اإليرادات المقدم بها فواتير بشـأن البضـاعة أو الخدمات التي لم يتم 

 ئمة المركز المالي.تسليمها أو تقديمها بعد كالتزام مؤجل ويتم إظهارها كإيرادات مؤجلة في قا
 

ــلمة على أســاس  يتم إثبات إيرادات رســوم الطاقة، التي تعوض الشــركة عن تكاليف الوقود والتكاليف المتغيرة للطاقة والمياه المس
توريد الطاقة المولدة والمياه المحالة.  ال يتم إثبات أية إيرادات في حالة وجود حاالت عدم تأكد بشــأن اســترداد العوض المســتحق 

 التكاليف المصاحبة.و
 

 العمالت األجنبية
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. ويعاد تحويل قيمة  

القوائم المالية. تدرج كافة الفروقات الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد  
  في الربح أو الخسارة. 
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 الزكاة وضريبة الدخل
تخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية. يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل  

 . تحسب الزكاة المحملة على أساس الوعاء الزكوي، على أساس مبدأ االستحقاق
 

 ويتم احتساب ضريبة الدخل على أساس صافي الدخل المعدل. يتم تسجيل أي  فروقات في التقدير عند الموافقة على الربط النهائي.  
 ربوط.يتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربط النهائي خالل السنة التي يتم فيها إنهاء تلك ال 
 

 الضريبة المؤجلة
يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات وذلك للفروقات المؤقتة بين األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات 

 وقيمتها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية بتاريخ القوائم المالية. 
 

 الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة، فيما عدا:يتم اثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة لكافة 

ــهرة، أو لموجودات أو مطلوبات في معاملة ما ال تعتبر   • ــريبة المؤجلة عن اإلثبات األولي للشـ ــأ مطلوبات الضـ عندما تنشـ
 عملية تجميع أعمال وال تؤثر، بتاريخ المعاملة، على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة.

ــتثمارات في الشـــركات التابعة والزميلة، والحصـــص في ما يت • علق بالفروقات المؤقتة الخاضـــعة للضـــريبة المتعلقة باالسـ
ــيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة، وأنه من المحتمل أال يتم عكس قيد  ــتركة، وعند إمكانية الس ــاريع المش المش

 الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور.
 

إثبات موجودات الضـريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالسـتقطاع، واإلعفاءات الضـريبية غير المسـتخدمة المرحلة، يتم 
ــريبة المؤجلة بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه أرباحاً  ــتخدمة المرحلة. يتم إثبات موجودات الضـ ــريبية غير المسـ ــائر الضـ والخسـ

ا لقاء الفروقات المؤقتة القابلة لالســتقطاع وتلك اإلعفاءات الضــريبية غير المســتخدمة المرحلة خاضــعة للضــريبة يمكن اســتخدامه
 والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة، فيما عدا:

عندما تنشـــأ موجودات الضـــريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة القابلة لالســـتقطاع عن االثبات األولى لموجودات أو  •
ة، على الربح المـحاســـــبي أو الربح أو  مطلوـبات اريخ المـعامـل ة تجميع اعـمال، وأنـها ال تؤثر، بـت ة ال تعتبر عملـي في مـعامـل

 الخسارة الخاضعة للضريبة.
 

ما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة لالـستقطاع المتعلقة باالـستثمارات في الـشركات التابعة والزميلة والحـصص في الترتيبات   •
اثـبات الموجودات الضـــــريبـية المؤجـلة وذـلك فقط ـبالـقدر اـلذي يحتـمل فـيه عكس قـيد الفروـقات المؤقـتة في  المشـــــترـكة، يتم

 المستقبل المنظور، وأنه سيتوفر ربح خاضع للضريبة، يمكن مقابله استخدام الفروقات المؤقتة.
 

لية وتخفض بالقدر الذي ال يحتمل أن تتوفر فيه تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد كل قوائم ما
 أرباحاً كافية خاضعة للضريبة تسمح باستخدام كافة موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها.

يعاد تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ اعداد كل تقرير مالي، ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يحتمل 
 تغطية الموجودات الضريبية المؤجلة من األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة. معه 

 

تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة المتوقع سريانها في السنة التي يتحقق فيها األصل أو 
 ول في تاريخ التقرير المالي. يسوى االلتزام بناًء على معدل الضرائب )وأنظمة الضرائب( السارية المفع

 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المطبقة من قبل الشركة
 . 2020يناير    1قامت الشركة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 

 (: تعريف األعمال3المالي )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير 
(: "عمليات تجميع األعمال" أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال  3توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

تجارية، فإنه يجب أن تتضمن أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا 
بشكل كبير في القدرة على تحقيق المخرجات. عالوة على ذلك، توضح التعديالت أن األعمال التجارية يمكن أن تتواجد دون أن 
تشمل جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية للشركة، لكنها 

  تقبلية في حالة إبرام الشركة أي عمليات تجميع أعمال.قد تؤثر على الفترات المس
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 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المطبقة من قبل الشركة )تتمة(
 

إحالل  -( 39ة الدولي )( ومعيار المحاسب9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
 سعر الفائدة المرجعي

يتم حاليًا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الربح الرئيسية على مستوى العالم. ويقوم مجلس معايير المحاسبة  
 سة. الدولية بتعديل إرشاداته على مرحلتين لتسهيل عملية التحول من سعر الفائدة بين البنوك بشكل أكثر سال

 

  39"األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي:    9المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي:    -  1المرحلة  
:  "األدوات المالية: اإلفصاحات على األمور المتعلقة بمحاسبة 7"األدوات المالية": اإلثبات والقياس، و المعيار الدولي للتقرير المالي  

، والتي عدلت متطلبات محددة لمحاسبة تغطية المخاطر، إعفاًء 2019المخاطر. تقدم التعديالت النهائية، الصادرة في سبتمبر    تغطية
، وتعتبر 2020يناير  1من اآلثار المحتملة لعدم التأكد الناتجة عن إحالل سعر الفائدة بين البنوك. تسري التعديالت اعتباًرا من 

 أدوات تغطية المخاطر التي تأثرت مباشرةً بإحالل سعر الفائدة بين البنوك.إلزامية بالنسبة لكافة 
 

تتعلق المرحلة الثانية باستبدال أسعار الفائدة المرجعية بأسعار بديلة خالية من المخاطر. تسري تعديالت المرحلة الثانية    -  2المرحلة  
بالتطبيق المبكر لها. وقد تم اآلن االنتهاء من تعديالت المرحلة  ويسمح  2021يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

الثانية، وسوف تقوم الشركة بإكمال تقييمها لآلثار المحاسبية للسيناريو الذي تتوقع مواجهته عند التحول من سعر الفائدة بين البنوك 
 طلبات الجديدة.  إلى األسعار الخالية من المخاطر من أجل التعجيل بتنفيذ برامجه لتطبيق المت

 

يبين الجدول أدناه تعرض الشركة للمخاطر في نهاية السنة والتي تخضع لتعديالت سعر الفائدة بين البنوك التي لم تتحول إلى  
أسعار الفائدة الخالية من المخاطر بعد. يستثني الجدول حاالت التعرض لسعر الفائدة بين البنوك التي ستنتهي قبل أن يكون التحول  

 بًا أو تلك المتعلقة بالشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية للشركة: مطلو
 

 بآالف الرياالت 
  

 3,263,446 القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المعرضة لسعر الفائدة بين البنوك
 2,827,102 المبلغ االسمي للتحوطات المرتبطة بأسعار الفائدة بين البنوك

 

 ( تعريف األهمية النسبية8( 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  

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

لقوائم المالية. أن "تحريف المعلومات يكون  المعلومات، سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى، في سياق ا
جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون. إن هذه التعديالت ليس لها 

 أي أثر على القوائم المالية للشركة وليس من المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليها.
 

 19-: امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد16ى المعيار الدولي للتقرير المالي التعديالت عل
 - "عقود اإليجار"  16، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020مايو  28في  

 16ن تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي . توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين م19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد
. كوسيلة عملية، قد يختار 19-المتعلقة بالمحاسبة عن تعديل عقود اإليجار وامتيازات اإليجار الناتجة مباشرة عن جائحة كوفيد 

يجار. ينطبق التعديل على الفترات من المؤجر هو تعديل لعقد اإل  19-المستأجر عدم تقييم ما إذا كان تسهيل اإليجار المتعلق بـ كوفيد
. ويسمح بالتطبيق المبكر. لم يكن  لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية 2020يونيو  1المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 للشركة. 
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 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة و غير سارية المفعول بعد وغير المطبقة مبكًرا
والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. فيما يلي بيانًا بالمعايير 

 تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.
 

 ام المصرح عنها واإلفصاحات.     ال تتوقع الشركة، وفقًا لتقييمها، أن يكون هناك أثار محتملة على األرق
 

تاريخ السريان   البيان   المعايير 
 اإللزامي 

   

 2023يناير  1  عقود التأمين (17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة: الشركة   ( 1المعيار الدولي للتقرير المالي )
 للمعايير الدولية ألول مرة التابعة المطبقة 

 2022يناير  1

األدوات المالية: األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة   ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )
 لغرض التوقف عن إثبات المطلوبات المالية    10%

 2022يناير  1

 2022يناير  1 الزراعة: الضرائب في قياسات القيمة العادلة  ( 41معيار المحاسبة الدولي )

 2023يناير  1 المطلوبات كمتداولة وغير متداولة تصنيف  ( 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

 2022يناير  1  عمليات تجميع األعمال: الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي ( 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

االستخدام  الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل  ( 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
 المقصود 

 2022يناير  1 

 2022يناير  1  العقود المتوقع خسارتها: تكاليف الوفاء بالعقود  ( 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

 
 التقديرات المحاسبية الهامة -4

 
 مارست فيها األحكام:وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة

في حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي من األسواق  
لى طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ المدخالت المالية النشطة، تحدد قيمتها العادلة باستخدام طرق تقويم مالئمة تشتمل ع

لهذه الطرق من خالل األسواق القابلة للمالحظة، حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما ال يكون ذلك مجدياً، فإن األمر يتطلب إبداء درجة 
مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان  من األحكام لتحديد القيمة العادلة. تشتمل االجتهادات على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل

 ومخاطر تقلبات األسعار. إن تغير االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية. 
 

قات مقايضات تقوم الشركة بإبرام عقود أدوات مالية مشتقة مع أطراف أخرى مختلفة وبشكل خاص المؤسسات المالية . تتضمن المشت
أسعار العموالت والتي يتم تقويمها باستخدام طرق تقويم مناسبة بجانب المدخالت القابلة للمالحظة في السوق. تشتمل أكثر طرق 
التقويم المستخدمة على طرق المقايضات التي يتم احتسابها على أساس القيمة الحالية. تتكون الطرق من مدخالت متعددة تشتمل  

 عار العموالت.على منحنيات أس
 

 االلتزام المتعلق بإزالة الموجودات 
تقوم الشركة بإجراء تقويم لاللتزام المتعلق بإزالة الموجودات بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. ويتم إجراء التقديرات واالفتراضات  

العوامل التي ستؤثر على المبلغ النهائي الهامة بشأن تحديد مخصص لقاء التزام متعلق بإزالة الموجودات حيث أن هناك العديد من 
المستحق الدفع. تتضمن هذه العوامل تقديرات أنشطة االستبعاد من الخدمة ومعدالت التضخم والتغيرات في معدالت الخصم. إن 

ألمر في الوقت هذه الشكوك المتعلقة بهذه العوامل قد تؤدي إلى اختالف المصروفات الفعلية المستقبلية عن المبالغ المخصصة لهذا ا
الحاضر. تحسب التكاليف المتعلقة بإزالة الموجودات بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لسداد االلتزام باستخدام التدفقات النقدية 
المقدرة ويتم إثباتها كجزء من تكلفة األصل المعني. يتم إثبات الزيادة في الخصم كمصروف عند تكبدها وتقيد في قائمة الربح أو  

ل لخسارة كتكلفة تمويل. تتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة المتعلقة بإزالة الموجودات سنوياً ويتم تعديلها حسبما هو مالئم. يمثا
أي مخصص بتاريخ إعداد القوائم المالية أفضل تقدير لدى اإلدارة بشأن القيمة الحالية للتكاليف المستقبلية المطلوبة. إن التغيرات 

  اليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المستخدم، يتم إضافتها إلى تكلفة األصل أو خصمها منه.في التك
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 التقديرات المحاسبية الهامة -4
 

 برنامج المنافع المحددة )مكافأة نهاية الخدمة للموظفين(
راء  يتم تحديد تكلفة برنامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام عمليات التقويم اإلكتواري. يتضمن التقويم االكتواري إج

العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. والتي تشتمل على تحديد معدل الخصم، والزيادات 
لرواتب، ومعدالت الوفيات. ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم واالفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزام المستقبلية في ا

 المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات. يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ اعداد كل قوائم مالية. 
 

مل التي تخضع للتغيير. وعند تحديد معدل الخصم المالئم، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار أسعار العموالت يعتبر معدل الخصم أكثر العوا
على سندات الشركات المسجلة بعمالت تتوافق مع العمالت المسجل بها التزام منافع ما بعد التوظيف وذلك على األقل بدرجة  

لة تصنيف دولية معترف بها، ويتم استقراؤها عند الحاجة مع معدل العائد تصنيف )أأ( أو فما فوق طبقاً لما هو محدد من قبل وكا
 لتتماشى مع المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة. 

 
كما يتم أيضاً مراجعة جودة السندات المعنية. يتم استبعاد تلك السندات التي لها هوامش ائتمان عالية من تحليل السندات الذي تم  

 معدل الخصم، وذلك على اعتبار أنها ال تمثل سندات ذات جودة عالية.   على أساسه تحديد 
 

يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدول المعنية. تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط 
بلية في الرواتب على أساس معدالت التضخم المستقبلية من وقت آلخر وفقاً للتغيرات الديموغرافية. يتم تحديد معدل الزيادات المستق

 (.14المتوقعة للبلدان المعنية. تم تقديم تفاصيل إضافية حول التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين في إيضاح )
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات 
تلكات واآلالت والمعدات ألغراض حساب االستهالك. ويتم تحديد هذا  تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للمم

 التقدير بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع  لألصل أو االستهالك العادي.
 

ار اإلنتاجية تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية سنوياً ومحمل االستهالك المستقبلي الذي يتم تعديله عند اعتقاد اإلدارة بأن األعم
 تختلف عن التقديرات السابقة. 

 
 مبدأ االستمرارية  

قامت إدارة الشركة بإجراء تقويم لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، وهي على قناعة بأن الشركة  
ى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير لديها الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لد

ً لمبدأ االستمرارية. عليه، تم إعداد القوائم المالية للشركة على أساس مبدأ  شكوكاً حول مقدرة الشركة على االستمرار وفقا
 االستمرارية.

 
 إدارة رأس المال 5
 

الشركة على االستمرار في العمل وفقًا لمبدأ االستمرارية وتحقيق تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة  
المنفعة ألصحاب المصلحة اآلخرين. تتمثل سياسة اإلدارة في الحفاظ على رأسمال قوي من أجل الحفاظ على ثقة الدائنين والسوق 

وإجراء التعديالت عليه في ضوء  ومواصلة التطورات المستقبلية لألعمال. تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها
 التغيرات في الظروف االقتصادية. 

 

ال تخضع الشركة لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجياً. لم تطرأ أي تغيرات على األهداف والسياسات واالجراءات الخاصة  
شتمل رأسمال الشركة على رأس  بإدارة رأس المال خالل السنة الحالية والماضية. ولغرض إدارة رأس المال الخاص بالشركة، ي

ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31لاير سعودي كما في  1,739,741المال واألرباح المبقاة، واالحتياطي النظامي و مبالغ قدرها 
 لاير سعودي(. 1,642,853: 2019

 



 شركة الشقيق للمياه والكهرباء
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 المالية )تتمة( إيضاحات حول القوائم 
 2020ديسمبر   31

 

19 

 الممتلكات واآلالت والمعدات   -6
 

 درة لألصول ألغراض حساب االستهالك:فيما يلي األعمار اإلنتاجية المق
 

 سنوات 10إلى  4 أثاث وتجهيزات ومعدات   سنة  40 المباني
 سنوات 4 السيارات    سنة  40إلى  20 اآلالت والمكائن

   سنة  20 قطع غيار رأسمالية 

 

 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 المباني 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 اآلالت والمكائن 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

قطع غيار  
 رأسمالية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

األثاث والتركيبات  
 والمعدات 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 السيارات 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

األعمال الرأسمالية  
 تحت التنفيذ 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 اإلجمالي 
2020 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

        التكلفة: 

 6,779,184 520 602 2,474 45,509 6,680,572 49,507 في بداية السنة 
 16,796 - 229 58 - 16,509 - إضافات خالل السنة 

 (3,375) - - - - (3,375) - )د((   6تعديل لاللتزام المتعلق بإزالة الموجودات )إيضاح 
 (520) (520) - - - - - عكس قيد 

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

 6,792,085 - 831 2,532 45,509 6,693,706 49,507 في نهاية السنة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── 

        االستهالك المتراكم:  

 1,558,226 - 451 1,211 17,124 1,525,230 14,210 في بداية السنة 
 170,546 - 105 343 2,810 166,009 1,279 االستهالك المحمل للسنة 

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

 1,728,772  556 1,554 19,934 1,691,239 15,489 في نهاية السنة  
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── 

        صافي القيمة الدفترية:  

 5,063,313 - 275 978 25,575 5,002,467 34,018 2020ديسمبر   31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(  - 6
 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 المباني
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 اآلالت والمكائن
بآالف الرياالت  

 السعودية 

قطع غيار  
 رأسمالية 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

األثاث والتركيبات  
 والمعدات 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 السيارات 
 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

الرأسمالية  األعمال 
 تحت التنفيذ

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 اإلجمالي 
 2019 

 بآالف الرياالت السعودية 
        التكلفة: 

 6,778,494 520 602 1,784 45,509 6,680,572 49,507 في بداية السنة    
 690 - - 690 - -  - إضافات خالل السنة   
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── 

 6,779,184 520 602 2,474 45,509 6,680,572 49,507 في نهاية السنة    
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── 

        االستهالك المتراكم: 

 1,389,513 - 311 900 14,627 1,360,744 12,931 في بداية السنة    
 168,713 - 140 311 2,497 164,486 1,279 االستهالك المحمل للسنة   
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── 

 1,558,226 - 451 1,211 17,124 1,525,230 14,210 في نهاية السنة    
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── 

        صافي القيمة الدفترية: 

 5,220,958 520 151 1,263 28,385 5,155,342 35,297 2019ديسمبر   31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(  - 6
 
 الضمانات (أ

ً لترتيبات التمويل طويلة األجل التي أبرمتها الشركة لغرض تمويل إنشاء المحطة تم رهن  "المبنى" و "اآلالت والمكائن" ضمانا
 (. 13)إيضاح 

 
 األرض المستأجرة  (ب
ً من   20تم إنشاء المشروع على أرض مستأجرة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإيجار رمزي لفترة أولية مدتها   عاما
 اريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع، وقابلة للتجديد لفترات أخرى بموجب اتفاق بين الطرفين. ت
 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات (ج

تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات ألغراض حساب االستهالك. ويتم تحديد هذا  
بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع  لألصل أو االستهالك العادي. تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية سنوياً التقدير 

 وقسط االستهالك المستقبلي الذي سيتم تعديله عند اعتقاد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 
 
 لموجوداتااللتزامات المتعلقة بإزالة ا (د

تقوم الشركة بإجراء تقويم لاللتزام المتعلق بإزالة الموجودات بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. ويتم إجراء التقديرات واالفتراضات  
الهامة بشأن تحديد مخصص لقاء التزام إعادة الموجودات إلى حالتها األصلية حيث أن هناك العديد من العوامل التي ستؤثر على 

حق الدفع. تشتمل هذه العوامل على التقديرات بشأن  نطاق وتكاليف أنشطة إعادة التأهيل، والتغيرات الفنية و المبلغ النهائي المست
التغيرات التنظيمية، وزيادات التكلفة مقارنة بمعدالت التضخم والتغيرات في معدالت الخصم. وقد ينتج عن حاالت عدم التأكد هذه  

بالغ المجنبة حاليًا. يمثل المخصص بتاريخ إعداد القوائم المالية أفضل تقدير لدى اإلدارة في المستقبل مصاريف فعلية تختلف عن الم
 بشأن القيمة الحالية للتكاليف المستقبلية.

 
مليون لاير سعودي من تكلفة اآلالت والمكائن والمعدات  3.4، قامت الشركة بخصم 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

بالتزام إعادة الموجودات لمحطتها بناًء على تقييم معدل من قبل خبير مستقل للتكاليف المستقبلية المقدرة إلزالة موجودات فيما يتعلق  
  134.3: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 135، قامت اإلدارة بتقدير مبلغ قدره 2020ديسمبر  31وكما في  المصنع.

 متعلقة بإعادة الموجودات الخاصة بالمحطة. مليون لاير سعودي( لقاء االلتزامات ال
 

مليون لاير   3.8: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 4.1بلغت الزيادة في التزام استعادة الموجودات المسجلة خالل السنة 
 سعودي(. تم توزيع االستهالك الُمحّمل على النحو التالي: 

 ديسمبر 31 
2020 

 ديسمبر 31
2019 

الرياالت بآالف  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

   
 166,983 168,819 (19تكاليف تشغيلية )إيضاح 

 1,730 1,727 (20مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 
 ──────── ──────── 
 170,546 168,713 
 ════════ ════════ 
 

 النقدية وشبه النقدية  -7
 
 ديسمبر 31 

2020 
الرياالت بآالف 

 السعودية

 ديسمبر 31
2019 

بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

   
 5,582 4,436 نقد لدى البنوك

 19 20 نقد في الصندوق 
 ──────── ──────── 
 4,456 5,601 
 ════════ ════════ 
 

(، وبناًء على هذه المراجعة، 9الدولي للتقرير المالي )قامت اإلدارة بإجراء مراجعة لخسائر االئتمان المتوقعة وفقًا لمتطلبات المعيار  
 تعتقد اإلدارة بأنه ال داعي إلثبات أي خسارة انخفاض جوهرية في القيمة الدفترية لشبه النقدية. 
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 المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً والمدينون اآلخرون -8
 

 ديسمبر 31 
2020 

بآالف الرياالت 
 لسعوديةا

 ديسمبر 31
2019 

بآالف الرياالت 
 السعودية

   

 131,918 138,174 (1-8مستحق من شركة المياه والكهرباء )"الشركة"(، جهة ذات عالقة )
 39,035 19,501 مطالبات تأمين مدينة

 28,712 16,431 دفعات مقدمة لمقاولين 
 - 3,157 ضريبة قيمة مضافة مدينة 

ً مبالغ مدفوعة   2,162 2,320 مقدما
 188 195 دفعات مقدمة إلى الموظفين

 33 213 أخرى 
 ──────── ──────── 

 179,991 202,048 
 ════════ ════════ 

 

(، وبناًء على هذه المراجعة، تعتقد اإلدارة بأنه ال 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) قامت اإلدارة بإجراء مراجعة وفقًا  لمتطلبات
 داعي إلثبات أي انخفاض جوهري في القيمة الدفترية للمدينين والمدينين اآلخرين.

 

 تعد شركة المياه والكهرباء منشأة حكومية كما أنها مملوكة من قبل وزارة المالية.    8-1
 

 مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها المعامالت  - 9
 

خالل السنة، قامت الشركة بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة بها. وتعتمد شروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة خالل  

 دورة األعمال العادية. فيما يلي تفاصيل معامالت الجهات ذات العالقة الرئيسية خالل السنة: 

 

 
 

 العالقة الجهة ذات   

 
 

 طبيعة المعاملة

 ديسمبر 31
2020 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ديسمبر 31
 2019 

بآالف الرياالت 
 السعودية

    

 696,987 777,460 فواتير السعة واإلنتاج بموجب اتفاقية شراء المياه والكهرباء جهات منتسبة 
 3,552  3,617  تكاليف إعارة وخدمة 

 3,750  3,438 (20)إيضاح أتعاب إدارة سنوية  

 131,420 135,459 ( 19تكاليف تشغيل وصيانة )إيضاح  
 5,933 34,889 إصالح وصيانة 
    

 1,875 1,875 مكافآت ومخصصات أعضاء مجلس اإلدارة 
    

 اإلدارة العليا 
 رواتب ومكافآت

2,841 
 

3,066 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( - 9 
 

 فيما يلي تحليالً للمبالغ المستحقة من/إلى الجهات ذات العالقة بتاريخ إعداد القوائم المالية: 
 

 الرصيد  طبيعة العالقة 
 ديسمبر 31  

2020 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 ديسمبر 31
2019 

بآالف الرياالت 
 السعودية

    مستحق من جهات ذات عالقة 

 131,918 138,174 جهة منتسبة (8شركة المياه والكهرباء )إيضاح 
  ════════ ════════ 

    مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة  

 43,744 46,330 جهة منتسبة  الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة المحدودة 
 1,418 985 جهة منتسبة أعمال المياه والطاقة العربية المحدودة شركة 

  ──────── ──────── 

  47,315 45,162 
  ════════ ════════ 

 

إن أرصدة الجهات ذات العالقة بدون ضمانات وال تحمل أي عمولة ويتم سدادها نقداً. لم تقم الشركة بتسجيل أي انخفاض في قيمة 
المتعلقة بالجهات ذات العالقة خالل السنة الحالية والسنة السابقة. قامت اإلدارة بإجراء مراجعة وفقًا لمتطلبات المعيار الذمم المدينة 

(، وبناًء على هذه المراجعة، تعتقد اإلدارة بأنه ال داعي إلثبات أي انخفاض جوهري في القيمة الدفترية 9الدولي للتقرير المالي )
 رصدة الجهات ذات العالقة. للمبالغ المستحقة من أ

 

 رأس المال - 10
 

ديسمبر  31لاير سعودي ) 10سهم، قيمة كل سهم  112.000.000يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل من 
 لاير سعودي(.  10سهم، قيمة كل سهم  112.000.000: 2019

 

  المساهمون 
 نسبة الملكية عدد األسهم المملوكة 

 

 ديسمبر 31 
2020 

 ديسمبر 31
2019  

     

 % 60 67,200,000 67,200,000 شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء
 % 32 35,840,000 35,840,000 شركة المياه والكهرباء القابضة

 % 8 8,960,000 8,960,000 الشركة السعودية للكهرباء

 ──────── ──────── ───── 

 % 100 112,000,000 112,000,000 اإلجمالي
 ════════ ════════ ═════ 

 

 االحتياطي النظامي -11
 

من دخل السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل  %10طبقاً للنظام األساسي للشركة ومتطلبات نظام الشركات، يجب على الشركة تحويل 
 رأس المال. إن هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع.من   %30إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي 
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 األدوات المالية المشتقة  -12
 

 المشتقات المخصصة كأدوات تغطية مخاطر
ديسمبر   31مليون لاير سعودي )  3,265، كان لدى الشركة مقايضات أسعار عمولة بقيمة اسمية قدرها  2020ديسمبر    31كما في  
مليون لاير سعودي(، وذلك لتقليل تعرضها لمخاطر أسعار العمولة الناتجة عن التمويل طويل األجل )انظر إيضاح   3,501:  2019

(. يوضح الجدول أدناه القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة المسجلة كمطلوبات مع المبالغ االسمية لها. تشير المبالغ االسمية 13
 امالت القائمة في نهاية السنة، وال تعتبر مؤشراً على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.إلى حجم المع

 

 
 

 2020ديسمبر  31
 بآالف الرياالت السعودية

 2019ديسمبر  31
 بآالف الرياالت السعودية

  
 المطلوبات

 
 المبالغ االسمية 

 
 المطلوبات

 
 المبالغ االسمية

 المبلغ 
     التدفقات النقديةتغطية مخاطر 

 3,501,449 469,753 2,827,102 583,963 مقايضات أسعار العموالت
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

تتطلب المشتقات، في الغالب، عند نشأتها فقط التبادل المشترك للوعود مع تحويل قليل أو عدم تحويل للقيمة. تتطلب هذه األدوات  
الرفع المالي وهي تقلبات قليلة جداً في القيمة. إن التغيرات القليلة نسبياً في قيمة السعر المتعلق بعقد المشتقات من درجة عالية من 

 الممكن أن تؤثر تأثيراً هاماً على الدخل أو عناصر حقوق الملكية الخاصة بالشركة. 
 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 496.37لاير سعودي و مليون 87.59إن القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية وقدرها 
مليون لاير سعودي( تمثل الجزء المتداول وغير المتداول للقيمة السوقية السلبية   399.29مليون لاير سعودي و 70.46: 2019

فقات النقدية الجزء ، على التوالي. يمثل احتياطي تغطية مخاطر التد2020ديسمبر    31الخاصة بمقايضات أسعار العموالت كما في  
الفعال من تغطية مخاطر التدفقات النقدية. يتم إثبات الربح أو الخسارة المؤجلة التراكمية عن عمليات التغطية في الربح أو الخسارة 

تاريخ  عندما تؤثر المعاملة المغطاة على الربح أو الخسارة. وبموجب اتفاقيات التمويل، يجب االحتفاظ بعمليات تغطية المخاطر حتى  
 استحقاق القروض.

 

 تمويل ألجل   -13
 

 قامت الشركة بإبرام ترتيبات التمويل طويلة األجل التالية لغرض تمويل إنشاء المشروع:
 

ً للمعدالت السائدة بين البنوك في لندن زائداً الهامش المتفق  تسهيل تجمع بنكي تجاري طويل األجل  يحمل أ( عمولة وفقا
 . 2029مايو    31وتنتهي في    2011مايو    31عليه.  يستحق القرض السداد على أقساط نصف سنوية متغيره، وبدأت في  

 

قساط نصف سنوية قرض تجمع إسالمي على شكل تأجير اسالمي لبعض الموجودات ويستحق هذا القرض السداد على أ ب(
.  يحمل القرض عمولة خاصة وفقاً لمعدالت اليبور زائداً 2029مايو    31وتنتهي في    2011مايو    31متغيره، وبدأت في  

 الهامش المتفق عليه.
 

تسهيل تجمع بنكي ثانوي. حمل سعر عمولة خاصة وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في لندن زائداً الهامش المتفق عليه،  ج(
ويخضع ألتعاب ارتباط تحسب على الرصيد غير المستخدم من التسهيل.  يستحق القرض السـداد على أقساط نصف سنوية 

 . 2021مايو  31متغيره تنتهي في 
 

حصلت الشركة على تسهيل رأسمال عامل قصير األجل من أحد البنوك المحلية.   يستحق هذا القرض السداد خالل سنة    د(
 ويحمل عمولة بأسعار تجارية عائمة. من تاريخ السحب. 

 

بموجب اتفاقية الشروط العامة المبرمة بين الشركة ومقدمي التسهيالت )باستثناء تسهيل رأسمال العامل قصير األجل(، فإن  
 التسهيالت مضمونة برهن قانوني على حصص الشركة في عقود إيجار األراضي وأي آالت أو معدات أقيمت عليها تشكل تركيبات.
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 تمويل ألجل )تتمة( -13
 

تنص اتفاقية الشروط العامة على بعض التعهدات والتي تشمل بشكل رئيسي رهن على الحسابات البنكية وقيود بشأن الحصول على 
التالية والمتعلقة بالتسهيالت أي قرض إضافي بخالف تلك التسهيالت المبينة بالتفصيل أعاله. كان لدى الشركة األرصدة القائمة 

 أعاله: 
 

 

 ديسمبر 31
2020 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ديسمبر 31
2019 

بآالف الرياالت 
    السعودية

 2,978,523 2,737,467 تسهيالت تجمع بنوك تجارية طويلة االجل )أ( 
 421,123 386,944 تسهيل تجمع بنكي إسالمي )ب(

 5,662 1,535 تسهيل تجمع ثانوي )ج(
 148,000 137,500 تسهيل رأسمال عامل )د(

 ───────── ───────── 

 3,263,446 3,553,308 
 ( 134,427) (294,364) ناقصاً: الجزء المتداول من تمويل طويل األجل 

 ( 148,000) (137,500) تسهيل رأسمال عامل
 ───────── ───────── 

 3,270,881 2,831,582 متداول(تمويل طويل األجل )جزء غير 
 ═════════ ═════════ 
 

  42.3تم اإلفصاح أعاله عن التمويل طويل األجل بعد خصم األتعاب المقدمة غير المطفأة )بما في ذلك أتعاب االلتزام( البالغ 
 مليون لاير سعودي(.  48:  2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر   31مليون لاير سعودي كما في 

 

 األعباء المالية المثبتة في الربح أو الخسارة للسنة على ما يلي: تشتمل 
 

 ديسمبر 31 
2020 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ديسمبر 31
2019 

بآالف الرياالت 
 السعودية

   
 156,725  137,522  تكاليف تمويل

 92,356  94,876 مصاريف عمولة على تغطية مخاطر التدفقات النقدية، صافي 
 3,781  4,127 د( 6التزام متعلق بإزالة الموجودات )إيضاح مخصص 

 1,454 1,438 عمولة على التزامات عقود اإليجار
 ──────── ──────── 
 237,963 254,316 
 ════════ ════════ 
 

 منافع الموظفين -14
 

 الممول(:فيما يلي بيان بحركة التزام )مكافأة نهاية الخدمة( منافع الموظفين )غير 
 
 ديسمبر 31 

2020 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 ديسمبر 31
2019 

بآالف الرياالت 
 السعودية

   
 2,253 2,553 في بداية السنة 

 569 78 المحمل للسنة )بما في ذلك الخسائر االكتوارية(
 ( 269) - مدفوع خالل السنة 

 ──────── ──────── 
 2,553 2,631 في نهاية السنة 

 ════════ ════════ 
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 منافع الموظفين )تتمة(  -14
 

 فيما يلي تفاصيل مصروف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما هو معروض في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر: 
 
 ديسمبر 31 

 2020 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 ديسمبر 31
 2019 

الرياالت بآالف 
 السعودية

 
  

 111 41 تكلفة العمولة
 362 - تكلفة الخدمة الحالية 

 96 37 الدخل الشامل اآلخر –خسائر اكتوارية 
 ──────── ─────── 

 78 569 
 ════════ ═══════ 

 
 االفتراضات

 فيما يلي بيان االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة: 
 
ديسمبر  31 

2020 
ديسمبر  31

2019 
 

  

 % 3.85 %7.86 معدل الخصم 
 % 3.60 %9.19 زيادة في الرواتب 
   معدل االستقاالت

 % 22.50 %9.65 سنة  20 - 18
 % 18.80 %8.14 سنة  25 - 21
 % 15.00 %0.01 سنة  30 - 26
 % 7.50 %0.01 سنة  50 - 31
 % 3.80 %0.33 سنة  59 - 51

 

 معدل الخصم 
( تحديد معدل الخصم على أساس العائدات على سندات الشركات أو السندات الحكومية عالية 19المحاسبي الدولي )يتطلب معيار 

الجودة للفترة والعملة بما يتفق مع المطلوبات. وفي البلدان التي ال يوجد فيها أسواق عميقة لهذه السندات، تستخدم األسعار السائدة 
 م تحديد معدل الخصم بدالً من ذلك على أساس العائدات على سندات الشركات األمريكية.في السوق على السندات الحكومية. ت

 و الذي يعتبر مالئًما وذلك نظراً ألن اللاير السعودي حالياً مثبت مقابل الدوالر األمريكي.
 

األمريكية ليعكس هامش االئتمان ومخاطر فك عالوة على ذلك، تم أيضاً استخدام عالوة مخاطر لمعدل الخصم في الواليات المتحدة  
نقطة أساس أعلى من سندات الشركات األمريكية للفترة التي تتفق مع تلك  100ارتباط العمالت. استخدمت الشركة هامش قدره 

 المطلوبات.
 

دات على سندات تم تحديد االفتراضات على أساس ظروف السوق بتاريخ كل تقويم. تمثل الحركة في معدل الخصم حركة العائ
 الشركات األمريكية بين تواريخ عمليات التقويم.

 
 الزيادات 

تم تحديد افتراض الزيادات المستقبلية في الرواتب من قبل الشركة وفقًا لتوقعاتها على المدى الطويل، والتي تعكس كل من الزيادات 
 التضخمية والترقيات.

 
 معدل االستقالة 

 دل االستقالة المفترض لألفراد من الشركة قبل التقاعد. يحدد افتراض دوران الموظفين مع
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 منافع الموظفين )تتمة(  -14
 

 تحليل الحساسية 
يوضح الجدول أدناه التغير في التزام مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للتغير المحتمل المعقول في قيمة االفتراض األساسي لمعدالت 

 والزيادة: الخصم 
التغير )نقطة  

 أساس(
الزيادة )النقص( في التزام مكافأة نهاية 

 الخدمة 
 ديسمبر 31  

2020 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 ديسمبر 31
2019 

بآالف الرياالت 
 السعودية

    
 ( 209) (207) 100+  معدل الخصم 

 - 100 241 243 
    

 255 253 100+ الزيادات 
 - 100 (221) (223 ) 
    
 

 الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى  -15
 

 
 

 ديسمبر 31
2020 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ديسمبر 31
2019 

بآالف الرياالت 
 السعودية

   
 45,162 47,315 ( 9مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة )إيضاح 

 7,056 21,708 إيرادات مؤجلة 
 21,056 17,053 أعباء مالية مستحقة 

 3,976 8,409 دائنون
 5,210 2,296 ضريبة استقطاع مستحقة

 1,235 - ضريبة قيمة مضافة مستحقة 
 2,384 3,324 مطلوبات أخرى

 ─────── ─────── 
 100,105  86,079 
 ════════ ═════════ 
 

 الزكاة والضريبة - 16
 

 الربح أو الخسارةالمبالغ المثبتة في 
 ديسمبر 31 

2020 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 ديسمبر 31
2019 

بآالف الرياالت 
 السعودية

   
   مصروف الزكاة

 3,223 4,364 المحمل للسنة الحالية      
 - 4,483 زكاة محملة  لربوط سنوات سابقة  

 ──────── ──────── 
 8,847 3,223 

   مصروف ضريبة
 163 - الضريبة الحالية 

 111 (5,039) الضريبة المؤجلة 
 ──────── ──────── 

 (5,039)  274 
 ──────── ──────── 
 3,497 3,808 مصروف الزكاة والضريبة 

 ════════ ════════ 
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 الزكاة والضريبة )تتمة( -16
 

 الزكاة
 فيما يلي بيان بالبنود الرئيسية للوعاء الزكوي المتعلق بالمساهمين السعوديين:

 

 ديسمبر 31 
 2020 

بآالف الرياالت 
 السعودية

ديسمبر  31
2019 

بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

   

 1,359,542 1,426,279 حقوق الملكية
 3,206,234 3,004,359 مخصصات أول المدة وتسويات أخرى  
 (4,719,844) (4,649,696) القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل وتسويات أخرى 
 ──────── ──────── 

 (219,058) (154,068 ) 
 128,930 174,544 النتائج الزكوية للسنة 

 ──────── ──────── 

   

 128,930 174,544 الوعاء الزكوي 
 ──────── ──────── 

 3,223 4,364 % 2.5الزكاة بواقع 
 ════════ ════════ 

 
ألف لاير سعودي(.  يرجع  3,223: 2019ألف لاير سعودي ) 4,364خالل السنة، قامت الشركة بتجنيب مخصص للزكاة قدره 

 الفرق بين النتائج المالية والنتائج الخاضعة للزكاة بشكل أساسي إلى بعض االستبعادات/ المطالبات المقدمة وفقًا للوائح المالية. 
 

 ضريبة الدخل
 

في الشركة السعودية للكهرباء، وهي مساهم  %6.93الزيت العربية السعودية )أرامكو( بصورة مباشرة حصة قدرها تمتلك شركة 
 153في ضوء المرسوم الملكي رقم  2020يناير  1%. تعتبر هذه المساهمة خاضعة للزكاة اعتباًرا من 8مباشر في الشركة بنسبة 

 من قانون ضريبة الدخل.   2يل المادة ( بتعد2020يونيو  26هـ)05/ 11/ 1441م بتاريخ  /
 

% المملوكة من خالل شركة الشقيق الدولية للمياه 1.37عالوة على ذلك ، استبعدت مؤسسة التمويل الدولية من حصتها البالغة 
 5هـ ) 1436/ 16/7بتاريخ  16/1436/ 4954. أبلغت الهيئة العامة للزكاة والدخل  بنصها رقم  2020مايو  13والكهرباء في 

( سابقًا أن مؤسسة التمويل الدولية معفاة من ضريبة دخل المفروضة على الشركات، وبالتالي ، ال تنطبق ضريبة دخل 2015مايو 
 الشركات على حصة مؤسسة التمويل الدولية من األرباح المعدلة في الشركة. 

 

في الشركة والتي تعفى حصتها من األرباح المعدلة % المتبقية 2.88تمثل الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( نسبة 
وعاء الزكاة من الضرائب والزكاة. وعليه، ال تنطبق ضريبة دخل الشركات أو الزكاة على نسبة الشركة العربية لالستثمارات  /

 البترولية في الشركة. 
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 الضريبة المؤجلة
 

 جلةالحركة في أرصدة الضريبة المؤ
إن موجودات/مطلوبات الضريبة والضريبة المؤجلة المحملة/المستردة المسجلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 تتعلق بالبنود التالية:
 
 

 

 

2020 

صافي الرصيد  
 يناير  1في 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

المثبتة في الربح  
 أو الخسارة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

المثبت في الدخل  
 الشامل اآلخر 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

صافي الرصيد  
 ديسمبر   31في 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

موجودات ضريبة  
 مؤجلة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

مطلوبات ضريبة  
 مؤجلة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

الممتلكات واآلالت  
 5,190 ( 5,190) والمعدات 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
منافع نهاية الخدمة  

 ( 3) 3 للموظفين
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 خسائر مرحلة 
- - 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
القيمة العادلة السلبية  

 516 - ( 516) للمشتقات
 

- 
 

- 
 

- 
التزام متعلق بإزالة  

 ( 148) 148 الموجودات 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (5,555 ) 5,039 516 - - - 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 
 

 

 

2019 

صافي الرصيد  
 يناير 1في 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

المثبتة في الربح  
 أو الخسارة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

المثبت في الدخل  
 الشامل اآلخر 

الرياالت  بآالف 
 السعوديــــــة 

صافي الرصيد  
 ديسمبر  31في 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

موجودات  
 ضريبة مؤجلة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

مطلوبات ضريبة  
 مؤجلة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

الممتلكات واآلالت  
 والمعدات 

 

(5,207) 17 
 

- 
 

(5,190) 
 

- 
 

(5,190) 
نهاية الخدمة  منافع 

 للموظفين
 

3 
 

- 
 

- 
 

3 
 

3 
 

- 

 خسائر مرحلة 
 

132 (132) 
 

- - - 
 

- 
القيمة العادلة السلبية  

 للمشتقات
 

(523) 
 

- 7 
 

(516) - (516) 
التزام متعلق بإزالة  

 الموجودات 
 

144 
 

4 
 

- 
 

148 
 

148 - 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (5,451) (111) 7 (5,555) 151 (5,706) 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 مخصص الزكاة والضريبة الحالية للسنة
 كانت الحركة في مخصص الزكاة والضريبة للسنة كما يلي:

 الشركة 
 
 

 الزكاة
الرياالت بآالف 

 السعوديــــــة 

 الضرائب
بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

 اإلجمالي
بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

    2020ديسمبر  31 
 3,502 163 3,339 في بداية السنة 

 8,847 - 8,847 المحمل للسنة  
 (6,554) (163) (6,391) مدفوع خالل السنة 

 ─────── ─────── ─────── 
 5,795 - 5,795 نهاية السنة في 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
    2019ديسمبر   31 

 363 170 193 في بداية السنة 
 3,386 163 3,223 المحمل للسنة 

 ( 247) ( 170) (77) مدفوع خالل السنة 
 ─────── ─────── ─────── 

 3,502 163 3,339 في نهاية السنة 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 الربوط الزكوية والضريبية
إلى الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل )"الهيئة"(،  2019قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية والضريبية عن كافة السنوات حتى  

 . 2021أبريل   30وحصلت على شهادات زكوية سارية المفعول حتى 
 
برمت الهيئة العامة للزكاة والدخل والشركة تسوية متبادلة قامت من قبل الهيئة. أ  2015حتى    2007تم إجراء الربوط للسنوات من   

مليون لاير سعودي مقابل ضريبة الشركات والزكاة. وبالنسبة لضريبة االستقطاع، أصدرت الهيئة  4.6بموجبها الشركة بتسوية 
بط ضريبة االستقطاع الذي مليون لاير سعودي. تقدمت الشركة باعتراض على ر 39.2ربًطا معدالً لضريبة االستقطاع قدره 

 يخضع للمراجعة من المستوى األول للجنة االستئناف، ولجنة المخالفات الضريبية وحل النزاعات والقرار قيد االنتظار.
 

ماليين لاير سعودي  4للمطالبة بزكاة إضافية بمبلغ  2018عالوة على ذلك، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل برفع ربط سنة 
مليون لاير سعودي )باستثناء غرامات التأخير(. وقّدمت الشركة اعتراًضا على الربط. يخضع اعتراض   1.1كات بقيمة  وضريبة شر

الشركة للمراجعة من المستوى األول للجنة االستئناف، ولجنة المخالفات الضريبية وحل النزاعات ولم يتم تحديد جلسة االستماع 
 بعد.

 
 . 2019و  2017و  2016ديسمبر  31السنوات المنتهية في ولم تُصدر حتى اآلن الربوط عن  
 

 عقود اإليجار  -17
 

سنة، كما أن دفعات اإليجار ثابتة على مدى   40يوجد لدى الشركة عقد إيجار يتعلق بإيجار األراضي. تبلغ مدة عقد إيجار األراضي  
 ألف لاير سعودي.  1,716فترة اإليجار. تقوم الشركة بدفع إيجار سنوي قدره  

 
 والحركة خالل السنة: فيما يلي أدناه القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام المثبتة 

 

 ديسمبر 31
2020 

بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

 ديسمبر 31
2019 

بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

   
 24,567 23,313 في بداية السنة  
 ( 1,254) (297) مصاريف استهالك  
 ───────── ───────── 
 23,313 23,016 في نهاية السنة  
 ═════════ ═════════ 
 
، قامت الشركة بإثبات أصل حق استخدام بتاريخ التطبيق األولي يعادل التزام اإليجار، والمعدل بمبلغ 2019يناير  1كما في  *

  اإليجار المدفوع مقدًما المتعلق بعقد اإليجار المثبت في قائمة المركز المالي مباشرة قبل تاريخ التطبيق األولي.
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 ي القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة خالل السنة: فيما يل

 

 ديسمبر 31
2020 

بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

 ديسمبر 31
2019 

بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

   
 24,567 24,305 في بداية السنة 

 1,454 1,438 زيادة في العمولة 
 ( 1,716) (1,716) مدفوعات*

 ───────── ───────── 
 24,305 24,027 في نهاية السنة 

 ───────── ───────── 
 3,154 3,137 التزام إيجار متداول   

 21,151 20,890 التزامات إيجار غير متداولة 
 
  1,716: 2019ديسمبر  31ألف لاير سعودي )  1,716تشتمل مدفوعات التزام عقود اإليجار على سداد جزء رئيسي قدره  *

 سعودي(. ألف لاير 
 

 (.25تم اإلفصاح عن تحليل تواريخ استحقاق التزامات اإليجار في االيضاح )
 

 اإليرادات  -18
 

( الدفعات المحسوبة على أساس السعة بشأن المياه المحالة 1يمثل هذا البند إيرادات من عقود اإليجارات التشغيلية وتشتمل على )
 المياه المحالة والكهرباء.( دفعات الناتج لقاء 2والكهرباء، و )

 تمثل الدفعات المحسوبة على أساس السعة الجزء الرئيسي من الفواتير الصادرة خالل السنة: 
 
 
 

 ديسمبر 31
2020 

بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

 ديسمبر 31
2019 

بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

   
 643,659 721,732 دفعات محسوبة على أساس السعة
 51,951 54,482 دفعات محسوبة على أساس الناتج

 1,377 1,246 دفعات الوقود 
 ───────── ───────── 
 777,460 696,987 
 ═════════ ═════════ 
 

 فيما يلي بيان بالحد األدنى إليرادات عقود اإليجارات التشغيلية المستقبلية حسب السنة:  
 
 
 

 ديسمبر 31
2020 

بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

 ديسمبر 31
2019 

بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

   
 795,385 818,163 خالل سنة 

 3,126,919 3,912,967 سنوات 5  – 1
 5,386,315 3,221,974 سنوات 5أكثر من 

 ───────── ───────── 
 7,953,104 9,308,619 
 ═════════ ═════════ 
 

لقد افترضت اإلدارة بعض عوامل الموثوقية/ المتاحة في احتساب الحد األدنى إليرادات عقود اإليجارات التشغيلية والتي تم تحديدها 
)فيما عدا الدفعات المحسوبة على أساس الناتج(.  تم تحديد الحد األدنى لدفعات اإليجار ضمن الدفعات المحسوبة على أساس السعة 

المستقبلية هذه على أساس التوقعات الحالية والتقديرات والتوقعات المحفوفة بالمخاطر وعدم التأكد والتي قد تؤدي إلى اختالف 
  النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة من قبل اإلدارة. 
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 كاليف التشغيليةالت  -19
 
 
 

 ديسمبر 31 
2020 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ديسمبر 31
2019 

بآالف الرياالت 
 السعودية

   
 166,983 168,819 (6استهالك )إيضاح 

 131,420 135,459 (9تكاليف تشغيل وصيانة )إيضاح 
 5,933 34,889 إصالح وصيانة

 ───────── ─────────  14,396 20,791 تكاليف تأمين
 359,958 318,732 
 ═════════ ═════════ 
 

 المصاريف العمومية واإلدارية  -20
 
 
 

 ديسمبر 31 
2020 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ديسمبر 31
2019 

بآالف الرياالت 
 السعودية

   
 10,603 10,458 تكاليف موظفين

 5,024 6,489 أتعاب مهنية واستشارية
 3,750 3,438 (9)إيضاح أتعاب إدارة سنوية 

 3,802 2,801 مصاريف تدريبات وحلقات تدريبية 
 2,984 2,024 (17وإيضاح  6استهالك )إيضاح 

 2,033 1,906 مصاريف اجتماعات مجلس االدارة
 3,232 1,794 مصروف ضريبة استقطاع

 167 167 مصروف إيجار
 412 123 مصاريف سفر

 121 28 مصاريف إصالح وصيانة
 324 643 مصاريف أخرى 

 ───────── ───────── 
 29,871 32,452 
 ═════════ ═════════ 
 

 اإليرادات األخرى -21
 
 
 

 ديسمبر 31
2020 

بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

 ديسمبر 31
 2019 

بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

   
 43,161 34,500 مطالبة تامين

 ═════════ ═════════ 
 

 ربح السهم  -22
 

سهماً  112.000.000تم احتساب ربح السهم وذلك بقسمة صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية البالغة 
(.  يمثل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  10سهماً( قائماً خالل السنة )إيضاح  112.000.000: 2019ديسمبر  31)

العام عدد األسهم العادية القائمة في بداية السنة، بعد تعديلها بعدد األسهم العادية الصادرة خالل السنة مضروبة بعامل مرجح  خالل 
 للوقت. إن عامل ترجيح الوقت هو عدد األيام التي تكون فيها األسهم قائمة كنسبة من إجمالي عدد األيام في السنة. 

 

 ملة التعهدات وااللتزامات المحت - 23
 

  لم يكن لدى الشركة ارتباطات تعاقدية بشأن المصاريف الرأسمالية بتاريخ إعداد القوائم المالية. 
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 توزيعات األرباح -24
 

 0.4مليون لاير سعودي )بواقع  45، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيعات أرباح نقدية نهائية قدرها 2020ديسمبر  6بتاريخ 
من رأسمال الشركة، بناء على موافقة الهيئة العامة على توزيعات األرباح النقدية النهائية  %4والتي تمثل لاير سعودي للسهم( 

 . 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 0.38مليون لاير سعودي )بواقع  42.5، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيعات أرباح مرحلية قدرها 2020يونيو  9بتاريخ  

 من رأسمال الشركة.  % 3.8لاير سعودي للسهم( والتي تمثل 
 

زكاة وضريبة الدخل مليون لاير سعودي بعد خصم ال 84.1خالل السنة، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيعات أرباح بإجمالي 
 مليون لاير سعودي.  3.4وقدرها 

 
مليون لاير سعودي )بواقع  28.5، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيعات أرباح نقدية نهائية قدرها 2019ديسمبر  10بتاريخ 
ت األرباح النقدية النهائية من رأسمال الشركة، بناء على موافقة الهيئة العامة على توزيعا  %3لاير سعودي للسهم( والتي تمثل    0.25

 . 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
لاير    0.5مليون لاير سعودي )بواقع    56، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيعات أرباح مرحلية قدرها  2019يونيو    10بتاريخ   

 من رأسمال الشركة.   %5سعودي للسهم( والتي تمثل 
 

 إدارة المخاطر المالية - 25
 

نشاطات الشركة لمخاطر مالية مختلفة: مخاطر السوق )تشمل على مخاطر العمالت ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر أسعار تتعرض  
العموالت الخاصة بالتدفقات النقدية( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر الكلي بالشركة على عدم 

ية، والحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة. تتم إدارة المخاطر من قبل إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المال
 اإلدارة العليا. وفيما يلي ملخص بأهم أنواع المخاطر:

 

 مخاطر االئتمان
. تسعى الشركة تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية

 إلى إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة. 
 

 يبين الجدول التالي الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:  
 

 ديسمبر 31 
2020 

بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

 ديسمبر 31
2019 

بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

   
 131,918 138,174 مبالغ مستحقة من شركة المياه والكهرباء

 79,662 16,839 موجودات مالية أخرى
 5,582 4,436 أرصدة لدى البنوك 
 ───────── ──────── 

 159,449 217,162 
 ═════════ ════════ 

 

 أرصدة لدى البنوك 
 حيث أنه يتم االحتفاظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد. تعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنوك  محدودة

 

 المدينون التجاريون
إن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية يتأثر بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل. إن العميل  

يد إيرادات المبيعات والمبالغ المستحقة القبض وفقاً التفاقية  الوحيد للشركة هو جهة ذات عالقة )شركة المياه والكهرباء( ويتم تحد
شراء المياه والطاقة. تعتقد الشركة أن مخاطر االئتمان المرتبطة بهذه الذمم المدينة منخفضة للغاية حيث تعتبر اإلدارة شركة المياه 

  والكهرباء منشأة ذات عالقة بحكومة المملكة العربية السعودية. 
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يتم عمل تحليل النخفاض القيمة في كل تاريخ تقرير مالي لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. تعكس عملية احتساب خسائر االئتمان  
األحداث السابقة المتوقعة النتائج المرجحة باالحتماالت والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتوفرة بتاريخ إعداد القوائم المالية عن 

والظروف الحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية. بالنظر إلى جودة االئتمان وعدم وجود دليل على التعثر عن  
السداد التاريخي، استخدمت الشركة نموذج احتمالية التعثر عن السداد مع افتراضات مبسطة. تأخذ احتمالية التعثر عن السداد في  

عتبار مخاطر االئتمان مع كل طرف مقابل يتم اشتقاق النسبة من مؤشرات مخاطر االئتمان القابلة للمالحظة. يمثل الحد األقصى  اال
للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية المفصح عنها أعاله. وال 

 انات كتأمينات.تحتفظ الشركة بضم
 
 الموجودات المالية األخرى 

تشتمل الموجودات المالية األخرى على اإليرادات المستحقة والدفعات المقدمة للموظفين والدفعات المقدمة للمقاولين والذمم المدينة 
مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية  األخرى. ال توجد أي مخاطر ائتمان مرتبطة بالدفعات المقدمة للموظفين. تعتقد اإلدارة بأن  

 األخرى غير جوهرية وتتوقع الشركة استرداده كافة هذه المبالغ بالكامل بالقيمة الدفترية المسجلة لها.
 

 تركز مخاطر االئتمان
ر االئتمان بتاريخ إعداد فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه أعاله بشأن الذمم المدينة التجارية، لم تحدد اإلدارة أي تركزات هامة لمخاط

 القوائم المالية. 
 

 مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. وقد تنشأ مخاطر 

عادلة. وتتمثل طريقة الشركة في إدارة السيولة السيولة عن عدم قدرة الشركة على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ يُقارب قيمته ال
في التأكد، قدر المستطاع، من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حين استحقاقها، في ظل كل من الظروف العادية أو الظروف 

التسهيالت البنكية الكافية الصعبة، وذلك بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو االضرار بسمعة الشركة. عليه، تتأكد الشركة من توفر 
 والتمويل الالزم من الجهات ذات العالقة في كافة األوقات.

 

مة فيما يلي تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية بتاريخ إعداد القوائم المالية. تظهر المبالغ باإلجمالي وغير مخصو 
 وتتضمن الدفعات التعاقدية المتعلقة بالعمولة:

 

 
 

 2020ديسمبر   31

 أشهر  3خالل 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

أشهر إلى   3من 
 سنة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

 
  5إلى   1

 سنوات 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

  5أكثر من 
 سنوات 
بآالف  

الرياالت  
 السعوديــــــة

 اإلجمالي 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

 المطلوبات المالية غير المشتقة 
 3,572,684 1,585,362 1,493,295 482,384 11,643 تمويل ألجل* 

 51,480 41,184 6,864 2,574 858 التزامات إيجار 
دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع 

 94,485 - - - 94,485 ومطلوبات أخرى* 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 106,986 484,958 1,500,159 1,626,546 3,718,649 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      المطلوبات المالية المشتقة 

مقايضات أسعار عموالت مستخدمة  
 783,087 257,199 356,048 134,072 35,768 المخاطر  لتغطية

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 مخاطر السيولة )تتمة(
 

 

 

 2019ديسمبر  31

 أشهر  3خالل 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 

أشهر   3من 
 إلى سنة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

  5إلى  1
 سنوات 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

  5أكثر من 
 سنوات 

لاير سعودي  
 باآلالف 

 اإلجمالي 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 
 المطلوبات المالية غير المشتقة 

 3,747,129 1,851,876 1,488,275 373,538 33,440 تمويل ألجل* 
 24,305 8,717 12,434 2,788 366 التزامات إيجار 

دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع 
 78,325 - - - 78,325 ومطلوبات أخرى* 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 112,131 376,326 1,500,709 1,860,593 3,849,759 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      المطلوبات المالية المشتقة 
مقايضات أسعار عموالت مستخدمة  

 500,255 209,036 205,401 68,061 17,757 لتغطية المخاطر 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 لغرض اإلفصاح أعاله، يتم إدراج األعباء المالية المستحقة ضمن التمويل ألجل.  *
 

ت إن التدفقات النقدية المفصح عنها في الجدول أعاله بشأن المشتقات تمثل التدفقات النقدية غير المخصومة التعاقدية المتعلقة بالمطلوبا
 المالية المشتقة المقتناه ألغراض إدارة المخاطر والتي ال يتم انهاؤها عادة قبل تاريخ االستحقاق التعاقدي. 

 
وض المرتبطة بعمولة متغيرة المدرجة في الجدول أعاله تعكس أسعار العموالت اآلجلة السائدة في إن دفعات العمولة بشأن القر

 السوق بتاريخ إعداد القوائم المالية وقد تتغير هذه المبالغ بتغير أسعار العموالت السائدة في السوق.
 

 مخاطر السوق
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الصرف األجنبي وأسعار العموالت، والتي تؤثر 
على الدخل أو التدفقات النقدية للشركة. إن هدف إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة التعرضات إلى مخاطر السوق ضمن  

 ادة العائد. مستويات مقبولة والعمل على زي 
 

تستخدم الشركة المشتقات إلدارة مخاطر السوق. ويتم إجراء كافة تلك المعامالت وفقاً لسياسات وإجراءات الشركة. وبشكل عام، 
 تقوم الشركة بتطبيق محاسبة تغطية المخاطر إلدارة التقلبات في الربح أو الخسارة: 

 
 مخاطر العمالت

 ن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة ع
تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. وال يوجد لدى الشركة أية موجودات أومطلوبات 

وحيث أن سعر صرف اللاير السعودي مثبت  نقدية ولم تقم بأية معامالت هامة بعمالت عدا اللاير السعودي والدوالر األمريكي.
 مقابل الدوالر األمريكي، فإن اإلدارة تعتقد أن الشركة ال تتعرض لمخاطر عمالت هامة.

 
 مخاطر أسعار العموالت 

ــائدة في  ــعار العموالت الس ــعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أس تمثل مخاطر أس
السـوق. تخضـع الشـركة لمخاطر أسـعار العموالت بشـأن القروض ألجل. تقوم الشـركة بتغطية مخاطر حسـاسـية أسـعار العموالت  
ــعار العموالت  ــتقة ومراقبة أسـ ــتخدام األدوات المالية المشـ ــتراتيجيات تغطية المخاطر، بما في ذلك اسـ طويلة األجل من خالل اسـ

 السائدة في السوق بصورة منتظمة.
 

 يلي بيان بأسعار العموالت على األدوات المالية المرتبطة بعمولة الخاصة بالشركة والمفصح عنها إلى إدارة الشركة:  وفيما
 

 ديسمبر 31 
2020 

بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

 ديسمبر 31
2019 

بآالف الرياالت 
 السعوديــــــة 

   أدوات مالية بعمولة متغيرة

 3,553,308 3,263,446 المطلوبات المالية
 ═════════ ═════════   
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 مخاطر السوق )تتمة(
 

 مخاطر أسعار العموالت )تتمة(
ال تقوم الشــــركة بالمحاســــبة عن أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية مرتبطة بعمولة ثابتة ومدرجة بالقيمة العادلة، وعليه، فإن 

 الشركة ال تتعرض ألية مخاطر أسعار عموالت هامة بالقيمة العادلة.
 

 تحليل الحساسية
نقطة أساس في أسعار العموالت بتاريخ إعداد القوائم المالية كان من المفترض أن يزيد  100إن التغير المحتمل المعقول بواقع 

هذا التحليل بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، وخاصة أسعار صرف )ينقص( من الربح أو الخسارة بالمبالغ المبينة أدناه. يفترض  
 العمالت األجنبية:

 

 الربح أو الخسارة 

 

الزيادة بواقع 
نقطة  100

 أساس

الزيادة بواقع 
نقطة  100

 أساس
   

   2020ديسمبر  31

 32,634 (32,634) مطلوبات مالية بعمولة متغيرة
 (28,271) 28,271 مقايضات أسعار عموالت

 ──────── ──────── 

 4,363 (4,363) صافي الحساسية
 ════════ ════════ 

   2019ديسمبر  31

 35,533 ( 35,533) مطلوبات مالية بعمولة متغيرة
 ( 35,321) 35,321 مقايضات أسعار عموالت

 ──────── ──────── 

 212 ( 212) صافي الحساسية
 ════════ ════════ 

 

 الموجودات والمطلوبات المشتقة المخصصة كأدوات تغطية مخاطر التدفقات النقدية
يوضح الجدول أدناه الفترات التي يتوقع أن تحدث فيها التدفقات النقدية المرتبطة بتغطية مخاطر التدفقات النقدية والقيمة الدفترية 

 ألدوات التغطية ذات العالقة. 
 

 التدفقات النقدية المتوقعة   

 2020ديسمبر  31

 القيمة 
 المبلغ  

بآالف الرياالت   
 السعوديــــــة

 
 اإلجمالي 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

 شهر أو أقل  12
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

 أكثر من سنة 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

     مقايضات أسعار العموالت

 613,247 169,840 783,087 583,963 المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     2019ديسمبر  31
     مقايضات أسعار العموالت

 414,436 85,817 500,253 469,753 المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين  القيمة العادلة هي 
 متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

 أوفي السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات،  •

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. •
 

 إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة. 
 

ن عند تسعير الموجودات أو المطلوبات تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدو 
 وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. 

 

عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر المستطاع. يتم تصنيف القيمة 
القيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في طرق التقويم، وذلك على   العادلة إلى مستويات مختلفة وفقًا للتسلسل الهرمي لقياس

 النحو التالي: 

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1المستوى  •

بالنسبة للموجودات أو   : مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة 2المستوى  •
 المطلوبات إما بصورة مباشرة )أي، األسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي، المشتقة من األسعار(.

: مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تتم بناء على بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة   3المستوى  •
 للمالحظة(.

 

 تحلياًل لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة وفقًا لمستوى القيمة العادلة حسب التسلسل الهرمي: يعرض الجدول التالي 
 
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

 1المستوى  
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

 2المستوى  
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

 3المستوى  
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

 اإلجمالي 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

      2020ديسمبر    31كما في 
 583,963 - 583,963 - 583,963 القيمة العادلة للمشتقات 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
      2019ديسمبر  31كما في 

 469,753 - 469,753 - 469,753 القيمة العادلة للمشتقات 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

ا تم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى من قبل اإلدارة لتقارب قيمها الدفترية نظراً إلعادة تـسعيرها المتكرر و/ أو طبيعته
 قصيرة األجل.

 

النقدية المخصومة والتي تمثل القيمة الحالية للمقبوضات او المدفوعات المتوقعة  تم تحديد قيمة المشتقات باستخدام طريقة التدفقات 
 مخصومة باستخدام معدل الخصم المعدل بالمخاطر أو معدل الخصم السائد في السوق بشأن أحدث المعامالت القابلة للمقارنة.

 

 19تأثير كوفيد  -27
 

، وبعد ذلك تم اإلعالن عنه في مارس 2019( ألول مرة في نهاية ديسمبر 19-)كويدتم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا 
االنتشار في جميع أنحاء العالم تقريبا بما في ذلك المملكة العربية   19-من قبل منظمة الصحة العالمية كجائحة. وواصل كوفيد  2020

هو ما أدى لتراجع األنشطة االقتصادية وإغالق العديد السعودية، مما أدى إلى فرض قيود على السفر وحظر التجول في المدن و
 من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي. 

 

إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال الشركة وعملياتها ونتائجها المالية غير مؤكد ويتوقف على العديد من العوامل  
الشركة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية. تشمل هذه العوامل معدل انتقال  والتطورات المستقبلية، والتي قد ال تتمكن 

الفيروس، ومدة التفشي، واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء، وتأثير تلك اإلجراءات  
  ء والشركاء في الشركة وغيرها من العوامل. على النشاط االقتصادي، وأثر ذلك على األعمال الخاصة بالعمال
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، لم تتأثر عمليات الشركة تأثًرا كبيًرا بتفشي 2020ديسمبر  31وحتى اآلن وكما بتاريخ إعداد القوائم المالية للفترة المنتهية في 
 على أعمالها ونتائجها المالية.  19 . وسوف تستمر إدارة الشركة في تقييم طبيعة ومدى تأثير  كوفيد19-كوفيد

 

 األحداث الالحقة لفترة التقرير المالي -28
 

لم تقع أية أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل صدور هذه القوائم المالية والتي تتطلب إجراء تعديالت أو تقديم إفصاحات 
 بشأنها في هذه القوائم المالية.    
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 (. 2021مارس  25هـ )الموافق 1442 شعبان 12تمت الموافقة على القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
 

 


