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وتقریر المراجع المستقل القوائم المالیة
٢٠١٨دیسمبر ٣١







)شركة شخص واحد(شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة ذات مسئولیة محدودة)

من ھذه القوائم المالیة.ال یتجزأ ا زءً ج٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

قائمة المركز المالي
٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

إیضاح

دیسمبر ٣١
٢٠١٨

لایر سعودي

دیسمبر ٣١
٢٠١٧

)٦(إیضاح 
وديلایر سع

ینایر١
٢٠١٧

)٦(إیضاح 
لایر سعودي

──────────────────────────
الموجودات

الموجودات غیر المتداولة
٧٤٩٬١٥٥٬٥١٧٣٦٬٢٩٩٬٩٦٩٣٨٬٥٥٣٬٤١٩ممتلكات ومعدات

────────────────────────────
٤٩٬١٥٥٬٥١٧٣٦٬٢٩٩٬٩٦٩٣٨٬٥٥٣٬٤١٩اجمالي الموجودات غیر المتداولة

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

٨٩٬٩٨٩٬١٩٩٧٬٦٠٨٬٦٣٧١٢٬٧٦٧٬٩٦٨مخزون 
٩١٩٧٬٥٦٦٬٧٧١١٣٧٬٨٣٧٬٩١٨١٠٧٬٥١٦٬٨٢٠مدینون تجاریون

١٠٢٤٬٤١٩٬٤٠٤١٤٬٣١١٬٩٢٦١٢٬٩٨٢٬٢٤٥مصاریف مدفوعة مقدماً ومدینون آخرون
٧٥٬٤٤٧٬٤٣٩٥٥٬٧٩٦٬٥٠٣٦٩٬٨٦٣٬٣٤٥موجودات عقود

١١٣٦٬٩٤٩٬٧٤٥٨٬٦٠٥٬٩٢٣٣٬٠٣٥٬٨٢٨أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
────────────────────────────

٣٤٤٬٣٧٢٬٥٥٨٢٢٤٬١٦٠٬٩٠٧٢٠٦٬١٦٦٬٢٠٦اجمالي الموجودات المتداولة
────────────────────────────

٧٥٣٩٣٬٥٢٨٬٠٢٦٠٬٤٦٠٬٨٧٦٢٤٤٬٧١٩٬٦٢٥اجمالي الموجودات
════════════════════════════

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

١٢٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال 
١٣٩٬٨٩٢٬٥٧٢٤٬٧٧٧٬٨٠٠٤٬٧٧٧٬٨٠٠احتیاطي نظامي

)٣٠٬٤١٢٬٦٧٥()٦٬٥٦٣٬٢٧٧(٣٣٬٣٢٨٬٤٩٤متراكمة)(خسائرأرباح مبقاة
────────────────────────────

١٢٣٬٢٢١٬٠٦٦٧٨٬٢١٤٬٥٢٣٥٤٬٣٦٥٬١٢٥اجمالي حقوق الملكیة
────────────────────────────

المطلوبات غیر المتداولة
جزء غیر –التزامات بموجب عقود ایجار رأسمالي 

٧٦٩٬٧٣٢٢٬٩٦٣٬٩٣٠-١٤متداول
١٦٢٧٬٧٤٢٬٨٩٤١٩٬٢٠٥٬٧٣٣١٨٬٦١٠٬٨٠٦لمنافع المحددة للموظفینالتزامات ا

--١٥١٣٬٣٣٣٬٣٣٢جزء غیر متداول–قرض طویل األجل 
────────────────────────────

٤١٬٠٧٦٬٢٢٦١٩٬٩٧٥٬٤٦٥٢١٬٥٧٤٬٧٣٦اجمالي المطلوبات غیر المتداولة
────────────────────────────

لوبات المتداولةالمط
٤٨٬٨٧٠٬٧٦٧٥٥٬٨٣٠٬٣٦٦٦٠٬٣٨٢٬٥٨٦دائنون تجاریون

--١٥٢٦٬٦٦٦٬٦٦٨جزء متداول–قروض طویلة األجل 
١٤٧٦٩٬٧٣٢٢٬٨٥٧٬٠٣٤٤٬٥٩٤٬٨٢٣جزء متداول–التزامات بموجب عقود إیجار رأسمالي

١٨١١٧٬٠٣٩٬٢٣٢٦٢٬٠٣٥٬٠٣٤٦٠٬٥٢٥٬٨٦٧مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة
١٧٣٥٬٨٨٤٬٣٨٤٤١٬٥٤٨٬٤٥٤٤٣٬٢٧٦٬٤٨٨مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

────────────────────────────
٢٢٩٬٢٣٠٬٧٨٣١٦٢٬٢٧٠٬٨٨٨١٦٨٬٧٧٩٬٧٦٤اجمالي المطلوبات غیر المتداولة

────────────────────────────
٢٧٠٬٣٠٧٬٠٠٩١٨٢٬٢٤٦٬٣٥٣١٩٠٬٣٥٤٬٥٠٠اجمالي المطلوبات

────────────────────────────
٣٩٣٬٥٢٨٬٠٧٥٢٦٠٬٤٦٠٬٨٧٦٢٤٤٬٧١٩٬٦٢٥اجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات

════════════════════════════



)شركة شخص واحد(شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة ذات مسئولیة محدودة)

من ھذه القوائم المالیة.ال یتجزأ ا زءً ج٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

الربح أو الخسارةقائمة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إیضاح
٢٠١٨

لایر سعودي

٢٠١٧
)٦ح (إیضا

لایر سعودي
──────────────────

١٩٣٥٦٬٢٦٥٬٠٣٩٢٤٩٬٦٣٥٬٦٦٦اإلیرادات
)٢٠٨٬٩٩٤٬١٨٧()٢٨٠٬٣٣٤٬٠٤٣(٢٠تكلفة اإلیرادات

───────────────────────

٧٥٬٩٣٠٬٩٩٦٤٠٬٦٤١٬٤٧٩اجمالي الربح

)١٬٧٦١٬٩٩٨()٤٬٦٦٣٬٨٢١(٢١مصاریف بیع وتوزیع
)١٥٬٤٦٠٬٢٩٩()١٣٬٢٩٢٬٤٢٧(٢٢یةمصاریف إدار

───────────────────────

٥٧٬٩٧٤٬٧٤٨٢٣٬٤١٩٬١٨٢ربح العملیات

)٢٬٦٥٦٬٧٥٩()٥٬٥٣٠٬٠٨٠(تكالیف تمویل
٥٧٤٬٢٥٣)١٬٣٤٧٬٤٥٣(مكاسب تحویل عمالت أجنبیة، صافي (خسائر) 

٥٠٬٥٠٤٧٥٠٬٤٩٧مكاسب بیع ممتلكات وآالت ومعدات
───────────────────────

٥١٬١٤٧٬٧١٩٢٢٬٠٨٧٬١٧٣ربح السنةصافي 
═══════════════════════



)شركة شخص واحد(شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة ذات مسئولیة محدودة)

من ھذه القوائم المالیة.ال یتجزأ ا زءً ج٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

الدخل الشاملقائمة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إیضاح
٢٠١٨

لایر سعودي

٢٠١٧
)٦(إیضاح 

لایر سعودي
──────────────────

٥١٬١٤٧٬٧١٩٢٢٬٠٨٧٬١٧٣ربح السنةصافي 

الدخل الشامل اآلخر
في الربح أو الخسارةدخل شامل آخر لن یعاد تصنیفھ إلى قائمة 

الحقةالفترات ال
١٬٧٦٢٬٢٢٥)٦٬١٤١٬١٧٦(١٦(خسائر) أرباح إعادة قیاس التزام المنافع المحددة

──────────────────

إلى الربح أو دخل شامل آخر لن یعاد تصنیفھا(خسائر)بنودصافي 
١٬٧٦٢٬٢٢٥)٦٬١٤١٬١٧٦(الخسارة في الفترات الالحقة

──────────────────

٤٥٬٠٠٦٬٥٤٣٢٣٬٨٤٩٬٣٩٨اجمالي الدخل الشامل للسنة
══════════════════



)شركة شخص واحد(شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة ذات مسئولیة محدودة)

من ھذه القوائم المالیة.ال یتجزأ ا زءً ج٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦

حقوق الملكیةالتغیرات في قائمة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

رأس المال 
يلایر سعود

االحتیاطي النظامي
لایر سعودي

األرباح المبقاة
(خسائر متراكمة)

لایر سعودي
اإلجمالي 

لایر سعودي
────────────────────────────────────────

٥٤٬٣٦٥٬١٢٥)٣٠٬٤١٢٬٦٧٥(٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٧٧٧٬٨٠٠)٦(إیضاح ٢٠١٧ینایر ١كما في 
٢٢٬٠٨٧٬١٧٣٢٢٬٠٨٧٬١٧٣--ربح السنة

١٬٧٦٢٬٢٢٥١٬٧٦٢٬٢٢٥--الدخل الشامل اآلخر للسنة
--

٢٣٬٨٤٩٬٣٩٨٢٣٬٨٤٩٬٣٩٨--اجمالي الدخل الشامل للسنة
────────────────────────────────────────

٧٨٬٢١٤٬٥٢٣)٦٬٥٦٣٬٢٧٧(٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٧٧٧٬٨٠٠) ٦(إیضاح ٢٠١٧دیسمبر ٣١في 
٥١٬١٤٧٬٧١٩٥١٬١٤٧٬٧١٩--بح السنةر

)٦٬١٤١٬١٧٦()٦٬١٤١٬١٧٦(--للسنةىاآلخرةالشاملالخسارة
--

٤٥٬٠٠٦٬٥٤٣٤٥٬٠٠٦٬٥٤٣--اجمالي الدخل الشامل للسنة

-)٥٬١١٤٬٧٧٢(٥٬١١٤٬٧٧٢-محول إلى االحتیاطي النظامي
────────────────────────────────────────

٢٠١٨٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠٩٬٨٩٢٬٥٧٢٣٣٬٣٢٨٬٤٩٤١٢٣٬٢٢١٬٠٦٦دیسمبر ٣١في 
════════════════════════════════════════



)شركة شخص واحد(شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة ذات مسئولیة محدودة)

من ھذه القوائم المالیة.ال یتجزأ ا زءً ج٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٧

قائمة التدفقات النقدیة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٨
لایر سعودي

٢٠١٧
لایر سعودي

──────────────────
األنشطة التشغیلیة
٥١٬١٤٧٬٧١٩٢٢٬٠٨٧٬١٧٣صافي ربح السنة
قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدیة:الربحالتعدیالت لتسویة 

١٬٨٦٩٬٣٤٠٣٢٦٬١١٠محمل للسنة من مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
٢٬٩٦٤٬٩٢١-عقود متوقع خسارتھا-مخصص خسائر متوقعة 

١١٬٦٤٦٬٩٠٦١٣٬١٧٨٬٢٧٩استھالك ممتلكات ومعدات
)٧٥٠٬٤٩٧()٥٠٬٥٠٤(مكاسب بیع ممتلكات ومعدات

٤٬٣٧٤٬٤٧٢٤٬٢٤٦٬٤٧٨لسنة من المنافع المحددة للموظفینلمحمل 
٥٬٥٣٠٬٠٨٠٢٬٦٥٦٬٧٥٩تكالیف تمویل

──────────────────
٧٤٬٥١٨٬٠١٣٤٤٬٧٠٩٬٢٢٣

المال العامل: رأس على تعدیالت 
)٣١٬٩٧٦٬٨٨٩()٧١٬٧٠٥٬٦٧١(مدینون ومصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

٥٬١٥٩٬٣٣١)٢٬٣٨٠٬٥٦٢(مخزون 
)٩٬٢٤٥٬١٧٥()١٣٬٣٢٣٬٦٢١(دائنون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

٥٥٬٠٠٤٬١٩٨١٬٥٠٩٬١٦٧مبالغ مستحقة من/ إلى جھات ذات عالقة
١٤٬٠٦٦٬٨٤٢)١٩٬٦٥٠٬٩٣٦(عقودموجودات 

──────────────────
٢٢٬٤٦١٬٤٢١٢٤٬٢٢٢٬٤٩٩العملیاتمنالتدفقات النقدیة 

)١٬٨٨٩٬٣٢٦()١٬٧٠٣٬٥٣٣(منافع مدفوعة للموظفین
)٢٬٦٥٦٬٧٥٩()٥٬١٠٥٬٠٨٠(مدفوعة تكالیف تمویل

──────────────────
١٥٬٦٥٢٬٨٠٨١٩٬٦٧٦٬٤١٤ألنشطة التشغیلیةامنصافي التدفقات النقدیة 

──────────────────
األنشطة االستثماریة

)١١٬٥٥٢٬٦٨١()٢٤٬٧٩٨٬٣٢٤(شراء ممتلكات ومعدات 
٣٤٦٬٣٧٢١٬٣٧٨٬٣٤٩متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات

──────────────────
)١٠٬١٧٤٬٣٣٢()٢٤٬٤٥١٬٩٥٢(ستثماریة صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة اال

──────────────────
األنشطة التمویلیة

-٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠قروض مستلمة
)٣٬٩٣١٬٩٨٧()٢٬٨٥٧٬٠٣٤(تزامات بموجب عقود ایجار رأسمالي، صافي لالدفعات 

──────────────────
)٣٬٩٣١٬٩٨٧(٣٧٬١٤٢٬٩٦٦طة التمویلیةاألنش(المستخدمة في)صافي التدفقات النقدیة من

──────────────────
٢٨٬٣٤٣٬٨٢٢٥٬٥٧٠٬٠٩٥األرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوقفي الزیادة صافي 

٨٬٦٠٥٬٩٢٣٣٬٠٣٥٬٨٢٨ینایر١في األرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
──────────────────

٣٦٬٩٤٩٬٧٤٥٨٬٦٠٥٬٩٢٣دیسمبر ٣١في ندوقاألرصدة لدى البنوك ونقد في الص
══════════════════

المعامالت الھامة غیر النقدیة

)٦٣٤٬٧١٢()٢٧٤٬٩٥٣(والمبالغ المستحقة الدفعالذمم الدائنة للموظفین إلى التزامات منافع إعادة تصنیف 



)شركة شخص واحد(كة الخریف لتقنیة المیاه والطاقةشر
(شركة ذات مسئولیة محدودة)
إیضاحات حول القوائم المالیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

٨

النشاطات-١
،مسجلة في الریاضشركة ذات مسئولیة محدودةھي ،)"الشركة"(كة شخص واحدشرالخریف لتقنیة المیاه والطاقةشركة 

ـ ١٤١٢صفر ٢٢وتاریخ ١٠١٠٠٨٥٩٨٢السجل التجاري رقم ببالمملكة العربیة السعودیة  .)١٩٩١سبتمبر ١الموافق (ھ
الصناعیة ومقاوالت المباني واألعمالقتزاول الشركة أعمال المیاه والصرف الصحي وصیانتھا وأعمال الطر

والبحریة ونظافة المدن والمباني ونظافة وتشغیل وصیانة المراكز الطبیة والمستشفیات وااللكترونیةوالمیكانیكیة 
یقع المكتب الرئیسي للشركة فالریاض طریق الملك عبد والمطارات والتخلص من النفایات ومكافحة التلوث البیئي.

.زالعزی
من خالل مشروع مشترك غیر ا(تم تنفیذھبعض المشاریع ركة بالمشاركة في قامت الش،٢٠١٧و ٢٠١٥يعامخالل

إن نشاط اقتصادي یخضع لسیطرة مشتركة.بتنفیذ اآلخروالشریك في المشروع المشترك حیث قامت الشركة مسجل)، 
المتعلقة ت وااللتزاما، والتي بموجبھا یكون لألطراف الحق في الموجودات غیر المسجلةھذه الترتیبات المشتركة

بإظھار ، تقوم الشركة القوائم المالیة المرفقةفي . تصنف كعملیات مشتركةوالتي تتعلق بالترتیبات، ، بالمطلوبات
بصورة مشتركة، ومطلوباتھا، بما في ذلك حصتھا في أي مقتناة موجوداتھا، بما في ذلك حصتھا في أي موجودات 

ة، المشتركالعملیات من قبل الناتج من بیع اإلیراداتفي في ذلك حصتھا ، وإیراداتھا بماةمطلوبات متكبدة بصورة مشترك
بما في ذلك حصتھا في أي مصاریف متكبدة بصورة مشتركة.ومصاریفھا 

أسس اإلعداد-٢
ر القوائم المالیة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییھذه تم إعداد 

الدولیة لمعاییر (والتي یشار إلیھا فیما یلي بـ "االھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینمن المعتمدةواإلصدارات األخرى 
دیسمبر ٣١بما في ذلك السنة المنتھیة في الفتراتبالنسبة لكافة "). المملكة العربیة السعودیةللتقریر المالي المعتمدة في 

تعتبر .في المملكة العربیة السعودیةد قوائمھا المالیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا ، قامت الشركة بإعدا٢٠١٧
إعدادھا وفقًا للمعاییر الدولیة تم لشركة لسنویة أول قوائم مالیة ٢٠١٨دیسمبر ٣١ھذه القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

ودیة.للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السع
في المملكة " المعتمد المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرةتطبیق ") ١المعیار الدولي للتقریر المالي (علیھ، تم تطبیق 

المعاییر الدولیة للتقریر المالي ) لمزید من المعلومات حول تطبیق ٦یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (. العربیة السعودیة
لالستخدام الداخلي فقط من مالیة القوائم ھذه المن قبل الشركة. تم إعداد كة العربیة السعودیةالمعتمدة في المملألول مرة

، ولیست معدة لتقدیمھا إلى أي جھات تنظیمیة أو )٣وفًقا للسیاسات المحاسبیة المبینة في اإلیضاح (قبل إدارة الشركة
حكومیة أو استخدامھا ألي أغراض أخرى.

القیاسأسس ١-٢
د ھذه القوائم المالیة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء التزام المنافع المحددة حیث یتم إثباتھا بالقیمة الحالیة تم إعدا

لاللتزامات المستقبلیة وفًقا لطریقة وحدة االئتمان المتوقعة.
لة العرض للشركة.أیًضا العملة الوظیفیة وعمتعتبرتم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي، والذي 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
.المالیةھاقوائمإعداد فیما یلي بیان السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة من قبل الشركة عند 

صنیف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة ت١-٣
متداولة كالموجودات تصنفكمتداولة/ غیر متداولة. اليبإظھار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالشركةتقوم 

وذلك:
خالل دورة العملیات العادیة.استنفادھاعندما یتوقع تحققھا أو ینوي بیعھا أو ·
في حالة اقتنائھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.·
عندما یتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھراً بعد الفترة المالیة، أو ·
وشبھ نقدیة ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أیة مطلوبات لمدة ال تقل عن عندما تكون نقدیة ·

اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة.

نف كافة الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة.صت
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تتمة-ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
تتمة-اولة وغیر متداولةصنیف الموجودات والمطلوبات كمتدت١-٣

متداولة وذلك:كالمطلوبات تصنف
عندما یتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة.·
في حالة اقتنائھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.·
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شھراً بعد الفترة المالیة، أو·
لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة.عند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد المطلوبات·

كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غیر متداولة.الشركة تصنف 
قیاس القیمة العادلة٢-٣

القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة 
ین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل تتم بین متعامل

المطلوبات ستتم إما:
في السوق الرئیس للموجودات أو المطلوبات، أو·
في حالة عدم وجود السوق الرئیس، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.·

. الشركةوق األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل إن السوق الرئیسي أو الس
تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات 

والمطلوبات وأنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة.
غیر المالیة بعین االعتبار مقدرة المتعاملین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة یأخذ قیاس القیمة العادلة للموجودات

عن طریق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بیعھ لمتعاملین آخرین في السوق یستخدمون األصل على النحو 
األفضل وبأقصى حد.

ات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام طرق تقویم مالئمة وفقًا للظروف، وتتوفر بشأنھا بیانالشركةتستخدم 
المدخالت القابلة للمالحظة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.

ضمن التسلسل القوائم المالیةتصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو االفصاح عنھا في 
دناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل:أة المذكورة الھرمي لمستویات القیمة العادل

المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة (أي بدون تعدیل).·

قابلة للمالحظة بصورة -الھامة لقیاس القیمة العادلة -المستوى الثاني: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ·
مباشرة أو غیر مباشرة.

غیر قابلة للمالحظة.-الھامة لقیاس القیمة العادلة -المستوى الثالث: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ·
لتأكد فیما باشركةبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة بالقیمة العادلة بشكل متكرر، تقوم ال

إذا تم التحویل بین التسلسل الھرمي لمستویات القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت المستوى 
.مالیةاألدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة

لوبات على أساس طبیعة خصائص بتحدید فئات الموجودات والمطالشركةولغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت 
ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة أعاله.
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تتمة-ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
الممتلكات والمعدات ٣-٣

تشتمل في القیمة، إن وجدت. المتراكم فاض ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر االنخ،تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة
لمشاریع اإلنشائیة طویلة المتعلقة بااالقتراض تكالیف والمعدات والممتلكات استبدال أجزاء من التكلفة على تكلفة ھذه 

تقوم على مراحل، الممتلكات والمعدات استبدال أجزاء ھامة من وإذا كان مطلوباً . ھامعاییر إثباتاستیفاء في حالة األجل 
، فعند إجراء فحص رئیسي، قابلوبالممحددة. النتاجیة ھا اإلأعماربناًء على بصورة مستقلة تلك األجزاء باستھالك الشركة 

. یتم إثبات كافة اكإحالل وذلك في حالة استیفاء معاییر إثباتھالمعدات ولممتلكات لیتم اثبات تكلفتھ في القیمة الدفتریة 
عند تكبدھا. تدرج القیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة إلزالة الربح أو الخسارةقائمة خرى في تكالیف االصالح والصیانة األ

یتم احتساب أصل ما بعد استخدامھ ضمن تكلفة األصل المعني وذلك في حالة استیفاء معاییر االثبات المتعلقة بالمخصص. 
:على النحو التاليقدرة للموجوداتاألعمار اإلنتاجیة الماالستھالك على أساس القسط الثابت على مدى 

سنة٢٠المباني
سنوات٧الثقیلةاآلالت

سنوات٧األثاث والتركیبات
سنوات٥السیارات

تم إثباتھا في األصل وذلك التي یتم التوقف عن اثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء من األجزاء الھامة 
د منافع اقتصادیة مستقبلیة متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. یتم احتساب األرباح عند االستبعاد أو عند عدم وجو

بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة األصل (والتي یتم احتسابھا والخسائر الناتجة عن التوقف عن اثبات 
. عند التوقف عن إثبات األصلالربح أو الخسارة في ضمن وتدرج )الدفتریة لألصل

مالیة ویتم تعدیلھا سنة یتم مراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة وطرق استھالك الممتلكات والمعدات في نھایة كل 
بأثر مستقبلي، إذا كان ذلك مالئًما.

مخزونال٤-٣
افي القیمة البیعیة، أیھما أقلیقاس المخزون اعة المتقادمةبالتكلفة أو ص ص لبنود البض أو بطیئة ، مع تجنیب مخص

.باستخدام طریقة المتوسط المرجحالحركة. یتم تحدید التكلفة 
بشأن إحضار البضاعة إلى موقعھا على المصاریف المتكبدة بشأن شراء البضاعة والتكالیف المتكبدة تشتمل التكلفة 

.االستبعادوقع تكبدھا عند إضافیة یتتكالیف أي یمثل صافي القیمة البیعیة سعر البیع التقدیري، ناقصًا ووضعھا الحالي. 
یتم تحدید تكلفة البضاعة تامة الصنع والبضاعة المعدة للبیع بناء على تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح.

التجاریونالمدینون ٥-٣
ند اإلثبات المبالغ المستحقة من العمالء خالل دورة األعمال العادیة، ویتم تسجیلھا بسعر المعاملة عالذمم المدینةتمثل 

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. یتم إظھار الذمم المدینة بعد خصم وبعد تاریخ إعداد كل قوائم مالیة، األولي لھا. 
خسائر االئتمان المتوقعة، والتي تتطلب استخدام مخصص بشأن تجنیب مخصص لتقوم الشركة بتطبیق الطریقة المبسطة 
عمر بشأن كافة الذمم المدینة.خسائر االئتمان المتوقعة على مدى ال

موجودات العقود٦-٣
إلى العمالء في نھایة وغیر المقدم بھا فواتیر لخدمات المقدمة لقاء اتمثل موجودات العقود اإلیرادات المكتسبة والمثبتة 

السنة.
الدائنون التجاریون ٧-٣

، والتي لم یتم دفعھا، قبل نھایة السنة الشركةدمة إلى تمثل الذمم الدائنة المطلوبات المتعلقة بالبضاعة أو الخدمات المق
كمطلوبات متداولة ما لم یكن السداد غیر مستحق واألخرى الحالیة. إن ھذه المبالغ بدون ضمانات. یتم إظھار الذمم الدائنة 

وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة في األصل بقیمتھا العادلة واألخرى شھراً بعد الفترة المالیة. یتم إثبات الذمم الدائنة ١٢خالل 
باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي.



)شركة شخص واحد(كة الخریف لتقنیة المیاه والطاقةشر
(شركة ذات مسئولیة محدودة)
تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

١١
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عقود اإلیجار٨-٣
على إیجار، على جوھر الترتیبات عند نشأة العقد، تنطويیتوقف تصنیف العقد فیما إذا كانت الترتیبات تعتبر إیجار أو 

ترتیبات یتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق االستخدام حتى لو لم ینص سواء كان الوفاء بال
صراحة على ذلك الحق في الترتیبات.

الشركة كمستأجر 
كعقود إیجار تمویلیة أو عقود إیجار تشغیلیة. تصنف عقود اإلیجار التي تحول إما تصنف عقود اإلیجار، عند نشأتھا، 

ترسمل عقود االیجارات التمویلیة كعقود إیجار تمویلي.الشركةإلى والمخاطر المصاحبة للملكیة بموجبھا كافة المنافع
عند بدایة االیجار بالقیمة العادلة للعقار المستأجر أو، إذا كانت أقل، بالقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیجار. یتم تجزئة 

تزامات االیجار للوصول إلى معدل عائد ثابت على الرصید المتبقي من دفعات اإلیجار بین تكالیف التمویل والنقص في ال
.قائمة الربح أو الخسارةتكالیف التمویل في ضمنااللتزام. یتم إثبات األعباء المالیة 

معقول بأنھ سیتم نقل الملكیة تأكدیستھلك األصل المستأجر على مدى العمر االنتاجي لألصل. لكن في حالة عدم وجود 
في نھایة فترة االیجار، یستھلك األصل على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل أو فترة االیجار، أیھما أقصر.لشركةاإلى 

إن عقد االیجار التشغیلي ھو ایجار یختلف عن عقد االیجار التمویلي. یتم اثبات دفعات االیجار بموجب عقود االیجار 
بطریقة القسط الثابت على مدى فترة االیجار.و الخسارةقائمة الربح أالتشغیلیة كمصاریف تشغیلیة في 

الشركة كمؤجر
بموجبھا كافة المنافع والمخاطر الھامة المصاحبة لملكیة األصل كعقود ایجارات الشركةتصنف االیجارات التي ال تحول 

أي عقد ایجار تشغیلي إلى القیمة تشغیلیة. تضاف التكالیف المباشرة األولیة التي یتم تكبدھا أثناء التفاوض والترتیب بشأن
الدفتریة لألصل المؤجر، ویتم إثباتھا على مدى فترة اإلیجار وفق نفس األسس كدخل إیجار. یتم إثبات اإلیجارات الشرطیة 

كإیرادات خالل الفترة التي تتحقق فیھا.
إثبات اإلیرادات٩-٣

مع المبرمة ملة بشأن المحاسبة عن اإلیرادات من العقود طریقة واحدة شا)١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (یوضح 
.العمالء

سیتم تطبیقھا على اإلیرادات من العقود ،طریقة مؤلفة من خمس خطوات)١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (حدد ی
وذلك على النحو التالي:،مع العمالءالمبرمة 

مع العمالءالمبرمة اإلیرادات من العقود 

تحدید العقد (العقود) المبرم مع العمیل: ):١الخطوة (
ُیعّرف العقد بأنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفیذ ویحدد المعاییر الخاصة 

بكل عقد التي یجب الوفاء بھا.
تحدید التزامات األداء في العقد: ):٢الخطوة (

إلى العمیل.ما بضاعة أو خدمة لتحویلمبرم مع العمیل التزام األداء ھو عبارة عن تعھد في عقد 
تحدید سعر المعاملة: ):٣الخطوة (

یمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع الشركة أن یكون لھا الحق فیھ مقابل تحویل البضاعة أو 
الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف أخرى.

توزیع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد: ):٤لخطوة (ا
بالنسبة للعقد الذي یتضمن أكثر من التزام أداء واحد، ستقوم الشركة بتوزیع سعر المعاملة على كل 

الشركة مقابل الوفاء بكل التزام أداء.أن تستحقھ توقع یالتزام أداء بمبلغ یحدد مبلغ العوض الذي 
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إثبات اإلیرادات عند (أو حال) وفاء المنشأة بالتزام األداء.):٥الخطوة (
تفي الشركة بالتزام األداء وتقوم بإثبات اإلیرادات على مدى الزمن، إذا تم استیفاء أحد الشروط التالیة:

حق قابل للتنفیذ في استالم للشركةلى إنشاء أصل مع استخدام بدیل لدى الشركة، وأن یكون أال یؤدي أداء الشركة ا)أ
قیمة األداء المكتمل حتى تاریخھ.

أن یؤدي أداء الشركة إلى إنشاء أو تحسین أصل یسیطر علیھ العمیل عند إنشاء األصل أو تحسینھ.)ب
لكھا في نفس الوقت أثناء قیام الشركة باألداء.أن یتلقى العمیل المنافع التي یوفرھا أداء الشركة ویستھ)ج

بالنسبة اللتزامات األداء التي ال یتم فیھا استیفاء أحد الشروط المذكورة أعاله، فإنھ یتم إثبات اإلیرادات عند نقطة من 
الزمن یتم فیھا الوفاء بالتزام األداء.

یم الخدمات المتعھد بھا، فإنھا تقوم بإنشاء أصل قائم على الشركة بالتزام األداء من خالل تقدفیھا تفي التي وفي الحاالت
، ةالمثبتاتمبلغ اإلیرادعن المستلم من العمیل العوض مبلغ وفي حالة زیادة الذي یحققھ األداء. العوض بمبلغ عقد وذلك 

فإنھ ینشأ عن ذلك التزام عقد.

القبض بعد األخذ بعین االعتبار شروط السداد المحددة تعاقدیًا یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق 
وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم. تقوم الشركة بتقویم ترتیبات اإلیرادات الخاصة بھا مقابل معاییر محددة لتحدید ما إذا 

كانت تعمل كأصیل أو وكیل.

افع اقتصادیة للشركة، وأنھ یمكن قیاس اإلیرادات والتكالیف، یتم إثبات اإلیرادات، وذلك بالقدر الذي یحتمل أن یتدفق عنھ من
إذ ینطبق ذلك، بشكل موثوق بھ.

معاییر اإلثبات الخاصة
قیاس مدى التقدم نحو الوفاء التام بالتزام األداء 

ركة بتطبیق طریقة واحدة لقیا بة لكافة التزامات األداء التي یتم الوفاء بھا على مدى زمني، تقوم الش مدى التقدم س بالنس
ورة ثابتة على نحو الوفاء التام بالتزام األداء ركة باختیار طریقة المدخالت والمخرجات المالئمة، وتطبقھا بص . تقوم الش

في الظروف المماثلة.والتزامات األداء المماثلة 
العوض المتغیر

ر مبلغ العوض الذي تستحقھ مقابل إذا اشتمل العوض المنصوص علیھ في العقد على مبلغ متغیر، تقوم الشركة بتقدی
تقوم الشركة بتقدیر سعر المعاملة بشأن العقود ذات العوض المتغیر الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل.البضاعة وتحویل 

باستخدام القیمة المتوقعة أو طریقة المبلغ األكثر ترجیًحا. یتم تطبیق ھذه الطریقة بصورة ثابتة طوال مدة العقد وعلى 
العقود المماثلة.أنواع

تكالیف العقود
العقد كمصاریف ما لم یكن لدى الشركة توقعات معقولة باسترداد ھذه التكالیف إضافیة للحصول على تكالیف أي یتم إثبات 

.العمالءصراحة على ھذه التكالیف تحمیل فیھا یتم وفي الحاالت التي من العمالء 

تقدیم الخدمات
بالنسبة للعقود ذات زمنیة یتم فیھا تقدیم الخدمات ذات العالقة. دیم الخدمات على مدى فترة یتم إثبات اإلیرادات من تق

ات بناًء على طریقة نسبة اإلنجاز، والتي تقیس الخدمات الفعلیة المقدمة حتى نھایة الفترة األسعار الثابتة، یتم إثبات اإلیراد
مراجعة التقدیرات المتعلقة باإلیرادات أو التكالیف أو مدى التقدم المالیة كنسبة من إجمالي الخدمات المراد تقدیمھا. تتم

في الربح أو االتكالیف المقدرة یتم إظھارھأي زیادة أو نقص ناتج عن ذلك في إن نحو اإلنجاز إذا تغیرت الظروف. 
. إلى التعدیلالتي أدت الظروف باإلدارة على علٍم أصبحت فیھا الخسارة في الفترة التي 

تكلفة العقود والمصاریف١٠-٣
تكلفة اإلیرادات

ما لم تتوقع الشركة بصورة معقولة استرداد ھذه التكالیف یتم إثبات أیة تكالیف إضافیة للحصول على العقد كمصروف 
.العمالءعلى صراحة ھذه التكالیف تحمیل فیھا یتم من العمالء وفي الحاالت التي 
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مصاریف البیع والتسویق والمصاریف اإلداریة
المصاریف تصنیف كافة یتم التكالیف الناتجة عن جھود الشركة المبذولة في التسویق. والتسویق مصاریف البیع تمثل 

المصاریف العمومیة واإلداریة إیرادات وبین تكالیف المشتركةیتم توزیع المصروفات .عمومیة وإداریةكمصاریف األخرى
.وظروفھاالمشتركة طبیعة المصروفات یتسق مععلى أساس معقول فیما االقتضاءعند 

االقتراضتكالیف 
یتم رسملة تكالیف االقتراض التي تتعلق مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل والذي یستغرق وقتًا طویًال كي 

تقید تكالیف االقتراض األخرى ، تكلفة ذلك األصلذي أنشئ من أجلھ أو البیع وذلك كجزء من للغرض الزاً یكون جاھ
كمصاریف في الفترة التي تتكبد فیھا. تتكون تكالیف االقتراض من تكالیف التمویل واألخرى التي تتكبدھا المنشأة بشأن 

اقتراض األموال.

األدوات المالیة١١-٣
د ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالیة أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.األداة المالیة عبارة عن عق

الموجودات المالیة)١
اإلثبات األولي والقیاس

على تصنیفھا لموجودات المالیة بالقیمة العادلة. یتوقف القیاس الالحق لتصنف الموجودات المالیة، عند االثبات األولي لھا، 
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.وأبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وأبالتكلفة المطفأة إما 

لألصل المالي التعاقدیةعلى خصائص التدفقات النقدیة،عند اإلثبات األولي لھا،یتوقف تصنیف الموجودات المالیة
ة التي ال تشمل مكون تمویل ھام أو التي بشأنھا قامت إلدارتھا. وباستثناء الذمم المدینة التجاریالشركةونموذج أعمال 

في األصل بقیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة زائدًا تكالیف المعامالت الشركةباستخدام وسیلة عملیة، تقوم الشركة
مدینة التجاریة، التي في حال الموجودات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقاس الذمم ال

یار الدولي باستخدام وسیلة عملیة، بسعر المعاملة المحدد وفقا للمعالشركةال تشمل مكون تمویل ھام أو التي بشأنھا قامت 
).١٥للتقریر المالي (

جب أن ینتج القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنھ یبلتصنیف وقیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة أو 
ار بعنھا تدفقات نقدیة تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم. یشار إلى ھذا التقویم بـ "اخت

دفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة"، ویتم إجراؤه على مستوى األداة المالیة.ال
الیة إلى كیفیة إدارة ھذه الموجودات المالیة بھدف تحقیق التدفقات الخاص بإدارة الموجودات المالشركةیشیر نموذج أعمال 

عن تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بیع الموجودات ستنشأالنقدیة. یحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدیة 
المالیة أو كالھما.

ب تسلیم الموجودات خالل الفترة الزمنیة التي تنص علیھا التي تتطل–یتم إثبات عملیات شراء أو بیع الموجودات المالیة 
بشراء أو بیع اًألصل.الشركةبتاریخ التداول، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ –األنظمة أو تلك المتعارف علیھا بالسوق 

)٩لمعیار الدولي للتقریر المالي (وفًقا لتصنیف الد القوائم المالیةوبن
لتكلفة المطفأةبادائنون تجاریون وآخرون

بالتكلفة المطفأةونقد في الصندوقأرصدة لدى البنوك
بالتكلفة المطفأةقروض

مطلوبات مالیة أخرىمصاریف مستحقة ودائنون آخرون
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تتمة-المالیة) الموجودات ١
القیاس الالحق

راض القیاس الالحق تصنف الموجودات المالیة إلى أربعة فئات:ألغ

موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات دین)·
دین)الموجودات مالیة بالقیمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر بتدویر األرباح والخسارة المتراكمة (أدوات ·
ل دون تدویر األرباح والخسائر المتراكمة حتى التوقف موجودات مالیة متعلقة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشام·

عن اإلثبات (أدوات حقوق الملكیة)
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.·

(أدوات الدین)الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة 
التكلفة المطفأة في حالة استیفاء الشرطین التالیین:بقیاس الموجودات المالیة بالشركة. تقوم بالشركةتتعلق ھذه الفئة كثیًرا 

اقتناء األصل المالي ضمن نموذج األعمال بھدف اقتناء الموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، و·
لي والعمولة تمثل فقط دفعات من المبلغ األص،أن ینتج عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة تدفقات نقدیة·

على المبلغ األصلي القائم.

تقاس الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة الحًقا باستخدام طریقة العمولة الفعلیة، وتخضع الختبار االنخفاض في القیمة. یتم 
یمتھ.إثبات األرباح أو الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعدیلھ أو انخفاض ق

(أدوات الدین)بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمدرجة الموجودات المالیة 
في حالة استیفاء الشرطین التالیین:أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربقیاس الشركةتقوم 
، ووالبیعلتدفقات النقدیة التعاقدیةقتناء لتحصیل ااالاقتناء األصل المالي ضمن نموذج األعمال بھدف ·
تدفقات نقدیة تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة ،أن ینتج عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة·

على المبلغ األصلي القائم.

ت دخل العمولة وإعادة تقویم تحویل العمالت بالنسبة ألدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم إثبا
في قائمة الربح أو الخسارة وتحتسب بنفس طریقة الموجودات المالیة المقاسة أو عكس القید األجنبیة وخسائر االنخفاض في القیمة 

اإلثبات األولي لھا، یتم إعادة بالتكلفة المطفأة. یتم إثبات تغیرات القیمة العادلة المتبقیة في الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف عن 
الربح أو الخسارة.قائمة تدویر تغیر القیمة العادلة المتراكم المثبت في الدخل الشامل اآلخر إلى 

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
دات المالیة المقتناة ألغراض المتاجرة والموجودات تشتمل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على الموجو

المالیة المخصصة عند االثبات األولي لھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو الموجودات المالیة التي یجب قیاسھا بالقیمة 
في المستقبل ؤھا لبیعھا أو إعادة شراؤھا العادلة بشكل إلزامي. تصنف الموجودات المالیة كـ "مقتناه ألغراض المتاجرة" في حالة شرا

ـ "مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة" القریب . كما تصنف المشتقات، بما في ذلك المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالیة أخرى منفصلة ك
تعد فقط دفعات من المبلغ ما لم یتم تخصیصھا كأداة تغطیة فعالة. یتم تصنیف وقیاس الموجودات المالیة ذات التدفقات النقدیة التي ال

األصلي والعمولة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال. وعلى الرغم من الضوابط المتعلقة 
دوات بتصنیف أدوات الدین بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كما ھو مبین أعاله، یمكن تخصیص أ

الدین بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلثبات األولي إذا كان القیام بذلك یزیل أو یقلص بشكل كبیر من عدم التماثل 
المحاسبي.

صافي تقید الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقیمة العادلة، ویدرج
التغیرات في القیمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.

طریقة العمولة الفعلیة
إن طریقة العمولة الفعلیة ھي طریقة الحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدین وتوزیع دخل العمولة على مدى الفترة المعنیة. یمثل معدل 

عات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة على مدى العمر المتوقع ألداة الدین، العمولة الفعلي السعر الذي تم استخدامھ في خصم المدفو
القیمة الدفتریة ألداة الدین عند اإلثبات األولي لھا. صافيأو حسبما ھو مالئم على مدى فترة أقصر، إلى 
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تتمة-ة الموجودات المالی)١
التوقف عن اإلثبات

یتم التوقف عن إثبات أصل مالي عند انتھاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو عند قیام الشركة بتحویل 
جوھري حقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو تعھدھا بالتزام لدفع التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل دون تأخیر 

إلى طرف آخر بموجب ترتیبات "فوریة، وإذا ما قامت الشركة بتحویل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لًألصل، أو لم 
تقم الشركة بتحویل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة على األصل.

االلتزام أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. وعند استبدال مطلوبات مالیة حالیة سدادیة عند یتم التوقف عن إثبات المطلوبات المال
بشروط مختلفة جوھریا، أو تعدیل شروط المطلوبات الحالیة بشكل جوھري، فإنھ یتم ةالمقرضالجھةبأخرى من نفس 

ات جدیدة، ویتم إثبات الفرق في القیمة ھذا التبدیل أو التعدیل كتوقف عن إثبات المطلوبات األصلیة وإثبات مطلوباعتبار
.الربح أو الخسارةالدفتریة ذات العالقة في قائمة 

االنخفاض في القیمة
تقوم الشركة، بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم لتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على وجود انخفاض 

أو أكثر واحد وقوع حدث في القیمة في حالة یحدث االنخفاض لمالیة. في قیمة أصل مالي ما أو مجموعة من الموجودات ا
بعد اإلثبات األولي لتلك الموجودات وأن لحدث الخسارة ھذا أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو 

مجموعة من الموجودات المالیة والتي یمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ. 
مدینة التجاریة فقط، تقوم الشركة بإثبات خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدینة التجاریة وفقاً للطریقة وبالنسبة للذمم ال

). ال تتطلب الطریقة المبسطة إلثبات الخسائر المتوقعة من الشركة تتبع ٩المبسطة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي (
ذلك، تقوم الشركة بإثبات مخصص خسائر بناء على خسائر االئتمان المتوقعة التغیرات في مخاطر االئتمان، وبدًال من 

على مدى العمر بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة منذ تاریخ اثبات الذمم المدینة التجاریة.
ن یشتمل الدلیل على وقوع االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة على مؤشرات توحي بأن المدینین أو مجموعة من المدینی

تعاني من صعوبات مالیة ھامة أو إخفاق أو تأخیر في سداد العموالت أو أصل المبلغ أو احتمال اإلفالس أو حاالت إعادة 
ھیكلة مالیة أخرى، وعندما تشیر البیانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة 

تتم مراجعة الذمم المدینة التجاریة .االقتصادیة المرتبطة بحاالت االخفاق في السدادالمقدرة مثل التغیرات في الظروف
مراجعة نوعیة على أساس كل حالة على حدة لتحدید ما إذا كان یتعین شطبھا.

تقوم الشركة بقیاس خسائر االئتمان المتوقعة وذلك من خالل النظر في مخاطر التعثر على مدى فترة العقد وإدراج 
علومات المستقبلیة في القیاس الخاص بھا.الم

الربح أو الخسارة تخفض القیمة الدفتریة لألصل من خالل استخدام حساب مخصص، ویتم إثبات مبلغ الخسارة في قائمة 
في احتساب دخل العمولة على القیمة الدفتریة المخفضة باستخدام معدل العمولة یتم االستمرار. اآلخرالدخل الشاملو

یتم شطب القروض ودم في خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة ألغراض قیاس خسارة االنخفاض في القیمة. المستخ
والمخصص المتعلق بھا عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادھا مستقبًال أو أنھ تم مصادرة الضمانات أو تحویلھا 

رة االنخفاض المقدرة نتیجة وقوع حدث بعد اثبات ة. وإذا ما ازداد أو انخفض، في السنوات الالحقة، مبلغ خساشركلل
االنخفاض في القیمة، عندئذ یتم زیادة أو تخفیض خسارة االنخفاض المثبتة سابقًا وذلك بتعدیل حساب المخصص. وإذا ما 

والدخل الشامل ةالربح أو الخسارقائمة تم الحقاً استرداد المبلغ المشطوب، عندئذ یقید المبلغ المسترد إلى تكالیف التمویل في 
.اآلخر

المطلوبات المالیة )٢
اإلثبات األولي

تصنف المطلوبات المالیة عند االثبات األولي لھا كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض 
أو ذمم دائنة، حسبما ھو مالئم.

. وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، یتم إظھارھا بعد خصم یتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة
تكالیف المعامالت المتعلقة بھا مباشرًة. 

الدائنین اآلخرین والقروض. المصاریف المستحقة الدفع وعلى بالشركة تشتمل المطلوبات المالیة الخاصة 
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تتمة–ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
مةتت-األدوات المالیة١١-٣

تتمة-المطلوبات المالیة) ٢
القیاس الالحق

یتوقف قیاس المطلوبات المالیة على تصنیفھا المبین أدناه: 
من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة المطلوبات المالیة 

ة ألغراض المتاجرة تشتمل المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالیة المقتنا
والمطلوبات المالیة المخصصة عند االثبات األولي لھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

تصنف المطلوبات المالیة كـ "مقتناة ألغراض المتاجرة" في حالة شراءھا لغرض بیعھا في المستقبل القریب.
اض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة. یتم إثبات أرباح أو خسائر المطلوبات المقتناة ألغر

یتم تخصیص المطلوبات المالیة المخصصة عند االثبات األولي لھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاریخ 
ركةالش). لم تقم ٩المعاییر التي نص علیھا المعیار الدولي للتقریر المالي (باالثبات األولي، وذلك فقط في حالة الوفاء 

بتخصیص أي من المطلوبات المالیة كـ "مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة".
القروض

بعد االثبات األولي لھا، تقاس القروض المرتبطة بعمولة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي. یتم 
عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملیة إطفاء أو الخسارة الربحقائمة إثبات األرباح والخسائر في 

معدل العمولة الفعلي.
یتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار الخصم أو العالوة واألتعاب أو التكالیف التي تعتبر جزًء ال یتجزأ من 

.الربح أو الخسارةتكالیف تمویل في قائمة كالفعلي معدل العمولة الفعلي. یتم إدراج إطفاء معدل العمولة 
مقاصة األدوات المالیة

تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي 
الصافي أو بیع الموجودات ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس

وسداد المطلوبات في آن واحد.
التوقف عن اإلثبات

ھ أو انتھاء مدتھ. وفي حالة تبدیل ئیتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغا
ات الحالیة، مطلوبأو بتعدیل شروط البأخرى من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة تماماً الحالیة ات المالیة مطلوبال

ات جدیدة. یتم اثبات طلوبت األصلیة واثبات ممطلوباعندئذ یتم اعتبار مثل ھذا التبدیل أو التعدیل كتوقف عن اثبات ال
.الربح أو الخسارةقائمة الفرق بین القیم الدفتریة المعنیة في 

المخصصات
ناتجة عن أحداث سابقة، وأنھ من الشركةة (قانونیة أو متوقعة) على یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالی

المحتمل ان یتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادیة لسداد االلتزام وأنھ یمكن إجراء تقدیر لمبلغ االلتزام 
التعویضھ یتم إثبات بعض أو كل المخصصات، فإنتعویضالشركةبشكل موثوق بھ. وفي الحاالت التي تتوقع فیھا 

قائمة یتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في . التعویض في حكم المؤكدكون یكأصل مستقل وذلك فقط عندما 
بعد خصم أیة مبالغ مستردة.الربح أو الخسارة

لي والذي وإذا كان أثر القیمة الزمنیة للنقود جوھریا، فإنھ یتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضریبة الحا
یعكس، عندما یكون ذلك مالئماً، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، یتم إثبات الزیادة في المخصص 

نتیجة مرور الوقت كتكالیف تمویل.
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تتمة–ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة -٣

الزكاة١٢-٣
على أساس ("الشركة األم النھائیة") ة أبناء عبدهللا إبراھیم الخریفشركویجنب مخصص لھا من قبل یتم احتساب الزكاة 

المالیة في المملكة العربیة السعودیة. یتم ألنظمة لوفقًا فعلًیا الشركات التابعة المملوكة لھا بالكاملموحد، بما في ذلك 
قائمة الربح أو على ا المخصص في القوائم المالیة الموحدة للشركة األم. وتحمل حصة الشركة من ھذالمخصص إظھار 
بناًء على التوزیع من قبل الشركة األم.ةالخسار

المعامالت بالعمالت األجنبیة ١٣-٣
ة وتم تقریب كافة المبالغ ألقرب شركباللایر السعودي والذي یعتبر أیًضا العملة الوظیفیة للللشركةتم عرض القوائم المالیة 

.لایر سعودي، مالم یرد خالف ذلك
المعامالت واألرصدة١٤-٣

ة بالتاریخ ییتم، في األصل، تسجیل المعامالت بالعمالت االجنبیة من قبل الشركة باألسعار الفوریة للعملة الوظیفیة المعن
لإلثبات.الذي تصبح فیھ المعاملة مؤھلة أوالً 

حویل الفوریة للعملة الوظیفیة بتاریخ إعداد یعاد تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بعمالت أجنبیة بأسعار الت
القوائم المالیة. 

.قائمة الربح أو الخسارةیتم اثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تحویل البنود النقدیة في 
واالفتراضات المحاسبیة الھامةوالتقدیرات األحكام -٤
استخدام التقدیرات واألحكام١-٤

األحكام والتقدیرات واالفتراضات إجراءمن اإلدارة وفًقا للمعاییر المحاسبیة المعتمدة، ،ةشركللیتطلب إعداد القوائم المالیة 
تستند .إلیرادات والمصاریفوالموجودات والمطلوبات لمبالغ المصرح عنھا التطبیق السیاسات وتؤثر على قدالتي 

عوامل أخرى متنوعة یعتقد بأنھا معقولة وفقاً للظروف، ذات العالقة إلى الخبرة السابقة وواألحكام التقدیرات واالفتراضات 
والتي تعتبر نتائجھا بمثابة األساس إلجراء األحكام المتعلقة بالقیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي ال یمكن الحصول 

علیھا بسھولة من مصادر أخرى. إن النتائج الفعلیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات.
ن التقدیرات واالفتراضاتعدم التأكد م٢-٤

إلجراء وتستخدم التقدیرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى متنوعة یعتقد بأنھا معقولة وفقاً للظروف، ھذه تستند 
تتم األحكام المتعلقة بالقیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي ال یمكن الحصول علیھا بسھولة من مصادر أخرى. 

واالفتراضات األساسیة بصورة مستمرة. ویتم إثبات التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة مراجعة التقدیرات
التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات إذا كان التعدیل یؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة التعدیل والفترات المستقبلیة إذا كان 

التعدیل یؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة.
إثبات اإلیرادات٣-٤

) من اإلدارة إجراء األحكام التالیة:١٥تطلب تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
الوفاء بالتزامات األداء

ركة تقویم كافة عقودھا تم الوفاء بھا على مدى التزامات األداء كانت ما إذا لتحدیدمع العمالء المبرمة یجب على الش
بة الطریقةلتحدیدمن من الزنقطة أو في زمني  ركة بناًء على االتفاقیات المبرمة مع . إلثبات اإلیراداتالمناس تبین للش

لھا حقا قابال للتنفیذ في السداد لھا العمالء، أنھا ال تقوم بإنشاء أصل یتضمن استخداًما بدیًال لدى الشركة وعادة ما یكون 
ركة بإثبات اإلیرادات على مدى الزمن. وإذا لم یكن الحال وفي ھذه الحاالت، تقلقاء األداء المنجز حتى تاریخھ.  وم الش

في نقطة من الزمن.كذلك، یتم إثبات اإلیرادات 
للممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسةوالقیم المتبقیة األعمار اإلنتاجیة ٤-٤

اب للممتلكات والمعدات ووالقیم المتبقیة ألعمار االنتاجیة یتم إجراء تقدیر ل ة ألغراض حس الموجودات غیر الملموس
تھالك  اس . یتم تحدید ھذا التقدیر ، على التوالياإلطفاءواالس تخدام المتوقع على أس یتم تحدید . ألعمارھا اإلنتاجیةاالس

القیم المتبقیة على أساس الخبرة والبیانات القابلة للمالحظة عند توفرھا.
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تتمة–سبیة الھامة األحكام واالفتراضات والتقدیرات المحا-٤

التزامات المنافع المحددة للموظفین٥-٤
عملیات التقویم اإلكتواري. یتضمن باستخدام اللتزام لالقیمة الحالیة والمحددة للموظفین تكلفة برنامج المنافع یتم تحدید 

المستقبل. وتشتمل ھذه التقویم االكتواري إجراء العدید من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في 
. ومعدل الدوران الوظیفي،المستقبلیة في الرواتب، ومعدالت الوفیاتاالفتراضات على تحدید معدل الخصم، والزیادات

ونظرا للطبیعة المعقدة للتقویم وطبیعتھ طویلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة یتأثر بصورة كبیرة بالتغیرات في ھذه 
.بتاریخ اعداد القوائم المالیةمراجعة كافة االفتراضات االفتراضات. یتم 

قعة بشأن الذمم المدینة التجاریةمخصص خسائر االئتمان المتو٦-٤
مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدینة التجاریة. یتم في األصل تحدید مصفوفة الشركة تستخدم 

خسائر المصفوفة لتعدیلبمعایرة الشركة ر السابقة التي تم مالحظتھا. وتقوم المخصص على أساس معدالت التعثمصفوفة 
االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلیة. وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، یتم تحدیث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتھا 

وإجراء تحلیل للتغیرات في التقدیرات المستقبلیة. 
إن عملیة تقویم العالقة المتداخلة بین معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتھا والظروف االقتصادیة المتوقعة وخسائر 
االئتمان المتوقعة تمثل تقدیًرا ھاما. إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة یتأثر بالتغیرات في الظروف واألوضاع االقتصادیة 

والظروف االقتصادیة المتوقعة قد ال تكون مؤشرا على التعثر بالشركة ن السابقة الخاصة المتوقعة. كما أن خسائر االئتما
الفعلي للعمیل في المستقبل. وقد تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدینة التجاریة 

.)٥-٢٣(في اإلیضاح للشركة 

غیر المالیة االنخفاض في قیمة الموجودات٧-٤
كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد من وجود دلیل على وقوع انخفاض في قیمة أصل ما. إعداد تقوم الشركة، بتاریخ 

ضروري إجراء اختبار سنوي للتأكد من وجود انخفاض في القیمة، من الوفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، أو عندما یكون 
العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة األعلى للقیمةابلة لالسترداد لألصل والتي تمثل القیمةتقوم الشركة بتقدیر القیمة الق

والقیمة الحالیة. یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ینتج من األصل تدفقات نقدیة االستبعادناقصًا تكالیف 
وعات الموجودات. وفي حالة زیادة القیمة الدفتریة لًألصل أو تعتبر مستقلة بشكل كبیر عن الموجودات األخرى أو مجم

ة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، فإن األصل یعتبر منخفض القیمة ویخفض إلى القیمة القابلة لالسترداد رالوحدة المد
لھ. 

الحالیة باستخدام معدل الخصم الذي یعكس وعند تقدیر القیمة الحالیة، تخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى القیمة 
قیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. ولتحدید القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع، یؤخذ الحالیة للتقدیرات السوق

قویم بعین االعتبار أحدث معامالت تمت في السوق. وعند عدم إمكانیة تحدید ھذه المعامالت، یتم استخدام طریقة الت
المالئمة. تدعم عملیات االحتساب ھذه بمضاعفات التقویم واسعار األسھم المتداولة للشركات المدرجة في األسواق المالیة 

أو المؤشرات األخرى المتاحة عن القیمة العادلة. 
وظیفة األصل المصاریف وبما یتمشى مع فئات ضمن قائمة الربح أو الخسارة لقیمة في في ااالنخفاضیتم اثبات خسائر 
المنخفض القیمة.

على عدم وجود خسائر دلیل تقویم بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، للتأكد من وجود أي سبالنسبة للموجودات، یتم إجراء 
االنخفاض المثبتة سابقًا أو نقصانھا. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم الشركة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل 

وحدة المدرة للنقدیة. یتم عكس قید خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغییر في االفتراضات المستخدمة أو ال
لتحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القیمة. إن عكس القید یعتبر محدودًا بحیث ال تزید 

بعد خصم –بلة لالسترداد لھ وال عن القیمة الدفتریة التي كان من المفترض تحدیدھا القیمة الدفتریة لألصل عن القیمة القا
قائمة فیما لو لم یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة في السنوات السابقة. یتم إثبات عكس القید ھذا في –االستھالك 

الحالة، یتم اعتبار عكس القید كزیادة ناتجة عن ، ما لم یتم قید األصل بمبلغ إعادة التقویم، وفي تلك الربح أو الخسارة
إعادة التقویم.
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تتمة–األحكام واالفتراضات والتقدیرات المحاسبیة الھامة -٤
الشطب٨-٤

یتم شطب إجمالي القیمة الدفتریة ألصل مالي (سواء جزئًیا أو كلًیا) بقدر عدم وجود توقعات واقعیة باالسترداد. وھذا ھو 
ام عندما تحدد الشركة بأن المدین لیس لدیھ موجودات أو مصادر دخل یمكن أن تدر علیھ تدفقات نقدیة الحال بوجھ ع

كافیة لسداد المبالغ الخاضعة للشطب.

المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد-٥
، حتى تاریخ صدور القوائم الصادرة، وغیر ساریة المفعول بعدوالتفسیرات الجدیدة والمعدلةالمعاییر تبیان فیما یلي 

، إذ ینطبق ذلك، عند سریانھا.والتفسیرات الجدیدة والمعدلةالشركة تطبیق ھذه المعاییر المالیة للشركة. تعتزم 

عقود اإلیجار-) ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (١-٥
تحدث المعیار الدولي للتقریر المالي ( تأجرین طریقة ١٦اس بواحدة ) للمس ة عن عقود اإلیجار داخل قائمة المركز للمحاس

ل المعني والتزام اإلیجار  تخدام األص تخدام الذي یمثل حقھ في اس ل حق االس تأجر بإثبات أص المالي، بموجبھا یقوم المس
یرة األجل وعقود إیجار الموجودات  داد دفعات اإلیجار. ھناك إعفاءات اختیاریة لعقود اإلیجار قص الذي یمثل التزامھ بس

سیستمر المؤجر في تصنیف عقود اإلیجار ، أي الحاليمماثلة للمعیار لقد بقیت المحاسبة بالنسبة للمؤجر فضة القیمة. منخ
) محل اإلرشادات الحالیة المتعلقة ١٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي (عقود إیجار تشغیلي.أو عقود إیجار تمویليإما ك

بة الدولي (معیار البما في ذلك ،بعقود اإلیجار یر (١٧محاس یر المعاییر ٤): عقود اإلیجار، والتفس ) الصادر عن لجنة تفس
یر ( یر ١٥الدولیة للتقریر المالي: تحدید ما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار، والتفس ادر عن لجنة التفس ) الص

جنة التفسیر الدائمة: تقویم جوھر المعامالت ) الصادر عن ل٢٧الحوافز، والتفسیر (–عقود اإلیجارات التشغیلیة –الدائمة 
التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار. 

تحدید ما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار
اختیار:للشركة)، یمكن ١٦عند التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي (

) على كافة العقود الخاصة بھا، أو ١٦لي (تطبیق تعریف عقد اإلیجار طبًقا للمعیار الدولي للتقریر الما·
تطبیق وسیلة عملیة وعدم إعادة إجراء تقویم للتأكد فیما إذا كانت الترتیبات تعتبر ایجار أو تنطوي على عقد ·

ایجار. 
التحول 

أن تطبق المعیار إما باستخدام:مستأجر كللشركة یمكن 
طریقة التطبیق بأثر رجعي، أو ·
جعي معدل مع الوسائل العملیة االختیاریة. طریقة التطبیق بأثر ر·

تأجر  كل ثابت یطبق المس ركة حالًیا تطبیق المعیار الدولي تعتزم . لدیھعلى جمیع عقود اإلیجاراختیاره بش لتقریر لالش
ركة بعد طریقة ٢٠١٩ینایر ١مبدئًیا في )١٦(المالي  تقوم بالتي التحول . لم تحدد الش على كمؤجر، ال یتعینوتطبیقھا. س

ركة إجراء أي تعدیالت على عقود اإلیجار التي  یًطا في عقد إیجار من تإال إذا كاناكون فیھا مؤجرً تالش مؤجًرا وس
التي للمنشآت . ُیسمح بالتطبیق المبكر ٢٠١٩ینایر ١الباطن. یسري ھذا المعیار على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

لدولي  ملتطبق المعیار ا تاریخ "العقود المبرمة مع العمالءمن یرادات "اإل)١٥(الي لتقریر ال بل  األولي التطبیق في أو ق
نةنھایة ھذكما ب. )١٦(تقریر المالي للمعیار الدولي لل تكمال تقه الس دد اس ركة بص الدولي المعیار ألثر یمھا و، فإن الش
على سیاستھا المحاسبیة.)١٦(تقریر المالي لل
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تتمة –ادرة وغیر ساریة المفعول بعدالمعاییر الص-٥

): الدفع مقدًما بمیزة التعویض العكسي٩التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (٢-٥
)، یمكن قیاس أداة الدین بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل ٩طبًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (

تمثل التدفقات النقدیة التعاقدیة دفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم (اختبار اآلخر على أن
وأن یتم االحتفاظ باألداة المالیة ضمن نموذج األعمال الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم)

) أن األصل المالي یجتاز اختبار "الدفعات ٩ى المعیار الدولي للتقریر المالي (المالئم لذلك التصنیف. توضح التعدیالت عل
فقط من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ القائم" بصرف النظر عن األحداث أو الظروف التي تؤدي إلى اإلنھاء المبكر 

یجب تطبیق التعدیالت نھاء المبكر للعقد.للعقد وبغض النظر عن أي طرف سیقوم بدفع أو استالم التعویض المعقول لقاء اإل
.٢٠١٩ینایر ١بأثر رجعي وتسري اعتباًرا من 

): تعدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ١٩لتعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (ا٣-٥
صھ أو تسویتھ خالل ) المحاسبة عند حدوث تعدیل على البرنامج أو تقلی١٩تتناول التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (

:تنص التعدیالت علىالفترة المالیة. 
تحدید تكلفة الخدمة الحالیة للفترة المتبقیة بعد تعدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ، باستخدام االفتراضات ·

االكتواریة المستخدمة إلعادة قیاس صافي التزام (أصل) المنافع المحددة الذي یعكس المنافع المقدمة بموجب 
.لبرنامج بعد ذلك الحدثلبرنامج وموجودات اا

تحدید صافي العمولة للفترة المتبقیة بعد تعدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ، باستخدام صافي التزام (أصل) ·
المنافع المحددة الذي یعكس المنافع المقدمة بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث، ومعدل الخصم 

عادة قیاس صافي التزام (أصل) المنافع المحددة.المستخدم إل
توضح التعدیالت أیًضا أن المنشأة تحدد أوًال تكلفة الخدمة السابقة أو األرباح أو الخسائر الناتجة عن تسویتھا دون النظر 

قف الموجودات تقوم المنشأة عندئذ بتحدید أثر سفي أثر سقف الموجودات. یتم إثبات ھذا المبلغ ضمن الربح أو الخسارة.
بعد تعدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ. یتم إثبات أي تغیر في ذلك األثر، ما عدا المبالغ المدرجة ضمن صافي العمولة، 

في الدخل الشامل اآلخر. 
ویة تسري التعدیالت على عملیات تعدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ، والتي تحدث في أو بعد بدایة أول فترة مالیة سن

.٢٠١٩ینایر ١تبدأ في أو بعد 
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تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة-٦
بإعدادھا وفقاً للمعاییر الدولیة الشركة، أول قوائم مالیة قامت ٢٠١٨دیسمبر٣١تمثل ھذه القوائم المالیة، للسنة المنتھیة في 

الھیئة السعودیة المعتمدة منوالمعاییر واإلصدارات األخرى یةة في المملكة العربیة السعودللتقریر المالي المعتمد
بإعداد الشركة، قامت ٢٠١٧دیسمبر٣١لسنوات حتى وبما في ذلك السنة المنتھیة في ابالنسبة لكافة . للمحاسبین القانونیین

.في المملكة العربیة السعودیةالمتعارف علیھاقوائمھا المالیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة
والمعاییر بإعداد القوائم المالیة وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة الشركةعلیھ، قامت 

، مع بیانات ٢٠١٨دیسمبر٣١والمطبقة كما في الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین المعتمدة منواإلصدارات األخرى 
. وعند إعداد ، كما ھو مبین في ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٢٠١٧دیسمبر٣١لمنتھیة في المقارنة للسنة افترة 

إلى المعاییر الشركة، تاریخ تحول ٢٠١٧ینایر١كما في للشركةالقوائم المالیة، تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحیة 
الھیئة السعودیة المعتمدة منوالمعاییر واإلصدارات األخرى ودیةالدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السع

. للمحاسبین القانونیین
عند تعدیل قوائمھا المالیة المعدة وفًقا للمعاییر المحاسبیة الشركةیبین ھذا اإلیضاح التسویات الرئیسیة التي أجرتھا 

الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین المتعارف علیھا یة لمعاییر المحاسب(افي المملكة العربیة السعودیةالمتعارف علیھا 
.٢٠١٧دیسمبر٣١والقوائم المالیة للسنة المنتھیة في ٢٠١٧ینایر١، بما في ذلك قائمة المركز المالي كما في )القانونیین

المطبقة اإلعفاءات ١-٦
لیة للتقریر المالي ألول مرة بعض االعفاءات من التطبیق بأثر ) لمتبعي المعاییر الدو١یتیح المعیار الدولي للتقریر المالي (

رجعي لبعض المتطلبات التي نصت علیھا المعاییر الدولیة للتقریر المالي. 
التالیة:اإلعفاءات بتطبیق الشركة قامت 

التقدیرات المحاسبیة)أ(
طبقاً للمعاییر المحاسبیة لنفس التواریخ إجراؤھامع تلك التي تم ٢٠١٧دیسمبر ٣١و ٢٠١٧ینایر ١تتفق التقدیرات في 

في السیاسات اختالفاتبعد التسویات لتعكس أي (نالمتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیی
یھا ة المتعارف علیمعاییر المحاسبتطبیق اللموظفین، حیث لم یتطلب لات مكافأة نھایة الخدمةالتزامباستثناء ، )المحاسبیة

تعكس التقدیرات المستخدمة من قبل الشركة لعرض إجراء تقدیرات. الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین 
تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر ،٢٠١٧ینایر ١في األوضاع كما ھذه المبالغ وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي 

.٢٠١٧دیسمبر٣١كما في و،المالي
لمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة وفًقا ل٢٠١٧ینایر١إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحیة كما في عند 

، قامت الشركة بتحلیل األثر الناتج عن ذلك والحظت ٢٠١٧دیسمبر ٣١والقوائم المالیة للسنة المنتھیة في العربیة السعودیة
٣١و ٢٠١٧ینایر ١في التعدیالت التالیة على المبالغ المصرح عنھا سابًقا في قائمة المركز المالي كما أنھ یتعین إجراء 

ة یالمحاسبلمعاییر التي تم إعدادھا وفًقا ل٢٠١٧دیسمبر ٣١وقائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في ٢٠١٧دیسمبر 
لقانونیینالمتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین ا



)شركة شخص واحد(كة الخریف لتقنیة المیاه والطاقةشر
(شركة ذات مسئولیة محدودة)
تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

٢٢

تتمة–تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة-٦
:٢٠١٧دیسمبر ٣١و ٢٠١٧ینایر ١تسویة األرباح المبقاة كما في فیما یلي ٢-٦

إیضاح

دیسمبر ٣١
٢٠١٧

لایر سعودي

٢٠١٧ینایر١
لایر سعودي

اجمالي حقوق الملكیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة الصادرة عن
٧٩٬٧٩٧٬٩٠٤٥٦٬٠٦٧٬٤١٩الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

)٥٠٣٬٥١٧()٨٢٩٬٦٢٧(أ٤٬٦الذمم المدینة التجاریةبشأنتسویة مخصص الخسارة 
)١٬١٩٨٬٧٧٧()٧٥٣٬٧٥٤(ب٤٬٦تعدیل التزامات المنافع المحددة للموظفین

───────────────────
لكیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي اجمالي حقوق الم

٧٨٬٢١٤٬٥٢٣٥٤٬٣٦٥٬١٢٥في المملكة العربیة السعودیةالمعتمدة 
═══════════════════

:٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في تسویة قائمة الربح أو الخسارة فیما یلي ٣-٦

إیضاح

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي
نة وفقاً للمعاییر المحاسبیة الصادرة عن الھیئة السعودیة السربح

٢٣٬٧٣٠٬٤٨٥للمحاسبین القانونیین

)٣٢٦٬١١٠(أ٤٬٦مخصص إضافي بشأن الذمم المدینة التجاریة
)١٬٣١٧٬٢٠٢(ب٤٬٦تعدیل التزامات المنافع المحددة للموظفین

─────────
في المملكة المعتمدة تقریر المالي وفقاً للمعاییر الدولیة للنتائج السنة 

٢٢٬٠٨٧٬١٧٣العربیة السعودیة
١٬٧٦٢٬٢٢٥الدخل الشامل األخر 

_________
المعتمدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي اجمالي الدخل الشامل للسنة 
٢٣٬٨٤٩٬٣٩٨في المملكة العربیة السعودیة

═════════

ثار الرئیسیة على القوائم المالیة عند التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر الماليإیضاحات حول اآل٤-٦
الذمم المدینة التجاریةبشأن خسارة المخصص )أ

وفقا لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (معایر المحاسبة المتعارف 
لشركة تعترف بمخصص الدیون المشكوك في تحصیلھ على أساس نھج الخسارة المتكبدة. وفقًا علیھا قبل التحول)، كانت ا

للمعایر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة 
خبراتھا السابقة في خسارة االئتمان واعترفت السعودیة للمحاسبین القانونیین، في تاریخ التحول استخدمت الشركة

بمخصص اضافي للخسارة، الذي یمثل الخسارة االئتمانیة المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة. تم تحمیل تعدیل المخصص 
اإلضافي على األرباح المبقاه. 

المنافع المحددةالتزام)ب
ھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (معایر المحاسبة المتعارف وفقا لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا الصادرة عن ال

علیھا قبل التحول)، كان یتم احتساب إلتزام الشركة بشأن منافع الموظفین على أساس القیمة الحالیة للمنافع المستحقة 
المالي المعتمدة في المملكة للموظف في حالة إنھاء خدمتھ بتاریخ قائمة المركز المالي. و وفقًا للمعایر الدولیة للتقریر 

یتم تحدید االلتزام العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین،
٣١و٢٠١٧ینایر ١باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة وعملیات التقویم االكتواري التي تم الحصول علیھا كما في 

.والتي نتج عنھا تغیر في االلتزامات٢٠١٧دیسمبر 



)شركة شخص واحد(كة الخریف لتقنیة المیاه والطاقةشر
(شركة ذات مسئولیة محدودة)
تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

٢٣

الممتلكات والمعدات-٧
:االستھالكاألعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات ألغراض حساب فیما یلي بیان 

سنوات٧األثاث والتركیباتنةس٢٠المباني
سنوات٥السیاراتسنوات٧الثقیلةاآلالت

اإلجمالي السیاراتاألثاث والتركیباتالثقیلةاآلالتالمباني
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

التكلفة
٢٠١٧٢٬٧٠٢٬٠٩٧٩٥٬٩٠٩٬٦٠٣١١٬٤٧٠٬٤٠٣٤٧٬٢٩٩٬٧٧٣١٥٧٬٣٨١٬٨٧٦ینایر ١في 

١١٤٬٨٠٠٤٬١٢٢٬٩٣٦١٬٢٧١٬٥٤٥٦٬٠٤٣٬٤٠٠١١٬٥٥٢٬٦٨١إضافات
)٧٬٧٠٠٬٢٩٨()٣٬٤٠٤٬٨٣٦()٨٠٩٬٧٧٦()٣٬٤٧٦٬٦٨٦()٩٬٠٠٠(استبعادات

────────────────────────────────────────
٢٠١٧٢٬٨٠٧٬٨٩٧٩٦٬٥٥٥٬٨٥٣١١٬٩٣٢٬١٧٢٤٩٬٩٣٨٬٣٣٧١٦١٬٢٣٤٬٢٥٩دیسمبر ٣١في 

٦٬٩٠٠١١٬٦٦٤٬٩٧٦١٬٠٧٩٬٧٣٤١٢٬٠٤٦٬٧١٤٢٤٬٧٩٨٬٣٢٤إضافات
)٥٬٣٤٢٬٨٣٥()٢٬٠٧٦٬٧١٨()٧٧٣٬٧٨١()٢٬٣٧٦٬٣٧٨()١١٥٬٩٥٨(استبعادات

────────────────────────────────────────
٢٠١٨٢٬٦٩٨٬٨٣٩١٠٥٬٨٤٤٬٤٥١١٢٬٢٣٨٬١٢٥٥٩٬٩٠٨٬٣٣٣١٨٠٬٦٨٩٬٧٤٨دیسمبر ٣١في 

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

االستھالك
٢٠١٧١٬٥٢٤٬٤٥١٧٥٬٤٥٧٬٢٢٤٧٬٠٧٣٬٢٩٦٣٤٬٧٧٣٬٤٨٦١١٨٬٨٢٨٬٤٥٧ینایر ١في 

١٧٥٬٣٧٣٧٬٠١٢٬٣٣٠١٬٠٨٣٬٧٥٧٤٬٩٠٦٬٨١٩١٣٬١٧٨٬٢٧٩االستھالك المحمل للسنة
)٧٬٠٧٢٬٤٤٦()٣٬١٥٦٬٤٢٦()٦٦٤٬٣٦٨()٣٬٢٤٢٬٦٥٢()٩٬٠٠٠(تاستبعادا

────────────────────────────────────────
٢٠١٧١٬٦٩٠٬٨٢٤٧٩٬٢٢٦٬٩٠٢٧٬٤٩٢٬٦٨٥٣٦٬٥٢٣٬٨٧٩١٢٤٬٩٣٤٬٢٩٠دیسمبر ٣١في 

١٥٢٬٦٦٣٤٬٨٥٣٬٠٣٤١٬٠١٢٬٢١٧٥٬٦٢٨٬٩٩٤١١٬٦٤٦٬٩٠٨االستھالك المحمل للسنة
)٥٬٠٤٦٬٩٦٧()١٬٩٣٠٬٩٥١()٦٨٧٬٧٠٥()٢٬٣١٢٬٣٥٣()١١٥٬٩٥٨(اداتاستبع

────────────────────────────────────────
٢٠١٨١٬٧٢٧٬٥٢٩٨١٬٧٦٧٬٥٨٣٧٬٨١٧٬١٩٧٤٠٬٢٢١٬٩٢٢١٣١٬٥٣٤٬٢٣١دیسمبر ٣١في 

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

صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٨٩٧١٬٣١٠٢٤٬٠٧٦٬٨٦٨٤٬٤٢٠٬٩٢٨١٩٬٦٨٦٬٤١١٤٩٬١٥٥٬٥١٧دیسمبر ٣١في 

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

٢٠١٧١٬١١٧٬٠٧٣١٧٬٣٢٨٬٩٥١٤٬٤٣٩٬٤٨٧١٣٬٤١٤٬٤٥٨٣٦٬٢٩٩٬٩٦٩دیسمبر ٣١في 
════════════════════════════════════════

٢٠١٧١٬١٧٧٬٦٤٦٢٠٬٤٥٢٬٣٧٩٤٬٣٩٧٬١٠٧١٢٬٥٢٦٬٢٨٧٣٨٬٥٥٣٬٤١٩ینایر ١في 
════════════════════════════════════════

المخزون-٨
دیسمبر٣١

٢٠١٨
لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي

ینایر١
٢٠١٧

لایر سعودي
───────────────────────────

١٣٬٠١٤٬٣٧٩١٠٬٦٣٣٬٨١٧١٢٬٣٢٩٬٤٣٨لصنعبضاعة تامة ا
٣٬٤٦٣٬٧١٠--بضاعة قید التصنیع

───────────────────────────
)٣٬٠٢٥٬١٨٠()٣٬٠٢٥٬١٨٠()٣٬٠٢٥٬١٨٠(ناقصاً: مخصص بضاعة بطیئة الحركة

───────────────────────────
٩٬٩٨٩٬١٩٩٧٬٦٠٨٬٦٣٧١٢٬٧٦٧٬٩٦٨ ════════════════════════



)شركة شخص واحد(كة الخریف لتقنیة المیاه والطاقةشر
(شركة ذات مسئولیة محدودة)
تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

٢٤

المدینون التجاریون-٩
دیسمبر٣١

٢٠١٨
لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي

ینایر١
٢٠١٧

لایر سعودي
───────────────────────────

٢٠٢٬٠٩٣٬٠٧٢١٤٠٬٤٩٤٬٨٧٩١٠٩٬٨٤٧٬٦٧١مدینون تجاریون
)٢٬٣٣٠٬٨٥١()٢٬٦٥٦٬٩٦١()٤٬٥٢٦٬٣٠١(الذمم المدینةقیمة ناقصاً: مخصص انخفاض في 

───────────────────────────
١٩٧٬٥٦٦٬٧٧١١٣٧٬٨٣٧٬٩١٨١٠٧٬٥١٦٬٨٢٠
════════════════════════

:الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینةفیما یلي بیان 
دیسمبر٣١

٢٠١٨
لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي

ینایر١
٢٠١٧

لایر سعودي
───────────────────────────

٢٬٦٥٦٬٩٦١٢٬٣٣٠٬٨٥١٢٤٬٧٥٥٬٩٧٨الرصید االفتتاحي
١٬٨٦٩٬٣٤٠٣٢٦٬١١٠٥٠٣٬٥١٧المحمل للسنة

)١١٬٨٥٠٬٥٦٧(--ناقصاً: مبالغ مشطوبة
)١١٬٠٧٨٬٠٧٧(--ناقصاً: عكس قید

───────────────────────────
٤٬٥٢٦٬٣٠١٢٬٦٥٦٬٩٦١٢٬٣٣٠٬٨٥١الرصید الختامي

════════════════════════
بإجمالي المدینة على مبالغ تشتمل الذمم یوماً.٩٠إلى ٣٠خاللعادة تسدد إن الذمم المدینة التجاریة غیر مرتبطة بعمولة و

ملیون لایر ١٣٩: ٢٠١٧دیسمبر٣١یة (ملیون لایر سعودي، مستحقة من مؤسسات حكومیة وشبھ حكوم١٩٩قدره 
).ملیون لایر سعودي١٠١: ٢٠١٧ینایر١، سعودي

) والذي یسمح باستخدام ٩تقوم الشركة بتطبیق الطریقة المبسطة، المنصوص علیھا في المعیار الدولي للتقریر المالي (
ات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة.مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة الذمم المدینة التجاریة، وذلك إلثب

دیسمبر٣١
٢٠١٨

لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي

ینایر١
٢٠١٧

لایر سعودي
───────────────────────────

١٣٠٬٦٧٦٬٩٦٣٩٣٬٥٠٥٬٤٩٨٧٠٬٨٠٠٬٣٠٤غیر مستحق 
١٧٬٧٢٥٬٧٦٤١٠٬٩٢٧٬٠٠٥١٤٬٥٢٥٬٤٦١یوماً ٩٠-٠متأخرة السداد 

١٥٬٥١٠٬١٢٠١٣٬٩٧٥٬٨٥٤١٠٬٨٦٨٬٢٦٢یوماً ١٨٠-٩١رة السداد متأخ
١٠٬٤٧٩٬٥٩٢٨٬٦٤٦٬٧٨٥٥٬٢١٣٬٣٤٤یوماً ٢٧٠-١٨١متأخرة السداد 
١٢٬٤٧٢٬١٦٤٩٬١٩٧٬٦٥٥٦٬٠٢٨٬٧٦٥یوماً ٣٦٠-٢٧١متأخرة السداد 
٢٬٥٦٥٬٥١٨٤٣٢٬٧٢٩٧٬٦٩٢یوماً ٤٥٠-٣٦١متأخرة السداد 
٤٬٢٣٠٬٦٤٧٤٣٥٬٧٤١٧٢٬٩٩٢یوماً ٥٤٠-٤٥١متأخرة السداد 
-٣٬٣٠٧٬٢٩٣٧١٦٬٦٥١یوماً ٦٣٠-٥٤١متأخرة السداد 
--٦٠٬٧٦٧یوماً ٧٢٠-٦٣١متأخرة السداد 

--٥٣٧٬٩٤٣یوماً ٧٢١متأخرة السداد ألكثر من 
───────────────────────────

١٩٧٬٥٦٦٬٧٧١١٣٧٬٨٣٧٬٩١٨١٠٧٬٥١٦٬٨٢٠
════════════════════════

) حول مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم المدینة التجاریة، والذي یوضح كیفیة قیام ٥-٢٤یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (
غیر متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة.الشركة بإدارة وقیاس جودة االئتمان المتعلقة بالذمم المدینة التجاریة 



)شركة شخص واحد(كة الخریف لتقنیة المیاه والطاقةشر
(شركة ذات مسئولیة محدودة)
تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

٢٥

لموجودات المتداولة األخرىالمصاریف المدفوعة مقدماً وا-١٠
دیسمبر٣١

٢٠١٨
لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي

ینایر١
٢٠١٧

لایر سعودي
───────────────────────────

٩٬٦٩٣٬٨٨٥٢٬١٩٣٬٧٦٠٢٬٣٢٨٬٢٠٧مصاریف مدفوعة مقدماً 
٨٬١١٩٬٦٤٦٧٬٣٨٠٬٣٧٩٦٬٨١٨٬٤٢٥ات مدینةمحتجز

٣٬٦٩٧٬٤٠١٤٬٥٣٤٬٥٦٩٣٬٦٥٨٬٤٢١ردیندفعات مقدمة إلى مو
-٧٬٩٠٠-)١٨مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة (إیضاح 

٢٬٩٠٨٬٤٧٢١٩٥٬٣١٨١٧٧٬١٩٢مدینون آخرون
───────────────────────────
٢٤٬٤١٩٬٤٠٤١٤٬٣١١٬٩٢٦١٢٬٩٨٢٬٢٤٥

════════════════════════

د في الصندوقاألرصدة لدى البنوك والنق-١١
دیسمبر٣١

٢٠١٨
لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي

ینایر١
٢٠١٧

لایر سعودي
───────────────────────────

٣٦٬٩٤٨٬٣٩٢٨٬٦٠٥٬٩٢٣٢٬٩٧١٬٦٠٠أرصدة لدى البنوك
٦٤٬٢٢٨-١٬٣٥٣نقد في الصندوق

───────────────────────────
٣٦٬٩٤٩٬٧٤٥٨٬٦٠٥٬٩٢٣٣٬٠٣٥٬٨٢٨

════════════════════════

المصدررأس المال -١٢
شركة أبناء عبد هللا إبراھیم الخریف المساھمین فيقرر ،)٢٠١٨ینایر ١ھـ (الموافق ١٤٣٩ربیع الثاني ١٤بتاریخ 
من الملكیة %١٠٠لایر سعودي وھي تمثل ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠بمبلغ قدره حصة٨٠٫٠٠٠قدره بإجماليحصصھاتحویل 

.إلى شركة مجموعة الخریف (الشركة األم)
) قیمة حصة٨٠٫٠٠٠: ٢٠١٧ینایر ١، حصة٨٠٫٠٠٠: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(حصة ٨٠٫٠٠٠یتكون رأس المال من 

موزع بین الشركاء على النحو التالي:،لایر سعودي١٫٠٠٠كل منھا 
عدد الحصص

دیسمبر٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

ینایر١
٢٠١٧

دیسمبر٣١
٢٠١٨

لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي

ینایر١
٢٠١٧

لایر سعودي

شركة مجموعة 
--٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠--٨٠٬٠٠٠الخریف (الشركة األم)

شركة أبناء عبدهللا 
إبراھیم الخریف 

٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٩٬٢٠٠٬٠٠٠-٨٠٬٠٠٠٧٩٬٢٠٠-(الشركة األم النھائیة)
٨٠٠٬٠٠٠--٨٠٠--الدولیةشركة الخریف 

──────────────────────────────────────────
٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠

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



)شركة شخص واحد(كة الخریف لتقنیة المیاه والطاقةشر
(شركة ذات مسئولیة محدودة)
تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

٢٦

االحتیاطي النظامي-١٣
صافيمن%١٠یجب على الشركة أن تحول ،لشركةوعقد تأسیس ا لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة طبقاً 
یبلغ مجموع ھذا االحتیاطي إلى االحتیاطي النظامي. یجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل ھذا التحویل عندما السنةربح
٪ من رأس المال. ٣٠

رأسماليجار الااللتزامات بموجب عقود اإلی-١٤
دیسمبر٣١

٢٠١٨
لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي

ینایر١
٢٠١٧

لایر سعودي
───────────────────────────

بموجب عقود ات السنویةلإلیجارالحد األدنى 
المستحقة في:االیجار الرأسمالي 

-٥٬٢٠٥٬٣٨٢--٢٠١٧
-٣٬٣٠٧٬٥٩٧٢٬٩٥٦٬٧٠٦-٢٠١٨
-٢٠١٩٨٦٣٬٤٨٢٨٦٣٬٤٨٢٥٠٩٬٦١١

───────────────────────────
الحد األدنى لدفعات اإلیجار بموجب عقود االیجار 

٨٦٣٬٤٨٢٤٬١٧١٬٠٧٩٨٬٦٧١٬٦٩٩الرأسمالیة

)١٬١١٢٬٩٤٦()٥٤٤٬٣١٣()٩٣٬٧٥٠(ناقصاً: مبالغ مقدرة تمثل أعباء مالیة مستقبلیة
───────────────────────────

٧٦٩٬٧٣٢٣٬٦٢٦٬٧٦٦٧٬٥٥٨٬٧٥٣القیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات االیجار 
)٤٬٥٩٤٬٨٢٣()٢٬٨٥٧٬٠٣٤()٧٦٩٬٧٣٢(متداولجزءناقصاً: 

───────────────────────────
-٧٦٩٬٧٣٢٢٬٩٦٣٬٩٣٠

═══════════════════════════

القروض-١٥
دیسمبر٣١

٢٠١٨
سعوديلایر 

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي

ینایر١
٢٠١٧

لایر سعودي
───────────────────────────

متداولةقروض 
--١٣٬٣٣٣٬٣٣٢قروض طویلة األجل جزء غیر متداول 

--٢٦٬٦٦٦٬٦٦٨جزء متداولقروض طویلة األجل
───────────────────────────

--٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠وض اجمالي القر
════════════════════════



)شركة شخص واحد(كة الخریف لتقنیة المیاه والطاقةشر
(شركة ذات مسئولیة محدودة)
تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

٢٧

التزامات المنافع المحددة للموظفین-١٦
وصف عام١-١٦

ألرباح الخاصة بإثبات اللموظفین والسیاسة المحاسبیة المنافع المحددة ات التزامنوع برنامج تم اإلفصاح عن الوصف العام ل
لقوائم المالیة.حول ا) ١٥-٢-٢(یضاح اإلوالخسائر االكتواریة في 

٢٠١٨دیسمبر٣١
لایر سعودي

٢٠١٧دیسمبر٣١
لایر سعودي

٢٠١٧ینایر١
لایر سعودي

───────────────────────────
مصروف المنافعصافي 
في الربح أو الخسارةمدرجة 

٣٬٦٩٥٬٣٧٤٣٬٥٢٢٬١٦٦٣٬٧٥٩٬٩٨٢تكلفة الخدمة الحالیة
٦٧٩٬٠٩٧٧٢٤٬٣١٢٧٤٠٬٣٧٧تكلفة عمولة

───────────────────────────
٤٬٣٧٤٬٤٧١٤٬٢٤٦٬٤٧٨٤٬٥٠٠٬٣٥٩

مدرجة في الدخل الشامل اآلخر
إعادة قیاس:خسائر/ (أرباح)

:نتیجةاكتواریةخسائر/ (أرباح) 
)١٬٨٨٩٬١٧١()١٬٨٨٩٬٣٢٦()١٬٧٠٣٬٥٣٣(مالیةالفتراضات اال

───────────────────────────
)١٬٨٨٩٬١٧١()١٬٨٨٩٬٣٢٦()١٬٧٠٣٬٥٣٣(

───────────────────────────
٢٬٦٧٠٬٩٣٨٢٬٣٥٧٬١٥٢٢٬٦١١٬١٨٨مصروف المنافعصافي 

════════════════════════

التغیر في القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة:٢-١٦
٢٠١٨دیسمبر٣١

لایر سعودي
٢٠١٧دیسمبر٣١

لایر سعودي
٢٠١٧ینایر١

لایر سعودي
───────────────────────────

١٩٬٢٠٥٬٧٣٣١٨٬٦١٠٬٨٠٦١٩٬٤٥٣٬٩٩٩القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة-الرصید االفتتاحي 
٦٧٩٬٠٩٧٧٢٤٬٣١٢٧٤٠٬٣٧٧تكلفة العمولة

٣٬٦٩٥٬٣٧٤٣٬٥٢٢٬١٦٦٣٬٧٥٩٬٩٨٢تكلفة الخدمة الحالیة
)١٬٨٨٩٬١٧١()١٬٨٨٩٬٣٢٦()١٬٧٠٣٬٥٣٣(منافع مدفوعة

)٣٬٤٥٤٬٣٨١()١٬٧٦٢٬٢٢٥(٦٬١٤١٬١٧٦(أرباح)/ خسائر إعادة قیاس مدرجة في الدخل الشامل اآلخر
--)٢٧٤٬٩٥٣(متداولةكمطلوبات الدفع مبالغ محولة إلى مبالغ مستحقة 

───────────────────────────
٢٧٬٧٤٢٬٨٩٤١٩٬٢٠٥٬٧٣٣١٨٬٦١٠٬٨٠٦القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة-الرصید الختامي 

════════════════════════

االفتراضات األساسیة وتحلیالت الحساسیة الكمیة٣-١٦
نامج الشركة:فیما یلي بیان االفتراضات األساسیة المستخدمة عند تحدید التزامات مكافأة نھایة الخدمة لبر

دیسمبر٣١
٢٠١٨

لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي

ینایر١
٢٠١٧

لایر سعودي
───────────────────────────

%٤٫١٠%٣٫٧٠%٤٫٣٠معدل الخصم
معدل الزیادة في الرواتب على المدى القصیر للموظفین 

%٢٫٠٠%٢٫٠%٢٫٠السعودیین لسنة واحدة
الزیادة في الرواتب على المدى القصیر للموظفین غیر معدل 

%٢٫٠٠%٢٫٠%٢٫٠السعودیین لسنة واحدة
معدل الزیادة في الرواتب على المدى الطویل للموظفین 

%٢٫٠٠%٢٫٠%٤٫٠السعودیین لسنة واحدة
معدل الزیادة في الرواتب على المدى الطویل للموظفین غیر 

%٢٫٠٠%٢٫٠%٤٫٠السعودیین لسنة واحدة



)شركة شخص واحد(كة الخریف لتقنیة المیاه والطاقةشر
(شركة ذات مسئولیة محدودة)
تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

٢٨

تتمة-التزامات المنافع المحددة للموظفین -١٦
تحلیل الحساسیة٤-١٦

مع بقاء كافة ، على االفتراضات االكتواریة ذات العالقةبتاریخ إعداد القوائم المالیة، ،التغیر المحتمل بصورة معقولةإن 
بالمبالغ المبینة أدناه:افع المحددةكان من المفترض أن یؤثر على التزام المن،االفتراضات األخرى ثابتة

دیسمبر٣١
٢٠١٨

لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي

ینایر١
٢٠١٧

لایر سعودي
─────────────────────────

معدل الخصم
٢٥٬٦٦٨٬٧٩٩١٧٬٦٨٢٬٣٠٩١٧٬٢٥٨٬٩٧٦%١الزیادة بواقع 
٣٠٬٧٩٦٬٢٣٥٢٠٬٩٨٠٬٠١٨٢٠٬١٨٢٬١٦٦%١النقص بواقع 

معدل الزیادة في الرواتب
٣٠٬٩١٠٬٣٨٦٢٠٬٩٥٨٬٥٤٥٢٠٬٠١٦٬٠٩١%١الزیادة بواقع 
٢٥٬٥٠٦٬٥٤٩١٧٬٦٧٨٬٩٧٨١٧٬٣٧٩٬١٩٥%١النقص بواقع 

معدل ترك العمل 
٢٧٬٨٩١٬٧٨٦١٩٬٢٦٩٬٥٠٩١٨٬٧٠٢٬٠١٤%١الزیادة بواقع 
٢٨٬١٥٠٬٣٤٤١٩٬١٢٩٬٢٠٧١٨٬٥٠٤٬٢٩٩%١النقص بواقع 

٢٨٬٠٢١٬٣٤٠١٩٬١٩٩٬٠٦٤١٨٬٦٠٢٬٩٩٦سنةبواقع الوفاة عمرنقص في ال
٢٨٬٠١٤٬٣٦٨١٩٬٢١٢٬٣٤٤١٨٬٦١٨٬٥٥١سنةبواقع الوفاةعمر زیادة في ال

تحلیل الحساسیة٥-١٦
نتیجة التغیرات المعقولة في لمحددة المنافع االحساسیة أعاله وفقًا لطریقة یتم بموجبھا توقع األثر على التزام تحلیلتم تحدید 

الحساسیة على حدوث تغیر في االفتراضات الھامة، مع بقاء یعتمد تحلیلاالفتراضات األساسیة التي تحدث في نھایة الفترة المالیة. 
من غیر المحتمل أن حیث أنھ المنافع المحددة قد ال یكون مؤشراً على وجود تغیر فعلي في التزام و،كافة االفتراضات األخرى ثابتة

تحدث التغیرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضھا البعض.

والمطلوبات األخرىالدفع المستحقةالمصاریف -١٧
دیسمبر٣١

٢٠١٨
لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي

ینایر١
٢٠١٧

لایر سعودي
─────────────────────────

١٤٬٦٣٤٬٠١٠١١٬٩٣٠٬١٦٦١٠٬٧٨٥٬٥٠٢فعالدمصاریف مستحقة
١٣٬٠٧٠٬٥٧٩١٩٬٢٤٦٬١٨٥٢٧٬٥٠٠٬٠٨٩دفعات مقدمة من عمالء

-٢٬١٨٨٬٧٣١٢٬٩٦٤٬٩٢١توقع خسارتھاممخصص عقود 
٣٬١٥٥٬٢٩٣٥٬٩٨٢٬٢٣١٣٬٧٣٢٬٦٨٨خصص غراماتم

١٤٨٬٥٧٦١٧٣٬١٧٢٢٤٩٬٠١٤) ٢٣(إیضاح زكاة مستحقة 
٢٬٦٨٧٬١٩٥١٬٢٥١٬٧٧٩١٬٠٠٩٬١٩٥مطلوبات أخرى

───────────────────────────
٣٥٬٨٨٤٬٣٨٤٤١٬٥٤٨٬٤٥٤٤٣٬٢٧٦٬٤٨٨

════════════════════════



)شركة شخص واحد(كة الخریف لتقنیة المیاه والطاقةشر
(شركة ذات مسئولیة محدودة)
تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

٢٩

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-١٨

مبلغ المعامالتطبیعة المعاملةالجھة ذات العالقةاسم الشركة
٢٠١٨

لایر سعودي
٢٠١٧

وديلایر سع

-١٤٩٬٣٣٩٬٠٠٠تمویلشریكشركة مجموعة الخریف

٣٬٧٩١٬٤٢٨٢٬٣٨٦٬٨٤٤مشتریاتشركة منتسبةشركة الخریف التجاریة

٢٠٥٬٢١٦مبیعات
-

١٥٠٬٠٠٠٤٠٣٬٧٢٥ایجار أرضالشركة األم النھائیةأبناء عبدهللا إبراھیم الخریف

ریاتمشتشركة منتسبةشركة الخریف لحلول الطباعة
٢٤٧٬٧٩٣٩٧٠٬٧٢٤

تكلفة خدمة مشتركة شركة منتسبةشركة الخریف للبترول
٤٨٠٬٦٠٠٤٨٠٬٦٠٠)٢٢(إیضاح 
٧٥٧٬٧١٥مشتریات

٧٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠ایجار أرض
-٦٠٥٬٠٠٠مبیعات

األموال للعملیات الیومیة للشركة.األموال الزائدة عن حاجة الشركة لدى الشركة األم، التي تقوم أیًضا بتوفیر یتم إیداع 
في تحمل المبالغ المستحقة إلى الشركة األم، كما ھو مبین في الجدول أدناه، عمولة وفًقا لمتوسط معدالت العمولة السائدة 

، وتستحق السداد من قبل الشركة عند الطلب من الشركة األم، بینما المبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة البنوك
خرى بدون عمولة وتستحق السداد عند الطلب من الجھات المقرضة.األ

للمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة:تفصیلفیما یلي 
دیسمبر٣١

٢٠١٨
لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي

ینایر١
٢٠١٧

لایر سعودي
────────────────────────

-٧٬٩٠٠-شركة الخریف التجاریة
─────────────────────

-٧٬٩٠٠-
═════════════════════

للمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة:تفصیلفیما یلي 
دیسمبر٣١

٢٠١٨
لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي

ینایر١
٢٠١٧

لایر سعودي
────────────────────────

--١١٦٬٩١٤٬٢١٧شركة مجموعة الخریف (الشركة األم)
١١٢٬٥١٥٢١٥٬٥٠٥٥٤٬٠٤٦شركة الخریف لحلول الطباعة

١٢٬٥٠٠٦١٬٧٣٥٬٥٠٩٥٩٬٧٨٠٬٨٤٦(الشركة األم النھائیة)أبناء عبدهللا إبراھیم الخریفشركة 
٨٤٬٠٢٠٤٧٨٬٧٢٥-شركة الخریف للبترول

٢١٢٬٢٥٠--اریةشركة الخریف التج
──────────────────────
١١٧٬٠٣٩٬٢٣٢٦٢٬٠٣٥٬٠٣٤٦٠٬٥٢٥٬٨٦٧
══════════════════════



)شركة شخص واحد(كة الخریف لتقنیة المیاه والطاقةشر
(شركة ذات مسئولیة محدودة)
تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

٣٠

اإلیرادات-١٩
٢٠١٨

لایر سعودي
٢٠١٧

لایر سعودي

٢٥٠٬٣٩٨٬٨٦١١٩٦٬٨٠٢٬٧٠٧تشغیل وصیانة
١٠٥٬٨٦٦٬١٧٨٥٢٬٨٣٢٬٩٥٩مقاوالت

──────────────────
٣٥٦٬٢٦٥٬٠٣٩٢٤٩٬٦٣٥٬٦٦٦
════════════════

تكلفة اإلیرادات-٢٠
٢٠١٨

لایر سعودي
٢٠١٧

لایر سعودي
──────────────────

١١٦٬٥٢٧٬٤٧٧٨٢٬٨٢٨٬٢٣٩رواتب وأجور
٨١٬٧٠٤٬٠٥٧٥١٬٥٣٢٬٥٢٥مواد مستھلكة

٣٧٬٢٣٤٬٨١٢٢٨٬٠٤٨٬٤٩٦إصالح وصیانة
١١٬١٧١٬٩٨٣١٢٬٦٩٢٬٧٧٣)٧استھالك (إیضاح 

٤٬٤٢٨٬٨٦٨٦٬٦٦٠٬٥٦٣غرامات
٢٬٩٦٤٬٩٢١-مخصص خسائر عقود متوقع خسائرھا

٢٩٬٢٦٦٬٨٤٦٢٤٬٢٦٦٬٦٧٠أخرى
──────────────────
٢٨٠٬٣٣٤٬٠٤٣٢٠٨٬٩٩٤٬١٨٧
════════════════

مصاریف البیع والتوزیع-٢١
٢٠١٨

لایر سعودي
٢٠١٧

لایر سعودي
────────────────

١٬٨٦٩٬٣٤٠٣٢٦٬١١٠خسارة انخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة
١٬٨٠٣٬٩٤١٩٣٥٬٥٠٠رسوم عطاء 

٧٩١٬٧٥١١٩٣٬٥٣٥ف تطویر أعمال ومصر
١١٤٬٤٨٩٢١٢٬٩٩١عمولة مبیعات

٨٤٬٣٠٠٩٣٬٨٦٢اعالن دعایة ومصروف 
──────────────────

٤٬٦٦٣٬٨٢١١٬٧٦١٬٩٩٨
═══════════════



)شركة شخص واحد(كة الخریف لتقنیة المیاه والطاقةشر
(شركة ذات مسئولیة محدودة)
تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

٣١

المصاریف اإلداریة-٢٢

٢٠١٨
لایر سعودي

٢٠١٧
لایر سعودي

────────────────
٨٬٦٦٤٬٨٤٩١٠٬٨٧٧٬٢٩٦موظفین وما في حكمھارواتب 

٨٢٠٬٩٤٤٩٨٣٬٩٢٤أتعاب مھنیة 
٦٧٨٬٦٠٦٤٠٧٬٠٢٩برید وھاتف مصروف

٦٣٣٬٧٤٠٥٣٦٬٤٥٠أعباء بنكیة 
٥٧١٬٨٢٥٧٤٠٬٤٢٣ف ایجارومصر

٤٨٠٬٦٠٠٤٨٠٬٦٠٠)١٨(إیضاح شتركة تكالیف خدمة م
٤٧٤٬٩٢٥٤٨٥٬٥٠٦)٧استھالك (إیضاح 

٢٣٠٬٢٧٣١٦٤٬٩٧٧اترسوم اشتراك
١٦٧٬٩٣٢٢١٨٬٦٩٤إصالح وصیانةمصروف
١٠٣٬٥١٩٦٩٬٧٢٢عامةمنافعمصروف
٥٢٬٣٦٨٥٩٬٢٢٠تأمینمصروف

٤١٢٬٨٤٦٤٣٦٬٤٥٨أخرى
──────────────────
١٣٬٢٩٢٬٤٢٧١٥٬٤٦٠٬٢٩٩

═══════════════
المستحقة الزكاة-٢٣

ال : ٢٠١٧دیسمبر ٣١(ال شيء ، بلغت حصة الشركة من الزكاة المحملة ٢٠١٨دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في 
).ء: ال شي٢٠١٧ینایر ١، شيء

لي:كانت الحركة في مخصص الزكاة للسنة كالتا
دیسمبر٣١

٢٠١٨
لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي

ینایر١
٢٠١٧

لایر سعودي
────────────────────────

١٧٣٬١٧٢٢٤٩٬٠١٤٢٥٧٬٧٧٤في بدایة السنة
)٨٬٧٦٠()٧٥٬٨٤٢()٢٤٬٥٩٦(مدفوع خالل السنة

────────────────────────
١٤٨٬٥٧٦١٧٣٬١٧٢٢٤٩٬٠١٤في نھایة السنة

════════════════════════



)شركة شخص واحد(كة الخریف لتقنیة المیاه والطاقةشر
(شركة ذات مسئولیة محدودة)
تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

٣٢

إدارة مخاطر األدوات المالیة -٢٤
. إن الغرض الرئیسي لھذه التجاریین واآلخرینمن القروض والدائنین لشركةالخاصة باتتكون المطلوبات المالیة الرئیسیة 

الموجودات المالیة لدعم عملیاتھا. بینما تشتمل وتقدیم الضمانات الالزمة الشركةالمطلوبات المالیة ھو تمویل عملیات 
. على المدینین التجاریین واآلخرین والنقد في الصندوق والنقد لدى البنوكلشركةالخاصة باالرئیسیة 

(بما في ذلك مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت السوق مالیة متنوعة: مخاطر لمخاطر ھا تعرضإن أنشطة الشركة 
إدارة على للشركة یركز برنامج إدارة المخاطر الكلي ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. طر السعر) األجنبیة ومخا

السیولة ومراقبة متغیرات السوق المتنوعة ذات العالقة، والعمل بموجب ذلك على التقلیل من اآلثار الضارة المحتملة على 
األداء المالي للشركة.

السوقأسعار مخاطر ١-٢٤
لتغیرات في بسبب اطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة ما تمثل مخا

العموالت، ومخاطر العمالت، أسعار تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع مخاطر: مخاطر .سعار السائدة في السوقاأل
تشتمل األدوات المالیة التي تتأثر بمخاطر السوق على .ألسھم ومخاطر السلعمثل مخاطر أسعار اومخاطر األسعار األخرى

القروض.
مخاطر أسعار العموالت٢-٢٤

على المركز في أسعار العموالت السائدة التعرض للمخاطر المتنوعة المصاحبة ألثر التقلبات تمثل مخاطر أسعار العموالت 
بصورة منتظمة العموالت مراقبة أسعار وذلك بكة بإدارة مخاطر أسعار العموالت الشر. تقوم لشركةالمالي والتدفقات النقدیة ل

.لألدوات المالیة المرتبطة بعمولة
مخاطر العمالت األجنبیة٣-٢٤

. الصرف األجنبيلتغیرات في أسعار ااألجنبیة المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة العمالت تمثل مخاطر 
اللایر السعودي. الشركة بصورة رئیسیة بت معامالتتم 

السعرمخاطر ٤-٢٤
ألداة مالیة ما نتیجة التغیرات في المستقبلیة المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة السعر تمثل مخاطر 
الت) سواء كانت ھذه التغیرات ناتجة (فیما عدا تلك الناتجة عن مخاطر أسعار العموالت الخاصة أو مخاطر العمأسعار السوق

عن عوامل خاصة باألدوات المالیة الفردیة أو الجھة المصدرة أو العوامل التي تؤثر على أدوات مالیة مماثلة یتم تداولھا في 
ال یوجد لدى الشركة أي أدوات مالیة تخضع لمخاطر األسعار األخرى.. السوق

مخاطر االئتمان٥-٢٤
مما یؤدي إلى تكبد الطرف أو عقد عمیل تجاه أداة مالیة ما عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ ناالئتماتمثل مخاطر 

من أنشطتھا التشغیلیة (بصورة رئیسیة الذمم المدینة التجاریة) ومن أنشطتھا االئتمانمخاطر تتعرض لاآلخر لخسارة مالیة. 
سات المالیة واألدوات المالیة األخرى. التمویلیة، بما في ذلك الودائع لدى البنوك والمؤس

ركة إجراءات  تطبیق حدود االئتمان على عمالئھا. بموجبھا یتم ،اعتمادوللحد من التعرض لمخاطر االئتمان، یوجد لدى الش
ي التتقوم اإلدارة بصورة مستمرة بمراقبة التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء، وتجنیب مخصص لقاء ھذه األرصدة 

بصورة منتظمة.المدینة القائمةتتم مراقبة الذمم بناًء على بیانات العمیل وتاریخ السداد. في تحصیلھامشكوك تعتبر 
لعمالءبشأن ار االئتمان المتوقعةئخساتقویم 

تتنبأمن البیانات التي مجموعة متنوعة أساس مخاطر االئتمان على ة من درجات لدرجتعرض ل کص بتخصیالشركة قوم ت
،وحسابات اإلدارة،والقوائم المالیة المدققة،(بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر التصنیف الخارجيالخسارة مخاطر ب

یتم تعریف درجات والمعلومات الصحفیة المتوفرة عن العمالء) وتطبیق األحكام بشأن االئتمان.،وتوقعات التدفقات النقدیة
یتم تقسیم التعرضات ضمن كل درجة و. الخسارةمخاطرعلى مؤشرا وعیة وكمیة تعتبر باستخدام عوامل نمخاطر االئتمان 

ویتم احتساب معدل خسائر االئتمان المتوقعة لكل قطاع بناًء ،الجغرافیةمن درجات مخاطر االئتمان حسب تصنیف المنطقة
الماضیتین. الفعلیة السابقة على مدى السنتینناالئتماعن السداد وخسائر التعثر على حالة 



)شركة شخص واحد(كة الخریف لتقنیة المیاه والطاقةشر
(شركة ذات مسئولیة محدودة)
تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

٣٣

تتمة –إدارة مخاطر األدوات المالیة٢٤
تتمة –مخاطر االئتمان٥-٢٤

. ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ١٧٫٦والنقد في الصندوق وقدرھا البنوك لدى باألرصدة تحتفظ الشركة 
منخفضة.ذات مخاطر ائتمان األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق تعتبر الشركة أن 

تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
بتاریخ إعداد القوائم المالیة كما یلي:

٢٠١٨دیسمبر٣١
لایر سعودي

٢٠١٧دیسمبر٣١
لایر سعودي

٢٠١٧ینایر١
لایر سعودي

────────────────────────
١٩٧٬٥٦٦٬٧٧١١٣٧٬٨٣٧٬٩١٨١٠٧٬٥١٦٬٨٢٠مدینون تجاریون

٢٣٬٧٣٥٬٢٩٨١٤٬٣١١٬٩٢٦١٢٬٩٨٢٬٢٤٥مصاریف مدفوعة مقدما ومدینون آخرون
───────────────────────────

٢٢١٬٣٠٢٬٠٦٩١٥٢٬١٤٩٬٨٤٤١٢٠٬٤٩٩٬٠٦٥
════════════════════════

:األفرادلذمم المدینة من العمالءلر االئتمان المتوقعة ئمخاطر االئتمان وخساللومات عن التعرض الجدول التالي معیقدم 
فیما یلي تقویم خسائر االئتمان المتوقعة

ةمخصص الخساراجمالي القیمة الدفتریة٢٠١٨دیسمبر ٣١
─────────────────

١٣١٬٥٨٩٬٤٠٤٩١٢٬٤٤١غیر مستحق 
-١٧٬٧٢٥٬٧٦٤وماً ی٩٠-٠متأخرة السداد 
١٥٬٥٤١٬٢٧٦٣١٬١٥٦یوماً ١٨٠-٩١متأخرة السداد 
١٠٬٦٧٩٬٢٨٧١٩٩٬٦٩٥یوماً ٢٧٠-١٨١متأخرة السداد 
١٢٬٧٥٧٬٧٤٧٢٨٥٬٥٨٣یوماً ٣٦٠-٢٧١متأخرة السداد 
٢٬٨٧٩٬٠١٧٣١٣٬٤٩٩یوماً ٤٥٠-٣٦١متأخرة السداد 
٤٬٧٨٨٬٨٥٢٥٥٨٬٢٠٥یوماً ٥٤٠-٤٥١متأخرة السداد 

٤٬٠٤٨٬٠١٠٧٤٠٬٧١٧یوماً ٦٣٠-٥٤١تأخرة السداد م
٢٨٥٬٢٢٦٢٢٤٬٤٥٩یوماً ٧٢٠-٦٣١متأخرة السداد 

١٬٧٩٨٬٤٨٩١٬٢٦٠٬٥٤٦یوماً ٧٢١متأخرة السداد ألكثر من 
────────────────

٢٠٢٬٠٩٣٬٠٧٢٤٬٥٢٦٬٣٠١
════════════════



)شركة شخص واحد(كة الخریف لتقنیة المیاه والطاقةشر
(شركة ذات مسئولیة محدودة)
تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

٣٤

تتمة–إدارة مخاطر األدوات المالیة -٢٤

تتمة-مخاطر االئتمان٥-٢٤
تتمة–تقویم خسائر االئتمان المتوقعة بشأن العمالء 

مخصص الخسارةاجمالي القیمة الدفتریة٢٠١٧دیسمبر ٣١
─────────────────

٩٣٬٧٠٠٬٩٨١١٩٥٬٤٨٣غیر مستحق
١٠٬٩٦٩٬٣٦٥٤٢٬٣٦٠یوماً ٩٠-٠متأخرة السداد 
١٤٬٠٧٠٬٦٣٥٩٤٬٧٨١یوماً ١٨٠-٩١متأخرة السداد 
٨٬٧٥١٬٥١٣١٠٤٬٧٢٨یوماً ٢٧٠-١٨١متأخرة السداد 
٩٬٤٤٠٬٢٦٣٢٤٢٬٦٠٨یوماً ٣٦٠-٢٧١متأخرة السداد 
٤٥٧٬٩٢٨٢٥٬١٩٩یوماً ٤٥٠-٣٦١متأخرة السداد 
٥٠٨٬٨١٥٧٣٬٠٧٣یوماً ٥٤٠-٤٥١متأخرة السداد 
-٧١٦٬٦٥٠یوماً ٦٣٠-٥٤١متأخرة السداد 
٣١٬١٥٦٣١٬١٥٦یوماً ٧٢٠-٦٣١متأخرة السداد 

١٬٨٤٧٬٥٧٣١٬٨٤٧٬٥٧٣یوماً ٧٢١متأخرة السداد ألكثر من 
────────────────

١٤٠٬٤٩٤٬٨٧٩٢٬٦٥٦٬٩٦١
══════════════

مخصص الخسارةاجمالي القیمة الدفتریة٢٠١٧ینایر١
─────────────────

٧٠٬٨٨٦٬٥١٣٨٦٬٢٠٩غیر مستحق 
١٤٬٥٦٢٬٥٧٣٣٧٬١١٢یوماً ٩٠-٠السداد متأخرة 

١٠٬٩٢٠٬٢٣٢٥١٬٩٧٠یوماً ١٨٠-٩١متأخرة السداد 
٥٬٢٤٦٬٦٧٧٣٣٬٣٣٣یوماً ٢٧٠-١٨١متأخرة السداد 
٦٬١٥٢٬٠٤٩١٢٣٬٢٨٤یوماً ٣٦٠-٢٧١متأخرة السداد 
٨٬١١٤٤٢٢یوماً ٤٥٠-٣٦١متأخرة السداد 
٨٠٬٢٤٠٧٬٢٤٨یوماً ٥٤٠-٤٥١متأخرة السداد 
--یوماً ٦٣٠-٥٤١متأخرة السداد 
٢٢٣٬٩٤٠٢٢٣٬٩٤٠یوماً ٧٢٠-٦٣١متأخرة السداد 

١٬٧٦٧٬٣٣٣١٬٧٦٧٬٣٣٣یوماً ٧٢١متأخرة السداد ألكثر من 
────────────────

١٠٩٬٨٤٧٬٦٧١٢٬٣٣٠٬٨٥١
════════════════



)شركة شخص واحد(كة الخریف لتقنیة المیاه والطاقةشر
(شركة ذات مسئولیة محدودة)
تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

٣٥

تتمة-إدارة مخاطر األدوات المالیة -٢٤
مال إدارة رأس ال٦-٢٤

لغرض إدارة رأس المال الخاص بالشركة، یشتمل رأس المال على رأس المال المصدر وكافة احتیاطیات حقوق الملكیة األخرى 
في الشركة األم.المساھمینبالمتعلقة 

ال الخاص یتمثل الھدف الرئیسي للشركة عند إدارة رأس المال في زیادة المنفعة للمساھمین. تقوم الشركة بإدارة ھیكل رأس الم
بھا وإجراء التعدیالت علیھ في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة والمتطلبات الخاصة بالتعھدات المالیة. وللحفاظ على 

. المساھمینأو إعادة رأس المال إلى المساھمینھیكل رأس المال أو تعدیلھ، یجوز للشركة تعدیل توزیعات األرباح إلى 
صافي الدین مقسوماً على إجمالي یتم احتسابھا على أساس والتي ، نسبة الرفع الماليباستخدام مال تقوم الشركة بمراقبة رأس ال

.زائًدا صافي الدینرأس المال

ا النقدیة والودائع قصیرة األجل، باستثناء ناقصً ،تقوم الشركة بإدراج القروض المرتبطة بعمولة والذمم الدائنة التجاریة واألخرى
.، في صافي الدینةالعملیات المتوقف

٢٠١٨دیسمبر٣١
لایر سعودي

٢٠١٧دیسمبر٣١
لایر سعودي

٢٠١٧ینایر١
لایر سعودي

────────────────────────
--٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠قروض طویلة األجل

٨٤٬٧٥٥٬١٥١٩٧٬٣٧٨٬٨٢٠١٠٣٬٦٥٩٬٠٧٤ذمم دائنة تجاریة وأخرى
)٣٬٠٣٥٬٨٢٨()٨٬٦٠٥٬٩٢٣()٣٦٬٩٤٩٬٧٤٥(لدى البنوكوناقصاً: نقد في الصندوق

٨٧٬٨٠٥٬٤٠٦٨٨٬٧٧٢٬٨٩٧١٠٠٬٦٢٣٬٢٤٦صافي الدین

١٢٣٬٢٢١٬٠٦٦٧٨٬٢١٤٬٥٢٣٥٤٬٣٦٥٬١٢٥حقوق الملكیة

٢١١٬٠٢٦٬٤٧٢١٦٦٬٩٨٧٬٤٢٠١٥٤٬٩٨٨٬٣٧١رأس المال وصافي الدین

%٦٥%٥٣%٤٢لرفع المالي (%)نسبة ا

مخاطر السیولة٧-٢٤
تنتج المالیة. باألدواتلوفاء بااللتزامات المتعلقة توفیر األموال لفي الشركةتمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا 

توفر بمراقبة تتم إدارة السیولة وذلك مخاطر السیولة عن عدم المقدرة على بیع أصل مالي بسرعة وبمبلغ یعادل قیمتھ العادلة.
األموال الكافیة بصورة منتظمة من خالل التسھیالت االئتمانیة للوفاء بأي التزامات مستقبلیة.

الخاصة بالشركة على أساس التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة:المطلوبات المالیة استحقاق تواریخالجدول أدناه یلخص

سنةأقل من ٢٠١٨دیسمبر ٣١
٥–أكثر من سنة 

اإلجمالي سنوات٥أكثر من سنوات
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٤٨٬٨٧٠٬٧٦٧--٤٨٬٨٧٠٬٧٦٧دائنون تجاریون
٤١٬١٨٧٬٥٠٠-٢٧٬٦٢٥٬٠٠١١٣٬٥٦٢٬٤٩٩قروض ألجل 

٧٦٩٬٧٣٢--٧٦٩٬٧٣٢عقود ایجار رأسمالي 
٩٠٬٨٢٧٬٩٩٩-٧٧٬٢٦٥٬٥٠٠١٣٬٥٦٢٬٤٩٩



)شركة شخص واحد(كة الخریف لتقنیة المیاه والطاقةشر
(شركة ذات مسئولیة محدودة)
تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

٣٦

تتمة–األدوات المالیة وإدارة المخاطر -٢٤
تتمة–مخاطر السیولة٧-٢٤

سنةأقل من ٢٠١٧دیسمبر ٣١
٥–أكثر من سنة 

اإلجمالي سنوات٥أكثر من سنوات
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٥٥٬٨٣٠٬٣٦٦--٥٥٬٨٣٠٬٣٦٦دائنون تجاریون
----روض ألجل ق

٢٬٩٦٣٬٩٣٠٧٦٩٬٧٣٢٣٬٧٣٣٬٦٦٢عقود ایجار رأسمالي 
٥٩٬٥٦٤٬٠٢٨-٥٨٬٧٩٤٬٢٩٦٧٦٩٬٧٣٢

سنةأقل من ٢٠١٧ینایر ١
٥–أكثر من سنة 

اإلجمالي سنوات٥أكثر من سنوات
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

١٦٣٬٩٣٥٬٩٢٧--١٦٣٬٩٣٥٬٩٢٧دائنون تجاریون
----قروض ألجل 

٧٬٥٥٨٬٧٥٣-٤٬٥٩٤٬٨٢٣٢٬٩٦٣٬٩٣٠عقود ایجار رأسمالي 
١٧١٬٤٩٤٬٦٨٠-١٦٨٬٥٣٠٬٧٥٠٢٬٩٦٣٬٩٣٠

االلتزامات المحتملة-٢٥
فیما یلي بیان بااللتزامات المحتملة كما بتاریخ اعداد القوائم المالیة:

دیسمبر٣١
٢٠١٨

لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي

ینایر١
٢٠١٧

لایر سعودي
────────────────────────

١٧٨٬٤٧١٬١٠٨١٤٥٬٠٢٧٬٣٩٤١٤٦٬٢٢٦٬٧٤٨خطابات ضمان
٧٬٣٣٠٬٦٥٠١٨٬٣٩٣٬١٥٤١٧٬٦٨٠٬٤٢٦اعتمادخطابات 

───────────────────────────
١٨٥٬٨٠١٬٧٥٨١٦٣٬٤٢٠٬٥٤٨١٦٣٬٩٠٧٬١٧٤
═══════════════════════
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