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 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة 
  (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
 م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

 

٧ 

 معلومات عن الشركة  - ١
 

سعودية مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم عام  شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ("الشركة") هي شركة مساهمة  
 الرياض.    -م). يقع مكتب الشركة المسجل في طريق الملك عبدالعزيز  ١٩٩١سبتمبر   ١هـ (الموافق ١٤١٢صفر   ٢٢بتاريخ   ١٠١٠٠٨٥٩٨٢

 

لصناعية والميكانيكية والبحرية والكهربائية وتنظيف المباني والمدن وتشغيل وصيانة  تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في مقاوالت المباني والطرق واألعمال ا 
كة أبناء  المراكز الطبية والمستشفيات والمطارات والتخلص من النفايات ومكافحة التلوث البيئي. إن شركة مجموعة الخريف هي الشركة األم وشركة شر

 هائية. عبدهللا إبراهيم الخريف هي الشركة القابضة الن 
 

من    ٪٣٠م) على خطة الطرح العام األولي للشركة من خالل طرح ما نسبته  ٢٠٢٠سبتمبر    ٧هـ (الموافق  ١٤٤١شّوال    ١٥وافق مجلس إدارة الشركة في    
 المالية السعودية ("تداول").أسهم الشركة للطرح العام األولي من خالل تقديم طلب وتسجيل األوراق المالية في هيئة السوق المالية وإدراجها من خالل السوق  

 

سهم لالكتتاب العام تمثل    ٧٬٥٠٠٬٠٠٠م)، أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على طرح  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١هـ (الموافق  ١٤٤٢جمادى األولى    ١٦في    
 م، تم البدء في تداول أسهم الشركة في تداول. ٢٠٢١مارس  ١٪) من أسهم الشركة. في  ٣٠(

 
من سنة  ٢٠٢١سبتمبر    ١٢هـ (الموافق  ١٤٤٣صفر    ١٢في     األخير  في العراق. ويتوقع أن يبدأ الفرع عملياته في الربع  جديداً  م)، أسست الشركة فرعاً 

 م.  ٢٠٢٢
 

 ). ٤م)، استثمرت الشركة في شركة زميلة مع طرف آخر (إيضاح ٢٠٢٢يناير  ٦هـ (الموافق ١٤٤٣جمادى األخرة  ٣في 
 

 التي طرأت على السياسات المحاسبية للشركة اإلعداد والتغيراتأسس   - ٢  
 

 أسس اإلعداد      ١-٢
 

، باستثناء مكافأة نهاية الخدمة يتم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية
ولية المختصرة بالريال السعودي، ما لم يذكر خالف  للموظفين التي تُقاس بناًء على عمليات احتساب القيمة الحالية االكتوارية. تم عرض هذه القوائم المالية األ

 ذلك، الذي يعتبر عملة العرض والنشاط للشركة. 
 

"التقرير المالي األولي" المعتمد    ٣٤م وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  ٢٠٢٢سبتمبر    ٣٠تم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. في المملكة 

 
عدم تـأكد هامة قد تلقي قامت الشركة بإعداد القوائم المالية على أساس أنها ستستمر بالعمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. يعتبر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد حاالت  

إلى حكم بأن هناك توقعاً معقوالً بأن الشركة لديها موارد كافية لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور، وال   وقد توصلول هذا االفتراض. شكاً كبيراً ح 
 شهراً من نهاية فترة التقرير.  ١٢تقل عن 

 
وائم المالية السنوية ويجب أن تتم قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم ال تتضمن القوائم المالية األولية المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في الق

م. إن األحكام الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١المالية السنوية للشركة كما في  
 خر قوائم مالية سنوية. للتقديرات غير المؤكدة مماثلة لتلك المبينة في آ

 
 تتبع الشركة السياسة المحاسبية التالية الستثماراتها في شركة زميلة: 

 
 الشركة الزميلة االستثمار في 

جوهرياً. التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في القرارات ال مالية والتشغيلية  الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها الشركة تأثيراً 
عن استثمار الشركة في شركتها الزميلة باستخدام طريقة  للشركة المستثمر فيها ولكنها ال تُعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات. يتم المحاسبة  

حقوق الملكية.   



 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة 
  (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (يتبع)
 م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

 

٨ 

 التي طرأت على السياسات المحاسبية للشركة (يتبع)  أسس اإلعداد والتغيرات  - ٢ 
 

 أسس اإلعداد (يتبع)   ١-٢
 

 (يتبع) الشركة الزميلةاالستثمار في 
يتم إدراج التغيرات في    وفقاً لطريقة حقوق الملكية يتم إثبات االستثمارات في الشركات الزميلة مبدئياً بالتكلفة. ويتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لكي
إن وجدت، المتعلقة بالشركة  االستحواذ. يتم إدراج الشهرة،  الشركة الزميلة منذ تاريخ  المجموعة من صافي موجودات  الدفترية    بالقيمة الزميلة    حصة 

 لالستثمار وال يتم اختبارها لالنخفاض بشكل منفصل. 
 

. وتعرض أي تغييرات في الدخل الشامل اآلخر  الشركة الزميلةتعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر حصة الشركة من نتائج عمليات  
اآلخر للشركة. باإلضافة إلى ذلك، عند حدوث تغيير وإدراجه مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة،  للشركة المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل  

حققة الناتجة عن  تقيد الشركة حصتها في أي تغييرات ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية، متى كان ذلك مناسباً. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير الم
 والشركة الزميلة أو المشروع المشترك بمقدار الحصة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. المعامالت بين المجموعة 

 
شغيلي وتمثل  يتم إظهار إجمالي حصة الشركة من ربح أو خسارة الشركة الزميلة في مقدمة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر خارج الربح الت 

 الربح أو الخسارة بعد الزكاة. 
 

لسياسات المحاسبية مع  م إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لفترة التقارير المالية نفسها التي للشركة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت لكي تتوافق ا يت
 تلك المطبقة من قبل الشركة. 

 
النخفاض في القيمة الستثمار الشركة في الشركة الزميلة.  بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد الشركة ما إذا كان من الضروري قيد خسائر إضافية ل 

االنخفاض في قيمة االستثمار في الشركة المستثمر فيها بطريقة   حقوق  تحدد الشركة في تاريخ كل تقرير مالي ما إذا كان هناك دليل موضوعي على 
ة بالفرق بين المبلغ القابل لالسترداد للشركة الزميلة وقيمته الدفترية، وثم  الملكية. في حالة وجود مثل هذا الدليل، تحتسب الشركة مبلغ االنخفاض في القيم

 تقوم بإثبات الخسارة ضمن "الحصة من الربح في الشركة الزميلة" في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
 

مار متبقي بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة  عند فقد التأثير الجوهري على الشركة الزميلة، تقوم الشركة بقياس وإدراج أي استث
 شامل اآلخر. الزميلة عند فقد التأثير الجوهري والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من االستبعاد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل ال

 
 ري الستثمارها في شركة زميلة: تحديد التأثير الجوه  عندتتبع الشركة الحكم التالي  

 
٪ في منشآه. ويعد الحكم مطلوباً، ال سيما عندما تمتلك الشركة نسبة ملكية  ٢٠يُفترض بشكل عام أن الشركة لها تأثير جوهري عندما تمتلك الشركة نسبة 

 "تأثيراً جوهرياً" على هذه الشركات المستثمر فيها. ٪ وحيث يكون قد تم تقييم الشركة على أن لديها ٢٠وحقوق تصويت تزيد أو تقل عن 
 

 المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت    ٢-٢
 

للشركة للسنة المنتهية    تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد القوائم المالية األولية المختصرة مع تلك المطبقة عند إعداد القوائم المالية السنوية
م. لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل تم  ٢٠٢٢يناير    ١م باستثناء تطبيق المعايير الجديدة اعتباراً من  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في  

 إصداره ولكنه غير ساري المفعول بعد. 
 

 ير على القوائم المالية األولية المختصرة للشركة. م، ولكن ليس لها تأث٢٠٢٢يتم تطبيق العديد من المعايير الجديدة والتعديالت ألول مرة في سنة  



 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة 
  (شركة مساهمة سعودية)

 المختصرة (يتبع)إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

 

٩ 

 السياسات المحاسبية للشركة (يتبع) التي طرأت على  أسس اإلعداد والتغيرات  - ٢ 
 

 المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت (يتبع)    ٢-٢
 

 المعيار 
 

 البيان 
 اإللزامي 

 تاريخ السريان 
  

 ١المعيار الدولي للتقرير المالي 
مرة: الشركة التابعة المطبقة   الدولية للتقرير المالي ألول  تطبيق المعايير 

 ألول مرة 
  
 م٢٠٢٢يناير   ١

  
 ٩المعيار الدولي للتقرير المالي 

اختبار   في  األتعاب  المالية:  المطلوبات  ١٠األدوات  إثبات  عن  للتوقف   ٪
 المالية؛   

 م٢٠٢٢يناير   ١

 م٢٠٢٢يناير   ١ الزراعة: الضريبة في قياسات القيمة العادلة  ٤١معيار المحاسبة الدولي 
 م٢٠٢٢يناير   ١ تجميع األعمال: الَمراجع حول إطار المفاهيم   ٣المالي تعديالت على المعيار الدولي للتقرير 
 م٢٠٢٢يناير   ١ الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود   ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
 م٢٠٢٢يناير   ١ تكلفة إتمام العقد   -العقود المتوقع خسارتها   ٣٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

 
 لم يكن لهذه المعايير والتعديالت أي تأثير على القوائم المالية األولية المختصرة للشركة. 

 
 تعتزم الشركة استخدام النفقات العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق. 

 
 الترتيبات المشتركة االستثمار في   - ٣

 
نشاط   شاركت الشركة في بعض المشاريع (تم تنفيذها من خالل ترتيبين مشتركين غير مسجلين)، وبموجبه تولت الشركة والشريك اآلخر مسؤولية تنفيذ

قوق في الموجودات والتزامات للمطلوبات  اقتصادي يخضع لسيطرة مشتركة. هذه الترتيبات المشتركة غير المسجلة، والتي بموجبها يكون لألطراف ح 
في أي موجودات   المتعلقة بالترتيب يتم تصنيفها كعمليات مشتركة. في القوائم المالية المرفقة، تقوم الشركة باإلبالغ عن موجوداتها، بما في ذلك حصتها

رك، وإيراداتها بما في ذلك حصتها في اإليرادات من بيع  محتفظ بها بشكل مشترك، ومطلوباتها بما في ذلك حصتها في أي مطلوبات متكبدة بشكل مشت 
 النتائج بواسطة العملية المشتركة، ومصروفاتها بما في ذلك حصتها في أي مصروفات متكبدة بشكل مشترك. 

 

 فيما يلي قائمة بالترتيبات المشتركة في الشركة: 

 نسبة الملكية    
 م ٢٠٢١ م ٢٠٢٢ الرئيسية األنشطة  الموقع  اسماء العمليات المشتركة 

     

محطات   وصيانة  تشغيل  وعرنهمشروع  مياه    حدا  لمعالجة 
 الصرف الصحي في مكة المكرمة 

العربية   المملكة 
 السعودية 

 تشغيل وصيانة 
 

 
٤٩ ٪ 

 
٤٩ ٪ 

     
الصحي  الصرف  مياه  نقل  مشروع  وصيانة  تشغيل  مشروع 

 المعالجة إلى منطقة الرياض وضواحيها
العربية  المملكة  

 السعودية 
 تشغيل وصيانة 

 
 

٤٩ ٪ 
 

٤٩ ٪ 

 
 تلخيص القوائم المالية للعمليات المشتركة ١-٣

 
  

مشروع تشغيل وصيانة محطات الهدى وأرانا 
 لمعالجة مياه الصرف الصحي في مكة المكرمة 

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

 وضواحيها 
 سبتمبر   ٣٠ 

 م ٢٠٢٢
 لایر سعودي 

 ديسمبر  ٣١
 م٢٠٢١ 

 لایر سعودي 

 
 م٢٠٢٢سبتمبر   ٣٠

 لایر سعودي 

 
 م٢٠٢١ديسمبر   ٣١

 لایر سعودي 
     

 ٥١٦٬٦٩٨ ٥١٦٬٦٩٨ ٦٬٢٢٠٬٨٠٦ ٥٬٧٠٦٬٦٣٣ إجمالي الموجودات المتداولة  
 ) ١٠٤٬٣١٤( ) ١٠٤٬٣١٤( ) ٣٬٩٤٠٬٥٧١( ) ٣٬٦٧٢٬٣٥٩( إجمالي المطلوبات المتداولة  

     
 ٤١٢٬٣٨٤ ٤١٢٬٣٨٤ ٢٬٢٨٠٬٢٣٥ ٢٬٠٣٤٬٢٧٤ صافي موجودات 

       
 ٢٠٢٬٠٦٨ ٢٠٢٬٠٦٨  ١٬١١٧٬٣١٥  ٩٩٦٬٧٩٤ ٪ ٤٩حصة الشركة بواقع 



  شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
  مساهمة سعودية)(شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (يتبع)
 م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

 

١٠ 

 زميلة الشركة  لوالقرض المقدم ل الشركة الزميلةاالستثمار في   - ٤
 

لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة إرواء للمياه. وعليه، تم تأسيس شركة إرواء للمياه    أبرمت الشركة اتفاقاً مع شركة فيوليا الشرق األوسط
 م).  ٢٠٢٢يناير   ٦هـ (الموافق ١٤٤٣جمادى األخرة  ٣لكل منها) بتاريخ  ١٬٠٠٠حصة بقيمة   ٥٠٠لایر سعودي (  ٥٠٠٬٠٠٠برأس مال قدره 

 
 نسبة الملكية    

 م ٢٠٢١ م ٢٠٢٢ األنشطة الرئيسية  الموقع  اسم الشركة الزميلة 
     

 -  ٪ ٤٩ تشغيل وصيانة  المملكة العربية السعودية  شركة إرواء للمياه 
 

من رأس المال، لشركة إرواء للمياه. لذا، قررت الشركة أن لها تأثيًرا جوهرياً ألنها تمتلك    ٪٤٩لایر سعودي، بما يعادل    ٢٤٥٬٠٠٠دفعت الشركة مبلغ  
 م ٢٠٢٢سبتمبر    ٣٠حق التمثيل المجدي في مجلس إدارة الشركة الزميلة. ال يوجد لدى شركة إرواء للمياه ارتباطات محتملة أو التزامات رأسمالية كما في  

 
 تلخيص القوائم المالية للشركة الزميلة  ١-٤

 سبتمبر  ٣٠ 
 م ٢٠٢٢ 

 لایر سعودي 

 ديسمبر   ٣١
 م ٢٠٢١

 لایر سعودي 
 

 -   ٣٤٬١٩٠٬٤٢٠ إجمالي الموجودات المتداولة  
 -   ٣٬٧٩٣٬٨٨٩ إجمالي الموجودات غير المتداولة  

 -   ) ٢٠٬٧٠٩٬٠٣٢( إجمالي المطلوبات المتداولة  
  ) ١٧٬١٩٤٬٠٠٠( متداولة مطلوبات غير 

   
 -   ٨١٬٢٧٧ صافي موجودات 

 -   ٣٩٬٨٢٦ ٪ ٤٩القيمة الدفترية للحصة في شركة زميلة بواقع  
 

 --   ٢٨٬٤٢٣٬٥٤٧  اإليرادات 
 --   ) ٤١٨٬٧٢٤(  خسارة الفترة 

    
 --   ) ٢٠٥٬١٧٥(  ٪ ٤٩حصة الشركة في الخسارة للفترة بواقع  

    
 

م، وافق الشركاء في شركة إرواء للمياه على توفير نقد إضافي لشركة إرواء للمياه لدعم  ٢٠٢٢سبتمبر    ٣٠التسعة أشهر المنتهية في  خالل فترة    ٢-٤
توفير  وعليه، تم توقيع اتفاقية بين الشركة وشركة إرواء للمياه، وافقت بموجبها الشركة على    .  بناًء على نسب ملكيتهم  متطلبات رأس مالها العامل

يحمل القرض    مليون لایر سعودي.  ٦٫٨بمبلغ    خالل فترة التقرير الحالية، قدمت الشركة تمويال  مليون لایر سعودي كحد أقصى.  ٢٢٫١قرض بمبلغ  
 م. ٢٠٢٨مايو   ٤   في ٪ بتاريخ استحقاق١٫٨معدل فائدة بقيمة سايبور زائداً  

 
 
 
 
 



 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة 
  (شركة مساهمة سعودية)

 المختصرة (يتبع)إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

 

١١ 

 الممتلكات والمعدات -٥

 وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات بغرض احتساب االستهالك: 

 سنوات  ٧ وتجهيزات أثاث  سنة   ٢٠ المباني 
 سنوات  ٥ السيارات  سنوات  ٧ اآلالت الثقيلة     

 

 أثاث وتجهيزات  اآلالت الثقيلة  المباني  
 المركبات

 السيارات  
 سبتمبر  ٣٠
 م ٢٠٢٢ 

 ديسمبر  ٣١
 م ٢٠٢١ 

 
 

 لایر سعودي  لایر سعودي 
 

 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي 
 لایر سعودي 
 (مراجعة)

       

       التكلفة: 
 ٢٢٩٬٠٦٩٬٤٦١ ٣٢١٬٠٠٤٬٧٤٣ ٩٢٬٢٤٥٬٥٣٧ ١٥٬٥٠٠٬٠٤٨ ٢١٠٬٥٤٨٬٨٢٤ ٢٬٧١٠٬٣٣٤ في بداية الفترة 

 ١٠٠٬٤٦١٬٥٩١ ٤٢٬٨٥٠٬٠٢٢ ١٣٬٢٩٩٬٧٩٣ ١٬٥٦٦٬١٣٥ ٢٧٬٩٤٦٬٠٩٤ ٣٨٬٠٠٠ إضافات
 ) ٨٬٥٢٦٬٣٠٩( ) ١٬٤٨٢٬٥٥٧( ) ١٬٤٧٨٬١٠٧( --   ) ٤٬٤٥٠( --   استبعادات 

      

 ٣٢١٬٠٠٤٬٧٤٣ ٣٦٢٬٣٧٢٬٢٠٨ ١٠٤٬٠٦٧٬٢٢٣ ١٧٬٠٦٦٬١٨٣ ٢٣٨٬٤٩٠٬٤٦٨ ٢٬٧٤٨٬٣٣٤ نهاية الفترة في 
      

       االستهالك المتراكم:

 ١٥٩٬٠٥٦٬٩٥٢ ١٧٣٬٥٨٤٬٥٦٥ ٥٨٬٥٧٨٬٠٢٤ ٩٬٨٠٧٬٢٣٨ ١٠٣٬١٦٤٬٧٤٩ ٢٬٠٣٤٬٥٥٤ في بداية الفترة 
 ٢١٬٢٠٥٬٠٥٩ ٢٥٬٣٤٢٬٧٩٥ ٨٬٨٤٥٬٠٨٤ ١٬٠٠٦٬٣٢٦ ١٥٬٤٠٤٬٩٣٤ ٨٦٬٤٥١ المحمل للفترة 

 ) ٦٬٦٧٧٬٤٤٦( ) ٩٨٨٬٢٠٢( ) ٩٨٤٬١٨٥(  ) ٤٬٠١٧(  استبعادات      

      

 ١٧٣٬٥٨٤٬٥٦٥ ١٩٧٬٩٣٩٬١٥٨ ٦٦٬٤٣٨٬٩٢٣ ١٠٬٨١٣٬٥٦٤ ١١٨٬٥٦٥٬٦٦٦ ٢٬١٢١٬٠٠٥ في نهاية الفترة 

      
       القيمة الدفترية 

 -  ١٦٤٬٤٣٣٬٠٥٠ ٣٧٬٦٢٨٬٣٠٠ ٦٬٢٥٢٬٦١٩ ١١٩٬٩٢٤٬٨٠٢ ٦٢٧٬٣٢٩ م (غير مراجعة)٢٠٢٢سبتمبر   ٣٠

       

 ١٤٧٬٤٢٠٬١٧٨ --   ٣٣٬٦٦٧٬٥١٣ ٥٬٦٩٢٬٨١٠ ١٠٧٬٣٨٤٬٠٧٥ ٦٧٥٬٧٨٠ م (مراجعة) ٢٠٢١ديسمبر   ٣١

 
 

ودات الثابتة. يبلغ إجمالي  مليون لایر سعودي) متعلق بدفعات مدفوعة مقدماً لالستحواذ على بعض الموج  ٣٫٧م: ٢٠٢١ديسمبر   ٣١مليون لایر سعودي ( ١٩٫٤م، تم أيضاً رسملة مبلغ إضافي قدره ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠كما في  
مليون لایر سعودي).  ٣٫٧م: ٢٠٢١ديسمبر   ٣١مليون لایر سعودي ( ١٩٫٤مليون لایر سعودي) بما في ذلك هذا المبلغ وقدره   ١٥١٫١٣م: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٨٣٫٨٣الممتلكات والمعدات مبلغ 



  شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
  (شركة مساهمة سعودية)

 القوائم المالية األولية المختصرة (يتبع)إيضاحات حول 
 م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

 

١٢ 

 األخرىوالموجودات المتداولة  مقدماالمدفوعات   - ٦

 
 

م٢٠٢٢سبتمبر   ٣٠
 لایر سعودي 

 (غير مراجعة)

م٢٠٢١ديسمبر   ٣١ 
 لایر سعودي 
 (مراجعة) 

     
 ً  ٣٠٬٧٤٣٬٧١٦   ٤٧٬٢٢٩٬٦٤٢  مصروفات مدفوعة مقدما

 ٣٬٥٨٥٬٤٥٩   ١٧٬٢٨٩٬٧٥٠  دفعات مقدَّمة لموردين 
 ٧٬٢٣٥٬٢١٩   ١٠٬٦٣٨٬٢٩٥  سلف لموظفين 

 ٢٩٧٬٥٢١   ٦٬٦٦٤٬١٥٦  أخرى  
     
  ٤١٬٨٦١٬٩١٥   ٨١٬٨٢١٬٨٤٣ 

 
 موجودات العقود         -٧
 

 

 

 سبتمبر  ٣٠
 م ٢٠٢٢ 

 لایر سعودي 
 (غير مراجعة)

 ديسمبر  ٣١ 
 م٢٠٢١ 

 لایر سعودي 
 (مراجعة) 

     
 ١٤٧٬٣٣٦٬٩١٨   ٢٣٦٬٣٨٢٬٩٣٧  الرصيد االفتتاحي

 ٥٦٩٬٠٣٨٬٥٤٢   ٥٥١٬٤٥٧٬٧٤٩  قيمة األعمال المنفذة 
 ) ٤٧٩٬٨٧١٬٥٢٩(   ) ٤٠٩٬٦٦٦٬٥٥٢(  المقدمة يخصم: الفواتير 

 ) ١٢٠٬٩٩٤(   ) ٣٬٥٢٣٬٨٤٣(  يخصم: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
     

 ٢٣٦٬٣٨٢٬٩٣٧   ٣٧٤٬٦٥٠٬٢٩١  الرصيد الختامي 
 

تاريخ التقرير. يتم تحويل موجودات العقود إلى الذمم تتعلق موجودات العقود بحق الشركة في استالم المقابل نظير األعمال المنجزة ولكن لم تتم فوترتها حتى 
 المدينة عندما تصبح الحقوق غير مشروطة. يحدث ذلك عندما تصدر الشركة فاتورة إلى العميل. 

 
 الذمم المدينة التجارية واألخرى  - ٨

 
 

 م٢٠٢٢سبتمبر   ٣٠
 لایر سعودي 

 (غير مراجعة)

م٢٠٢١ديسمبر   ٣١ 
 لایر سعودي 
 (مراجعة) 

     
   ٢٣٩٬٧٤١٬١٧٣   ٢٣٦٬٠٠٣٬٧٨١  ذمم مدينة تجارية 
 ٦٬٣٨٨٬٤٢٥   ٧٬٧٠٧٬٧٣٨  محتجزات مدينة 

    
  ٢٤٦٬١٢٩٬٥٩٨  ٢٤٣٬٧١١٬٥١٩ 

 ) ٥٬٢٧٥٬٨٠٦(  ) ٥٬٤٢٨٬٤١٧(  يخصم: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
     
  ٢٤٠٬٨٥٣٬٧٩٢   ٢٣٨٬٢٨٣٬١٠٢ 

 
 االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية والمحتجزات: الحركة في مخصصات الخسائر  

 
 

 م٢٠٢٢سبتمبر   ٣٠
 لایر سعودي 

 (غير مراجعة)

م٢٠٢١ديسمبر   ٣١ 
 لایر سعودي 
 (مراجعة) 

     
 ٢٬٠٣٤٬٢٥٧   ٥٬٢٧٥٬٨٠٦  الرصيد االفتتاحي

 ٣٬٢٤١٬٥٤٩   ١٥٢٬٦١١  يضاف: مصروف الفترة/ السنة 
     

 ٥٬٢٧٥٬٨٠٦   ٥٬٤٢٨٬٤١٧  الختامي الرصيد 
     

 

  



  شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
  (شركة مساهمة سعودية)

 القوائم المالية األولية المختصرة (يتبع)إيضاحات حول 
 م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

 

١٣ 

 الذمم المدينة التجارية واألخرى (يتبع)   - ٨

 
يوماً. تشمل الذمم المدينة التجارية والمحتجزات مبالغ إجمالية قدرها    ١٢٠إلى    ٦٠تعتبر الذمم المدينة التجارية غير محملة بفائدة وعادةً ما تتم بفترات تتراوح من  

  مليون لایر سعودي). ٢٢٢م: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١سعودي مستحقة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية (مليون لایر    ٢٤٣
 

الذي يسمح باستخدام مخصص   ٩تطبق الشركة األسلوب المبسط لتكوين مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي  
 مدى العمر لجميع الذمم المدينة التجارية. الخسائر المتوقعة على 

 
لجغرافي ونوع المنتج  تستند معدالت المخصصات إلى أيام التأخر في السداد لمجموعة قطاعات مختلفة من العمالء الذين لديهم أنماط خسارة مماثلة (حسب الموقع ا

لتأمين االئتماني). ويعكس االحتساب نتائج االحتمال المرجح والقيمة الزمنية للنقود  ونوع العميل وتصنيفه والتغطية باالعتمادات المستندية أو غيرها من أشكال ا 
دية المستقبلية. يمثل الحد  والمعلومات المعقولة والداعمة المتاحة في تاريخ التقرير بشأن األحداث الماضية والظروف الحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصا

 مان، بتاريخ التقرير، القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية المفصح عنها. ال تحتفظ الشركة بضمانات كتأمين. األقصى للتعرض لمخاطر االئت 
 

 النقد واألرصدة لدى البنوك         - ٩
 

 

 

 سبتمبر  ٣٠
 م ٢٠٢٢

 لایر سعودي 
 (غير مراجعة)

 ديسمبر   ٣١ 
 م ٢٠٢١

 لایر سعودي 
 (مراجعة) 

     
 ٤١٬٩٦١٬٣٣٨   ٩١٬٩٢٤٬٩٩٤  البنوك أرصدة لدى  

 ٥٩٬١٧٤   ٣٬٧٣٠٬٥٩٥  نقد في الصندوق
     
  ٤٢٬٠٢٠٬٥١٢   ٩٥٬٦٥٥٬٥٨٩ 
    

 
 رأس المال  - ١٠

 
٪) من  ٣٠سهم لالكتتاب العام تمثل (  ٧٬٥٠٠٬٠٠٠م)، أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على طرح  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١هـ (الموافق  ١٤٤٢جمادى األولى    ١٦في  

 أسهم الشركة في تداول.  بتداول م، تم البدء ٢٠٢١مارس   ١أسهم الشركة. في 
 

 لایر سعودي لكل منها).   ١٠سهم بقيمة   ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠م: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ سعودي لكل منها (لایر  ١٠سهم بقيمة  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠إن رأس المال مقسم إلى 
 
 

 ألجل القروض       - ١١
 

 سبتمبر  ٣٠   
 م ٢٠٢٢

 لایر سعودي 
 (غير مراجعة)

 ديسمبر   ٣١ 
 م ٢٠٢١

 لایر سعودي 
 (مراجعة) 

  
 ١٠٠٬١٢٢٬٥٤٠  ١٥٥٬١٧٦٬٨٨٩ قروض قصيرة األجل

 ٥٨٬٥٤١٬٥٠٠  ١٥٩٬٠١٨٬٠٤٥ المتداول من قروض طويلة األجل الجزء 
 ١٥٨٬٦٦٤٬٠٤٠ ٣١٤٬١٩٤٬٩٣٤ مطلوبات متداولة  -القروض  

   
 ٦٠٬١٢٨٬٣٥٧  ١٥٥٬٧٧١٬٣٨١ مطلوبات غير متداولة  -القروض  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
  (شركة مساهمة سعودية)

 القوائم المالية األولية المختصرة (يتبع)إيضاحات حول 
 م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

 

١٤ 

 القروض ألجل (يتبع) - ١١
 

 

 

 سبتمبر  ٣٠
 م ٢٠٢٢

 لایر سعودي 
 (غير مراجعة)

 سبتمبر   ٣٠
 م ٢٠٢١

 لایر سعودي 
 (غير مراجعة) 

 ١٠١٬٤٢٨٬٥٧١ ٢١٨٬٧٩٢٬٣٩٧  الرصيد االفتتاحي
 ٢٤٦٬٢٥٤٬٠٠٠ ٨٧٥٬٣٥٤٬٦٦٩  يضاف: المحصل خالل الفترة  

 ) ١٤٨٬٣٩١٬٢٨٦( ) ٦٢٤٬١٨٠٬٧٥١(  يخصم: المسدد خالل الفترة 
    

 ١٩٩٬٢٩١٬٢٨٥ ٤٦٩٬٩٦٦٬٣١٥  الرصيد الختامي 
 

م. تحمل هذه  ٢٠٢٥م إلى ٢٠٢٢مع الضوابط الشرعية من بنوك تجارية ذات تواريخ استحقاق تتراوح من   قروض مرابحة متوافقةحصلت الشركة على تسهيالت  
تعتمد بشكل عام    القروض معدالت ربح مرابحة متفاوتة بما يتماشى مع اتفاقيات القروض المعمول بها. تحمل هذه التسهيالت هامش ربح بأسعار السوق، والتي

 على معدالت الفائدة السائدة بين البنوك السعودية ("سايبور")، وهي مضمونة بإقرارات تخصيص لمتحصالت العقود. 
 

 ربحية السهم  - ١٢
 

 يتم احتساب ربحية السهم األساسية العائدة للمساهمين على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. 
 

ئمة على افتراض  يتم احتساب ربحية السهم المخفضة بتعديل ربحية السهم األساسية للمتوسط المرجح لعدد األسهم اإلضافية التي كان من المفترض أن تكون قا
 تحويل جميع األسهم المخفضة المحتملة. 

 

 
 ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر
  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 مبر  سبت
 م ٢٠٢١ م ٢٠٢٢ م ٢٠٢١ م ٢٠٢٢ 
 (غير مراجعة)  (غير مراجعة) (غير مراجعة)  (غير مراجعة) 
         

 ٧٠٬٩٨٤٬٤٥٨ ٧٩٬٧٦٠٬٧٥٧ ٢٢٬٣٣٩٬٢٧٨ ٢٨٬١٢٦٬١٨٥ ربح الفترة (بالريال السعودي) 
 المتوسط المرجح لعدد األسهم المستخدمة كمقام عند احتساب

 ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠                                                               والمخفضةربحية السهم األساسية 
 

٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ 
     

٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ 
   
٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ 

    
 ٢٫٨٤ ٣٫١٩ ٠٫٨٩ ١٫١٣السعودي) (الريال   ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم المتعلقة بربح الفترة

    
 لم يكن هناك أي بنود تخفيض قد تؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم. 

 
   



  شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
  (شركة مساهمة سعودية)

 القوائم المالية األولية المختصرة (يتبع)إيضاحات حول 
 م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

 

١٥ 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة     - ١٣

 

 لها.  أساسيين  تتكون األطراف ذات العالقة للشركة من المساهمين ومجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا والمنشآت التي يكونون مالكين 
 

العالقة خالل السياق االعتيادي  يتم اعتماد شروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة الشركة. فيما يلي ملخص بالمعامالت الرئيسية مع األطراف ذات  
 لألعمال للشركة المدرجة في القوائم المالية األولية المختصرة:

 مبلغ المعامالت     
 سبتمبر  ٣٠     

 م ٢٠٢٢
 سبتمبر   ٣٠

 م ٢٠٢١
  

 األطراف ذات العالقة
  

 العالقة
  

 طبيعة المعامالت 
 لایر سعودي   

 (غير مراجعة)
 لایر سعودي 

 (غير مراجعة) 
 ٥٤٠٬٠٠٠ ٥٤٠٬٠٠٠تكلفة الخدمات    الشركة األم  شركة مجموعة الخريف  

 ٢١٦٬٠٠٠ ٢١٦٬٠٠٠ إيجار أراضي    
 ١٢٬٥٠٠ ٢٠٨٬٢٧٥إيجار أراضي              الشركة األم النهائية وعضو مجلس إدارة   شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخريف 

 ٤٠٬٥٣٥ ١١٣٬٧٧٥المبيعات                   شركة تابعة للشركة األم   شركة الخريف التجارية 
 ٨٥٥٬٩٥٣ ١٬٣١٠٬٦٣٩ المشتريات     

 --   ٣٣٬٨١٠ المبيعات  شركة تابعة للشركة األم  شركة صناعات الخريف 

 ٣٥٬٥٠٦ -  المشتريات     
 ٥٤٬٣٦٥ -  المبيعات  شركة تابعة للشركة األم  شركة الخريف للبترول 

 ٢٣٠٬٧٩٠ ٢٠١٬٢٥٠ المشتريات     
 ٢٠٢٬٥٨١ ٣٦٠٬٥٩٦ المشتريات  شركة تابعة للشركة األم  شركة الخريف لحلول الطباعة 

 ٣٥٬٥٠٧ ٧٦٦٬٢٥٨ المشتريات   األم شركة تابعة للشركة  كاسترول 
شركة المركز السعودي لقطع الغيار  

ال
 ٧١٬٢٧٧ ٤٤٬٨١٤ المشتريات  شركة تابعة للشركة األم 

 --   ٢٤٥٬٠٠٠ استثمار  شركة زميلة للشركة  شركة إرواء للمياه 
 --   ٢٠٥٬١٧٥ الحصة في الخسارة   
 --   ٦٬٨٦٠٬٠٠٠ قرض    

 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا 
في اإلدارة الذين يتمتعون بالسلطة ويتحملون مسؤولية التخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة    األساسيين يتكون موظفو اإلدارة العليا في الشركة من األعضاء  

 الشركة. فيما يلي مكافأة موظفي اإلدارة العليا: 
 

 مبلغ المعامالت    

طبيعة المعامالت العالقة األطراف ذات 

 سبتمبر  ٣٠
 م ٢٠٢٢

 لایر سعودي 
  (غير مراجعة)

 سبتمبر   ٣٠ 
 م ٢٠٢١

 لایر سعودي 
  (غير مراجعة) 

     
 ٨٬٠٩٢٬٥٠٠  ٩٬٥٤١٬٩٥٩ منافع قصيرة األجل   ) ٣-١٣موظفو اإلدارة العليا (إيضاح 

 ٢٤٦٬٣٦٥  ٩٢٠٬٤٦٠ منافع ما بعد انتهاء التوظيف   
 ١٬١١٧٬٥٠٢  ٧٦٧٬٠٠٠ في المجلس  وأتعاب التمثيل  المكافأة  مجلس إدارة 

 
ذات العالقة على أساس شروط متفق عليها بين الطرفين. إن األرصدة القائمة في نهاية السنة غير مضمونة. لم يتم   األطراف المبيعات والمشتريات من تتم    ١ - ١٣

 تقديم أو استالم أي ضمانات ألي أرصدة مدينة أو دائنة للطرف ذو العالقة.  
 

متعون بالسلطة ويتحملون مسؤولية التخطيط والتوجيه والرقابة على  في اإلدارة الذين يت  األساسيين يتكون موظفو اإلدارة العليا في الشركة من األعضاء    ٢- ١٣
 أنشطة الشركة. إن المبالغ المفصح عنها هي المبالغ المثبتة كمصروف خالل فترة التقرير والمتعلقة بموظفي اإلدارة العليا. 



  لتقنية المياه والطاقةشركة الخريف 
  (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (يتبع)
 م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

 

١٦ 

 اإليرادات   - ١٤

 معلومات حول اإليراد المفصل  ١- ١٤

 تفصيل إيرادات الشركة:   فيما يلي

 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر ٣٠ 
 التسعة أشهر المنتهية في لفترة 

 سبتمبر ٣٠ 

 

 م ٢٠٢٢ 
 لایر سعودي 
 (غير مراجعة)

 م ٢٠٢١
 لایر سعودي 

 (غير مراجعة) 

 م ٢٠٢٢  
 لایر سعودي 
 (غير مراجعة)

 م ٢٠٢١
 لایر سعودي 

 (غير مراجعة) 
     أنواع الخدمات 

 ٢١٢٬٩٣٥٬٨٨٦ ٢٢٧٬٧٢٤٬٠٨٨    ٧٠٬٩٠٨٬٥٨٠ ٨١٬٥٩٢٬٣٩٨ مياه (أنظر إيضاح (أ) أدناه) 
 ١٢٦٬٦٠٤٬١٨٧ ١٣٠٬٩٠٨٬٧١٨    ٣٩٬٣١٧٬٢٩١ ٤٤٬٨٢٨٬١٦١ مياه صرف صحي (أنظر إيضاح (ب) أدناه) 

 ٦٦٬٢٩٤٬١٩٩ ١٩٢٬٨٢٤٬٩٤٣    ٢٧٬٧٠٤٬١٢٦ ٦٧٬٠٨٢٬٤٥٨ حلول المياه المتكاملة (أنظر إيضاح (ج) أدناه) 
     
 ٤٠٥٬٨٣٤٬٢٧٢ ٥٥١٬٤٥٧٬٧٤٩    ١٣٧٬٩٢٩٬٩٩٧ ١٩٣٬٥٠٣٬٠١٧ 

 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر  ٣٠
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر  ٣٠

 

 م ٢٠٢٢ 
 لایر سعودي 

 (غير مراجعة)

 م ٢٠٢١
 لایر سعودي 

  (غير مراجعة) 

 م ٢٠٢٢ 
 لایر سعودي 

 (غير مراجعة)

 م ٢٠٢١
 لایر سعودي 

 (غير مراجعة) 
     (مياه)فئات الخدمات   .أ

 ١٤٩٬٩٢٠٬٣٠٩ ١٥٢٬٨٥٣٬١٥١    ٤٩٬٦٢٨٬٤٥١ ٥٤٬٤٧٨٬٣٣٦ سحب ومعالجة مياه
 ٦٣٬٠١٥٬٥٧٧ ٧٤٬٨٧٠٬٩٣٧    ٢١٬٢٨٠٬١٢٩ ٢٧٬١١٤٬٠٦٢ شبكات مياه 

       
 ٢١٢٬٩٣٥٬٨٨٦ ٢٢٧٬٧٢٤٬٠٨٨    ٧٠٬٩٠٨٬٥٨٠ ٨١٬٥٩٢٬٣٩٨ 
 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر ٣٠ 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر ٣٠ 

 

 م ٢٠٢٢ 
 لایر سعودي 

 (غير مراجعة)

 م ٢٠٢١
 لایر سعودي 

  (غير مراجعة) 

 م ٢٠٢٢ 
 لایر سعودي 

 (غير مراجعة)

 م ٢٠٢١
 لایر سعودي 

 (غير مراجعة) 
       فئات الخدمات (مياه الصرف الصحي)   .ب

 ٧٥٬٦٩٤٬٠٠٤ ٩٤٬٢٣٧٬٥٨٤    ٢٤٬٠٩٨٬٣٢١ ٣٢٬٧٩٢٬٠٣٩ شبكات صرف صحي
 ٥٠٬٩١٠٬١٨٣ ٣٦٬٦٧١٬١٣٤    ١٥٬٢١٨٬٩٧٠ ١٢٬٠٣٦٬١٢٢ معالجة مياه صرف صحي

     
 ١٢٦٬٦٠٤٬١٨٧ ١٣٠٬٩٠٨٬٧١٨    ٣٩٬٣١٧٬٢٩١ ٤٤٬٨٢٨٬١٦١ 
 

 

 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر  ٣٠

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر  ٣٠

 

 م ٢٠٢٢ 
 لایر سعودي 

 (غير مراجعة)

 م ٢٠٢١
 لایر سعودي 

   (غير مراجعة) 

 م ٢٠٢٢ 
 لایر سعودي 

 (غير مراجعة)

 م ٢٠٢١
 لایر سعودي 

 (غير مراجعة) 
      فئات الخدمات (حلول مياه الصرف الصحي المتكاملة)   . ج

 ٤٨٬٧٩٢٬٩٥٧ ٧٥٬٩٨٠٬١٤١   ١٦٬٩٩١٬٥٢٢ ٢٦٬٦٢٧٬٦٧٤ إدارة شبكة مياه الصرف بالمدينة 
 ٨٬٤٧٣٬٦٦٢ ٧٠٬٠٩٢٬٣٧٥   ٤٬٥١٢٬٤٣٣ ٢٤٬١٦٦٬٥٨٧ خدمات إدارة المياه 
 ٩٬٠٢٧٬٥٨٠ ٤٦٬٧٥٢٬٤٢٧   ٦٬٢٠٠٬١٧١ ١٦٬٢٨٨٬١٩٧ شبكات مياه السيول 

    
 ٦٦٬٢٩٤٬١٩٩ ١٩٢٬٨٢٤٬٩٤٣   ٢٧٬٧٠٤٬١٢٦ ٦٧٬٠٨٢٬٤٥٨ 

 
 األسواق الجغرافية 

المملكة العربية السعودية، وعليه لم يتم عرض معلومات جغرافية إضافية عن األسواق في هذه القوائم المالية األولية المختصرة.  تعمل الشركة حصراً في  
من اإليرادات تكون من العقود المبرمة مع جهات    ٪ ٩٨يتم إثبات اإليرادات من العقود على مدى زمني بما يتماشى مع سياسة إثبات اإليرادات. أكثر من  

 ومية. حك
 
 
 
 
 



  لتقنية المياه والطاقةشركة الخريف 
  (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (يتبع)
 م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

 

١٧ 

 تكلفة اإليرادات      . ١٥

 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر ٣٠ 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر ٣٠ 

 

 م ٢٠٢٢ 
 لایر سعودي 

 (غير مراجعة)

 م ٢٠٢١
 لایر سعودي 

  (غير مراجعة) 

 م ٢٠٢٢ 
 لایر سعودي 
 (غير مراجعة)

 م ٢٠٢١
 لایر سعودي 

 مراجعة) (غير 
     

 ١٦٨٬١٦٣٬٦٣٩ ٢٣٧٬١٣٨٬٥٧١  ٥٩٬٦٦٨٬٦٤٢ ٨٥٬٥٧٠٬٢٧٠ رواتب موظفين ومنافع أخرى 
 ٥٩٬٨٢٠٬٨٢٣ ٨٥٬٥٤٩٬٤٧٠  ٢١٬٤٦٤٬٦١٣ ٢٨٬٣٨٧٬٠٥٥ مواد استهالكية 

 ١٤٬٣٥٨٬١٢٥ ٢٥٬٥٦٣٬٣٣١  ٥٬٢٣٩٬٤٧٣ ٩٬١٣٦٬٢٢٥ استهالك وإطفاء 
 ٢٠٬٩٢٧٬١٢١ ٢٢٬١٩٤٬٩٨٢  ٤٬٦٢٤٬٨٥٩ ٩٬٩٧٢٬١١٩ إصالح وصيانة 
 ١٠٬٢٠٥٬٤٦١ ١٤٬٨٥٦٬٦٤٩  ٣٬٧٥٠٬٩٤٤ ٥٬٦٥٩٬٣٢١ المرافق الخدمية 

 ٤٬٧٦٨٬٢٨٣ ٩٬٧٤٥٬٩٨٧  ١٬٦٦٤٬٩٨٠ ٣٬٩٧٦٬٩٠٥ إيجارات 
 ٣٬٦٩٤٬٠٢٤ ٥٬٤١٧٬٣٠٦   ١٬٤٢٠٬٢٢٢  ٢٬٣٥٦٬٥٩٩تأمين                                                                                
 --   ٦٬٧٣٣٬١٠٨    --      ١٬٤١٧٬٨٦٩غرامات                                                                            

 ١٬٠٣٦٬٨٥٣ ١٬٧٧٠٬٢٣٣   ١٧٤٬٧٦٠ ٨٣٩٬٢٢٤ أتعاب مهنية 
 ١٠٬٨٨٤٬٨٧٦   ٨٬٨٦٥٬٨٣١     ٤٬٥٩٢٬٩٨٥   ١٬٨٤٦٬٩٩٠ أخرى 

 ٤١٧٬٨٣٥٬٤٦   ١٠٢٬٦٠١٬٤٧٨ ١٤٩٬١٦٢٬٥٧٧
٨ 

٢٩٣٬٨٥٩٬٢٠٥ 

 
 الزكاة   . ١٦

 
 فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة خالل الفترة: 

   

 سبتمبر  ٣٠
 م ٢٠٢٢

 لایر سعودي 
 (غير مراجعة)

 ديسمبر   ٣١
 م ٢٠٢١

 لایر سعودي 
 (مراجعة) 

      
 --     ٨٬١١١٬٧١٣   الرصيد االفتتاحي

 ٨٬١١١٬٧١٣   ٩٬١٢١٬٧٢٥   المحمل للفترة 
 --     ) ٨٬١٣٨٬٣٦٢(   المدفوع خالل الفترة

      
   ٨٬١١١٬٧١٣   ٩٬٠٩٥٬٠٧٦ 

 
 الربوطموقف 

م. تم االتفاق على الربوط النهائية للمجموعة  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١على أساس وعاء الزكاة الموحد للمجموعة حتى السنوات المنتهية في    تم تقديم اإلقرارات الزكوية
م  ٢٠٢٠م. كما تعهدت الشركة لهيئة السوق المالية بأن الشركة األم سوف تتحمل أي مبالغ زكاة إضافية قد تتعلق بسنة  ٢٠١٥ديسمبر    ٣١حتى السنة المنتهية في  

م، سجلت الشركة بشكل منفصل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وعليه قدمت اإلقرار الزكوي  ٢٠٢١وما قبلها والتي لم يتم إصدار ربوط نهائية لها. في مايو  
 م.٢٠٢١ديسمبر   ٣١م. لم يتم استالم ربوط للسنة المنتهية في  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  توزيعات األرباح.      ١٧

 
  ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠٪ من رأس المال بمبلغ  ١٥  تساويم)، وافق مجلس اإلدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية  ٢٠٢٢مارس    ٢٠هـ (الموافق  ١٤٤٣شعبان    ١٧في  

 لایر سعودي للسهم).    ١٫٥لایر سعودي بقيمة   ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠م: ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لایر سعودي للسهم (  ١٫٥لایر سعودي بقيمة  
 

 القطاعات التشغيلية       . ١٨
 

للمنتجات والخدمات التي تقدمها  بما أن عمليات الشركة تتم في المملكة العربية السعودية، وبناًء عليه، ألغراض اإلدارة،   تتكون الشركة من وحدات أعمال وفقاً 
 ولديها ثالثة قطاعات يتم رفع التقارير بشأنها.  

 
إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي. تم تحديد صانع القرار التشغيلي الرئيسي باعتباره    المرفوعة   يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية للشركة

 الرئيس التنفيذي بما أنه المسؤول بشكل أساسي عن تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أداء كل قطاع. 
  



  لتقنية المياه والطاقةشركة الخريف 
  (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (يتبع)
 م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

 

١٨ 

 القطاعات التشغيلية (يتبع).     ١٨
 

اإلي باستخدام  الرئيسي  التشغيلي  القرار  صانع  لنتائج  يقوم  أساسي  كمقياس  واألداء  التنفيذية  للجنة  الشهرية  االجتماعات  في  مراجعتها  تمت  كما  األساسية  رادات 
 القطاعات بما أنها تعكس أداء القطاعات للفترة قيد التقييم. تعد اإليرادات وأرباح القطاع مقياس ثابت داخل الشركة. 

 
 المتعلقة بقطاعات الشركة التي يتم رفع التقارير بشأنها:   المعلومات رف الصحي وحلول المياه المتكاملة. فيما يلي  إن القطاعات الرئيسية المحددة هي المياه ومياه الص 

 

 بناًء على طبيعة الخدمات:

 م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠
  
 المياه

  مياه الصرف 
 الصحي  

حلول المياه  
 المتكاملة 

الخدمات األخرى  
 غير المخصصة 

  
 اإلجمالي 

 ٥٥١٬٤٥٧٬٧٤٩ - ١٩٢٬٨٢٤٬٩٤٣ ١٣٠٬٩٠٨٬٧١٨ ٢٢٧٬٧٢٤٬٠٨٨ اإليرادات 
 ) ٤١٧٬٨٣٥٬٤٦٨( - ) ١٤٩٬٧٧١٬١٦٨( ) ١٠٥٬٧٥٤٬٥٩٠( ) ١٦٢٬٣٠٩٬٧١٠( تكلفة اإليرادات 

 ٧٩٬٧٦٠٬٧٥٧ ) ٥٣٬٨٦١٬٥٢٧( ٤٣٬٠٥٣٬٧٧٨ ٢٥٬١٥٤٬١٢٨ ٦٥٬٤١٤٬٣٧٨ ربح الفترة 
    

 ١٬٠٣٩٬٠٠٨٬٢٩٣ ١٩١٬٣٨٩٬٤٦٢ ٢٩٣٬٣٦٩٬٨٨٤ ٢٣٢٬٤٩١٬٠٩٢ ٣٢١٬٧٥٧٬٨٥٥ الموجودات 
 ٦٤٠٬٢٤١٬١٦٧ ٦٤٠٬٢٤١٬١٦٧ - - - المطلوبات

 

 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
  

 المياه 
  مياه الصرف 

 الصحي 
حلول المياه 

 المتكاملة 
الخدمات األخرى 
 غير المخصصة

  
 اإلجمالي 

 ٤٠٥٬٨٣٤٬٢٧٢ --   ٦٦٬٢٩٤٬١٩٩ ١٢٦٬٦٠٤٬١٨٧ ٢١٢٬٩٣٥٬٨٨٦ اإليرادات 
 ) ٢٩٣٬٨٥٩٬٢٠٥( --   ) ٥٨٬٢١٢٬٢١٤( ) ٨٨٬٨٨٤٬١٨٦( ) ١٤٦٬٧٦٢٬٨٠٥( اإليرادات تكلفة 

 ٧٠٬٩٨٤٬٤٥٨ ) ٤٠٬٩٩٠٬٦٠٩( ٨٬٠٨١٬٩٨٥ ٣٧٬٧٢٠٬٠٠١ ٦٦٬١٧٣٬٠٨١ ربح الفترة
 

      م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
   ٧٥١٬٤٦٨٬٠١٢   ٨٠٬٠٠١٬٦٢١   ١٩٣٬٩٠٢٬٣٤١   ٢٠٩٬٠٢٠٬٥٢٩   ٢٦٨٬٥٤٣٬٥٢١ الموجودات
 ٣٩٤٬٩٦١٬٦٤٢ ٣٩٤٬٩٦١٬٦٤٢ --   --   --   المطلوبات

     

 
 القطاعات الجغرافية:

 تقع جميع الموجودات التشغيلية للشركة واألسواق الرئيسية للنشاط في المملكة العربية السعودية. 
 

 االلتزامات المحتملة .         ١٩
 

 م، لدى الشركة االرتباطات المحتملة التالية: ٢٠٢١ديسمبر   ٣١و م ٢٠٢٢سبتمبر    ٣٠كما في  

   

سبتمبر  ٣٠ 
 م ٢٠٢٢

 لایر سعودي 
(غير مراجعة)

 ديسمبر   ٣١
 م ٢٠٢١

 لایر سعودي 
 (مراجعة) 

      

 خطابات ضمان
  ٣٧٣٬٨٦٥٬٢

٦٢ 
٢٩٢٬٢٦٦٬٦٩٥ 

 ٥٣٬٣٧٩٬٨٠٦ ٦٠٬١٨٥٬٣٥٥   خطابات اعتماد
    
   ٤٣٤٬٠٥٠٬٦١٧٣٤٥٬٦٤٦٬٥٠١ 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية       - ٢٠

 
قياس بغض النظر عما إذا  إن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ ال

أو المطلوبات. إن السوق الرئيسية أو السوق  كان السعر قابل للمالحظة مباشرة أو يتم تقديره باستخدام طريقة تقييم أخرى. وعند تقدير القيمة العادلة للموجودات  
 األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة.  

 

الموجودات المتداولة األخرى  تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد واألرصدة لدى البنوك والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى والمدفوعات مقدماً و
 ألخرى والتزامات عقود اإليجار. وموجودات العقود، وتتكون مطلوباتها المالية من القروض ألجل والذمم الدائنة التجارية والمستحقات والمطلوبات ا 

 

 ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية للشركة جوهرياً عن قيمها الدفترية في تاريخ التقرير. 
 

 حداث بعد فترة التقرير األ       . ٢١
 

 أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية األولية المختصرة.   لم تحدث أي أحداث بعد تاريخ التقرير وقبل إصدار هذه القوائم المالية األولية المختصرة تتطلب التعديل  
  



  لتقنية المياه والطاقةشركة الخريف 
  (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (يتبع)
 م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

 

١٩ 

 أرقام المقارنة          . ٢٢
 

 تم إجراء بعض عمليات إعادة التصنيف في القوائم المالية للسنة السابقة لتحسين قابلية المقارنة مع القوائم المالية للفترة الحالية. 
  

 
 إيضاح  قائمة المركز المالي

 م٢٠٢١ديسمبر   ٣١
 ً  إعادة التصنيف  كما تم إدراجه سابقا

  م ٢٠٢١ديسمبر   ٣١
 بعد إعادة التصنيف 

     
     الموجودات غير المتداولة 

 ١٥١٬١٣٨٬٩٥٢ ٣٬٧١٨٬٧٧٤ ١٤٧٬٤٢٠٬١٧٨ ٥ ممتلكات ومعدات 
     الموجودات المتداولة

 ٣٬٥٨٥٬٤٥٩ ) ٣٬٧١٨٬٧٧٤( ٧٬٣٠٤٬٢٣٣ ٥   لمورديندفعات مقدمة  
     
 
 

 قائمة الربح أو الخسارة

لفترة التسعة أشهر المنتهية   
 م٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 

 ً  إعادة التصنيف  كما تم إدراجه سابقا

لفترة التسعة أشهر المنتهية  
  م٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 

 بعد إعادة التصنيف 
     

 ٢٨٬٢٢١٬٣١٦ ) ٢٬٨٥٧٬٧٠٣( ٣١٬٠٧٩٬٠١٩  مصروفات عمومية وإدارية 
 

    

خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بما  
 في ذلك موجودات العقود  

   -- ٢٬٨٥٧٬٧٠٣ ٢٬٨٥٧٬٧٠٣ 

 
الموجودات    بند  تحت  دفعات مقدمة لموردينلایر سعودي تحت بند    ٣٬٧١٨٬٧٧٤يتم تصنيف الدفعات المقدمة للموردين مقابل الممتلكات والمعدات والبالغة    .أ

ات والمعدات" لتعكس طبيعة  المتداولة في القوائم المالية للفترة السابقة. ولعرض وفهم أفضل، فقد تم إعادة تصنيف ذلك في القوائم المالية تحت بند "الممتلك
 األرصدة بشكل أكثر مالءمة. 

 
المصروفات العمومية واإلدارية في القوائم  بند  لایر سعودي تحت    ٢٬٨٥٧٬٧٠٣يتم تصنيف خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية البالغة    .ب

 عرضه كإيضاح منفصل في بند في قائمة الربح أو الخسارة.والبند المالية للفترة السابقة. ولعرض وفهم أفضل، فقد تم إعادة تصنيف هذا  

 اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة        . ٢٣
 

 . م)٢٠٢٢  نوفمبر ٦ هـ (الموافق١٤٤٤ربيع آل ثاني ١٢ تم اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




