
ق-264

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وتقرير فحص المراجع المستقلوتقرير المراجع المستقل

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021
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 المستقل حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مراجع التقرير فحص 
  شركة أعمال المياه والطاقة الدولية في إلى السادة المساهمين

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

  :مقدمة
شركة مساهمة سعودية ("الشركة")   – لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية  المرفقة  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة  

الربح  ب العالقةذات األولية الموحدة القوائم ، و٢٠٢١يونيو  ٣٠والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") كما في 
لتدفقات النقدية  لاألولية الموحدة  ، والقوائم  في ذلك التاريخ  ةالمنتهيوالستة أشهر  الثالثة أشهر  لفترة    اآلخر   والدخل الشامل  أو الخسارة

الملكيةو حقوق  في  التاري  التغيرات  ذلك  في  المنتهية  أشهر  الستة  واإليضاحات   ،خلفترة  الهامة  المحاسبية  بالسياسات  وملخصاً 
التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

لكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إظهار نتيجة الفحص لهذه القوائم المالية  ) "التقرير المالي األولي" المعتمد في المم٣٤(
  األولية الموحدة الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا به.

 : نطاق الفحص
الفحص (تم   بارتباطات  الخاص  الدولي  للمعيار  المراجع ٢٤١٠فحصنا وفقاً  المنفذ من قبل  األولية  المالية  المعلومات  ) "فحص 

لمستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يشتمل فحص القوائم المالية األولية على توجيه استفسارات، بشكل أساسي ا
إلى المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اجراءات تحليلية واجراءات فحص أخرى. إن الفحص هو إلى حد كبير أقل  

التي   المراجعة  من  من  نطاقاً  ال يمكننا  فهو  السعودية، وبالتالي  العربية  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعة  الدولية  للمعايير  وفقاً  تتم 
الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة. وعليه، فإننا ال  

  نبدي رأي مراجعة. 

  :نتيجة الفحص 

بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة   نعتقد يجعلنا شيء انتباهنا بناًء على فحصنا، لم يلفت
ً  النواحي الجوهرية،      المعتمد في المملكة العربية السعودية. "التقرير المالي األولي" ) ٣٤المحاسبة الدولي (  لمعيار وفقا
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كما فيإيضاح
30 يونيو 2021

كما في
31 ديسمبر 2020

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

313,609,97112,732,340ممتلكات وآالت ومعدات
2,000,6452,058,678 موجودات غير ملموسة

45,630,9545,062,848 شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية
10,359,16710,605,337جزء غير متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي

770,49086,658 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
168,093135,498 موجودات ضريبة مؤجلة
70,74370,760مخزون وقود استراتيجي

188,647197,510 موجودات أخرى
32,098,71030,949,629 إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
450,106450,835بضاعة

332,967323,571 جزء متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي
7711,397745,661 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

2,995,8213,020,235 مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون
53,758,794832,668نقدية وشبه نقدية

8,249,0855,372,970إجمالي الموجودات المتداولة
40,347,79536,322,599إجمالي الموجودات

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

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

قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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كما فيإيضاح
30 يونيو 2021

كما في
31 ديسمبر 2020

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

حقوق المساهمين
6,429,3446,429,344رأس المال

1,410,3981,410,398 عالوة إصدار
642,883642,883االحتياطي النظامي

1,631,7931,184,908أرباح مبقاة
10,114,4189,667,533حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة قبل االحتياطيات األخرى

)2,798,419()1,940,886(8احتياطيات أخرى
8,173,5326,869,114حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة

551,349531,041حقوق الملكية غير المسيطرة
8,724,8817,400,155 إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة
621,077,23017,286,744قروض وتسهيالت طويلة األجل

71,588,9031,577,839 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
4721,7431,244,571شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية

423,161650,789 القيمة العادلة للمشتقات
141,878125,711 مطلوبات ضريبة مؤجلة

77,49163,304 إيرادات مؤجلة
296,155290,990 مطلوبات مالية أخرى

195,882178,964 منافع نهاية خدمة للموظفين
335,348309,422 مطلوبات أخرى

24,857,79121,728,334 إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة

3,922,1044,116,726دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
357,641364,847تسهيالت تمويل قصيرة األجل

61,052,1621,178,360 قسط متداول من قروض وتسهيالت طويلة األجل
766,84243,280 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

55,75159,584 القيمة العادلة للمشتقات
174,417276,517 زكاة وضريبة

5,628,9176,039,314
1,136,2061,154,796 6-4قروض وتسهيالت مصنفة كمتداولة

6,765,1237,194,110إجمالي المطلوبات المتداولة
31,622,91428,922,444إجمالي المطلوبات

40,347,79536,322,599إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

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

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

قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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إيضاح
لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو
لفترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو
2021 202020212020

العمليات المستمرة
101,283,4401,208,0922,560,0722,270,861إيرادات

)1,091,425()1,175,008()496,726()568,099(تكاليف العمليات
715,341711,3661,385,0641,179,436إجمالي الربح

)89,637()49,056()85,916()19,386(تكلفة تطوير ومخصصات ومشطوبات، بعد خصم عكس القيد
)438,562()458,507()270,215()227,901(مصاريف عمومية وإدارية

 الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة 
4136,209143,073137,298154,905عنها وفًقا لطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الضريبة

1033,73542,17659,51262,591-6دخل عمليات أخرى
دخل العمليات قبل خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف 

األخرى
637,998540,4841,074,311868,733

)32,761()60,024()32,761()60,024(11خسارة انخفاض في القيمة ومصاريف أخرى
دخل العمليات بعد خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف 

األخرى
577,974507,7231,014,287835,972

15,65343,91128,46060,564إيرادات أخرى
)17,300(6,691)15,475(7,432ربح )خسارة( تحويل عمالت أجنبية، صافي

)548,305()553,976()278,618()266,626(12أعباء مالية، صافي
334,433257,541495,462330,931الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

29,170)39,592(2,757)24,872(9-1زكاة وضريبة
309,561260,298455,870360,101ربح الفترة من العمليات المستمرة

العمليات المتوقفة
21,238-16,591-الربح من العمليات المتوقفة

309,561276,889455,870381,339ربح الفترة
الربح العائد إلى:

307,847221,024446,885325,649المساهمين في الشركة األم
1,71455,8658,98555,690حقوق الملكية غير المسيطرة

309,561276,889455,870381,339
الربح األساسي والمخفض للسهم العائد للمساهمين في 

130.480.340.690.50-2الشركة األم )بالريال السعودي(

الربح األساسي والمخفض للسهم من العمليات المستمرة 
130.480.330.690.49-2العائد للمساهمين في الشركة األم )بالريال السعودي(

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

قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

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

في 30 يونيو
لفترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو
2021202020212020

309,561276,889455,870381,339ربح الفترة
الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر

البنود التي يتم أو يمكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:
14,119)345(3121,209 عمليات أجنبية -  فروقات تحويل عمالت أجنبية

شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة 
)1,657,996(698,873)365,212()116,097(8حقوق الملكية – الحصة في الدخل الشامل اآلخر

صافي التغير في القيمة العادلة الحتياطي تغطية مخاطر 
التدفقات النقدية

)111,456(23,187235,528)599,648(

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
9,588)6,158(12,486)325(إعادة قياس التزامات المنافع المحددة

)2,233,937(927,898)308,330()227,847(إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر
)1,852,598(1,383,768)31,441(81,714إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل

إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل المتعلق بـ:
)1,732,314(1,304,418)89,430(117,511المساهمين في الشركة األم

)120,284(57,98979,350)35,797(حقوق الملكية غير المسيطرة
81,714)31,441(1,383,768)1,852,598(

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

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

قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 إيضاح
لفترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو
20212020

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
495,462330,931الربح قبل الزكاة والضريبة من العمليات المستمرة
16,943-الربح قبل الزكاة والضريبة من العمليات المتوقفة

 التعديالت لـ:
308,964284,871استهالك وإطفاء

أعباء مالية شاملة الخصم على المطلوبات المالية  12 553,976548,305
)أرباح(/ خسائر تحويل عمالت أجنبية غير محققة  )10,882(12,505

الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها وفًقا لطريقة حقوق الملكية، بعد   
)154,905()137,298(4خصم الزكاة والضريبة

24,54725,154مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
23,65985,424   مخصصات ومشطوبات

49,05689,637تكلفة تطوير ومخصصات ومشطوبات، بعد خصم عكس القيد
7,64810,411خسارة استبعاد/ شطب ممتلكات وآالت ومعدات

-1160,024خسارة انخفاض في القيمة الشهره 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون  )40,424()73,682(

بضاعة  )10,937()36,465(
)107,482()66,439(  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة  47,234)94,776(
236,77449,721 صافي االستثمار في عقود إيجار تمويلي

مخزون وقود استراتيجي  176
5,019)2,877(  موجودات أخرى
25,92645,106  مطلوبات أخرى
إيرادات مؤجلة  14,18726,787

1,578,6171,063,510صافي التدفقات النقدية مـن العمليات
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  )13,787()3,815(

زكاة وضريبة مدفوعة  )167,400()23,595(
توزيعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية  48,20237,125

1,445,6321,073,225صافي النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)739,438()1,209,985(شراء ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة
)81,599()386,328( استثمارات في شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية

-21,924 متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
-3,991التغيرات في حقوق الملكية غير المسيطرة

)15,203(-موجودات معدة للبيع
)836,240()1,570,398( صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

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

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

قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 إيضاح
لفترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو
20212020

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
3,649,374353,480 قروض وتسهيالت، بعد خصم المتحصالت والمبالغ المسددة وتكاليف المعامالت

20,176214مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
)537,919()555,625(أعباء مالية مدفوعة

)62,757()63,033( توزيعات أرباح مدفوعة
)246,982(3,050,892صافي النقدية من / )المستخدمة في( األنشطة التمويلية

)9,997(2,926,126صافي الزيادة / )النقص( في النقدية وشبه النقدية خالل الفترة
832,6682,798,315النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

53,758,7942,788,318 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

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

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

قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(



ق-272

االحتياطي عالوة اإلصداررأس المال
األرباح المبقاةالنظامي

االحتياطيات 
األخرى

)إيضاح 8(

حقوق الملكية 
المتعلقة 

بمالكي الشركة

حقوق 
الملكية غير 

المسيطرة

إجمالي
حقوق الملكية

الرصيد في 1 
9,901,873703,50410,605,377)1,361,236(6,429,3441,177,031554,6263,102,108يناير 2020

325,64955,690381,339-325,649--- ربح الفترة
الخسارة الشاملة 

)2,233,937()175,974()2,057,963()2,057,963(----األخرى

 إجمالي الدخل/ 
)الخسارة( 

الشامل
---325,649)2,057,963()1,732,314()120,284()1,852,598(

التغيرات في 
حقوق الملكية 
غير المسيطرة

---)10,530(-)10,530(10,530-

)62,757()62,757(------توزيعات أرباح
الرصيد في 30 

8,159,029530,9938,690,022)3,419,199(6,429,3441,177,031554,6263,417,227يونيو 2020

الرصيد في 1 
يناير 2021

6,429,3441,410,398642,8831,184,908)2,798,419(6,869,114531,0417,400,155

446,8858,985455,870-446,885---ربح الفترة
الدخل الشامل 

اآلخر
----857,533857,53370,365927,898

إجمالي الدخل 
الشامل

---446,885857,5331,304,41879,3501,383,768

التغيرات في 
حقوق الملكية 
غير المسيطرة

------3,9913,991

)63,033()63,033(------توزيعات أرباح

الرصيد في 30 
يونيو 2021

6,429,3441,410,398642,8831,631,793)1,940,886(8,173,532551,3498,724,881

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

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

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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النشاطات   	
شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )»الشركة«(، شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 215 وتاريخ 2 رجب 1429هـ )الموافق 5 
يوليو 2008(، ومسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010253392 وتاريخ 10 رجب 1429هـ )الموافق 13 يوليو 2008(.

تزاول الشركة والشركات التابعة لها )يشار إليها مجتمعة بـ »المجموعة«( أعمال تطوير وإنشاء وتملك وتوليد وبيع الطاقة الكهربائية والمياه المحالة وتأجير 
وتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه المالحة والبخار واألنشطة المتعلقة والمتصلة أو المكملة لذلك.

أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة   	

بيان االلتزام  1 2
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021 وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي )34( 
»التقرير المالي األولي«، المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين )والمحاسبين 
يشار إليهم مجتمعين بـ »معيار المحاسبة الدولي )34( المعتمد في المملكة العربية السعودية«(. قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية على أساس 

استمرارها في العمل كمنشأة مستمرة.

 ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها جنًبا إلى 
جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020. لم تتأثر هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021 بشكل كبير بموسمية النتائج. قد ال تكون النتائج المعروضة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مؤشًرا على 

النتائج السنوية لعمليات المجموعة.

يتم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفًقا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء األدوات المالية المشتقة )بما في ذلك خيارات البيع المكتتبة( 
حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة. تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض 

للشركة. تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ألف ريال سعودي، مالم يرد خالف ذلك.

السياسات المحاسبية الهامة  2 2
تتماشى السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية 
الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، باستثناء تطبيق معايير جديدة اعتباراً من 1 يناير 2021. لم تقم المجموعة بالتطبيق 
المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد. يسري مفعول العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في عام 

2021، ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.

التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي

 إحالل سعر الفائدة المرجعي - المرحلة الثانية: التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )9( ومعيار المحاسبة الدولي )39( والمعيار الدولي للتقرير 
المالي )7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )16(

تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل خالًيا تقريًبا من المخاطر.

تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية:

وسيلة عملية تتطلب اعتبار التغييرات التعاقدية أو التغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلحالل مباشرة، كتغييرات في سعر الفائدة  	
المتغير، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السائد في السوق.

تسمح بالتغييرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك لتغطية المخاطر المخصصة وتوثيق التغطية دون توقف أداة التغطية. 	
توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة بسعر فائدة خالي  	

من المخاطر كتغطية لمكون المخاطر

لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام الوسائل العملية في الفترات المستقبلية 
عند سريانها.

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

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة )تتمة(   -2

التقديرات المحاسبية الهامة  3 2
 استخدام التقديرات واالفتراضات

 يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي )34( المعتمد في المملكة العربية السعودية، استخدام التقديرات 
واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ومبالغ 
اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة التي أعدت القوائم المالية بشأنها. تتماشى التقديرات واألحكام المستخدمة في إعداد هذه القوائم 
المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 باستثناء 

ما هو موضح أدناه.

 المخصصات

تقوم اإلدارة بشكل مستمر بمراقبة وتقييم المخصصات المعترف بها لتغطية االلتزامات التعاقدية والمطالبات المرفوعة ضد المجموعة. يتم تحديث 
تقديرات المخصصات التي تعتمد على األحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها بشكل دوري ويتم االعتراف بها من قبل اإلدارة. تستند التقديرات إلى 

التوقعات بما في ذلك توقيت ونطاق االلتزام واالحتماالت ومستوى التكلفة المستقبلية وتتضمن تقييًما قانونًيا عند الحاجة.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات

التي تعتمد على تقنية حرق النفط - في  الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، قامت المجموعة بإعادة تقييم العمر اإلنتاجي لبعض اآلالت -   خالل 
محفظتها وقررت مواءمة العمر اإلنتاجي الحالي لآلالت مع عمرها االقتصادي المعاد تقييمه وفًقا لشروط اتفاقيات شراء المياه والطاقة اعتباًرا من 1 
يناير 2021. نتج عن هذا التغير في التقديرات المحاسبية مبلغ قدره 99.2 مليون ريال سعودي تم إثباته كمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة األولية 
الموحدة الموجزة، يمثل حصة المجموعة في االستهالك اإلضافي، وتم إظهاره من خالل الحصة في صافي نتائج الشركات المستثمر فيها التي يتم 

المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

وسيكون لهذا التغير في التقديرات أثر سنوي قدره 198.4 مليون ريال سعودي على الربح أو الخسارة في الفترات المستقبلية حتى انتهاء اتفاقيات شراء 
المياه والطاقة.

الممتلاكت واآلالت والمعدات    	
31 ديسمبر 2020 30 يونيو 2021

12,732,34011,982,377في بداية الفترة/ السنة
1,204,0321,440,199إضافات للفترة/ السنة

)547,488()296,662(االستهالك المحمل للفترة/ للسنة
)129,985(-خسارة انخفاض في القيمة للفترة/ للسنة

)12,408()29,572(استبعادات/ مشطوبات
)355()167(ترجمة عمالت أجنبية

13,609,97112,732,340في نهاية الفترة/ السنة

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة    	
حقوق الملكية

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

الملكية« في قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة.

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021
3,818,2774,776,885في بداية الفترة/ السنة

137,298231,107الحصة في نتائج الفترة/ السنة )إيضاح 1-4(
)1,191,366(698,873الحصة في الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر للفترة/ للسنة

292,578167,892إضافات خالل الفترة/ السنة، صافي
)166,241()37,815(توزيعات أرباح خالل الفترة/ السنة

4,909,2113,818,277في نهاية الفترة/ السنة
 5,630,9545,062,848شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية مدرجة ضمن الموجودات غير المتداولة
)1,244,571()721,743(شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية مدرجة ضمن المطلوبات غير المتداولة

4,909,2113,818,277 

حصة   1 4 على   2021 يونيو   30 في  المنتهية  الفترة  نتائج  في  الحصة  تشتمل 
وقدرها  والمعدات  واآلالت  للممتلاكت  اإلضافي  االستهالك  في  المجموعة 

99.2 مليون ريال سعودي )انظر اإليضاح 2 3(.
عالوة على ذلك، تشتمل الحصة في صافي نتائج الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 على حصة المجموعة وقدرها 30.0 مليون ريال سعودي   

في عكس قيد االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات للشركة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

النقدية وشبه النقدية   	

كما في
30 يونيو 2021

كما في
 31 ديسمبر 2020

1,352,942798,263نقد في الصندوق ولدى البنوك
2,405,85234,405ودائع قصيرة األجل وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل

3,758,794832,668

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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القروض والتسهيالت طويلة األجل   	

كما فيإيضاح
30 يونيو 2021

كما في
31 ديسمبر 2020

القروض مع حق الرجوع:
2,088,802753,314تسهيالت متعلقة بمشاريع

1,130113,630تسهيالت للشركات
-62,787,321-1سندات شركات

القروض بدون حق الرجوع:
14,762,06415,746,631تسهيالت متعلقة بمشاريع

3,004,9973,006,325 6-2سندات شركة أكواباور مانيجمنت آند أنفستمنت ون
-621,284 6-3سندات أكواباور كابيتال مانيجمينت ليميتد

23,265,59819,619,900إجمالي القروض والتسهيالت
)1,178,360()1,052,162(ناقصاً : القسط المتداول الظاهر ضمن المطلوبات المتداولة

)1,154,796()1,136,206(6-4ناقًصا: قروض وتسهيالت مصنفة كمتداولة
21,077,23017,286,744القسط غير المتداول الظاهر ضمن المطلوبات غير المتداولة

يتم تصنيف القروض والتسهيالت الظاهرة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة للمجموعة كـ »قروض مع حق الرجوع« أو »قروض بدون حق 
الرجوع«. ويتم ضمان القروض بدون حق الرجوع عادة من قبل الجهة المقترضة )أي الشركة التابعة( من خالل الموجودات والحقوق التعاقدية والتدفقات 
النقدية الخاصة بها دون حق الرجوع على الشركة بموجب أي ضمان. وتمثل القروض مع حق الرجوع القروض المباشرة أو تلك القروض المضمونة من قبل 
الشركة. إن المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة إما أن تكون مرتبطة بعمولة خاصة ثابتة أو بهامش يزيد عن المعدالت ذات الصلة. تسعى المجموعة 

لتغطية المخاطر العائمة طويلة األجل باستخدام المشتقات.

بقيمة   1 6 )صكواًك(  إسالمية  سندات  المجموعة  أصدرت   ،2021 يونيو   14 بتاريخ 
2,800 مليون ريال سعودي بقيمة اسمية قدرها 1 مليون ريال سعودي للك 
الفائدة  منها بدون خصم أو عالوة. يحمل إصدار الصكوك عائًدا وفًقا ألسعار 
سلًفا  محدد  ربح  هامش  زائًدا  )»سايبور«(  السعودية  البنوك  بين  السائدة 
بالقيمة األسمية  يستحق على دفعات نصف سنوية. سيتم استرداد الصكوك 

بتاريخ استحقاقها في 14 يونيو 2028.

التابعة، شركة   2 6 إحدى شراكتها  )من خالل  المجموعة  أصدرت  مايو 2017،  في 
مليون   814 قدره  بإجمالي  سندات  ون(  أنفستمنت  آند  مانیجمنت  أكواباور 
دوالر أمريكي. تحمل السندات معدل فائدة ثابًتا بنسبة 5.95% سنوًيا تستحق 
التسوية على أساس نصف سنوي. من المقرر سداد أصل السندات على أقساط 
نصف سنوية تبدأ من يونيو 2021، مع استحقاق القسط النهائي في ديسمبر 
المستثمر  الشراكت  بعض  من  النقدية  بالتدفقات  مضمونة  السندات   .2039
التابعة  والشراكت  الملكية  حقوق  بطريقة  عنها  المحاسبة  يتم  التي  فيها 

للمجموعة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، قامت المجموعة )»من خالل شركة   3 6
تابعة »شركة أكواباور اكبيتال مانيجمينت ليميتد«( بإصدار سندات بإجمالي مبلغ 
أصلي قدره 166.18 مليون دوالر أمريكي. تحمل السندات فائدة ثابتة بنسبة 
3.7% سنوًيا، ويستحق أصل المبلغ السداد على أقساط نصف سنوية متغيرة 
تبدأ اعتباًرا من 31 مايو 2021، ويستحق القسط األخير بتاريخ 27 مايو 2044. 
الشراكت  إلحدى  األجل  طويل  قائم  تسهيل  تمويل  إلعادة  السندات  إصدار  تم 
لتنمية  الثانية  الشعيبة  مشروع  وهي  للمجموعة،  بالاكمل  المملوكة  التابعة 

المياه )»الشعيبة الثانية«(.

نتيجة للمشلكات المرتبطة بكوفيد-19، أدى التأخير في الدفعات التعاقدية -   4 6
بموجب اتفاقية شراء الطاقة - من الجهة المشترية في إحدى الشراكت التابعة 
ديسمبر   31 في  كما  فني  خرق  حدوث  إلى  التابعة«(  )»الشركة  للمجموعة 
التراكمي  المبلغ  بلغ  التمويل.  لمستندات  وفًقا  اإلعسار  إلى  أدى  2020، مما 
المحتجز خالل عام 2020: 42.4 مليون ريال سعودي. مع أن المشروع يستفيد 
تطالب  لم  المشترية،  الجهة  من  المستحقة  المبالغ  على  حكومي  من ضمان 
توصلت  حيث  جزئًيا  المحتجزة  المبالغ  هذه  لتغطية  بالضمان  المشروع  شركة 
المتأخرة  المبالغ  جميع  تسوية  وبالتالي  تسوية  اتفاق  إلى  المشترية  الجهة 

بحلول 30 يونيو 2021.
بتاريخ 9 فبراير 2021، حصلت الشركة التابعة على إعفاء من التعهدات من الجهات المقرضة، اعتباًرا من 31 ديسمبر 2020. ورغم الحصول على اإلعفاء، 
أدى الخرق طبًقا لمستندات التمويل إلى إعادة تصنيف القرض البالغ قدره 1,154.8 مليون ريال سعودي من المطلوبات غير المتداولة إلى المطلوبات 
المتداولة كما في 31 ديسمبر 2020. وطبًقا لإلعفاء الذي تم الحصول عليه، تم إعادة تصنيف رصيد القرض هذا إلى المطلوبات غير المتداولة كما في 

31 مارس 2021. 

عالوة على ذلك، بتاريخ 29 أبريل 2021، أصدرت ذات الشركة التابعة بتأييد من المقرضين إشعار خالف للجهة المشترية بشأن التزامات السداد. يشكل 
الخالف خرًقا للتعهدات بموجب مستندات التمويل. تم إصدار إشعار الخالف للمطالبة بتعويضات األضرار المستقطعة وقدرها 78.5 مليون ريال سعودي 
التجاري  التشغيل  تاريخ  بتاريخ 16 ديسمبر 2017 حتى  المفترض  التشغيل  تلي  التي  للفترة  السعة  المفترضة )مصاريف  السعة  وعدم سداد مصاريف 
للمرحلة األولى في 1 يوليو 2018( وقدرها 84.7 مليون ريال سعودي. نتج عن هذا الخرق إعادة تصنيف القرض البالغ 1,136 مليون ريال سعودي من 

المطلوبات غير المتداولة إلى المطلوبات المتداولة. إن الشركة التابعة بصدد الحصول على تنازل من الجهات المقرضة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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فيما يلي بيان المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة الهامة في نهاية الفترة:

طبيعة إيضاح
العالقة

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

 لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

2021202020212020

المعامالت:

شركات إيرادات
تابعه

530,265391,5121,134,763850,160

مشاريع  أتعاب خدمات
مشتركة

33,73542,17659,51262,591

مشروع إيرادات تمويل
مشترك

19,6388,98826,889  19,095

 مشروع 12أعباء مالية على قرض إلى جهة ذات عالقة
مشترك

6,99010,13813,29624,692

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة بما في ذلك مكافأة 
أعضاء مجلس اإلدارة

7,3084,72115,84912,662

طبيعة العالقةإيضاح
كما في

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

متداولة:
142,743144,910مشروع مشترك)أ(شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

37,85241,557مشروع مشترك )أ(شركة رابغ للكهرباء
48,33347,181مشروع مشترك )أ(شركة الشقيق للمياه والكهرباء
53,75943,462مشروع مشترك)أ(شركة الشعيبة للمياه والكهرباء
13,11512,482مشروع مشترك )أ(شركة مشروع توسعة الشعيبة

116,081113,883مشروع مشترك)أ(شركة هجر إلنتاج الكهرباء
34,83927,607مشروع مشترك)د(شركة ظفار للتشغيل والصيانة

27,654149,158مشروع مشترك)أ(الحسيان للطاقة – المرحلة األولى
7,8507,810مشروع مشترك)د(أكوا باور الواحة الثالثة

13,653  13,438مشروع مشترك)أ(نور للطاقة
9,761  12,170مشروع مشترك)هـ(محطة نقاء لتحلية المياه

34,72821,780مشروع مشترك)أ(، )د(شركة الظهيرة للتوليد
27,05116,872مشروع مشترك)أ(، )د(شركة شيناس للتوليد

1,7601,197مشروع مشترك)د(الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء
31,09837,061مشروع مشترك)أ(يو بي سي رينيوابلز اس.ايه

229889مشروع مشترك)أ(الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية
8,48815,344مشروع مشترك)أ(شركة أكواباور سول أفريقيا بوكبورت سي أس بي باور بالنت ليمتد

9,2752,450مشروع مشترك)أ(، )هـ(شركة هايا للطاقة وتحلية المياه
1,592315مشروع مشترك)د(شركة شمس الظهيرة للتوليد

-36,193مشروع مشترك)هـ(أكواباور سوالر ريزيرف ردستون سوالر تي بي بي
53,14938,289شركات منتسبةجهات ذات عالقة أخرى

711,397745,661

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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طبيعة إيضاح
العالقة

كما في
31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

غير متداولة:

مشروع   )و(الحسيان للطاقة – المرحلة األولى
مشترك

61,61661,612

مشروع )ز(أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت
مشترك

8,87425,046

70,49086,658

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

غير متداولة:

مشروع )ب(شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة
مشترك

769,243773,060

حقوق )ط(شركة المياه والكهرباء القابضة - شركة مساهمة مقفلة
المساهمين

692,416677,966

127,244126,813-)ج(قروض من مساهمي األقلية في شركات تابعة
1,588,9031,577,839

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

متداولة:

مشروع )ح(شركة اكواباور أفريقيا هولدينجز ليمتد
مشترك

21,44221,306

مشروع )ي(أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت
مشترك

24,707-

شركات أخرى
منتسبة

20,69321,974

66,84243,280

تشتمل هذه األرصدة بشكل رئيسي على المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة إلى الشركة الوطنية األولى القابضة )والشركات التابعة أ- 
لها( مقابل خدمات التشغيل والصيانة المقدمة إلى الجهات ذات العالقة بموجب عقود التشغيل والصيانة. في بعض الحاالت، تشتمل هذه 

األرصدة أيًضا على الدفعات المدفوعة مقدًما إلى الجهات ذات العالقة التي ال يوجد تاريخ محدد لسدادها.
 خالل عام 2018، أبرمت شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة اتفاقية قرض قابل للتحويل، بموجبها تم إقراض المبالغ ب- 

المسحوبة بموجب تلك االتفاقية إلى أكواباور جلوبال هولدينغز، شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وذلك من خالل اتفاقية إقراض بين 
المساهمين في المجموعة )»االتفاقية«(. وقد تم إقراض مبلغ قدره 1.361.2 مليون ريال سعودي إلى أكواباور جلوبال هولدينغز ويحمل 
عمولة بمعدل قدره 4.3% سنوًيا عن الثمانية عشر شهًرا األولي و 3.4% بعد ذلك على أصل المبلغ القائم. في 31 ديسمبر 2019 ووفًقا 
للخيار المتاح بموجب االتفاقية، تم تحويل جزء من القرض بلغ 580.65 مليون ريال سعودي مقابل بيع 49٪ من مساهمة المجموعة في 
شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة. باإلضافة إلى ذلك وخالل عام 2020، وافقت المجموعة على مقابل إضافي قدره 7.9 مليون ريال 

سعودي كجزء من التعديالت فيما يتعلق ببيع 49٪ من ملكية المجموعة في شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة.

إن رصيد القرض القائم يستحق السداد خالل 60 شهًرا من االستخدام األول للقرض في حالة عدم التحويل. تم ضمان القرض من قبل 
أكوا باور )أي حق الرجوع إلى أكوا باور(.

ويشمل ذلك ما يلي:ج- 
المحدودة بمبلغ 42.0 مليون ريال سعودي - 1 المتجددة  ايه سي إف للطاقة  الدفع للمساهمين غير المسيطرين في شركة  قرض مستحق 

)2020: 41.6 مليون ريال سعودي(. تستحق القروض السداد في عام 2024، وتحمل عمولة قدرها 5.75% سنوياً.
 قرض مستحق الدفع للمساهمين غير المسيطرين في شركة قطر للطاقة الشمسية بمبلغ 85.2 مليون ريال سعودي )2020: 85.2 مليون 2- 

ريال سعودي(. تستحق القروض السداد في عام 2024، وتحمل عمولة وفًقا لسعر اليبور قدرها +1.3% سنوياً.

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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يمثل الرصيد دفعة مقدمة إلى جهات ذات عالقة وال يوجد تاريخ محدد لسدادها وال تحمل أي عمولة.د- 
يمثل هذا البند مبلغ مستحق لقاء أتعاب التطوير واسترداد التكاليف المتكبدة نيابة عن الشركة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها ه- 

وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
يمثل الرصيد دفعة مقدمة ثانوية إلى جهات ذات عالقة وال يوجد تاريخ محدد لسدادها وال تحمل أي عمولة. وطبًقا لشروط االتفاقية، لن و- 

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

شركة المشروع وفقا التفاقيات التشغيل والصيانة. سوف يستحق هذا المبلغ السداد في 2023. وخالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، 
قامت المجموعة بتجنيب مخصص قدره 3.6 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2020: 28.5 مليون ريال سعودي( بشأن هذا الرصيد.

يمثل هذا البند المبالغ المستحقة الدفع إلى شركة مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية لقاء تحويل تكلفة تطوير ح- 
مشاريع.

خالل عام 2020، أعلنت المجموعة عن توزيعات أرباح لمرة واحدة بقيمة 2،701 مليون ريال سعودي. تم تحويل جزء من توزيعات األرباح ط- 
المعلنة، والمستحق لصندوق االستثمارات العامة السعودي )»المساهم«(، إلى قرض طويل األجل بدون عمولة قدره 901.0 مليون ريال 
مقابل  للمساهم،  التابعة  الشركة  عن  نيابة  القرض،  هذا  تعديل  يمكن  المساهم.  لهذا  بالكامل  مملوكة  تابعة  شركة  خالل  من  سعودي 
االستثمارات المستقبلية في المشاريع المتجددة التي تقوم بها الشركة، بناًء على شروط معينة. سيتم سداد القرض أو تسويته بحلول 31 
ديسمبر 2030 ما لم يتم تمديد فترة السداد أو التسوية بشكل متبادل من قبل الطرفين. سجلت المجموعة هذا القرض بالقيمة الحالية 
للتسديدات النقدية المتوقعة مخصومة باستخدام معدل مناسب ينطبق على القروض طويلة األجل ذات طبيعة مماثلة. تم إثبات الفرق بين 

القيمة االسمية للقرض وقيمته المخصومة كمساهمة أخرى من المساهم ضمن عالوة اإلصدار.

خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، تم إطفاء تكاليف مالية بمبلغ 14.5 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2020: 9.7 مليون ريال 
سعودي( على رصيد القرض القائم.

وهذا يمثل الدفعة المقدمة المستلمة من الشركة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية على حساب خدمات ي- 
التشغيل والصيانة المستقبلية. وسيتم دفعه إلى المورد الخارجي خالل االثني عشر شهًرا التالية.

االحتياطيات األخرى   	
كانت حركة االحتياطيات األخرى كما يلي:

احتياطي تغطية 
مخاطر التدفقات 

النقدية )إيضاح 1-8(

احتياطي 
ترجمة 

العمالت 
األجنبية

الحصة في الدخل الشامل اآلخر للشركات 
المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقًا 

لطريقة حقوق الملكية
)إيضاح 4(

إعادة قياس 
التزامات 
المنافع 
المحددة

اإلجماليأخرى

الرصيد كما في 1 
)1,361,236()27,180()19,185()971,975()29,721()313,175(يناير 2020

)1,437,183(-8,574)1,191,366(23,550)277,941(التغيرات خالل السنة
 الرصيد كما في 31 

)2,798,419()27,180()10,611()2,163,341()6,171()591,116(ديسمبر 2020

الرصيد كما في 1 
يناير 2021

)591,116()6,171()2,163,341()10,611()27,180()2,798,419(

التغيرات خالل 
الفترة

163,506)345(698,873)4,501(-857,533

الرصيد كما في 30 
يونيو 2021

)427,610()6,516()1,464,468()15,112()27,180()1,940,886(

يتعلق هذا البند بشلك رئيسي بالتغيرات في القيمة السوقية ألدوات تغطية   1 8
المخاطر بعد خصم الضريبة المؤجلة المتعلقة بالشراكت التابعة للمجموعة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(



ق-281

الزاكة والضريبة   	

المبالغ المثبتة في الربح أو الخسارة  1 9
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2021202020212020

29,79773,23265,30089,591الزكاة والضريبة الحالية*
)123,056()25,708()80,792()4,925(الضريبة المؤجلة

)33,465(39,592)7,560(24,872الزكاة والضريبة المحملة / )المستردة(
ناقًصا: الضريبة المستردة من العمليات 

المتوقفة
-4,803-4,295

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

24,872)2,757(39,592)29,170(

* تشمل الزكاة والضرائب الحالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مبلغ 10.5 مليون ريال سعودي )30 يونيو 2020: 30.0 مليون ريال 
سعودي( تمثل مخصصات عن ربوط السنوات السابقة.

الشركة

نظراً الستثمار مؤسسة التمويل الدولية في الشركة بتاريخ 17 سبتمبر 2014، يتم محاسبة الشركة عن الزكاة كمنشأة مختلطة في المملكة العربية السعودية 
اعتباراً من 2014. خالل عام 2020، قامت مؤسسة التمويل الدولية ببيع حصتها إلى مساهم سعودي، مما زاد من حصة المساهم السعودي في الشركة 
إلى 100٪. ومع ذلك، لغرض تقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية، استمرت الشركة في االلتزام بواجبها بموجب نظام الزكاة كمنشأة مختلطة لعام 2020. 

بالنسبة لعام 2020، بما أن الشركة مملوكة اآلن بالكامل من قبل مساهمين سعوديين، فإنها تخضع فقط للزكاة.

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية عن كافة السنوات حتى 2020. خالل يوليو 2020، استلمت الشركة ربًطا من هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك )»الهيئة«( يطالب بزكاة إضافية تتعلق بالسنوات من 2009 حتى 2018 والتي دفعت الشركة بشأنها مبلغ 116.0 مليون ريال سعودي الى الهيئة 

وقامت بإنهاء موقفها عن هذه السنوات. لم تقم الهيئة بعد بإجراء ربوط لعامي 2019 و2020.

أكواباور بروجكتس

قامت شركة أكواباور بروجكتس بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية لكافة السنوات حتى عام 2020. قامت الشركة بإنهاء موقفها الضريبي والزكوي لدى 
الهيئة حتى عام 2014.

خالل عام 2020، استلمت الشركة ربًطا من الهيئة لعام 2018 يتضمن مطالبة بزكاة إضافية قدرها 31 مليون ريال سعودي. إضافة الى ذلك، خالل أبريل 
2021، استلمت الشركة ربوًطا من الهيئة للسنوات 2015 حتى 2017 تتضمن المطالبة بزكاة إضافية قدرها 39.7 مليون ريال سعودي. قدمت الشركة 

اعتراًضا على هذه الربوط وقامت باالعتراف بمخصص مناسب تجاه هذه المطالبات بناًء على توصية مستشاري الضرائب.

نوماك السعودية

قامت الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة بتقديم إقراراتها الزكوية عن كافة السنوات حتى 2020. خالل السنوات السابقة، استلمت الشركة ربطين 
زكويين من الهيئة عن السنوات 2008 حتى 2012 و2013 حتى 2016، متضمنة مطالبة بزكاة إضافية قدرها 12 مليون ريال سعودي لهذه السنوات التي 
صدرت ربوط بشأنها. قامت الشركة بتقديم اعتراضات على هذه الربوط وقامت باالعتراف بمخصص مناسب تجاه هذه المطالبات بناًء على توصية 

مستشاري الضرائب.

شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

قامت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية لكافة السنوات حتى عام 2020. أصدرت الهيئة ربطين لألعوام 2007 حتى 
2013 و2017 مطالبة فيها بضريبة وزكاة وضريبة استقطاع إضافية بما في ذلك الغرامات والدفعات المتأخرة. وقد قامت الشركة باالعتراض على كال 

الربطين الصادرين وقامت باالعتراف بمخصص مناسب تجاه هذه المطالبات بناًء على توصية مستشاري الضرائب.

 أخرى

من خالل عملياتها متعددة الجنسيات، تخضع المجموعة للضرائب في دول متعددة حول العالم مع أنظمة ضريبية معقدة. لدى المجموعة أمور مستمرة 
تتعلق بالربوط والضريبية األخرى في مختلف المناطق القضائية التي تعمل فيها. لكن بناًء على أفضل تقديرات اإلدارة، فقد قامت الشركة بتكوين مخصص 

كاٍف لجميع الربوط الضريبية، حيثما كان ذلك مالئًما.

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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اإليرادات   		

 إيضاح
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2021202020212020

خدمات مقدمة
10404,368279,781832,921683,359-1تشغيل وصيانة

10121,601100,117296,080148,417-2خدمات التطوير وإدارة البناء
4,29611,6145,76218,384أخرى

10-3بيع كهرباء
250,077275,882507,751522,052سعة
107,384154,011182,972222,869طاقة

10118,875122,636193,038153,340-5دخل إيجار تمويلي
بيع مياه

10-3 سعة
و4-10

244,586232,708482,152468,841

10-3 انتاج
و4-10

32,25331,34359,39653,599

1,283,4401,208,0922,560,0722,270,861

 انظر االيضاح 15 لالطالع على التوزيع الجغرافي لإليرادات.

والصيانة   1 10 للتشغيل  األولى  الوطنية  الشركة  حققتها  التي  االيرادات  تشتمل 
والصيانة.  التشغيل  وخدمات  الفنية  الخدمات  تقديم  من  المجموعة  وشراكت 
ويشمل ذلك رسوم اتفاقيات الخدمة الفنية بمبلغ 90.6 مليون ريال سعودي 
المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة  ريال سعودي  مليون  أشهر و45.4  لمدة ستة 
في 30 يونيو 2021 )30 يونيو 2020: ستة أشهر 69.6 مليون ريال سعودي 

وثالثة أشهر 35.9 مليون ريال سعودي(.

المقدمة   2 10 المشاريع  تطوير  خدمات  من  المجموعة  حققتها  التي  اإليرادات 
بشأن تطوير المشاريع والتي يتم إثباتها عند اإلغالق المالي للمشروع )وهي 
للمشروع(،  به  المتعهد  التمويل  تحقيق  فيها  يتم  التي  الزمن  من  النقطة 
وكذلك خدمات إدارة المشاريع وخدمات االستشارات وإدارة اإلنشاءات المقدمة 
المشاريع وخدمات  إدارة  إيرادات  إثبات  يتم  المشاريع.  بإنشاء هذه  يتعلق  فيما 
االستشارات وإدارة اإلنشاءات المقدمة فيما يتعلق بإنشاء هذه المشاريع على 

مدى فترة تقديم الخدمة.

يتم االعتراف بالتاكليف المتكبدة على المشاريع قيد التطوير والتي تعتبر مجدية   
أكصل متداول إلى الحد الذي يتم فيه تقييم إماكنية استردادها. بلغت تلكفة بند 
تطوير المشروع كما في 30 يونيو 2021 مبلغ 325.5 مليون ريال سعودي 
بالعائدات  االعتراف  يتم  سعودي(.  ريال  مليون   313.2  :2020 ديسمبر   31(
المستلمة من المشاريع الناجحة التي تزيد عن تسديد تاكليف تطوير المشروع 

خالل الفترة ضمن اإليرادات المحققة من خدمات تطوير المشروع. 

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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الوفاء   3 10 عند  والكهرباء  المحالة  المياه  توريد  عن  الناتجة  اإليرادات  إثبات  يتم 
اإلنتاجية  السعة  إتاحة  عند  السعة  إليرادات  عادًة  ذلك  ويكون  األداء  بالتزامات 
من الطاقة أو المياه المحالة، وللمخرجات أو إيرادات الطاقة عند توصيل المياه 
المحالة والكهرباء، على التوالي، إلى العمالء وفًقا لشروط اتفاقيات شراء المياه 

والطاقة أو اتفاقيات شراء الطاقة أو اتفاقيات شراء المياه.

تشمل إيرادات بيع البخار بمبلغ 198.3 مليون ريال سعودي لفترة الستة أشهر   4 10
و99.9 مليون ريال سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 
)30 يونيو 2020: ستة أشهر 185.8 مليون ريال سعودي وثالثة أشهر 93.3 

مليون ريال سعودي(.

على   5 10 توزيعه  ويتم  العقد  فترة  مدى  على  التمويلي  اإليجار  دخل  إطفاء  يتم 
الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي االستثمار 

القائم للمجموعة بشأن عقد اإليجار.

المتعلق   6 10 الدخل  عرض  تم  أعاله،  الجدول  في  المذكورة  المبالغ  إلى  باإلضافة 
شراكت  لبعض  المقدمة  اإلضافية  الدعم  وخدمات  اإلداري  الدعم  بخدمات 
المجموعة بمبلغ 59.5 مليون ريال سعودي )30 يونيو 2020: 62.6 مليون 

ريال سعودي( كدخل عمليات أخرى.

خسارة انخفاض في القيمة ومصاريف أخرى، صافي   		

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيوإيضاح

2021 202020212020
-60,024-1160,024-1خسارة انخفاض في قيمة الشهرة

32,761-32,761-11-2المسؤولية المجتمعية للشركات

60,02432,76160,02432,761

بالنظر إلى حالة عدم اليقين فيما يتعلق بتجديد بعض اتفاقيات شراء الطاقة   1 11
والمياه، أجرت المجموعة اختبار انخفاض القيمة لبعض وحداتها المولدة للنقد 
الشراكت  تعتبر  للخدمات 2.  براكء  باور  للخدمات 1 وأكوا  براكء  باور  أكوا  وهي 
القيمة  ولتحديد  القيمة  انخفاض  اختبار  ألغراض  النقد  لتوليد  واحدة  كوحدة 
قيد االستخدام. استخدمت المجموعة التدفقات النقدية المخصومة الحتساب 
المبلغ القابل لالسترداد الذي تم توزيع الشهرة عليه، وقدرت أن المبلغ القابل 
لالسترداد اكن أقل من القيمة الدفترية، وبالتالي تم االعتراف بخسارة انخفاض 
في القيمة قدرها 60.0 مليون ريال سعودي )30 يونيو 2020: ال شيء( في 

هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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لدعم   2 11 سعودي  ريال  مليون   52.5 بمبلغ  المجموعة  ساهمت   ،2020 خالل 
الجهود الصحية في المملكة العربية السعودية الحتواء تأثير جائحة كوفيد-19. 
تم استخدام األموال لبناء مستشفى متنقل متاكمل بسعة 100 سرير، وذلك 
بالاكمل ألحد  تابعة مملوكة  إنشاءات محلية، وهي شركة  بالتعاون مع شركة 
المساهمين. تم تزويد المستشفى المتنقل الجديد بالاكمل بالمعدات الطبية 
 30 في  المنتهية  الفترة  خالل  كوفيد-19.  حاالت  لعالج  الالزمة  والتجهيزات 
المبلغ  ريال سعودي وتم دفع  المجموعة 32.8 مليون  يونيو 2020، دفعت 

المتبقي في النصف الثاني من عام 2020.

األعباء المالية، صافي   		

إيضاح
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2021 202020212020
219,076242,581461,169480,460أعباء مالية على القروض

24,1481,70546,40914,475أعباء مالية على خطابات ضمان
6,99010,13813,29624,692 7-1أعباء مالية على قروض من جهة ذات عالقة

16,41224,19433,10228,678أعباء مالية أخرى
266,626278,618553,976548,305

ربح السهم   		

 فيما يلي تحلياًل بالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )باآلالف(:1-31  

لفترة الستة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو
30 يونيو

2021 202020212020
645,763645,763645,763 645,763األسهم العادية المصدرة

645,763645,763645,763645,763المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة

تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض على النحو التالي:  2 13
لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو
لفترة الستة أشهر المنتهية

في 30 يونيو
2021 202020212020

307,847221,024446,885325,649صافي ربح الفترة المتعلق بالمساهمين في الشركة األم
ربح الفترة من العلميات المستمرة المتعلق بالمساهمين في 

الشركة األم
307,847214,056446,885316,729

الربح األساسي والمخفض للسهم العائد للمساهمين في 
الشركة األم )بالريال السعودي(

0.480.340.690.50

الربح األساسي والمخفض للسهم من العمليات المستمرة 
العائد للمساهمين في الشركة األم )بالريال السعودي(

0.480.330.690.49

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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التعهدات وااللتزامات المحتملة   		
كما في 30 يونيو 2021، كان لدى المجموعة التزامات محتملة قائمة على شكل خطابات ضمان وضمانات مشتركة صادرة بشأن التسهيالت البنكية 
لشركات المشاريع وضمانات أداء قدرها 12.85 مليار ريال سعودي )31 ديسمبر 2020: 11.34 مليار ريال سعودي(. يشتمل الرصيد أيضاً على حصة 

المجموعة في التزامات الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

فيما يلي تحلياًل لاللتزامات المحتملة كما بتاريخ إعداد القوائم المالية:

كما في
30 يونيو 2021

كما في
31 ديسمبر 2020

5,595,4525,104,362األوراق المالية الخاصة باألداء والتطوير واعتمادات مستندية لدعم اإلنجاز
4,280,2903,803,049ضمانات بشأن قروض مرحلية واعتمادات مستندية

1,564,0361,082,764ضمانات بالنيابة عن المشاريع المشتركة والشركات التابعة
1,214,5341,146,903حساب احتياطي خدمة الدين واعتمادات مستندية احتياطية

152,793154,022ضمانات العروض لمشاريع في مرحلة التطوير
42,24053,760ضمانات التسهيالت الممولة للمشاريع المشتركة

12,849,34511,344,860

باإلضافة إلى االلتزامات المفصح عنها أعاله، التزمت المجموعة أيًضا بالمساهمة بمبلغ 131.0 مليون ريال سعودي في حقوق ملكية شركة مستثمر فيها 
بطريقة حقوق الملكية.

كما أن لدى المجموعة التزام قرض بمبلغ 592.9 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بتسهيالت تمويل الميزانين التي تم الحصول عليها من قبل بعض شركات 
مقرضي  مع  المجموعة  تدخلها  التي  المتناسقة  والبيع  الشراء  خيارات  بسبب  القرض  التزام  ينشأ  الملكية.  بطريقة حقوق  فيها  المستثمر  المجموعة 
التسهيالت. يتم االعتراف بااللتزامات المتعلقة ببعض خيارات الشراء والبيع األخرى ضمن المطلوبات غير المتداولة والمتداولة بمبلغ 296.1 مليون ريال 

سعودي )31 ديسمبر 2020: 290.9 مليون ريال سعودي( و11.25 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2020: 11.25 مليون ريال سعودي( على التوالي.

عالوة على ذلك، فيما يتعلق بمحطة توليد الكهرباء المستقلة التي تحتفظ بها إحدى شركات المجموعة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، أبرمت 
المجموعة اتفاقية توريد الفحم طويلة األجل مع مورد طرف ثالث حيث التزمت المجموعة بتغطية الفرق أو أخذ زيادة الفائض بين سعرين متفق عليهما مع 
مورد الفحم خالل فترة تشغيل محطة توليد الكهرباء المستقلة البالغة 25 عاًما. وفًقا لالتفاقية، فإن أي فرق بين سعرين متفق عليهما )أي السعر بموجب 
اتفاقية توريد الفحم مقارنة باألسعار الفعلية لمورد الفحم المتفق عليها بشأن مصادر هذا الفحم( قد تكون المجموعة ملزمة بدفعه عند شراء الفحم. يتم 
تحديد أسعار الفحم ذات الصلة على أساس تجاري مع اإلشارة إلى مؤشرات أسعار معينة للفحم والتي تعمل كمرجع سوقي لتجارة الفحم في أوروبا وآسيا.

كما تلتزم المجموعة بالمساهمة بمبلغ 75.0 مليون ريال سعودي في مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات في أوزبكستان خالل عامي 2021 و2022.

في إحدى الشركات التابعة للمجموعة، وهي الشركة المركزية لتوليد الكهرباء، طالب مورد الوقود )»مصفاة البترول األردنية«( بمبلغ قدره 596.1 مليون 
ريال سعودي )31 ديسمبر 2020: 582.4 مليون ريال سعودي( كعمولة على تأخر سداد فواتير الوقود الشهرية. تنص اتفاقية توريد الوقود المبرمة مع 
المورد على أنه يحق للمورد الحصول على عمولة نتيجة التأخر في سداد الفواتير غير المسددة وذلك بعد 45 يوًما من تاريخ الفاتورة. ومع ذلك، فإن المادة 
)13-3( من اتفاقية توريد الوقود تنص أيًضا على أن الشركة المركزية لتوليد الكهرباء غير مسؤولة عن عدم األداء بموجب اتفاقية توريد الوقود، وأنها ال 
تعتبر متأخرة في السداد وذلك بالقدر الذي يكون فيه عدم األداء أو التأخر في السداد ناتج عن الجهة المشترية )»الشركة الوطنية للكهرباء«(. ونظًرا ألن 
التأخر في سداد مدفوعات الوقود للموّرد ناتج عن التأخر في استالم إيرادات الوقود من الشركة الوطنية للكهرباء، فإن المورد، بموجب العقد، ليس لديه 
أي أساس للمطالبة بأي عمولة تأخير من الشركة المركزية لتوليد الكهرباء. وعليه، ترى اإلدارة ومستشارها القانوني المستقل بأنه وفًقا لشروط اتفاقية 
توريد الوقود الموقعة بين المورد والشركة المركزية لتوليد الكهرباء، فإن المورد ليس لديه أي أساس تعاقدي للمطالبة بهذه المبالغ. وبالتالي، لم يجنب 

أي مخصص لها في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

إضافة الى ما ذكر أعاله، للمجموعة موجودات ومطلوبات محتملة متعلقة ببعض األمور المتنازع عليها، بما في ذلك الدعاوى المقدمة من المقاولين 
وضدهم وعمليات التحكيم التي تنطوي على مجموعة متنوعة من القضايا. تنشأ هذه االحتماالت في سياق العمل العادي. ومن غير المتوقع أن ينتج عن 

هذه الحاالت المحتملة أي تعديالت جوهرية.

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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القطاعات التشغيلية   		
 تبين للمجموعة أن لجنة اإلدارة، برئاسة الرئيس التنفيذي، هي صانع القرار الرئيسي للقطاعات التشغيلية وذلك وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 8: 

»القطاعات التشغيلية«

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، قامت المجموعة بتعديل قطاعاتها التشغيلية التي يتم رفع تقارير بشأنها. تماشياً مع تركيزها المستمر على 
البيئة واالستدامة، ال تزال المجموعة تشهد نمًوا متزايًدا في قطاع الطاقة المتجددة. نتج عن ذلك تغير في المعلومات المقدمة بانتظام إلى صانع القرار 
الرئيسي للقطاعات التشغيلية والتي تتضمن معلومات منفصلة عن نتائج أنشطة الطاقة المتجددة وكذلك أعمال تحلية المياه الحرارية مجتمعة. يتم 
استخدام هذه المعلومات التخاذ قرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها لكل قطاع ولتقييم األداء القطاعي. تعمل المجموعة على مزيد من التنقيح 

والمراجعة لمعلومات القطاعات التشغيلية بما في ذلك تخصيص األصول غير الملموسة على قطاعات التشغيل.

تنسب اإليرادات إلى كل قطاع تشغيلي بناًء على نوع المحطات أو المعدات التي يتم الحصول منها على اإليرادات. إن السياسات المحاسبية للقطاعات 
التشغيلية هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة. تم استبعاد جميع المعامالت بين شركات المجموعة ضمن القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها 
بشكل مناسب. لم تكن هناك مبيعات بين القطاعات خالل السنوات المعروضة أدناه. فيما يلي تفاصيل القطاعات التشغيلية التي يتم رفع تقارير بشأنها:

التحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح - 1
العكسي

يشير مصطلح التحلية الحرارية إلى محطات الطاقة والمياه التي تستخدم الوقود األحفوري )النفط والفحم والغاز( 
كمصدر رئيسي للوقود لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه، في حين تشير تحلية المياه إلى محطات تحلية المياه بالتناضح 
والتشغيل  واالستثمار  التطوير  )أي  التشغيلي  القطاع  عمل  لدورة  األربعة  المراحل  جميع  القطاع  يشمل  العكسي. 
والتحسين(. وتشمل هذه المحطات محطات توليد الطاقة المستقلة، ومحطات تحلية المياه بالتناضح العكسي المستقلة.

 مصادر الطاقة المتجددة- 2
ويشمل ذلك خط أعمال المجموعة الذي يتكون من المحطات الكهروضوئية ومحطات الطاقة الشمسية المركزة 
واالستثمار  التطوير  )أي  التشغيلي  القطاع  عمل  لدورة  األربعة  المراحل  جميع  القطاع  يشمل  الرياح.  ومحطات 

والتشغيل والتحسين(.

تشمل بعض أنشطة إدارات الشركة والبنود األخرى التي لم يتم تخصيصها إلى القطاعات التشغيلية التي يتم رفع  أخرى- 3
تقارير بشأنها ونتائج أعمال إعادة التأمين في أكوا باور.

القطاعات التشغيلية )تتمة(   -15
المؤشرات الرئيسية حسب القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

2021 202020212020
976,368932,9212,050,6191,862,832التحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح العكسي

302,776263,557503,691389,645مصادر الطاقة المتجددة
4,29611,6145,76218,384أخرى

1,283,4401,208,0922,560,0722,270,861إجمالي اإليرادات
دخل العمليات قبل خسارة  االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى

583,580579,3851,094,446970,369التحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح العكسي
207,370114,711285,181138,379مصادر الطاقة المتجددة

4,75411,5325,82918,196أخرى

795,704705,6281,385,4561,126,944اإلجمالي*

 إيرادات / )مصاريف( عمليات الشركات غير الموزعة
)272,035()287,097()174,773()167,412(مصاريف عمومية وإدارية

)11,047()9,637()2,183(3,951استهالك وإطفاء
-)43,308(-)8,672(مخصص برنامج الحوافز طويلة األجل

)9,403(-)9,403(-تكاليف إعادة هيكلة
14,42721,21528,89734,274دخل عمليات أخرى

637,998540,4841,074,311868,733إجمالي دخل العمليات قبل خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى

* إجمالي الدخل التشغيلي للقطاع ال يتوافق بالضرورة مع قائمة الربح أو الخسارة حيث إنها تستند إلى المعلومات المقدمة إلى لجنة اإلدارة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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القطاعات التشغيلية )تتمة(   -15
المؤشرات الرئيسية حسب القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها )تتمة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

2021 202020212020
ربح القطاعات

490,946459,815862,029724,895التحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح العكسي
110,03560,930128,753586مصادر الطاقة المتجددة

4,73211,5325,80718,196أخرى
605,713532,277996,589743,677اإلجمالي  

تسوية ربح السنة من العمليات المستمرة
)272,035()287,097()174,773()167,412(مصاريف عمومية وإدارية

-)60,024(-)60,024(انخفاض قيمة الشهرة في الشركات التابعة
عكس قيد االنخفاض في قيمة شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها 

وفقاً لطريقة حقوق الملكية
--30,000-

-)43,308(-)8,672(مخصص برنامج الحوافز طويلة األجل
)32,761(-)32,761(-مساهمة في المسؤولية االجتماعية للشركات

)30,000()10,500()30,000(-مخصص الزكاة والضريبة المتعلق بربوط سنوات سابقة
)22,600()3,600()22,600()1,900(مخصص/ خصم بشأن المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة

)9,403(-)9,403(-تكلفة إعادة هيكلة
24,651-24,651-مكاسب إعادة قياس الخيارات

-)14,450(-)7,553(أثر الخصم على القرض من شركة تابعة لمساهم
-)7,648(-131خسارة استبعاد/ شطب ممتلكات وآالت ومعدات

)52,147()149,897()22,733()66,179(استهالك وإطفاء*
14,42721,21528,89734,274دخل عمليات أخرى

35,68118,14241,89232,604إيرادات أخرى
)26,475()48,381()18,853()20,816(أعباء مالية وخسائر تحويل عمالت أجنبية، صافي

)29,684()16,603()24,864()13,835(زكاة وضريبة محملة

309,561260,298455,870360,101ربح السنة من العمليات المستمرة

* يشمل قسط االستهالك اإلضافي وقدره 140.3 مليون ريال سعودي )30 يونيو 2020: 41.3 مليون ريال سعودي( نتيجة تعديل العمر اإلنتاجي لبعض 
الموجودات ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات.

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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القطاعات التشغيلية )تتمة(   -15
التركز الجغرافي

يقع المركز الرئيسي للشركة في المملكة العربية السعودية. تم أدناه بيان التركز الجغرافي إليرادات المجموعة وممتلكاتها وآالتها ومعداتها.

 اإليرادات من العمليات المستمرة 
الممتلكات واآلالت والمعداتوالمتوقفة

31 ديسمبر 302020 يونيو 302021 يونيو 302020 يونيو 2021
1,147,7971,063,6009,960,2329,831,278المملكة العربية السعودية

307,450366,665545,128570,190سلطنة ُعمان
297,274287,4612,086,0792,193,676األردن

301,346225,55954,51255,350المغرب
389,677258,90060,34964,653االمارات العربية المتحدة

--23,35820,240جنوب أفريقيا
-867,213--أوزبكستان

93,17093,07336,45817,193باقي دول العالم
2,560,0722,315,49813,609,97112,732,340

معلومات عن العمالء الرئيسيين

خالل الفترة، يشّكل ثالثة عمالء )2020: ثالثة عمالء( بشكل فردي أكثر من 10٪ من إيرادات المجموعة. كانت أرقام اإليرادات ذات الصلة لهؤالء العمالء 
الرئيسيين، والتي قد تختلف هويتها حسب الفترة، على النحو التالي:

لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

20212020

576,491555,353العميل أ
297,275287,460العميل ب
278,108237,448العميل ج

تتعلق اإليرادات من هؤالء العمالء بالتحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح العكسي ومصادر الطاقة المتجددة للقطاعات التشغيلية التي يتم رفع تقارير 
بشأنها.

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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القيمة العادلة لألدوات المالية   		
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في السوق 

بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تتم إما:

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

 إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.

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

القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(   -16
عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تقوم المجموعة باستخدام بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر المستطاع. يتم تصنيف القيمة العادلة 

إلى مستويات مختلفة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة بناء على المدخالت المستخدمة في طرق التقويم على النحو التالي:

المستوى 1 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 	
المستوى 2 : مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات إما بصورة  	

مباشرة )أي، األسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي، المشتقة من األسعار(.
المستوى 3 : مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تتم بناء على بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(. 	

يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة 
العادلة. وال يتضمن ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب 
العادلة ستكون مؤهلة لتصنيف  بالقيمة  التي لم يتم قياسها  العادلة للموجودات والمطلوبات  القيمة  العادلة. تقييم اإلدارة هو أن  القيمة  بشكل معقول 

المستوى 2.

القيمة 
الدفترية

القيمة العادلة

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

كما في 30 يونيو 2021

المطلوبات المالية
478,912-478,912-478,912القيمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطية المخاطر

23,827,447-23,265,5983,566,84620,260,601قروض وتسهيالت طويلة األجل

كما في 31 ديسمبر 2020

المطلوبات المالية
710,373 -710,373 -710,373القيمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطية المخاطر

19,110,926 - 19,619,9003,648,43915,462,487 قروض وتسهيالت طويلة األجل
 تم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى بأنها تقارب القيمة الدفترية نظراً إلعادة تسعيرها المتكرر أو طبيعتها قصيرة األجل.

تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي تعادل تقريباً قيمتها الدفترية حيث أن عقد اإليجار يتعلق بطبيعة متخصصة 
للموجودات، وبموجبها فإن القيمة الدفترية لصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي تمثل أفضل أساس الحتساب قيمته العادلة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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األمور الهامة خالل الفترة   		

استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد )»كوفيد-19«(، الذي تسبب في   1 17
تعطل النشاط االقتصادي على مستوى العالم، قامت المجموعة بتنفيذ برامج 
وقائية نشطة في مواقعها وخطط طوارئ من أجل تقليل المخاطر المتعلقة 
صحة  من  والتأكد  التجارية  العمليات  استمرارية  على  والحفاظ  بكوفيد-19، 

وسالمة موظفيها.

العمليات  على  لكوفيد-19  العام  التأثير  بتقييم  اإلدارة  قامت  الفترة،  خالل   
واألعمال التجارية الخاصة بالمجموعة، وأخذت بعين االعتبار مجموعة من العوامل 
بما في ذلك التأثيرات على سلسلة اإلمداد، والطاقة التشغيلية/ توليد الطاقة 
الموظفين  وصحة  اإلمداد،  سلسلة  في  اإلضافية  والتاكليف  محطاتها،  في 
وسالمتهم. وبناًء على هذا التقييم، لم يلزم إجراء تعديالت جوهرية في هذه 
القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021. 
في  مستقبلي  تغيير  أي  عن  يترتب  قد  المستمر،  التأكد  عدم  ضوء  في  لكن 
للموجودات  الدفترية  القيم  تعديل جوهري على  إجراء  والتقديرات  االفتراضات 
و/ أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في الفترات المستقبلية.  ستواصل اإلدارة 
تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية التي قد تؤثر على النتائج المالية 

المستقبلية والتدفقات النقدية والمركز المالي للمجموعة.

العربية   2 17 المملكة  في  المالية  السوق  هيئة  وافقت   ،2021 يونيو   30 بتاريخ 
السعودية على طلب الشركة بشأن طرح 81.199.299 سهًما من خالل طرح 
عام أولي، والتي سيتم طرحها من خالل زيادة رأسمال الشركة. وسيتم اإلعالن 

عن نشرة إصدار الشركة في الوقت المناسب.

من   3 17 يتألف  حوافز  برنامج  على  اإلدارة  مجلس  وافق   ،2021 مارس   30 بتاريخ 
األسهم والمنافع النقدية )»الخطة«( للموظفين المؤهلين تستحق الدفع عند 
اإلدراج الناجح للشركة في السوق المالية مع مراعاة شروط األداء األخرى. وبتاريخ 
13 يونيو 2021، وافق المساهمون في الشركة على البرنامج. لم يتم إثبات أي 
مخصصات في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة حيث لم يتم منح 
مزايا البرنامج للموظفين المؤهلين ولم يتم بعد تخصيص مزايا نقدية أو منح 
أسهم بموجب البرنامج أو الموافقة عليها من قبل اللجنة الفرعية المعينة من 

قبل مجلس اإلدارة.

خالل الفترة، وافق مجلس اإلدارة على برنامج حوافز نقدية طويل األجل، والتي   4 17
الحوافز طويل  برنامج  يغطي  العليا.  اإلدارة  أفراد موظفي  لبعض  منحها  تم 
األجل فترة تسع سنوات إجمااًل اعتباًرا من 1 يناير 2020، ويتألف من ثالث فترات 
أداء منفصلة لك منها ثالث سنوات. سيتم منح الماكفآت النقدية وفًقا لبرنامج 
الحوافز طويل األجل في نهاية لك فترة أداء تخضع لتحقيق شروط األداء. وعليه، 
تم إثبات مخصص قدره 43.3 مليون ريال سعودي ضمن المصاريف العمومية 
واإلدارية تمثل فترات األداء لعام 2020 وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
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شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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األحداث الالحقة   		
اعتباًرا من 31 يوليو 2021، ستحتفظ شركة أكوا باور إلعادة التأمين )شركة تابعة مملوكة بنسبة 100٪ للمجموعة( بالمخاطر في بعض برامج إعادة 
التأمين، مع إجمالي متراكم ألقصى تعرض يصل إلى 37.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الوثيقة حتى 30 يوليو 2022، وبحد أقصى 9.4 مليون ريال 

سعودي لكل حادث أو مطالبة. 

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

اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة   		
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة والموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ×× ×× 1442هـ )الموافق ×× ×× 2021(.
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