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المالیة  القوائم مراجعة حول التقریر

الرأي 
  ٣١  في  كما   المالي  المركز  قائمة  على  تشتمل  والتي  ،")الشركة("  والطاقة  المیاه  لتقنیة  الخریف  لشركة  المالیة  القوائم  راجعنا   لقد

  للسنة   النقدیة   التدفقات  وقائمة  الملكیة  حقوق  في   التغیرات  وقائمة  اآلخر،   الشامل  الدخلوالخسارة   أو  الربح  وقائمة  ، ٢٠٢١  دیسمبر
. الھامة المحاسبیة للسیاسات ملخصاً  ذلك في بما المالیة، بالقوائم المرفقة واإلیضاحات التاریخ،  ذلك في المنتھیة

  ، ٢٠٢١  دیسمبر  ٣١  في  كما   للشركة  المالي  المركز  الجوھریة،  النواحي   كافة  من  بعدل،  تظھر  المرفقة  المالیة  القوائم  أن  رأینا،  في
 العربیة   المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقریر   الدولیة  للمعاییر  وفقاً   التاریخ  ذلك  في  المنتھیة  للسنة  النقدیة  وتدفقاتھا  المالي  وأدائھا 

. والمحاسبین للمراجعین السعودیة الھیئة من المعتمدة األخرى واإلصدارات والمعاییر السعودیة

الرأي  أساس
  توضیحھا  تم  المعاییر  تلك  بموجب  مسؤولیتنا   إن.السعودیة  العربیة  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعة  الدولیة  للمعاییر  وفقا   مراجعتنا   تمت
 المھنة   وآداب  سلوك  لقواعد  وفقا   الشركة  عن  مستقلون  إننا .تقریرنا   في  المالیة  القوائم  مراجعة  حول  المراجع  مسؤولیات  قسم  في

  لتلك  وفقا  األخرى األخالقیة بمسؤولیاتنا  التزمنا  أننا  كما  المالیة، للقوائم بمراجعتنا  الصلة ذات  السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة
.رأینا  إلبداء أساس لتوفیر ومالئمة كافیة علیھا  حصلنا  التي المراجعة أدلة أن باعتقادنا .القواعد

للمراجعة  الرئیسة األمور
  للفترة   المالیة  للقوائم  مراجعتنا   عند  البالغة  األھمیة  لھا  المھني،  حكمنا   بحسب  كانت،  التي  األمور  تلك  ھي  للمراجعة  الرئیسة  األمور  ان

  منفصالً   رأیاً   نقدم  وال  حولھا،  المراجع  رأي  تكوین  وعند  ككل،  المالیة  للقوائم  مراجعتنا   سیاق  في  األمور  ھذه  تناول  تم  وقد.الحالیة
.معالجتھ وكیفیة الرئیسیة المراجعة أمور  من أمر لكل وصف یلي وفیما .األمور  تلك في

  یتعلق  ما   ذلك   في  بما  تقریرنا،  في  المالیة القوائم  مراجعة  حول  المراجع  مسؤولیات  قسم في توضیحھا   تم التي  بمسؤولیاتنا  التزمنا  لقد
.المالیة  القوائم  في  جوھریة  تحریفات  وجود  لمخاطر تقویمنا   على للرد  صممت  بإجراءات  القیام  مراجعتنا   شملت  علیھ،.األمور  بھذه
  المالیة   القوائم  عن  المراجعة  في  لرأینا   أساًسا   توفر  أدناه،  األمور  لمعالجة  المتبعة  اإلجراءات  ذلك  في  بما   مراجعتنا،  إجراءات  نتائج  إن

.المرفقة
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) تتمة(  للمراجعة الرئیسة األمور

مراجعتنا  أثناء األمر ھذا معالجة كیفیةللمراجعة يالرئیس األمر

اإلیرادات إثبات

 ما  أخرى،  أمور  بین  من  بھا، قمنا  التي  المراجعة  إجراءات  تضمنت
: یلي

أل فھم  على  ب  الداخلیة  الرقابة  نشطةالحصول    إثبات المتعلقة 
.الرئیسیة فعالیة الضوابط واختبار اإلیرادات

،اإلیرادات التي یتم    المبیعات  عقودل  ،على أساس العینة  تقییم
. ١٥  المالي للتقریر الدولي اری لمعالمحاسبة عنھا وفقاً ل

٣١  في  المنتھیة  للسنة  اإلیراداتعقود    جدول  على  الحصول  
. العام األستاذ دفتر مع ومطابقتھ ٢٠٢١ دیسمبر

 كانت  إذا  ما   لتقییم  العقود  العینة،  أساس  على  بمراجعة،  قمنا 
  یتم   الذي  الحساب التفصیلي المتعلق بالسلع والخدمات  مع  تتفق
. ا فیھ  النظر

اإلیرادات  المختارة  للعینة  بالنسبة عقود    بإعادة   قمنا   ،من 
ومقارنتھا بالحسابات    ،وفًقا لنسبة اإلنجاز  اإلیرادات  سابتح ا

. التي أجرتھا اإلدارة

  تقییم التقدیرات واالفتراضات التي أجرتھا اإلدارة فیما یتعلق
بالعقود المتوقع خسارتھا.

عمالءال  من  تأكیدات  طلب  خالل  من  المدینة  الذمم  اختبار 
  قبل   من  المعتمدة  الفواتیر  تسویةمطابقة  وللشركة    الرئیسیین
.السنة نھایة  في المدینة الذمم  أرصدة مقابل العمالء

تقییم مدى كفایة اإلفصاحات المعنیة الواردة في القوائم المالیة  .

  طریقة   باستخدام  العقود  إیرادات  بإثبات  الشركة  تقوم
  التي   النسبةحسب    اإلنجاز  نسبة  تحدید  یتم.اإلنجاز  نسبة
  البضاعة   لقیمة  المباشر  القیاس  أساس  على  قیاسھا   یتم
  وذلك   تاریخھ  حتى  العمیل  إلى  المحولة  الخدمات  أو

  بھا  المتعھد  الخدمات  أو  البضاعة  إجمالي  إلى  بالنسبة
.العقد بموجب

  األمور   أحد  اإلنشاءات  عقد  بشأن  اإلیرادات  إثبات  یعتبر
 نسبة  تحدید  عند  الھامة  األحكام  ممارسة  یتم  حیث  الھامة
  وإجمالي  المحولة، والخدمات البضاعة وحجم ،زاإلنجا 

  استرداد   إمكانیة  إلى  باإلضافة  المقدرة،  العقود  إیرادات
 عقود  بشأن  اإلیرادات  إثبات  یتضمن.العقد  مشاریع

  إجراء   لألعمال،  التعاقدیة  للطبیعة  نظًرا  اإلنشاءات،
  التي   اإلنجاز  نسبة  حساب  یشمل  وھذا.الھامة  األحكام
  تقدیر   عند.  إثباتھا   المقرر  اإلیرادات  كمیة  على  تؤثر

  االعتبار   بعین  اإلدارة  تأخذ  إثباتھا،  سیتم  التي  اإلیرادات
  األخرى   واألطراف  العمالء  واعتماد  السابقة  الخبرة

.ذلك ینطبق حیثما  المستقلة،

 للمراجعة  الرئیسة  االمور  من  األمر  ھذا  اعتبرنا   لقد
 من  المحولة  والخدمات  البضاعة  قیمة  تقدیر  یتم  حیث
 العقود  تمتد  قد  حیث  األحكام  بعض  وتتضمن  اإلدارة   قبل
.المحاسبیة الفترات من عدد

  في   المثبتة  اإلنشاءات  عقود  إیرادات  عن  اإلفصاح  یتم
  القوائم   حول)  ٢٢(  االیضاح  في  الخسارة  أو  الربح
.التوالي على المالیة،

 الھامة  المحاسبیة  السیاسات  ملخص  إلى  الرجوع  الرجاء
  عن   واإلفصاح)  ھـ-٢-٢  إیضاح(  المالیة   القوائم  حول

).٢٢ إیضاح( الصلة ذات اإلیرادات
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٢٠٢١ لعام  للشركة السنوي التقریر في الواردة األخرى المعلومات 
 مراجع   وتقریر  المالیة  القوائم  بخالف  ،٢٠٢١  لعام  للشركة  السنوي  التقریر  في  الواردة  المعلومات  على  األخرى  المعلومات  تشتمل

 السنوي   التقریر  یكون  أن   المتوقع  ومن.السنوي  تقریرھا   في  األخرى  المعلومات  عن  المسؤولة  ھي   اإلدارة  إن .حولھا   الحسابات
. الحسابات مراجع تقریر تاریخ بعد لنا  متوفر ٢٠٢١ لعام للشركة

.حولھا  التأكیدي االستنتاج أشكال من شكل أي ُنبدي ولن األخرى، المعلومات تلك المالیة القوائم  حول رأینا  یغطي ال

 القیام   وعند  ،عندما تكون متاحة  أعاله  إلیھا   المشار  األخرى  المعلومات  قراءة  ھي  مسؤولیتنا   فإن  المالیة،  للقوائم  مراجعتنا   وبخصوص
  التي   المعرفة  مع  أو  المالیة،  القوائم  مع  جوھري  بشكل  متسقة  غیر  األخرى  المعلومات  كانت  إذا  ما فی  الحسبان  في  األخذ  یتم  بذلك

.جوھري بشكل محرفة  أنھا   أخرى بطریقة یظھر أو المراجعة،  خالل علیھا  حصلنا 

  األمر   عن  باإلبالغ  مطالبین  نكون  فإننا   جوھري،  تحریف  وجود  لنا   تبین  إذا  ،٢٠٢١  لعام  للشركة  السنوي  التقریر  نقرأ  وعندما 
.بالحوكمة للمكلفین

المالیة   القوائم حول بالحوكمة  والمكلفین اإلدارة مسؤولیات 
 العربیة  المملكة  في المعتمدة المالي للتقریر الدولیة للمعاییر وفقا  عادل  بشكل وعرضھا  المالیة  القوائم  إعداد عن مسؤولة اإلدارة  إن

و   الشركات  نظام  ألحكام  ووفًقا   والمحاسبین   للمراجعین  السعودیة  الھیئة  من  المعتمدة  األخرى  واإلصدارات  والمعاییر  السعودیة،
  عن  ناتج جوھري تحریفٍ  من خالیة مالیة قوائم  إلعداد ضروریة  اإلدارة  تراھا   التي الداخلیة  الرقابة وعن ،للشركة األساسيالنظام  
. خطأ  أو غش

  واإلفصاح  االستمراریة  لمبدأ وفقا  العمل  في االستمرار على الشركة مقدرة تقویم عن مسؤولة اإلدارة فإن المالیة، القوائم إعداد عند
 لدى   نیة  ھناك  تكن   لم  ما   المحاسبة،  في  االستمراریة  مبدأ  وتطبیق  االستمراریة،  بمبدأ   العالقة  ذات  األمور  عن  مالئم،  ھو  حسبما 
. ذلك بخالف مالئم خیار  ھناك لیس أو عملیاتھا   إیقاف أو الشركة لتصفیة  اإلدارة

.الشركة في المالي  التقریر إعداد عملیة على اإلشراف عن مسؤولون بالحوكمة المكلفین إن

المالیة  القوائم مراجعة حول المراجع مسؤولیات 
  خطأ،   أو  غش  عن   ناتج   جوھري  تحریفٍ   من  خالیة   ككل  المالیة  القوائم   كانت  إذا  فیما   معقول  تأكید   على   الحصول  في   أھدافنا   تتمثل

  المراجعة   أن  على  ضماناً   لیس  أنھ  إال  التأكید،  من  عالٍ   مستوى   ھو  المعقول  التأكید  إن.رأینا   یتضمن  الذي  المراجع  تقریر  وإصدار
.موجود  جوھري  تحریفٍ   عن   دائماً   ستكشف  السعودیة العربیة  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعة  الدولیة للمعاییر  وفقا  بھا  القیام  تم  التي 
  ستؤثر  أنھا  توقع یمكن معقول بشكل كان إذا  مجموعھا، في أو بمفردھا  جوھریة، وُتَعد خطأ، أو غش عن التحریفات تنشأ  أن یمكن
. المالیة القوائم ھذه على بناءً  المستخدمون یتخذھا  التي االقتصادیة القرارات على

 على   ونحافظ  المھني  الحكم نمارس  فإننا   السعودیة،  العربیة  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعة  الدولیة للمعاییر  وفقا   المراجعة  من  وكجزء
:بـ نقوم كما .المراجعة خالل  المھني الشك نزعة

إجراءات   وتنفیذ   وتصمیم  خطأ،  أو غش  عن   ناتجة  كانت  سواء  المالیة  القوائم  في جوھریة  التحریفات مخاطر  وتقویم  تحدید  
 عدم   خطر  ویعد.رأینا   إلبداء  أساس  لتوفیر  ومالئمة   كافیة  مراجعة  أدلة  على  والحصول  المخاطر،  تلك  لمواجھة  مراجعة
  تزویر   أو  تواطؤ  على  ینطوي  قد  الغش  ألن  الخطأ،  عن  الناتج  الخطر  من  أعلى  الغش  عن  ناتج  جوھري  تحریف  اكتشاف

. الداخلیة الرقابة إلجراءات تجاوز أو مضللة إفادات أو متعمد حذف أو
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شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
سعودیة) (شركة مساھمة 

إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٩

الشركة حولمعلومات -١

بموجبالسعودیةالعربیةبالمملكةالریاضفيمسجلةسعودیة، مساھمةشركة("الشركة")،  والطاقةالمیاهلتقنیةالخریفشركة
في للشركةالمسجلالمكتبیقع).١٩٩١سبتمبر١ھـ (الموافق  ١٤١٢صفر٢٢وتاریخ ١٠١٠٠٨٥٩٨٢رقمالتجاريالسجل
.الریاض-العزیزعبدالملكطریق

والمیكانیكیة الصناعیةواألعمالالمبانيومقاوالتالطرقوأعمالوصیانتھا الصحيوالصرفالمیاهأعمالالشركةتزاول
من والتخلصوالمطاراتوالمستشفیاتالطبیةالمراكزوصیانةوتشغیلونظافةوالمبانيالمدنونظافةوالبحریةوااللكترونیة

إبراھیم الخریف الشركة عبدهللاشركة مجموعة الخریف ھي الشركة األم وتمثل شركة أبناء  إن.البیئيالتلوثومكافحةالنفایات
القابضة النھائیة. 

بطرح للشركةاألوليالعامالطرحخطةعلىالشركةإدارةمجلسوافق)،  ٢٠٢٠یونیو٧(الموافق  ھـ١٤٤١شوال١٥بتاریخ
في وإدراجھا المالیةالسوقھیئةلدىالمالیةاألوراقوتسجیلطلبتقدیمطریقعناألوليالعاملالكتتابالشركةأسھممن٪ ٣٠

(تداول). السعودیةالمالیةالسوق

(الموافق  ١٤٤٢األولىجمادى١٦وبتاریخ  طرح علىالموافقةعن المالیةالسوقھیئةأعلنت)،  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ھـ 
في الشركةأسھمتداولبدأ٢٠٢١مارس١وبتاریخ.الشركةأسھممن٪)  ٣٠(یمثلما وھوالعاملالكتتابسھم٧٬٥٠٠٬٠٠٠

.تداول

عملیات تبدأأنالمتوقعمن.العراقفيجدیدفرعبتأسیسالشركةقامت)،  ٢٠٢١سبتمبر١٢ھـ (الموافق ١٤٤٣صفر١٢بتاریخ
.٢٠٢٢عاممناألخیرالربعفيالفرعھذا

. ٢٠٢٢اإلدارة مشروعا مشتركا جدیدا مع طرف ثالث، والذي سیبدأ أنشطتھ خالل عام بعد نھایة العام، أنشأت 

- :التالیةھذه القوائم المالیة على أنشطة الشركة الواردة أعاله وفروعھا تشتمل

التجاري السجلتاریخالفرع للفرع التجاريالسجلرقم

ھـ ١٤٣٨األولىجمادى٢٢الریاض ١٠١٠٤٦٨٢١٠
ھـ ١٤٤١الثانيربیع٧الریاض ١٠١٠٦١٥٧٤٧
ھـ ١٤٤٠رمضان٢الدمام ٢٠٥٠١٢٥٥٠٨

الھامة المحاسبیةالسیاسات -٢

اإلعدادأسس١-٢

خرى  إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األتم
إلیھا مجتمعة بـ "المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة یشارالمعتمدة من الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین (  

لعربیة السعودیة"). ا

یعتبر الذيالسعودي،باللایر المالیةالقوائمعرضتم. ذلكخالفیرد لمما التاریخیة،التكلفةلمبدأإعداد ھذه القوائم المالیة وفًقا تم
.للشركةالعرضوعملةالوظیفیةالعملةأیضاً 



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠

(تتمة) الھامةالمحاسبیةالسیاسات -٢

(تتمة) الھامةالمحاسبیة السیاسات ملخص٢-٢

األعمالتجمیععملیات ) أ
والذي المحول،العوضمنكلبإجمالياالستحواذتكلفةتقاس.االستحواذطریقةباستخداماألعمالتجمیععملیاتعنالمحاسبةتتم
من عملیةلكلبالنسبة.علیھا المستحوذالشركةفيالمسیطرةغیرالملكیةحقوقومبلغاالستحواذ،بتاریخالعادلةبالقیمةقیاسھیتم

بالحصة أوالعادلةبالقیمةعلیھا المستحوذالشركةفيالمسیطرةغیرالملكیةحقوقبقیاسالشركةتقوماألعمال،تجمیععملیات
تكبدھاعندكمصاریفباالستحواذالمتعلقةالتكالیفتقید.علیھا المستحوذللشركةللتمییزالقابلةالموجوداتصافيفيالتناسبیة
.اإلداریةالمصاریفضمنوتدرج

المحتمل العوضقیاسیعادال.االستحواذبتاریخالعادلةبالقیمةالمستحوذةالشركةقبلمنتحویلھالمرادالمحتملالعوضإثباتیتم
مطلوبات أوكأصلالمصنفالمحتملالعوضُیقاس.الملكیةحقوقضمنالالحقةتسویتھعنالمحاسبةوتتمملكیة،كحقوقالمصنف
في التغیراتوتُدرجالعادلةبالقیمة"،  المالیة) "األدوات  ٩(الماليللتقریرالدوليالمعیار نطاقضمنویقعمالیةأداةیمثلوالذي
یقع الالذياآلخر،المحتملالعوضقیاسیتم).٩(الماليللتقریرالدوليللمعیاروفقا الخسارةأوالربحقائمةفيالعادلةالقیمة
في العادلةالقیمةفي التغیراتوإثباتالمالیة،القوائمإعدادبتاریخالعادلةبالقیمة)،  ٩(الماليللتقریرالدوليالمعیارنطاقضمن
. الخسارةأوالربح

المسیطرة غیرالملكیةلحقوقالمثبتوالمبلغالمحولالعوضإجماليفيالزیادةتمثل(والتي  بالتكلفةالشھرة،قیاساألصل،فيیتم،
وفي ).بھا التعھدتمالتيوالمطلوباتعلیھا االستحواذتمالتيللتمییزالقابلةالموجوداتصافيعنسابقا،مملوكةحصصوأیة
منللتأكدتقدیرھا بإعادةالشركةتقومالمحول،العوضإجماليعن علیھا المستحوذالموجوداتلصافيالعادلةالقیمةزیادةحالة

المستخدمة االجراءاتومراجعةبھا،التعھدتمالتيالمطلوباتوكافةعلیھا المستحوذالموجوداتكافةبتحدیدصحیحةبصورةقیامھا 
المستحوذ الموجوداتلصافي العادلةالقیمةزیادةالتقدیرإعادةعنینتجزالماوإذا.االستحواذبتاریخإثباتھا المرادالمبالغقیاسفي

ٍ یتمفإنھالمحول،العوضإجماليعنعلیھا  . الخسارةأوالربحفياألرباحإثباتحینئذ

وجودمنللتأكداالختبارإجراءولغرض.المتراكمةاالنخفاضخسائرناقصاً بالتكلفةالشھرةتقاسلھا،األولياإلثباتوبعد
أو وحدةكل إلى–االستحواذ تاریخ من اعتباراً –األعمال تجمیععند علیھاالمستحوذالشھرةتخصصالقیمة،فيانخفاض
أوموجوداتخصصتإذاعما النظربصرفاألعمال،تجمیعمنتستفیدبأنیتوقعالتيللنقدیةالمدرةالوحداتمنمجموعة
.الوحداتتلكإلىعلیھا المستحوذبالشركةخاصةأخرىمطلوبات

إدراج یتمعندئذالوحدة، تلك ضمنالعملیةمن جزءواستبعادللنقدیةالمدرةالوحدةعلىالشھرةتوزیعفیھایتم التيالحاالتوفي
الشھرة وتقاس.االستبعادعنالناتجةالخسائرأوالمكاسبتحدیدعندللعملیةالدفتریةالقیمةفيالمستبعدةبالعملیةالمتعلقةالشھرة

.للنقدیةالمدرةالوحدةمنبھالمحتفظوالجزءالمستبعدةللعملیةالنسبیةالقیمةأساسعلىالحاالتھذهفيالمستبعدة

المشتركة الترتیبات فياالستثمارات )ب 
الحقوق علىالتصنیفیتوقف. مشتركةمشاریعأومشتركةكعملیات إما المشتركةالترتیباتفياالستثماراتتصنیفیتم

المتفق المشاركةالمشتركةالسیطرةتمثل.المشتركللترتیبالنظاميالھیكلولیسمستثمر،بكلالخاصةالتعاقدیةوااللتزامات
الجماعیة الموافقةالعالقةذاتاألنشطةبشأنالقراراتاتخاذیتطلبعندما فقطوتتواجدما،ترتیبعلىللسیطرةتعاقدیاً علیھا 

. السیطرةفيالمشاركةلألطراف

المشتركة العملیات 
الموجودات فيحقوقالترتیبعلىمشتركةسیطرةلھا التيلألطرافیكونبموجبھمشترك،ترتیبعنعبارةالمشتركةالعملیةإن

واإلیرادات والمطلوباتالموجوداتفيالمباشرحقھا بإثباتالشركةتقوم.بالترتیبالمتعلقةالمطلوباتبشأنوالتزامات
أوإیراداتأومشتركة بصورةمتكبدة مطلوباتأو مملوكةموجوداتأيفيوحصتھا المشتركةبالعملیاتالمتعلقةوالمصاریف
.المشتركةلعملیاتھا مصاریف



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

١١

(تتمة) الھامةالمحاسبیةالسیاسات -٢

(تتمة) الھامةالمحاسبیةالسیاسات ملخص٢-٢

متداولة وغیركمتداولةوالمطلوبات الموجودات تصنیف ) ج
متداولة الموجوداتتعتبر .متداولغیر/متداولأساس علىالمالي المركز قائمةفي والمطلوباتالموجوداتبإظھارالشركةتقوم
:وذلك

 العادیة،العملیاتدورةخاللاستنفادھا أوبیعھا ینويأوتحققھا یتوقععندما
المتاجرة،ألغراضأساسيبشكلاقتنائھا حالةفي
 أوالمالیة،الفترةبعدشھراً عشراثنيخاللتحققھا یتوقععندما
 اثني عن تقلاللمدةمطلوباتأیةلسداداستخدامھا أواستبدالھا على قیودھناكتكن لممانقدیةوشبھنقدیةتكونعندما

.المالیةالفترةبعدشھراً عشر
.متداولةغیركموجوداتاألخرىالموجوداتكافةتصنف

:وذلكمتداولةالمطلوباتتعتبر
 العادیة،العملیاتدورةخاللسدادھا یتوقععندما
المتاجرة،ألغراضأساسيبشكلاقتنائھا حالةفي
 أوالمالیة،الفترةبعدشھراً عشراثنيخاللالسدادتستحقعندما
المالیةالفترةبعدشھراً عشراثنيعنتقلال لمدةالمطلوباتتسویةلتأجیلمشروطغیرحقوجودعدمعند.

.متداولةغیركمطلوباتاالخرىالمطلوباتكافةالشركةتصنف

العادلة القیمةقیاس) د
بین نظامیةمعاملةبموجبمامطلوباتتحویل عند دفعھأوما موجوداتبیععنداستالمھسیتمالذيالسعرھيالعادلةالقیمة

:إما ستتمالمطلوباتتحویلأوالموجوداتبیعمعاملةأنبافتراضالعادلةالقیمةقیاسیحدد.القیاسبتاریخالسوقفيمتعاملین
أوالمطلوبات،أوللموجوداتالرئیسيالسوقفي)أ
.والمطلوباتللموجوداتفائدةاألسواقأكثرفيالرئیسي،السوقوجودعدمحالةفي) ب

.الشركةقبلمنإلیھا للوصولقابلةتكونأنیجبفائدةاألكثراألسواقأوالرئیسیةاألسواقإن

والمطلوبات الموجوداتتسعیرعندسیستفیدونالسوقفيالمتعاملینأنبافتراضالمطلوباتأوللموجوداتالعادلةالقیمةتقاس
.االقتصادیةمصالحھمأفضللتحقیقیسعونالسوقفيالمتعاملینأنوبافتراض

طریق عناقتصادیةمنافعتحقیقعلىالسوقفيالمتعاملینمقدرةاالعتباربعینالمالیةغیرللموجوداتالعادلةالقیمةقیاسیأخذ
.حدوبأقصىاألفضلالنحوعلىاألصلیستخدمونالسوقفيآخرینلمتعاملینبیعھأولألصلواألقصىاألفضلاالستخدام

القابلة المدخالتاستخداموزیادةالعادلةالقیمةلقیاسكافیةبیاناتبشأنھا وتتوفرللظروف،وفقاً مالئمةتقویمطرقالشركةتستخدم
.للمالحظةالقابلةغیرالمدخالتاستخداموتقلیلللمالحظة

الھرمي التسلسلضمنالمالیةالقوائمفيعنھا االفصاحأوالعادلةبالقیمةقیاسھا یتمالتيوالمطلوباتالموجوداتكافةتصنف
: ككلالعادلةالقیمةلقیاسالھامةاألدنىالمستوىمدخالتأساسوعلىأدناهالمذكورةالعادلةالقیمةلمستویات

األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. ١المستوى :
قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو -الھامة لقیاس القیمة العادلة -: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ٢المستوى

غیر مباشرة. 
غیر قابلة للمالحظة. -الھامة لقیاس القیمة العادلة -طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى : ٣المستوى



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

١٢

(تتمة) الھامةالمحاسبیةالسیاسات -٢

(تتمة) الھامةالمحاسبیةالسیاسات ملخص٢-٢

(تتمة) العادلةالقیمةقیاس) د
التحویل تمإذافیما بالتأكدالشركةتقوم متكرر،بشكلالعادلةبالقیمةالمالیةالقوائمفيإثباتھا یتمالتيوالمطلوباتللموجوداتبالنسبة
القیمة لقیاسالھامةاألدنىالمستوىمدخالتأساس(على  التصنیفتقویمبإعادةوذلكالعادلةالقیمةلمستویاتالھرميالتسلسلبین

.مالیةفترةكلنھایةفي) ككلالعادلة

ومخاطر وخصائصطبیعةأساس علىوالمطلوباتالموجوداتفئاتبتحدیدالشركةقامتالعادلة،القیمةعناإلفصاحولغرض
.أعالهالمذكورةالعادلةالقیمةقیاسلمستویاتالھرميوالتسلسلوالمطلوباتالموجودات

العمالء معالمبرمةالعقودمناإلیرادات ) ھـ
المیاه معالجةلمحطاتالصیانةوخدماتالتشغیلوعملیات")  المشاریع("خدمات  المقاوالتخدماتتقدیممجالفيالشركةتعمل

األخرى التحتیةالبنیةموجوداتعنفضالً الصحي،الصرفوشبكات الصحيالصرفمیاهمعالجةومحطاتالمیاهوشبكات
بالرجوع المشاریعخدماتمناإلیراداتإثباتیتم").والصیانةالتشغیلعملیات("  السیولتصریفشبكاتمثلبالمیاهالمتعلقة

التشغیل عملیاتمناإلیراداتإثباتویتم)،  تاریخھحتىالمكتملاألداء(طریقة  السنةنھایةفيالعقدأعمالإنجازمرحلةإلى
الخدمات أوالبضاعةإجماليإلىبالنسبةتاریخھحتىالمحولةالخدمات أوالبضاعةلقیمةالمباشرالقیاسأساسعلىوالصیانة
الخاصة االیراداتترتیباتكافةفيكأصیلتعملأنھا عامبشكلللشركةتبینوقد). العقدكمیات(جدول العقدبموجببھا المتعھد

. العمیلإلىتحویلھا قبلالخدماتأوالبضاعةعلىعادةتسیطرألنھا وذلكبھا 

: العقود إیرادات 
المشاریع خدمات عقودمناإلیرادات إثبات 
وشبكاتوالصرف،الشربمیاهمعالجةمحطاتعلىالتعاقدتغطيالوحدةسعروعقودثابتسعرذاتعقودبتنفیذالشركةتقوم

ٍ یتم بھ،موثوقبشكلالعقدنتیجةقیاسإمكانیةحالةوفي.الصحيالصرف إلى بالرجوعبالعقدالمتعلقةاإلیراداتإثباتحینئذ
).تاریخھحتىالمكتملاألداء(طریقة السنةنھایةفيالعقدإنجازمرحلة

تدفق احتمال) ٢(وبھ،موثوقبشكلالعقدإیراداتإجماليقیاسإمكانیة) ١(:عندوذلكبھموثوقبشكلالعقدنتیجةقیاس یمكن
) ٤(وبھ،موثوقبشكلاإلنجاز ومرحلةالعقدإكمالتكالیفقیاسإمكانیة)  ٣(والمنشأة إلىللعقدالمصاحبةاالقتصادیةالمنافع
المتكبدة الفعلیةالعقدتكالیفمقارنةیمكنبحیثبھموثوقبشكلقیاسھا یمكنوأنھبوضوحبالعقدالمتعلقةالتكالیفتحدیدإمكانیة
. السابقةالتقدیراتمعتاریخھحتى

إیرادات إثباتیتمبھ،موثوقبشكلالعقدنتیجةقیاسفیھا یمكنال التيالحاالتفيرئیسي،بشكلالعقدمناألولىالمراحلخالل
. فیھا تكبدھا یتمالتيالسنةخاللكمصاریفالعقدتكالیفإثباتیتم.استردادھا یمكنالتيالمتكبدةالعقدتكالیفبقدرالعقد

احتساب اإلیرادات الشھریة وفًقا لطریقة نسبة اإلنجاز الفعلیة على األرض فیما یتعلق بمراحل المشروع المحددة في بدایة العقد یتم
مختلفة مراحلفيالعقودمن النوعھذامعالفواتیرتقدیمیتم.المفوترةویتم تسجیلھا في موجودات العقد/ حساب اإلیرادات غیر  

.العمیلقبلمنالنھائیةالموافقةعندالشركةحساباتفيالعمیلمنمستحقةكمبالغتسجیلھا ویتم

والصیانة التشغیلمناإلیرادات 
إلى بالنسبةوذلكتاریخھحتىالعمیلإلىالمحولةالخدماتأوالبضاعةلقیمةالمباشرالقیاسأساسعلى اإلیراداتإثباتیتم

).العقدكمیات(جدول العقدبموجببھا المتعھدالخدماتأوالبضاعةإجمالي

التشغیل  یتم لعملیات  الفعلي  طریقة القیاس  وتستند إلى  للعمیل  المقدمة  الفاتورة الشھریة  أساس  احتساب اإلیرادات الشھریة على 
حتى یتم الحصول على الموافقة النھائیة من قبل  مفوترةوخدمات الصیانة المقدمة، ویتم تسجیلھا كموجودات عقد/ إیرادات غیر  

مدینة على العمیل في حسابات الشركة.العمیل، ثم یتم تسجیلھا كذمم 



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

١٣

(تتمة)الھامةالمحاسبیةالسیاسات -٢

(تتمة) الھامةالمحاسبیةالسیاسات ملخص٢-٢

(تتمة) العمالءمعالمبرمةالعقودمناإلیرادات )ھـ

اإلیرادات إلثبات المحددةالضوابط

العقود أرصدة
الشركة قیامحالةوفي.العمیلإلىالمحولةالخدماتأوالبضاعةمقابلالعوضفيالحقالعقود موجوداتتمثل-العقودموجودات
العوض لقاءالعقدموجوداتإثباتیتماستحقاقھ،قبلأوالعوضبدفعالعمیلقیامقبلالعمیلإلىالخدماتأوالبضاعةبتحویل
.مشروًطا یكونوالذيالمكتسب

الشركة استلمتوالتيالعمالء،إلىالخدماتأوالبضاعةبتحویلالمتعلقةااللتزاماتالعقودمطلوباتتمثل-العقودمطلوبات
أو البضاعةبتحویلالشركةقیامقبلالعوضبدفعالعمیلقیامحالةوفي.العمیلمن)  مستحًقا كانالعوضأن(أو  العوضمقابلھا 
كإیرادات العقودمطلوباتإثباتیتم).أوالً یحدث(أیھما استحقاقھأوالمبلغسدادعندالعقدمطلوباتإثباتیتمالعمیل،إلىالخدمة
. العقدبموجبباألداءالشركةقیامعند

سداد استحقاققبل الوقتمرورفقطیشترط (أي  المشروطغیرالعوضفي الشركةحقالمدینةالذممتمثل-التجاریةالمدینةالذمم
). العوض

اإلیرادات تكلفة
: تشتمل تكالیف العقود على التكالیف المتعلقة مباشرًة بالعقد المحدد والتكالیف المتعلقة بأعمال العقد بشكل عام والتي  العقودتكالیف 

على اإلشراف ذلكفي (بما  بالموقعالعمالةتكالیف:  علىمحددبعقدمباشرةً المتعلقةالتكالیفتشتملیمكن توزیعھا على العقد.
مباشرة المتعلقةالفنیةوالمساعدةالتصمیموتكالیفالعقد،بشأنالمستخدمةالمعداتواستھالكالمستخدمة،الموادوتكالیف) الموقع
. بالعقد

. فوًراكمصروفالمتوقعةالخسارةإثباتیتمالعقد،إیراداتإجماليعنالعقدتكالیفإجماليزیادةالمحتملمنیكونوعندما 

المطلوبات ضمنكمخصصاتوُتصنففیھا،ُتحَددالتيالسنةفيالمكتملةغیرالعقودبشأنالمقدرةالخسائرمخصصاتإثباتیتم
.المتداولة

والضریبة الزكاة) و
الزكاة 
أو الربح قائمةعلىللشركةالزكاة مخصصیحمل("الھیئة").والجماركوالضریبةالزكاةھیئةألنظمةوفقاً للزكاة الشركةتخضع
.اآلخرالشاملوالدخلالخسارة

المضافة القیمةضریبة
: التالیةالحاالتعدافیما المضافة،القیمةضریبةاجماليخصمبعدوالموجوداتالمصاریفاثباتیتم

الضریبیة، السلطةمنلالستردادقابلةغیرالخدماتأوالموجوداتشراءبشأنالمتكبدةالمضافةالقیمةضریبةكانتإذا
ینطبق، حیثما البند،مصروفمن كجزءأواألصلشراءتكلفة منكجزءالمضافةالقیمةضریبةإثباتیتمالحالةھذهوفي
و

المضافةالقیمة ضریبةمبلغمتضمنةالدائنةوالذممالمدینةالذممإظھارعند .

أرصدة منكجزءالضریبیةالسلطاتإلىالدفعالمستحقأومنلالستردادالقابلالمضافةالقیمةضریبةمبلغصافيإدراجیتم
. الماليالمركزقائمةفيالدائنینأوالمدینین



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

١٤

(تتمة) الھامةالمحاسبیةالسیاسات -٢

(تتمة) الھامةالمحاسبیةالسیاسات ملخص٢-٢

(تتمة) والضریبةالزكاة) و
استقطاع ضریبة
نظام یتطلبھلما وفقاً السعودیةالعربیةالمملكةفيالمقیمةغیرالجھاتمعالمعامالتبعضعلىالضرائبباستقطاعالشركةتقوم

.المقیمةغیراألطرافإلىالمبالغدفعیتمعندما االلتزامھذاتسجیلیتم.السعوديالضریبة

األجنبیة العمالت ) ز
لایر ألقربالمبالغكافةتقریبوتمللشركة،الوظیفیةالعملةأیًضا یعتبروالذيالسعوديباللایرللشركةالمالیةالقوائمعرضتم

.ذلكخالفیردمالمسعودي، 

واألرصدة المعامالت 
تصبح الذيبالتاریخالمعنیةالوظیفیةللعملةالفوریةباألسعارالشركةقبلمناالجنبیةبالعمالتالمعامالتتسجیلاألصل،فيیتم،
.لإلثباتأوالمؤھلةالمعاملةفیھ

القوائم إعدادبتاریخالوظیفیةللعملةالفوریةالتحویلبأسعاراألجنبیةبالعمالتالمسجلةالنقدیةوالمطلوباتالموجوداتتحویلویعاد
.المالیة

. الخسارةأوالربحقائمةفيالنقدیةالبنودتحویلأوسدادعنالناتجةالفروقاتإثباتیتم

والمعدات الممتلكات ) ح
ھذه تشتمل.وجدتإنالقیمة،فيالمتراكماالنخفاضوخسائرالمتراكماالستھالكخصمبعدبالتكلفة،والمعداتالممتلكاتتظھر

االقتراض المتعلقة بالمشاریع االنشائیة طویلة األجل وذلك في وتكالیفوالمعداتالتكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات  
استبدال أجزاء  وإذاحالة الوفاء بمعاییر االثبات. من الممتلكات والمعدات على مراحل، تقوم الشركة باستھالكھا ةھامكان مطلوباً 

الدفتریة القیمةفيتكلفتھاثباتیتمرئیسي،فحصإجراءفعندوبالمقابل، بصورة مستقلة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المحددة.
الربح قائمةفياألخرىوالصیانةاالصالحتكالیفكافةإثباتیتم.إثباتھمعاییراستیفاءحالةفيوذلككإحاللوالمعداتللممتلكات

حالة فيالمعنياألصلتكلفةفياستخدامھا بعدالموجوداتإلزالةالمتوقعةللتكلفةالحالیةالقیمةتدرج.تكبدھا عندالخسارةأو
المقدرة اإلنتاجیةاألعمارمدىعلىالثابتالقسطأساسعلىاالستھالكاحتسابیتم.بالمخصصالمتعلقةاإلثباتمعاییراستیفاء

: التاليالنحوعلىللموجودات

سنة٢٠مستأجرة أراضيعلىالمقامةالمباني
سنوات٧الثقیلة اآلالت
سنوات٧والتركیبات  األثاث
سنوات٥السیارات

متوقعة مستقبلیةمنافعأيوجودعدمعندأواستبعادهعندھامجزءوأيوالمعداتالممتلكاتبنودمنبندأيإثباتعنالتوقفیتم
صافي بین كفرق احتسابھا یتم(التي  أصل أياثباتعن التوقفعنناتجةخسائرأوأرباح أیةتدرج.استبعادهأواستعمالھمن

.األصلاثباتعنالتوقفعندالخسارةأوالربحقائمةفي) لألصلالدفتریةوالقیمةاالستبعادمتحصالت

بأثر تعدیلھا ویتممالیة،سنةكلنھایةفيوالمعداتالممتلكاتاستھالكوطرقاالنتاجیةواالعمارالمتبقیةالقیمةمراجعةیتم
. مالئماً ذلككانإذامستقبلي،

اإلیجار عقود)١
الحق نقلالعقدبموجبتم ما إذا وذلك،.إیجارعقد علىینطويأو إیجاریعتبر العقدكانإذاما بتحدیدالعقدنشأةعندالشركةتقوم
.لذلكمقابلنظیرمحددةلسنةمحددأصلاستخدامعلىالسیطرةفي

الموجودات إیجاروعقوداألجل قصیرةاإلیجار عقودعدافیما اإلیجار،عقودكافةوقیاس إلثباتواحدةطریقةبتطبیقالشركةتقوم
استخدام في الحق تمثلالتياالستخدامحقوموجوداتاإلیجار، دفعات لسداداإلیجار التزاماتبإثباتالشركةتقوم.القیمةمنخفضة

.المعنیةالموجودات
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(تتمة) اإلیجارعقود)١
االستخدام حقموجودات 

موجودات تقاس).لالستخدامالمعنياألصلتوفرتاریخ(أي،  اإلیجارعقدبدءبتاریخاالستخدامحقموجوداتبإثباتالشركةتقوم
.اإلیجارالتزاماتقیاسإلعادةنتیجةتعدیلھا ویتمالقیمة،فياالنخفاض وخسائرالمتراكمإطفاءناقًصا بالتكلفة،االستخدامحق

اإلیجار ودفعاتالمتكبدة،األولیةالمباشرةوالتكالیفالمثبتة،اإلیجارالتزاماتقیمةعلىاالستخدامحقموجوداتتكلفةتشتمل
الحصول منمعقولةبصورةمتأكدةالشركةتكنلموما .مستلمةإیجارحوافزأيناقًصا اإلیجار، بدءتاریخقبلأوفيالمسددة
القسط أساسعلىإثباتھا تمالتياالستخدامحقموجوداتإطفاءیتمفإنھاإلیجار،عقدمدةنھایةفيالمستأجراألصلملكیةعلى
.القیمةفيلالنخفاضاالستخدامحقموجوداتتخضع.أقصرأیھما اإلیجار،مدةأولھا المقدراإلنتاجيالعمرمدىعلىالثابت

اإلیجار التزامات 
مدى علىسدادھا یتعینالتياإلیجارلدفعاتالحالیةبالقیمةالمقاسةاإلیجارالتزاماتبإثباتالشركةتقوماإلیجار،عقدبدءبتاریخ
ودفعات مدینةإیجارحوافزأيناقًصا )  جوھرھا فيالثابتةالدفعاتذلكفي(بما  ثابتةدفعاتاإلیجاردفعاتتشتمل.اإلیجارفترة

دفعات تشتملكما .المتبقیةالقیمةضماناتبموجبسدادھا المتوقعوالمبالغمعدل،أومؤشرعلىتعتمدالتيالمتغیرة اإلیجار
بإنھاء الخاصةالغراماتودفعاتالشركةتمارسھأنمعقولة بصورةالمؤكد منالذيالشراءخیارممارسة سعرعلىأیًضا اإلیجار
على تعتمدالالتيالمتغیرةاإلیجاردفعاتإثباتیتم.اإلنھاءلخیارالشركةممارسةتظھراإلیجارفترةكانتإذااإلیجار،عقد

.الدفعإلىیؤديالذيالشرطأوالحدثفیھا یقعالتيالفترةفيكمصروفمعدلأومؤشر

العمولة معدلكانإذااإلیجاربدءبتاریخاإلضافياالقتراضمعدلالشركةتستخدماإلیجار،لدفعاتالحالیةالقیمةاحتسابعند
العمولة، زیادةلتعكساإلیجارالتزاماتقیمةزیادةیتماإلیجار،بدءتاریخوبعد.بسھولةللتحدیدقابلغیراإلیجارعقدفيالضمني
أو تعدیلھناككانإذااإلیجاراللتزاماتالدفتریةالقیمةقیاسإعادةیتمذلك،إلىإضافة.المسددةاإلیجاردفعاتلتعكسوُتخفض
.المعنياألصلبشراءالخاصالتقویمفيتغیرٍ وجودأوجوھرھا فيالثابتةاإلیجاردفعاتفيتغییرأواإلیجارمدةفيتغییر

القیمة منخفضةالموجودات إیجاروعقوداألجلقصیرةاإلیجارعقود
والمعدات بالمكائنالخاصةاألجلقصیرةاإلیجارعقودعلىاألجلقصیرةاإلیجارعقودإثباتمناإلعفاءبتطبیقالشركةتقوم
من اإلعفاءأیًضا تطبقكما ).الشراءخیار تتضمنوالاإلیجاربدءتاریخمناعتباًراأقلأوشھًرا١٢تبلغالتياإلیجارعقود(أي  
المتعلقة اإلیجار دفعاتإدراجیتم.القیمةمنخفضةتعتبرالتيالمكتبیةالمعداتإیجار عقودعلىالقیمةمنخفضةالموجوداتإثبات
. اإلیجارفترةمدىعلىالثابتالقسطأساسعلىكمصروفالقیمةمنخفضةالموجوداتإیجاروعقوداألجلقصیرةاإلیجاربعقود

االقتراض تكالیف)٢
. القروضعلىبالحصولیتعلقفیما المنشأةتتكبدھا التياألخرىوالتكالیفالعموالتمناالقتراضتكالیفتتكون

الالحق والقیاساألولياإلثبات –المالیةاألدوات ط)       
. أخرىلمنشأةملكیةحقوقأداةأومالیةومطلوباتما لمنشأةماليأصلعنھینشأ عقدعنعبارةھيالمالیةاألداة

الموجودات المالیة )١
والقیاس األولىاإلثبات 
أو اآلخر،الشاملالدخلخاللمن العادلةبالقیمةأوالمطفأة،بالتكلفةكمقاسةلھا،األولي االثباتعندالمالیة،الموجوداتتصنف
. الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمة



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

١٦

(تتمة) الھامةالمحاسبیةالسیاسات -٢

(تتمة) الھامةالمحاسبیةالسیاسات ملخص٢-٢
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الموجودات المالیة (تتمة) )١
) تتمة( والقیاساألولياالثبات 
الشركة أعمالونموذجالماليلألصلالنقدیةالتدفقاتخصائصعلىلھا األولياإلثباتعندالمالیةالموجوداتتصنیفیتوقف

تقومعملیة،وسیلةباستخدامالشركةقامتبشأنھا التيأوھامتمویلمكونتشملالالتيالتجاریةالمدینةالذمموباستثناء.إلدارتھا 
بالقیمة المدرجةغیرالمالیةالموجوداتحالفيالمعامالتتكالیفزائداً العادلةبالقیمةالمالیةالموجوداتبقیاساألصلفيالشركة
بشأنھاالشركةقامتالتيأوھامتمویلمكونعلىتشتملالالتيالتجاریة،المدینةالذممتقاس.الخسارةأوالربحخاللمنالعادلة
. العمالءمعالمبرمةالعقودمناإلیراداتھـ٢-٢اإلیضاحفيمبینھوكما المحددالمعاملةبسعرالعملیة،الوسیلةبتطبیق

نقدیة تدفقاتعنھا ینتجأنیجبفإنھاآلخر،الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةأوالمطفأةبالتكلفةالمالیةالموجوداتولقیاس
المبلغ منفقطالدفعات"اختبار  بـالتقویمھذاإلىیشار.القائماألصليالمبلغعلىوالعمولةاألصليالمبلغمندفعاتفقطتمثل

. المالیةاألداةمستوىعلىإجراؤهویتم"، والعمولةاألصلي

.النقدیةالتدفقاتتحقیقبھدفالمالیةالموجوداتھذهإدارةكیفیةإلىالمالیةالموجوداتبإدارةالخاصالشركةأعمالنموذجیشیر
.كالھما أوالمالیةالموجوداتبیع أوالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتتحصیلعنستنتجالنقدیةالتدفقاتكانت إذاما األعمالنموذجیحدد

األنظمة علیھاتنصالتيالزمنیةالفترةخالل الموجوداتتسلیمتتطلبالتي–المالیةالموجوداتبیعأوشراءعملیاتإثباتیتم
. اًألصلبیعأوبشراءالشركةفیھتلتزمالذيالتاریخأيالتداولبتاریخ–) االعتیادیة(المعامالت بالسوقعلیھا المتعارفتلكأو

: التاليالنحوعلىالمالیةموجوداتھا بتصنیفالشركةقامت

التصنیف المالیة القوائمبنود
المطفأة التكلفةوآخرون تجاریونمدینون
المطفأة التكلفةالصندوق فيونقدالبنوكلدىأرصدة

الالحق القیاس
: التالیةالفئاتإلىالمالیةالموجوداتتصنفلھا،الالحقالقیاسألغراض

الدین(أدوات المطفأةبالتكلفةالمالیةالموجودات (
المتراكمة الخسائرأواألرباح تدویرإعادةعدممعاآلخرالشامل الدخل خاللمنالعادلةبالقیمةالمدرجةالمالیةالموجودات

).الملكیةحقوق(أدوات اإلثباتعنالتوقفعند
الخسارة أوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالمالیةالموجودات

) الدینأدوات(المطفأةبالتكلفةالمالیةالموجودات
:التالیینالشرطینمنكالً استیفاءتمما إذاالمطفأةبالتكلفةالمالیةالموجوداتبقیاسالشركةتقوم.بالشركةكثیًراالفئةھذهتتعلق

والتعاقدیة،النقدیةالتدفقاتلتحصیلالمالیةبالموجوداتاالحتفاظھدفھأعمالنموذجضمنالماليباألصلاالحتفاظیتمأن
والعمولةاألصليالمبلغمندفعاتفقطتعدنقدیةتدفقاتمحددة، تواریخفيالمالي،لألصلالتعاقدیةالشروطعنینشأ أن

. القائماألصليالمبلغعلى

یتم .القیمةفيلالنخفاضوتخضعالفعلي العمولةمعدلطریقةباستخدامالمطفأةبالتكلفةالمدرجةالمالیةالموجوداتالحقاتقاس
الموجودات تشتمل.قیمتھانخفاضأوتعدیلھأواألصلإثباتعنالتوقفعندالخسارةأوالربحقائمةفيالخسائرأواألرباحإثبات
ذاتالجھاتمنالمستحقةوالمبالغالنقدیةوشبھ والنقدیةالتجاریةالمدینةالذممعلىبالشركةالخاصةالمطفأةبالتكلفةالمقاسةالمالیة
.العالقة
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الموجودات المالیة (تتمة) )١

القیمة فياالنخفاض
مالي أصلقیمةفيانخفاضوجودعلىموضوعيدلیلوجودمنللتأكدتقویمبإجراءمالیة،قوائمكلإعدادبتاریخالشركة،تقوم

كان إذافقطوذلكالقیمةمنخفضةالمالیةالموجوداتمنمجموعةأوالمالياألصلیعتبر.المالیةالموجوداتمنمجموعةأوما 
تم خسارة(حدث  لألصلاألولياإلثباتبعدأكثر أوحدثلوقوعكنتیجةالقیمةفي االنخفاضوقوععلىموضوعيدلیلھناك
یمكن التيالمالیةالموجوداتمجموعةأوالماليلألصلالمقدرةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتعلىأثرالخسارةلحدثوأن)  تكبده

الدلیل على وقوع االنخفاض على مؤشرات توحي بأن المدینین أو مجموعة من المدینین تعاني من  یشتمل.بھموثوقبشكلتقدیرھا 
أو إخفاق أو تأخیر في سداد العموالت أو أصل المبلغ أو احتمال اإلفالس أو حاالت إعادة ھیكلة مالیة أخرى،  ھامةصعوبات مالیة 

وعندما تشیر البیانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مثل التغیرات في  
االخفاق في السداد.الظروف االقتصادیة المرتبطة بحاالت 

أدوات الدین غیر  تقوم كافة  بشأن  المتوقعة  خسائر االئتمان  مخصص  بإثبات  أو المقتناةالشركة  الربح  خالل  من  العادلة  بالقیمة 
خسائر احتسابعندالمبسطةالطریقةالشركةتستخدمالعقود،وموجوداتالمدینةوالمحتجزاتالتجاریینللمدینینبالنسبةالخسارة.

االئتمان ولكن تقوم بدًال من ذلك بإثبات مخصص خسارة  مخاطرال تقوم الشركة بمتابعة التغیرات في  وعلیھ،.المتوقعةالئتمانا
استنادًا مخصصاتمصفوفةبإنشاءالشركةوقامتبناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة.

. االقتصادیةوالبیئةبالمدینینالخاصةالمستقبلیةبالعوامل تعدیلھا یتموالتياالئتمان،خسائريفالسابقةالخبرةإلى

یمكن الحاالت،بعضفيلكن.یوًما ٩٠لمدةالسدادمتأخرةالتعاقدیةالدفعاتتكونعندما متعثًراالمالياألصلالشركةتعتبر
الشركة تستلمأنالمحتملغیرمنأنھإلىوالخارجیةالداخلیةالمعلوماتتشیرعندما متعثًراالمالياألصلاعتبارأیًضا للشركة
المالي األصلشطبیتم.الشركةقبلمنبھا محتفظائتمانیةتعزیزاتأیةباالعتبار تأخذأنقبلبالكاملالقائمةالتعاقدیةالمبالغ
.التعاقدیةالنقدیةالتدفقاتالستردادمعقولةتوقعاتوجودعدمعند

المالیة المطلوبات ) ٢

والقیاس األولياالثبات 
ذممأوقروضأوالخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةمالیةكمطلوباتلھا األولياالثباتعندالمالیةالمطلوباتتصنف
.مالئمھوحسبما دائنة،

تكالیف خصمبعدإظھارھا یتمالدائنة،والذممللقروضوبالنسبة.  العادلةبالقیمةالمالیةالمطلوباتكافةإثباتاألصل،فيیتم،
. مباشرةً بھا المتعلقةالمعامالت

األرباح وتوزیعاتالعالقةذاتالجھاتإلىالمستحقةوالمبالغالتجاریةالدائنةالذممعلىبالشركةالخاصةالمالیةالمطلوباتتشتمل
. الموظفینإلىالمستحقةوالمبالغوالسلفوالقروضالمستحقة

الالحق القیاس
)القروض(المطفأةبالتكلفةالمالیةالمطلوبات

معدل طریقةباستخدامالمطفأةبالتكلفةالحقاً بعمولةالمرتبطةالقروضتقاسلھا،األولياالثباتبعد.بالشركةكثیًراالفئةھذهتتعلق
إطفاء عملیةخالل منوكذلكالمطلوباتإثباتعنالتوقفعندالخسارةأوالربحفيوالخسائراألرباحإثباتیتم. الفعليالعمولة
.الفعليالعمولةمعدل

یتجزأ ال جزءاً تعتبرالتي التكالیفأواألتعابوكذلكالشراءعندالخصمأوالعالوةاالعتباربعیناألخذبعدالمطفأةالتكلفةتحسب
عموًماالفئةھذهتنطبق.الخسارةأوالربحقائمةفي تمویلكتكالیفالفعليالعمولةمعدلإطفاءویدرج. الفعليالعمولةمعدلمن
.بعمولةالمرتبطةالقروضعلى
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(تتمة) الھامةالمحاسبیة السیاسات ملخص٢-٢

(تتمة) الالحقوالقیاساألولياإلثبات –المالیةاألدوات ) ط

اإلثبات عنالتوقف) ٣
بصورة ) المتشابھةالمالیةالموجوداتمنمجموعةأومنھا جزءأيذلك، ینطبقإذ(أو، المالیة الموجوداتإثباتعنالتوقفیتم

:عند) للشركةالماليالمركزقائمةمناستبعادھا (أي رئیسیة
أو األصل،منالنقدیةالتدفقاتباستالمالمتعلقةالحقوقانتھاء
طرف إلىبالكاملالمستلمةالنقدیةالتدفقاتبسدادالتعھدأواألصلمنالنقدیةالتدفقاتاستالمحقوقبتحویلالشركةقیام

أو لًألصل،المصاحبةوالمنافعالمخاطركافةبتحویلالشركةقامت(أ)  ما وإذا"  فوریة"ترتیبات  وفقتأخیرأيدونآخر
. األصلعلىالسیطرةبتحویلقامتولكنھا لألصل،المصاحبةوالمخاطرالمنافعمعظمعلىاإلبقاءأوبالتحویلتقم لم(ب)  

یجب فإنھفوریة،ترتیباتاتفاقیةإبرامأواألصلمنالنقدیةالتدفقاتاستالمحقوقبتحویلالشركةفیھا تقومالتيالحاالتوفي
.للملكیةالمصاحبةوالمخاطر بالمنافعباالحتفاظقامتمدىوأليإذافیما تقویمعلیھا 

على السیطرةتحویلفیھا یتملمأولألصلالمصاحبةوالمنافعالمخاطرمعظمعلىاإلبقاءأوتحویلفیھا یتم الالتيالحاالتوفي
المطلوبات بإثباتأیضاً الشركةتقومالحالة،تلكوفي.بھالمستمرالشركةارتباطبقدراألصلإثباتفيالشركةتستمراًألصل،

التي وااللتزاماتالحقوقیعكسالذياألساسنفسوفقلھا المصاحبةوالمطلوباتالمحولةالموجوداتقیاسیتم.لھا المصاحبة
.الشركةعلیھا أبقت

الحد أوللموجوداتاألصلیةالدفتریةبالقیمةالمحولةالموجوداتعلىضمانشكلعلىیكونالذيالمستمراالرتباطقیاسیتم
. أقلأیھما دفعھ،الشركةعلىیجبالذيللمبلغاألقصى

المطلوبات تبدیلحالةوفي. مدتھانتھاءأو إلغاؤهأوالعقدفيالمحددااللتزامسدادعندالمالیةالمطلوباتإثباتعنالتوقفیتم
ھذا مثلاعتباریتمعندئذالحالیة،المطلوباتشروطبتعدیلأوتماماً مختلفةبشروطالمقرضةالجھةنفسمنبأخرىالحالیةالمالیة
الربح فيالمعنیةالدفتریةالقیمبینالفرقإثباتیتم.جدیدةمطلوباتواثباتاألصلیةالمطلوباتاثباتعنكتوقفالتعدیلأوالتبدیل 

.الخسارةأو

المالیة األدوات مقاصة ) ٤
لمقاصة ملزمنظاميحقوجودعندالماليالمركزقائمةفيبالصافيوتدرجالمالیةوالمطلوباتالمالیةالموجوداتمقاصةتتم

في المطلوباتوسداد الموجوداتتحقیقأوالصافي،أساسعلىالمطلوباتمع الموجودات لتسویةنیةوجودوعندالمثبتةالمبالغ
. واحدآن

البضاعة ي) 
التكلفة تحدد.الحركةبطیئةأومتقادمةبنودألیةالمخصصتجنیبمعأقل،أیھما البیعیة،القیمةصافيأوبالتكلفةالبضاعةقیاسیتم

. المرجحالمتوسططریقةباستخدام

.الحاليوموقعھا حالتھا إلىالبضاعةإلحضارالمتكبدةوالتكالیفالبضاعةعلىللحصولالمتكبدةالمصاریفعلىالتكلفةتشتمل
تحدید یتم. االستبعادعندتكبدھا المتوقعمنإضافیةتكالیفأيناقصاَ المقدرالبیعسعرأساس علىالبیعیةالقیمةصافي تحدید یتم

. المرجحالمتوسطأساسعلىالشراءلتكلفةوفًقا للبیعالمعدةوالبضاعةالصنعتامةالبضاعةتكلفة
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إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
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المالیة غیرالموجودات قیمة فياالنخفاضك)  
حالة وفي.ما أصلقیمةفيانخفاضوجودعلىدلیلأيوجودمن للتأكدتقویمبإجراءمالیة،قوائمكلإعدادبتاریخالشركة،تقوم
بتقدیر الشركةتقومالقیمة،فياالنخفاضوجودمنللتأكدالسنوياالختبارإجراءمطلوباً یكونعندما أوالدلیلھذامثلوجود
للنقدیة، المدرةالوحدةأولألصلالعادلةللقیمةاألعلىالقیمةلالستردادالقابلةالقیمةتمثل.األصللذلكلالستردادالقابلةالقیمة
أحدث االعتباربعیناألخذخالل منوذلكاالستبعادتكالیفناقصاً العادلةالقیمةتحدیدویتم.الحالیةوالقیمةاالستبعاد تكالیف ناقصاً 

الحالیة القیمةتقدیریتم.مالئمةتقویمطریقةاستخدامیتمالمعامالت،ھذهتحدیدإمكانیةعدمحالةوفي.السوقفيتمتمعامالت
تقدیرات یعكسوالذيالضریبةقبل لما الخصممعدلباستخدامالحالیةالقیمةإلىالمقدرةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتبخصموذلك
األصل عنینتجلممالألصللالستردادالقابلةالقیمةتحدیدیتم.لألصلالمالزمةوالمخاطرللنقودالزمنیةللقیمةالحالیةالسوق
لًألصل الدفتریةالقیمةزیادةحالةوفي.الموجوداتمجموعاتأو األخرىالموجوداتعنكبیربشكلمستقلةتعتبرنقدیةتدفقات

. لھلالستردادالقابلةالقیمةإلىویخفضالقیمةمنخفضیعتبراألصلفإنلالسترداد،القابلةالقیمةعنللنقدیةالمدرةالوحدةأو

المدرة الوحداتبشأنالمثبتةالقیمةفي االنخفاض خسائر إن.الخسارةأوالربح قائمةفيالقیمةفياالنخفاضخسائرإثباتیتم
في األخرىللموجوداتالدفتریةالقیمةلتخفیضثمللوحدات،مخصصةشھرةأليالدفتریةالقیمةلخفضأوًال توزیعھا یتمللنقدیة
. تناسبيأساسعلىوذلك) الوحدات(مجموعة الوحدة

الصندوق فيوالنقدالبنوكلدىاألرصدةل) 
. الصندوقفيوالنقدالبنوكلدىالنقدمنالماليالمركزقائمةفيالظاھرالبندھذایتكون

المخصصات م) 

عام
یتطلب انالمحتملمنوأنھسابقة،أحداثعنناتجةالشركةعلى)  متوقعةأأو(قانونیة  التزاماتوجودعندالمخصصاتإثباتیتم

وفي .بھموثوق بشكلااللتزاملمبلغتقدیرٍ إجراءیمكنوأنھااللتزاملسداداقتصادیةمنافععلىتنطويموارداستخداماألمر
یكون عندما فقطوذلكمستقلكأصلالتعویضإثباتھا یتم فإنھالمخصصات،كلأوبعضتعویضالشركةفیھاتتوقعالتيالحاالت
.مستردةمبالغأیةخصمبعدالخسارة،أوالربحقائمةفيبالمخصصالمتعلقالمصروفعرضیتم.المؤكدحكمفيالتعویض

عندمایعكس،والذيالحاليالضریبةقبلما معدلباستخدامالمخصصاتخصمیتمفإنھجوھرًیا،للنقودالزمنیةالقیمةأثركانوإذا
كتكلفة الوقتمرورعنالناتجةالمخصصفيالزیادةإثباتیتمالخصم،استخداموعند.بااللتزامالمتعلقةالمخاطرمالئًما،یكون
.تمویل

خسارتھا المتوقعالعقود
مخصص تجنیبقبللكن.كمخصصالعقدبموجبالحاليااللتزاموقیاسإثباتیتمخسارتھ،متوقععقدالشركةلدىكانإذا

.العقدلذلكالمخصصةالموجوداتعلىحدثتقدانخفاضخسارةأيبإثباتالشركةتقومخسارتھ،المتوقعللعقدمستقل

وجودبحكمتجنبھا للشركةیمكنالالتيالتكالیف(أي  تجنبھا یمكنالالتيالتكالیفبموجبھتزیدعقدًاخسارتھالمتوقعالعقدیمثل
یمكن ال التيالتكالیف تعكس.العقدبموجباستالمھا یتوقعالتياالقتصادیةالمنافععن العقدبموجببااللتزاماتللوفاء)  العقد

عدم عنناتجةغراماتأوتعویضاتوأیةبالعقدالوفاءتكلفةیمثل والذيالعقد،منالخروجتكلفةصافيالعقدبموجبتجنبھا 
والتكالیف اإلضافیةالتكالیفمنكل(أي  بالعقدمباشرةالمتعلقةالتكالیفعلىبالعقدالوفاءتكلفةتشتمل.أقلأیھما بالعقد،الوفاء

).العقدبأعمالمباشرةالمتعلقةالموزعة

الغرامات مخصص
تجنیب تم.المعتمدالتاریخمنالحقوقتفياألعمالاستكمالعنالشركةلعدولاإلنشاءاتعقودفيالغراماتمخصصإدراجتم

بعضوكذلكعلیھا المتعاقداألعمالتنفیذعنداإلدارةتتكبدھا التيالمتوقعةالھامةغیرالتكالیفبشأنغراماتمخصص
إلى التوقعات والتوجھات السابقة.استنادًألقاء المطالبات المقدمة من العمالء، ویتم تجنیب المخصص على أساس العقد  المخصصات
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(تتمة) المخصصات م)       
أعمال تجمیععملیةفيالمثبتةالمحتملةااللتزامات 

وفقاإثباتھسیتمالذيبالمبلغالحقاً ویقاس .لھالعادلةبالقیمةأعمالتجمیععملیةفيالمثبتالمحتملااللتزامقیاس اًألصل،في یتم،
المثبت المتراكماإلطفاء)  مالئماً یكون(عندما  ناقصاً األصلفيالمثبتالمبلغأوأعالهالواردةبالمخصصاتالمتعلقةللمتطلبات

. أعلىأیھما اإلیرادات،بإثباتالمتعلقةللمتطلباتوفقاً 

الموظفین منافعن)    

األجل قصیرةموظفینمنافع
في سدادهالمتوقعالمبلغلقاءااللتزاماثباتیتم.العالقةذاتالخدماتتقدیمعندكمصاریفاألجلقصیرةالموظفینمنافعاثباتیتم
وإمكانیة الموظفین،قبلمنالمقدمةالسابقةللخدماتنتیجةالمبلغھذالسدادالشركةعلىحاليمتوقعأوقانوني التزاموجودحالة
. بھموثوقبشكلااللتزامتقدیر

للموظفین المحددةالمنافع
نھایة مكافأةتمثل.الشركةوسیاساتالسعوديالعمللنظامطبقاً للموظفین الخدمةنھایةلمكافأةمخصصیجنبتقدم،لما إضافة
صافي یمثل.المحددةاالشتراكاتبرنامجبخالفالتوظیفبعدلما منافعالمحددةالمنافعتمثل.محددةمنافعالتزامللموظفینالخدمة
المحددة المنافعاللتزامالحالیةالقیمةالتوظیف بعدلما المحددةالمنافع برامجبشأن المالي المركز قائمةفي المثبتالتقاعدالتزام

مؤھلین باستخدام طریقة اكتوارییناحتساب التزام المنافع المحددة سنوًیا من قبل خبراء  یتم.الماليالمركزقائمةبتاریخالمتوقعة
حقوق الملكیة في قائمة التغیرات في یتموحدة االئتمان المتوقعة. وجدت، والتصریح عنھا ضمن  مبالغ إعادة القیاس، إن  إثبات 

ناتجة اكتواریةالشامل اآلخر والتي تتكون من مكاسب وخسائر  حقوق الملكیة وتحمل الزیادة أو النقص المقابل لذلك على الدخل 
عن التزام المنافع المحددة.

في الفترة  االكتواریةاثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس الناتجة عن التسویات المبنیة على الخبرة والتغیرات في االفتراضات  یتم
في الخسارةأوالربح إلىالقیاس إعادةوخسائرمكاسبتصنیفإعادة میتالالتي تحدث فیھا، مباشرة في الدخل الشامل اآلخر.

.الالحقةالفترات

قائمة فيمباشرةالعاملةاألیديتقلیصأوالبرنامجتعدیالتعنالناتجة المحددةالمنافعاللتزامالحالیةالقیمةفيالتغیراتإثباتیتم
. سابقةخدمةكتكالیفالخسارةأوالربح

األخرىوالمطلوبات الدائنون س)   
فواتیر بھا تقدملمأمقدمت سواءالمستلمة،الخدماتأوالبضاعةعنالمستقبلفيدفعھا الواجبالمبالغلقاءااللتزاماتإثباتیتم
. المطفأةبالتكلفةالحًقا قیاسھا ویعادالعادلةبالقیمةاألصلفيإثباتھا ویتم.الموردینقبلمن

النظامي االحتیاطيع)    
االحتیاطي إلىالزكاةبعدالسنةدخلمن٪١٠تحویلالشركةعلىیجبالشركات،نظامومتطلباتللشركةاألساسيللنظامطبقاً 

. للتوزیعقابلغیراالحتیاطيھذاإن.المالرأسمن٪٣٠االحتیاطيھذامجموعیبلغحتىالنظامي

السھم ربحف)
.السنةخاللالقائمةالعادیةاألسھملعددالمرجحبالمتوسطالمتعلقالسنةربحصافيبتقسیموذلكالسھمربحاحتسابیتم

األرباح توزیعات ص)   
اعتمادھاعنداألولیةاألرباحتوزیعاتتقید.علیھا العامةالجمعیةمصادقةبتاریخكمطلوباتالنھائیةاألرباحتوزیعاتإثباتیتم
. اإلدارةمجلسقبلمن
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المحتملة االلتزامات ق)       
اقتصادیة منافععلىتنطويمواردتدفقاحتمالیكنلمما عنھا اإلفصاحویتمالمالیة،القوائمفيالمحتملةااللتزاماتإثباتیتمال

المحتملة الموجوداتإثباتیتم ال.الدفعالمستحقةوالمبالغالدائنین ضمنالمالیةالقوائمفي المحتملةااللتزاماتتقید .بعیداحتمال
. منھا اقتصادیةمنافعتدفقالمحتملمنیكونعندما عنھا اإلفصاحیتملكنالمالیةالقوائمفي

والسیاسات المحاسبیة اإلفصاحات في التغیرات ٣-٢

والمعدلة الجدیدةوالتفسیرات المعاییر
.٢٠٢١ینایر١بعدأوفيتبدأالتيالسنویةالفتراتعلىتسريوالتيمرة،ألول والتعدیالتالمعاییربعضبتطبیقالشركةقامت
.بعدالمفعولساریةوغیرصادرةأخرىتعدیالتأوتفسیراتأومعاییرأليالمبكربالتطبیقالشركةتقملم

)  ٣٩(الدولي المحاسبة ومعیار) ٩(المالي للتقریر الدوليالمعیار على التعدیالت : الثانیة المرحلة-المرجعيالفائدة سعرإحالل
) ١٦) والمعیار الدولي للتقریر المالي (٤)والمعیار الدولي للتقریر المالي (٧(الماليللتقریرالدوليوالمعیار

بدیل فائدةبسعرالبنوكبینالمعامالتعلىالفائدةسعرإحاللعندالماليالتقریرعلىاآلثارتعالجمؤقتةإعفاءاتالتعدیالتتقدم
:التالیةالعملیةالوسائلالتعدیالتتتضمن.المخاطرمنتقریًبا خالًیا 

مباشرة بصورةاإلحاللیتطلبھاالتيالنقدیةالتدفقاتعلىالتغیراتأوالتعاقدیة،التغیراتمعاملةتتطلبعملیةوسیلة
ماسوقفيالسائدالعمولةمعدلفيالحركةتعادلعائمةعمولةمعدلعلىتغیراتباعتبارھا 

دون المخاطرتغطیةوتوثیقتخصیص عملیاتعلىالبنوكبینالفائدةسعرإحالل یتطلبھا التيالتغیراتبإجراءالسماح
المخاطر تغطیةعالقةوقف

إعفاءات مؤقتة للمنشآت من ضرورة الوفاء بالمتطلب القابل للتحدید بشكل منفصل عند تخصیص أداة ذات أسعار خالیة  تقدیم
بند مامخاطرمن المخاطر كأداة لتغطیة 

عند قبلیةالمستالفتراتفيالعملیةالوسائلاستخدامالشركةتعتزم.للشركةالمالیةالقوائمعلىأثرأيلھا لیسالتعدیالتھذهإن
. سریانھا 

٢٠٢١یونیو٣٠بعد١٩-بكوفیدالمتعلقةاإلیجارامتیازات - ١٦الماليللتقریرالدولي المعیارعلىالتعدیالت 
- "عقود اإلیجار"  ١٦، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  ٢٠٢٠مایو  ٢٨في

)  ١٦. توفر التعدیالت إعفاء للمستأجرین من تطبیق إرشادات المعیار الدولي للتقریر المالي (١٩-امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید
للمستأجر یمكنعملیة،كوسیلة.١٩-كوفیددیل عقود اإلیجار وامتیازات اإلیجار الناتجة مباشرة عن جائحة  المتعلقة بالمحاسبة عن تع

یقوم الذيالمستأجر یقوم.اإلیجارلعقدتعدیًال یعدالمؤجرمن١٩-بكوفیدالمرتبطاإلیجار امتیازكانإذاما تقییمعدمیختارأن
فیھایقومالتيالطریقةبنفس١٩-بكوفیدالمرتبطاإلیجارامتیاز عن ناتجاإلیجاردفعاتفي تغییرأيعن بالمحاسبةاالختیاربھذا

.اإلیجارلعقدتعدیًال التغییریكنلمإذا،  ١٦الماليللتقریرالدوليللمعیاروفًقا التغییرعنبالمحاسبة

الدولیة المحاسبةمعاییر مجلسقام١٩-كوفیدجائحةتأثیراستمرارمعولكن ،  ٢٠٢١یونیو٣٠حتى التعدیلتطبیقالمقررمنكان
في تبدأالتيالمالیةالفتراتعلىالتعدیلیسري.  ٢٠٢٢یونیو٣٠حتىالعملیةالوسیلةتطبیقفترةبتمدید٢٠٢١مارس٣١في
تطبیق تعتزملكنھا،  ١٩-بكوفیدلمتعلقةااإلیجار امتیازاتعلى الشركةتحصللمذلك،ومع.التاریخذلك بعدأو٢٠٢١أبریل١

.بھا المسموحالتطبیقفترةخاللسریانھا حالفيالعملیةالوسیلة



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٢٢

الھامة المحاسبیةواالفتراضات والتقدیرات األحكام-٣

اإلیرادات یتطلب مبالغ  على  تؤثر  قد  التي  واالفتراضات  والتقدیرات  األحكام  إجراء  اإلدارة  من  للشركة  المالیة  القوائم  إعداد 
المحتملة.واإلفصاحاتوالمصاریف والموجودات والمطلوبات المسجلة   عن االلتزامات  واإلفصاح  یترتب عن عدم  وقدالمرفقة 

نتائج قد تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة التأكد من ھذه االفتراضات والتقدیرات  
بذلك في الفترات المستقبلیة.   

األخرى المتعلقة بالمخاطر التي تتعرض لھا الشركة وحاالت عدم التأكد على: االفصاحاتتشتمل
المال رأسإدارة◄
األدوات المالیةمخاطروسیاسات إدارة أھداف◄
المتعلقة بتحلیل الحساسیة اإلفصاحات◄

األحكام١-٣

القوائم فيالمثبتةالمبالغعلىجوھريأثرلھا التيالتالیة،األحكامبإجراءاإلدارةقامتللشركة،المحاسبیةالسیاساتتطبیقعند
: المالیة

التجدید خیارات تتضمن التي اإلیجارعقودمدةتحدیدعندالھامةاألحكام١-١-٣
تمدید بخیار مشمولةفتراتأيإلىباإلضافةلإللغاء،القابلةغیراإلیجار عقدمدةأنھاعلى اإلیجارعقدمدةبتحدید الشركةتقوم
من كانإذااإلیجارعقدإنھاءبخیار مشمولةفتراتأيأوالخیار،ھذاممارسةمعقولةبصورةالمؤكدمنكانإذااإلیجارعقد

.ممارستھعدممعقولةبصورةالمؤكد

من كانإذاما تقویمعنداألحكامالشركةتطبق.واإلنھاءالتجدیدخیاراتتتضمنالتياإلیجارعقودمنالعدیدالشركةلدىیوجد
من التيالعالقةذاتالعواملكافةاالعتباربعینتأخذأنھا أيعدمھ،مناالنھاءأوالتجدیدخیارممارسةمعقولةبصورةالمؤكد
تاریخ بدء اإلیجار، تقوم الشركة بإعادة تقویم مدة عقد اإلیجار في حالة  وبعد.التجدیدخیارلممارسةاقتصاديحافزإیجادشأنھا 

ة) خیار التجدید  وقوع حدث ھام أو تغیر في الظروف التي تقع تحت سیطرتھا وتؤثر على مقدرتھا على ممارسة (أو عدم ممارس
(على سبیل المثال، حدوث تغیر في استراتیجیة العمل).   

تتم .لعملیاتھا الموجوداتھذهألھمیةنظًراالمكتبیةبالمساحاتالمتعلقة اإلیجارمدةمنكجزءالتجدیدفترةبإدراجالشركةقامت
مراجعة عقود اإلیجار ھذه بعد مرور سنة وفًقا للمتطلبات التشغیلیة للشركة، ویتم تعدیل المساحة المستأجرة وفًقا لذلك.  

اإلضافياالقتراضمعدلتقدیر-اإلیجارعقود٢-١-٣
التزامات لقیاس اإلضافياالقتراضمعدلتستخدموعلیھبسھولة،اإلیجارعقودفيالضمنيالعمولةمعدلتحدیدللشركةیمكنال

على للحصولالالزمةاألموالالقتراضدفعھالشركةعلىیتعینالذيالعمولةمعدلاإلضافياالقتراضمعدلیمثل.اإلیجار
.مماثلوبضمانمماثلةفترةمدىعلىوذلكمماثلة،اقتصادیةبیئةفياالستخدامحقألصلمماثلةقیمةذوأصل

قابلة معدالتتوفرعدمعندالتقدیریتطلبما وھودفعھ،الشركةعلىیتعینما یعكساإلضافياالقتراضمعدلفإنوبالتالي،
باستخدام اإلضافياالقتراضمعدلبتقدیرالشركةتقوم.اإلیجارعقدوأحكامشروطلتعكستعدیلھا یتعینعندما أوللمالحظة
الخاصة التقدیراتبعضإجراءعلیھا ویتعینتوفرھا،عند) السوقفيالسائدةالعموالتمعدالت(مثل للمالحظةالقابلةالمدخالت
.بالمنشأة

العمالءمعالمبرمةالعقودمناإلیرادات ٣-١-٣
: العمالءمعالمبرمةالعقودمناإلیراداتوتوقیتقیمةتحدیدعلىجوھريبشكلتؤثرالتيالتالیةاألحكامبتطبیقالشركةقامت

والصیانة والتشغیلبالتعاقدالمتعلقةاألداءبالتزامات الوفاء
نقطة فيأوالزمن مدىعلىاألداءبالتزاماتالوفاءتمكانإذا ما لتحدیدالعمالءمعالمبرمةعقودھا كافةتقویمالشركةعلىیجب
التعاقد بعقودالمتعلقةاألداءالتزاماتقیاسیمكن أنھللشركةتبین .اإلیراداتإلثباتالمالئمةالطریقةلتحدیدوذلكالزمنمن

المكتمل األداء(طریقة  السنةنھایةفيالعقدألعمالاإلنجازمرحلةإلىبالرجوعوذلكبھ،موثوقبشكلوالصیانةالتشغیلوأعمال
الخدمات تقدیمعندأوالعقدفترةمدىعلىبھموثوقبشكلالخدمةبعقدالمتعلقاألداءالتزامقیاسیمكنوأنھ)،  تاریخھحتى

.للعمالء
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إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٢٣

(تتمة) الھامةالمحاسبیةواالفتراضات والتقدیرات األحكام-٣

(تتمة) األحكام١-٣

(تتمة) العمالءمعالمبرمةالعقودمناإلیرادات ٣-١-٣

المتغیر العوض
على الشركة  وعند.متغیًراعوًضا عنھا ینتجأحكامعلىالعمالءمعالمبرمةالعقودبعضتنص العوض المتغیر، یتعین  تقدیر 

استخدام إما طریقة القیمة المتوقعة أو طریقة المبلغ األكثر ترجیًحا وذلك بحسب الطریقة التي تتوقع بأنھا تتنبأ بشكل أفضل مبلغ 
العوض الذي ستستحقھ الشركة.  

. المتضمنالمتغیرالعوضتقدیرفيتخدامھا السالمالئمةالطریقةھيالمتوقعةالقیمةطریقةأنللمجموعةتبینوقد

االستمراریة مبدأ٤-١-٣
الشركة بأن قناعةعلىوھياالستمراریة،لمبدأ وفقاً العملفياالستمرارعلىالشركةلمقدرةتقویمبإجراءالشركةإدارةقامت
یثیر قدجوھريتأكدبعدمعلمأياإلدارةلدىلیسذلك،علىعالوة.المنظورالمستقبلفيالعمللمواصلةالكافیةالمواردلدیھا 

مبدأ أساسعلىللشركةالمالیةالقوائمإعدادتمعلیھ،.االستمراریةلمبدأوفقاً االستمرارعلىالشركة مقدرةحولشكوكاً 
. االستمراریة

واالفتراضات التقدیرات ٢-٣
القوائم إعدادبتاریخالتقدیراتمنالتأكدلعدماألخرىالرئیسیةوالمصادربالمستقبلالمتعلقةاألساسیةاالفتراضاتعرضأدناهتم

الشركة استخدمت.التالیةالمالیةالسنةخاللوالمطلوباتللموجوداتالدفتریةالقیمةفيجوھریةفروقاتعنھا ینتجقدوالتيالمالیة،
المالیة. ھذه القوائم  إعداد  عند  المتاحة  والتقدیرات  والمتعلقة القائمةواالفتراضاتالظروفتتغیرقدذلك،ومعاالفتراضات 

في التغیراتھذه عكس یتم.الشركةسیطرةعنخارجةتنشأ التيالظروفأوالسوقلتغیراتنتیجةالمستقبلیةبالتطورات
: التالیةالمجاالتفيالتقدیراتمنالتأكدوعدمباالفتراضاتالمتعلقةعلوماتالمإدراجتم.حدوثھا عنداالفتراضات

والمعدات للممتلكات اإلنتاجیةاألعمار١-٢-٣
األخذ بعدالتقدیرھذایحدد.االستھالكحسابألغراضوالمعداتللممتلكاتالمقدرة اإلنتاجیةاألعماربتحدیدالشركةإدارةتقوم
وقسط سنویاً اإلنتاجیةواألعمارالمتبقیةالقیمبمراجعةاإلدارةتقوم.العادياالستھالكأولألصلالمتوقعالعمراالعتباربعین

.السابقةالتقدیراتعنتختلفاإلنتاجیةاألعماربأناإلدارةاعتقادعندتعدیلھیتمالذيالمستقبلياالستھالك

البضاعة قیمةفياالنخفاض٢-٢-٣
الخسائر ھذهتقدیر یشتمل.  ذلكوغیرالمادي،والضرر التقادممثلعواملبسببالبضاعةلخسائرمخصصبإثباتالشركةتقوم
المصنعة الشركةقبلمن جدیدةتقنیاتأوطرقاستحداثالحصرالالمثال سبیل علىتشملعوامل االعتباربعیناألخذ على

. والمستقبلیةالحالیةالسوقوأوضاعالسابقةواالتجاھات

التجاریة المدینة الذممبشأنالمتوقعةاالئتمانخسائرمخصص٣-٢-٣
وموجوداتالمدینةوالمحتجزاتالتجاریةالمدینةالذممبشأنالمتوقعةاالئتمانخسائرالحتسابمخصصمصفوفةالشركةتستخدم
بمعایرة الشركةوستقوم.مالحظتھا تمتالتيالسابقةالتعثرمعدالتأساس علىالمخصصمصفوفةتحدیداألصلفيیتم.العقود

السابقة التعثرمعدالتتحدیثیتممالیة،قوائمكل إعدادوبتاریخ .المستقبلیةبالمعلوماتالسابقةاالئتمانخسائرلتعدیلالمصفوفة
.المستقبلیة التقدیراتفيللتغیراتتحلیلوإجراءمالحظتھا تمالتي

االئتمان وخسائرالمتوقعةاالقتصادیةوالظروفمالحظتھا تمالتي السابقةالتعثرمعدالتبینالمتداخلةالعالقةتقویمعملیةإن
أن كما .المتوقعةاالقتصادیةواألوضاعالظروففيبالتغیراتیتأثر المتوقعةاالئتمانخسائر مبلغإن.ھاما تقدیًرا تمثلالمتوقعة
.المستقبلفيللعمالءالفعليالتعثرعلىمؤشًراتكونالقدالمتوقعةاالقتصادیةوالظروفبالشركةالخاصةالسابقةاالئتمانخسائر
. ١٢و ١١اإلیضاحفيللشركةالتجاریةالمدینةالذممبشأنالمتوقعة االئتمانبخسائرالمتعلقةالمعلوماتعناإلفصاحتموقد

المالیة غیر الموجودات قیمةفياالنخفاض٤-٢-٣
دلیل أيوجودمنللتأكدوذلكمالیةقوائمكلإعدادبتاریخبالشركةالخاصةالمالیةغیرللموجوداتالدفتریةالقیمةمراجعةتتم
. للموجوداتلالستردادالقابلةالقیمةتقدیریتمالدلیل،ھذامثلوجودحالةوفي.القیمةفياالنخفاضعلى
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إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٢٤

(تتمة) الھامةالمحاسبیةواالفتراضات والتقدیرات األحكام-٣

(تتمة) واالفتراضات التقدیرات ٢-٣

(تتمة) المالیةغیرالموجودات قیمةفياالنخفاض٤-٢-٣
تمثل والتيلھ،لالستردادالقابلةالقیمةعنللنقدیةالمدرةالوحدةأولألصلالدفتریةالقیمةتزیدعندما القیمةفياالنخفاضیحدث
البیانات أساس علىالبیعتكالیفناقًصا العادلةالقیمةتحدیدیتم.الحالیةوالقیمةالبیعتكالیفناقصاً العادلةللقیمةاألعلى القیمة

لطریقة وفًقا الحالیةالقیمةتقدیریتم.مشابھةلموجوداتعادل،تعاملبشروطتتموالتيالملزمة،البیعمعامالتمنالمتوفرة
الضریبة قبللما الخصممعدلباستخدامالمستقبلیةالمتوقعةالنقدیةالتدفقاتخصمبموجبھا یتموالتيالمخصومة،النقدیةالتدفقات
.لألصلالمالزمةوالمخاطرللنقودالزمنیةللقیمةالحالیةالسوقتقدیراتیعكسوالذي

للموظفین المحددةالمنافعالتزامات ٥-٢-٣
إجراء االكتواريالتقویم  یتضمن.االكتواريتحدید تكلفة برنامج المنافع المحددة والقیمة الحالیة لاللتزام باستخدام عملیات التقویم  یتم

الخصم، معدلتحدیدعلىاالفتراضاتھذهوتشتملالعدید من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل.
طویلة وطبیعتھللتقویمالمعقدةللطبیعةونظرا.الوظیفيالدورانومعدلالوفیات،ومعدالتالرواتب،فيیةالمستقبلوالزیادات
اعداد بتاریخاالفتراضاتكافةمراجعةیتم.االفتراضاتھذهفيبالتغیراتكبیرةبصورةیتأثرالمحددةالمنافعالتزامفإناألجل،

.مالیةقوائمكل

تأخذ المالئم،الخصممعدلتحدیدوعند.للتغییرتخضعالتيالعواملأكثرالرواتبفيالمستقبلیةوالزیاداتالخصممعدلیعتبر
بعد ما منافعالتزامبھا المسجلالعمالتمعتتوافقبعمالتالمسجلةالشركاتسنداتعلىالعموالتأسعاراالعتباربعیناإلدارة

استقراؤھاویتمبھا،معترفدولیةتصنیفوكالةقبلمنمحددھولما طبقاً أعلىأو)  أأأ(تصنیفبدرجةاألقلعلىوذلكالتوظیف
یتم .المعنیةالسنداتجودةمراجعةأیضاً یتمكما .المحددةالمنافعاللتزامالمتوقعةالمدةمعلتتماشىالعائدمعدلمعالحاجةعند

اعتبار علىوذلكالخصم،معدلتحدیدأساسھعلىتمالذيالسنداتتحلیلمنعالیةائتمانھوامشلھا التيالسنداتتلكاستبعاد
المستقبلیة التضخممعدالتأساسعلىالرواتبفي المستقبلیةالزیاداتمعدلتحدید یتم .عالیةجودةذاتسنداتتمثلال أنھا 

للجمھور المتاحةالوفیاتجداول على بناءالوفیاتمعدلتحدیدیتم.العملسوقفيوالطلبوالعرضوالترقیاتواألقدمیةالمتوقعة
تقدیم تفاصیل إضافیة  تم.الدیموغرافیةللتغیراتوفقاً آلخروقتمنفقطالتغییرإلىھذهالوفیاتجداولتخضع.المعنیةالدولةفي

).١٨الموظفین في اإلیضاح (منافعالتزاماتحول 

المشتركة الترتیبات فياالستثمار٦-٢-٣
الشركة مشروع "تشغیل وصیانة محطات الھدى وأرانا لمعالجة میاه الصرف الصحي بمكة المكرمة" وتشغیل وصیانة مشروع تعتبر

على مشتركةترتیباتفيكاستثمار") فیھا المستثمر("الشركة وضواحیھا نقل میاه الصرف الصحي المعالجة إلى منطقة الریاض 
أن  تمارس .الملكیةحصصمن٪  ٤٩امتالكھا منالرغم  فیھا استنادًا إلى  الشركة المستثمر  مشتركة على  الشركة فقط سیطرة 

الجوانب الرئیسیة للسیاسات المالیة والتشغیلیة االستراتیجیة للشركة المستثمر فیھا تتطلب الموافقة باإلجماع من الشركاء فیھا.   

المالیة لألدوات العادلةالقیمة قیاس٧-٢-٣
األسعار أساسعلىالماليالمركزقائمةفيالمسجلةالمالیةوالمطلوباتالمالیةللموجوداتالعادلةالقیمةقیاسإمكانیةعدمحالةفي

المدخالت تؤخذ.المخصومةالنقدیةالتدفقاتنموذجعلىتشتملتقویمطرقباستخدامالعادلةقیمتھا تحددنشطة،أسواقفيالمتداولة
درجة إبداءیتطلباألمر فإن مجدیاً،ذلكیكونالوعندما ممكنا،ذلك كانحیثما للمالحظةالقابلةاألسواقخاللمنالطرق ھذهإلى
بالمدخالت مثل  تشتمل.العادلةالقیمةتحدیدلیتماألحكام من على اعتبارات تتعلق  ومخاطر االئتمان،  مخاطراألحكام  السیولة، 

. المالیةلألدواتعنھا المصرحالعادلةالقیمةعلىتؤثرقدالعواملبھذهالمتعلقةاالفتراضاتفيالتغیراتإنوالتقلبات.

بعد المفعولساریةوغیرالصادرةالمعاییر-٤

.للشركةالمالیةالقوائمإصدارتاریخحتىبعدالمفعولساریةوغیرالصادرة والمعدلةالجدیدةوالتفسیراتالمعاییر بیانیليفیما 
. سریانھا عندذلك،ینطبقإذاوالمعدلة،الجدیدةوالتفسیراتالمعاییرھذهتطبیقالشركةتعتزم



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٢٥

(تتمة) بعدالمفعولساریةوغیرالصادرةالمعاییر-٤

المصرح عنھا.     واإلفصاحاتتتوقع الشركة، وفًقا لتقییمھا، أن یكون ھناك أثر جوھري لتطبیق المعاییر أدناه على األرقام ال

البیان المعاییر 
السریانتاریخ

اإللزامي 

٢٠٢٣ینایر١التأمینعقود)١٧(الماليللتقریرالدوليالمعیار
الشركة:مرةألولالماليللتقریرالدولیةالمعاییرتطبیق)١(الماليللتقریرالدوليالمعیار

مرة ألولالدولیةللمعاییرالمطبقةالتابعة
٢٠٢٢ینایر١

التي تكون في حدود اختبار  األتعاب:المالیةاألدوات)٩(الماليللتقریرالدوليالمعیار
لغرض التوقف عن إثبات المطلوبات المالیة   ٪١٠نسبة 

٢٠٢٢ینایر١

٢٠٢٢ینایر١العادلة القیمةقیاساتفيالضرائب:الزراعة) ٤١(الدوليالمحاسبةمعیار
٢٠٢٣ینایر١متداولة وغیركمتداولةالمطلوباتتصنیف) ١(الدوليالمحاسبةمعیارعلىالتعدیالت
٢٠٢٣ینایر١المحاسبیةالتقدیراتتعریف) ٨(الدوليالمحاسبةمعیارعلىالتعدیالت
الماليللتقریرالدوليالمعیارعلىالتعدیالت

)٣(
٢٠٢٢ینایر١المفاھیمياإلطارإلىاإلشارة:األعمالتجمیععملیات

قبلالمتحصالت:والمعداتواآلالتالممتلكات) ١٦(الدوليالمحاسبةمعیارعلىالتعدیالت
المقصوداالستخدام

٢٠٢٢ینایر١

٢٠٢٢ینایر١بالعقودالوفاءتكالیف:خسارتھا المتوقعالعقود) ٣٧(الدوليالمحاسبةمعیارعلىالتعدیالت
وبیان١الدوليالمحاسبةمعیارعلىتعدیالت
رقمالماليللتقریرالدوليالمعیارممارسات

٢

٢٠٢٣ینایر١المحاسبیة السیاساتعناإلفصاح

األعمال تجمیععملیات -٥

أعمال  قسمیقوم.عالقةذاتجھةالتجاریة،الخریف شركةفيالمیاه أعمالقسمعلى الشركةاستحوذت،  ٢٠١٩أكتوبر١بتاریخ
االستراتیجیة اإلدارةعلىاالستحواذ تموقدالمیاه في شركة الخریف التجاریة بالبیع بالتجزئة للمنتجات والمواد المتعلقة بالمیاه.

على استحواذمنبدالأعمال،تجمیععملیةبمثابةالمعاملةھذهاإلدارةاعتبرتولذلكالممتلكات،معلھا المصاحبةوالعملیات
.موجودات

:الشركةقبلمنعلیھا المستحوذوالمطلوباتللموجوداتالدفتریةالقیمةبیانیليفیما 
٢٠١٩

سعودي لایر

٢٬٧٣٢٬١٠٩تجاریونمدینون
٨٬٨٣٠٬٠٢١صافي بضاعة،
١١٣٬٩٣٥صافي ومعدات،ممتلكات
) ٢٦٤٬٢٧٣(الدفعمستحقةمبالغ

) ٢٧٩٬٠٦١(للموظفین المحددةالمنافعالتزامات
─────────

١١٬١٣٢٬٧٣١علیھاالمستحوذالموجوداتصافي
)١١٬١٣٢٬٧٣١(الشراءعوض

─────────
-(خسارة)ربح

═════════



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٢٦

المشتركةالترتیبات فياالستثمار-٦

)،  مسجلغیرمشتركمشروعخاللمنتنفیذھا تم(التي  المشاریعبعض فيبالمشاركةالشركةقامت،٢٠١٧و٢٠١٥عامي  خالل
تصنیف تم.المشتركةللسیطرةیخضعاقتصادينشاطبتنفیذبالتعھدالمشتركالمشروعفياآلخروالشریكالشركةقامتحیث

المتعلقة المطلوباتبشأن والتزاماتالموجوداتفيحقوًقا لألطراف یكونبموجبھا والتي ھذه،المسجلةغیرالمشتركةالترتیبات
القوائم المالیة المرفقة، تقوم الشركة بإظھار الموجودات الخاصة بھا، بما في ذلك حصتھا في  في.مشتركةكعملیاتبالترتیبات،

الموجودات   بھالمقتناةكافة  الخاصة  والمطلوبات  مشتركة،  المتكبدة بصورة  بصورة  المطلوبات  كافة  في  حصتھا  ذلك  بما في  ا، 
مشتركة، وإیراداتھا بما في ذلك حصتھا في اإلیرادات من بیع الناتج من قبل العملیات المشتركة، ومصاریفھا بما في ذلك حصتھا  

في أي مصاریف متكبدة بصورة مشتركة.

استمرار قررواالمشتركالمشروعفيالشركاء. لكن  ٢٠٢٠عامخاللالعقدبموجبواألداءالتنفیذیكتملأنالمتوقعمنكان
أساس علىالمنشآت،ھذهإدارةقبلمنأدناه،المعروضةالمشتركةللترتیباتالمالیةالقوائمإعدادتموعلیھالمشتركة،الترتیبات

. االستمراریةمبدأ

: ٢٠٢٠دیسمبر٣١و٢٠٢١دیسمبر٣١فيكما رأسمالیةتعھداتأومحتملةالتزاماتأيالمشتركةالترتیبلدىیوجدال

.بالشركةالخاصةالمشتركةبالترتیباتبیاناً یليفیما 
الملكیةنسبة

٢٠٢١٢٠٢٠الرئیسیةاألنشطةالموقعالمنشأةاسم

وصیانة محطات معالجة میاه  تشغیلمشروع
الصرف في الھدى وأرانا بمكة المكرمة 

والصیانة التشغیلالسعودیةالعربیةالمملكة
٤٩٪٤٩ ٪

تشغیل وصیانة مشروع نقل میاه الصرف  مشروع
٪ ٤٩٪٤٩والصیانة التشغیلالسعودیةالعربیةالمملكةالصحي المعالجة إلى منطقة الریاض وضواحیھا  

المشتركة للعملیات الملخصةالمالیةالقوائم١-٦
محطاتوصیانةتشغیلمشروع

وأرانا الھدىفيالصرفمیاه معالجة
المكرمة بمكة

نقلمشروعوصیانةتشغیلمشروع
إلى المعالجةالصحيالصرفمیاه

وضواحیھ الریاضمنطقة
٢٠٢١

سعودي لایر
٢٠٢٠

سعوديلایر
٢٠٢١

سعودي لایر
٢٠٢٠

سعوديلایر

٦٬٢٢٠٬٨٠٦٧٬١١٦٬٠٨٢٥١٦٬٦٩٨٨٬٧٣٢٬٧٨٨المتداولةالموجوداتإجمالي
- - ٤- المتداولةغیر الموجوداتإجمالي
)٦٬٤٤٤٬٣٠٠()١٠٤٬٣١٤()٤٬٧٢٨٬٨٥٦() ٣٬٩٤٠٬٥٧١(المتداولةالمطلوباتإجمالي

────────────────────────────────────────
٢٬٢٨٠٬٢٣٥٢٬٣٨٧٬٢٣٠٤١٢٬٣٨٤٢٬٢٨٨٬٤٨٨الموجودات صافي

════════════════════════════════════════
١٬١١٧٬٣١٥١٬١٦٩٬٧٤٣٢٠٢٬٠٦٨١٬١٢١٬٣٥٩٪ ٤٩بواقعالشركةحصة

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

محطاتوصیانةتشغیلمشروع
وأرانا الھدىفيالصرفمیاه معالجة

المكرمة بمكة

نقلمشروعوصیانةتشغیلمشروع
إلى المعالجةالصحيالصرفمیاه

وضواحیھ الریاضمنطقة
٢٠٢١

سعودي لایر
٢٠٢٠

سعوديلایر
٢٠٢١

سعودي لایر
٢٠٢٠

سعوديلایر

١٠٣٬٦٧٦٤٩٢٬٥٤٤- - إیرادات 
٨٬٧٣٤)١٠٣٬٩٠٢(- ) ٥٤٬٤٥١(اإلیرادات تكلفة

) ٤٠٬٥٧٠() ٧٥٬٨٧٧() ٥٤٬٦٢٩() ٥٢٬٥٤٦(وإداریةعمومیةمصاریف
────────────────────────────────────

٤٦٠٬٧٠٨) ٧٦٬١٠٣() ٥٤٬٦٢٩()١٠٦٬٩٩٧(السنة (خسارة) ربح
════════════════════════════════════

٢٢٥٬٧٤٧) ٣٧٬٢٩٠() ٢٦٬٧٦٨() ٥٢٬٤٢٩(٪ ٤٩بواقعالشركةحصة
════════════════════════════════════



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٢٧

والمعدات الممتلكات -٧

اإلجمالي السیارات األثاث والتركیباتاآلالت الثقیلة المباني ٢٠٢١دیسمبر٣١
سعودي لایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایر

:التكلفة
٢٬٧٠٨٬١٢٠١٣١٬٣٨٢٬٤٢٦١٣٬٠٧٣٬٤٠٠٨١٬٩٠٥٬٥١٥٢٢٩٬٠٦٩٬٤٦١السنةبدایةفي

٩٩٬٠٠٠٨٠٬٥٦٩٬٩٢٧٢٬٥٢٩٬٢١١١٧٬٢٦٣٬٤٥٣١٠٠٬٤٦١٬٥٩١إضافات 
) ٨٬٥٢٦٬٣٠٩()٦٬٩٢٣٬٤٣١() ١٠٢٬٥٦٣()١٬٤٠٣٬٥٢٩() ٩٦٬٧٨٦(استبعادات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٢٬٧١٠٬٣٣٤٢١٠٬٥٤٨٬٨٢٤١٥٬٥٠٠٬٠٤٨٩٢٬٢٤٥٬٥٣٧٣٢١٬٠٠٤٬٧٤٣السنة نھایةفي

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

: المتراكماالستھالك
١٬٩٥٧٬٣٤٣٩٣٬١٨٥٬٢٩٣٨٬٧٠٠٬٥٧٨٥٥٬٢١٣٬٧٣٨١٥٩٬٠٥٦٬٩٥٢السنةبدایةفي

١٢٠٬٣٦١١٠٬٨١١٬٨٧٦١٬٢٠٨٬٦٣٨٩٬٠٦٤٬١٨٤٢١٬٢٠٥٬٠٥٩للسنةالمحمل
) ٦٬٦٧٧٬٤٤٦()٥٬٦٩٩٬٨٩٨() ١٠١٬٩٧٨() ٨٣٢٬٤٢٠() ٤٣٬١٥٠(استبعادات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٢٬٠٣٤٬٥٥٤١٠٣٬١٦٤٬٧٤٩٩٬٨٠٧٬٢٣٨٥٨٬٥٧٨٬٠٢٤١٧٣٬٥٨٤٬٥٦٥السنة نھایةفي

 ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
الدفتریةالقیمةصافي
٢٠٢١٦٧٥٬٧٨٠١٠٧٬٣٨٤٬٠٧٥٥٬٦٩٢٬٨١٠٣٣٬٦٦٧٬٥١٣١٤٧٬٤٢٠٬١٧٨دیسمبر٣١

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

وشركة أبناء  إن مجموعة الخریف ("الشركة األم")  مسجلة باسم شركة  إبراھیم الخریف  عبدهللاألراضي المقامة علیھا المباني 
).٢٠عاًما (إیضاح ٢٠("الشركة األم النھائیة")، والتي تم تأجیرھا للشركة لمدة 

الثقیلة اآلالتالمباني ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
األثاث

اإلجمالي السیارات والتركیبات 
سعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایر

: التكلفة
٢٬٦٤٨٬٤٢٠١١٥٬٨٢٢٬٦٢٢١٢٬٦٤٩٬٩١٠٧٤٬٢٤٦٬٢٢٨٢٠٥٬٣٦٧٬١٨٠السنةبدایةفي

٥٩٬٧٠٠١٦٬٠٥٦٬٤٦٨٧٦٢٬٢٩٦٨٬١٧٢٬٢٨٧٢٥٬٠٥٠٬٧٥١إضافات 
)١٬٣٤٨٬٤٧٠() ٥١٣٬٠٠٠() ٣٣٨٬٨٠٦() ٤٩٦٬٦٦٤(-استبعادات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٢٬٧٠٨٬١٢٠١٣١٬٣٨٢٬٤٢٦١٣٬٠٧٣٬٤٠٠٨١٬٩٠٥٬٥١٥٢٢٩٬٠٦٩٬٤٦١السنة نھایةفي

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

: المتراكماالستھالك
١٬٨٣٢٬٤٠١٨٦٬٢٢١٬٤٠١٧٬٧٦٥٬٦٥٠٤٦٬٨٦٧٬٥٨٣١٤٢٬٦٨٧٬٠٣٥السنةبدایةفي

١٢٤٬٩٤٢٧٬٤١٢٬٢٦١١٬١٩٤٬٩٤٤٨٬٧٣٠٬٥٨٠١٧٬٤٦٢٬٧٢٧للسنةالمحمل
)١٬٠٩٢٬٨١٠() ٣٨٤٬٤٢٥() ٢٦٠٬٠١٦() ٤٤٨٬٣٦٩(- استبعادات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
١٬٩٥٧٬٣٤٣٩٣٬١٨٥٬٢٩٣٨٬٧٠٠٬٥٧٨٥٥٬٢١٣٬٧٣٨١٥٩٬٠٥٦٬٩٥٢السنة نھایةفي

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

الدفتریةالقیمةصافي
٢٠٢٠٧٥٠٬٧٧٧٣٨٬١٩٧٬١٣٣٤٬٣٧٢٬٨٢٢٢٦٬٦٩١٬٧٧٧٧٠٬٠١٢٬٥٠٩دیسمبر ٣١

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



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٢٨

(تتمة) والمعدات الممتلكات -٧

: التاليالنحوعلىللسنةاالستھالكقسطتوزیعتم
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

٢٠٬٥٠٢٬٨٧٠١٦٬٤٣٩٬٨٦١)٢٣(إیضاح إیراداتتكلفة
٧٠٢٬١٨٩١٬٠٢٢٬٨٦٦) ٢٥(إیضاح  إداریةمصاریف

──────────────────
٢١٬٢٠٥٬٠٥٩١٧٬٤٦٢٬٧٢٧
══════════════════

اإلیجاروالتزامات االستخدامحقموجودات -٨

موجودات حق االستخدام١-٨
٣١لایر سعودي (٢٨٨٬٠٠٠الشركة اتفاقیات إیجار أراضي ومباني مختلفة للمكاتب في مواقع مختلفة بإجمالي إیجار قدره  لدى

مع الشركة األم  (إیضاح  ٢٨٨٬٠٠٠:   ٢٠٢٠دیسمبر   سعودي)  سعودي (٥٠٬٤٥٠) وإیجار بمبلغ  ٢٠لایر  دیسمبر  ٣١لایر 
من اإلیجارعقودفتراتتتراوحاإلدارة، تقییمعلىبناءً ).٢٠نھائیة (إیضاح  لایر سعودي) مع الشركة األم ال١٢٠٬٠٠٠:   ٢٠٢٠
یتم مراعاة خیارات التجدید لألراضي والمباني في مدة عقد اإلیجار.   لم.واإلنھاءالتجدیدخیاراتوتتضمنعاًما ٢٠إلىعامین

.عاًما ٢٠إلى٢منتتراوحلفترةالثابتالقسطأساسعلىاالستخدامحقموجوداتاستھالكیتم

المستأجرة األراضي
سعودي لایر

المباني
اإلجمالي سعودي لایر

: التكلفة
٤٬٤٨٣٬٧٤٧- ٢٠٢٠٤٬٤٨٣٬٧٤٧ینایر ١فيكما

١٬١٣٠٬٦٦٢١٬١٣٠٬٦٦٢- إضافات 
 ───────── ───────── ─────────

٢٠٢٠٤٬٤٨٣٬٧٤٧١٬١٣٠٬٦٦٢٥٬٦١٤٬٤٠٩دیسمبر ٣١
)١٬٠١٤٬٥٤١() ٣٦٠٬٥٧٦() ٦٥٣٬٩٦٥(استبعادات 

 ───────── ───────── ─────────
٢٠٢١٣٬٨٢٩٬٧٨٢٧٧٠٬٠٨٦٤٬٥٩٩٬٨٦٨دیسمبر ٣١

 ───────── ───────── ─────────
: المتراكماإلطفاء

٣١٥٬٢٠٥- ٢٠٢٠٣١٥٬٢٠٥ینایر ١فيكما
٣١٩٬٤٢٩٢٥٨٬٩٨٨٥٧٨٬٤١٧للسنة   المحمل

 ───────── ───────── ─────────
٢٠٢٠٦٣٤٬٦٣٤٢٥٨٬٩٨٨٨٩٣٬٦٢٢دیسمبر ٣١

١٧٣٬٩٦٩٢٤٠٬٦٧٧٤١٤٬٦٤٦للسنة   المحمل
 ───────── ───────── ─────────

٢٠٢١٨٠٨٬٦٠٣٤٩٩٬٦٦٥١٬٣٠٨٬٢٦٨دیسمبر ٣١
 ───────── ───────── ─────────

:الدفتریةالقیمةصافي
٢٠٢١٣٬٠٢١٬١٧٩٢٧٠٬٤٢١٣٬٢٩١٬٦٠٠دیسمبر٣١فيكما

═════════════════════════════════
٢٠٢٠٣٬٨٤٩٬١١٣٨٧١٬٦٧٤٤٬٧٢٠٬٧٨٧دیسمبر ٣١فيكما

═════════════════════════════════

: الخسارةأوالربحفيالمثبتةالمبالغبیانیليفیما 
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

٣٧٤٬١٥٥٥٢٤٬٢١٣) ٢٣(إیضاح اإلیراداتتكلفةعلىالموزعةاالستخدامحقموجوداتإطفاء
٤٠٬٤٩١٥٤٬٢٠٤)٢٥(إیضاح اإلداریةالمصاریفعلىالموزعةاالستخدامحقموجوداتإطفاء

١٢٩٬٩٨٢١٧٤٬٢٦٣)٢٦إیضاح(إیجارعمولة على التزامات مصروف
إیجاركمصاریفالثابتالقسطأساسعلىالمثبتةاألجلقصیرةاإلیجارعقود

٨٬٦٤٩٬٧٤٥٨٬٠٩٨٬٩٣٢)٢٥و٢٣(إیضاح 
──────────────────
٩٬١٩٤٬٣٧٢٨٬٨٥١٬٦١٢

══════════════════



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٢٩

(تتمة) اإلیجاروالتزامات االستخدامحقموجودات -٨

اإلیجار   التزامات ٢-٨
٢٠٢١عامفيسعوديلایرال شيءبقیمةاإلیجار والتزاماتاالستخدامحقموجوداتإلى نقدیةغیرإضافاتالشركةلدىكان

). ٢٠٢٠عامفيمثبتةسعوديلایر١٬١٣٠٬٦٦٢(

: الفترةخاللوالتغیراتاإلیجاراللتزاماتالدفتریةالقیمةبیانیليفیما 

المستأجرة األراضي
سعودي لایر

المباني 
سعودي لایر

اإلجمالي 

٤٬١٤٨٬٥٣٥-٢٠٢٠٤٬١٤٨٬٥٣٥ینایر١فيالمثبت
١٬١٣٠٬٦٦٢١٬١٣٠٬٦٦٢-إضافات 
١٦١٬٥٩١١٢٬٦٧٢١٧٤٬٢٦٣)٢٦(إیضاح العمولةزیادة

) ٨١٧٬٨٧٩() ٤٠٩٬٨٧٩() ٤٠٨٬٠٠٠(*مدفوعات
───────────────────────────

٢٠٢٠٣٬٩٠٢٬١٢٦٧٣٣٬٤٥٥٤٬٦٣٥٬٥٨١دیسمبر٣١
)١٬٠٢٥٬٠٨٣() ٣٦٠٬٩٧٢() ٦٦٤٬١١١(استبعادات

١٢٤٬٧٣٦٥٬٢٤٦١٢٩٬٩٨٢) ٢٦(إیضاح العمولةزیادة
) ٥١٧٬٨٧٩() ٢٢٩٬٨٧٩() ٢٨٨٬٠٠٠()*مدفوعات(

───────────────────────────
٢٠٢١٣٬٠٧٤٬٧٥١١٤٧٬٨٥٠٣٬٢٢٢٬٦٠١دیسمبر٣١في

═══════════════════════════

٢٠٢٠:٦٤٣٬٦١٦دیسمبر  ٣١لایر سعودي (٣٨٧٬٨٩٧التزامات اإلیجار سداد جزء رئیسي من االلتزام قدره  دفعاتتشمل(*) 
). سعوديلایر٢٠٢٠:١٧٤٬٢٦٣دیسمبر٣١(سعوديلایر١٢٩٬٩٨٢قدرھا عمولةودفع) سعودي لایر

:التاليوالنح علىالماليالمركز قائمةفياإلیجارالتزاماتعرضتمدیسمبر،٣١فيكما 

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٥٩٬٨٠٨٦٠٨٬٩٢١متداولجزء
٢٬٩٦٢٬٧٩٣٤٬٠٢٦٬٦٦٠متداولغیرجزء

──────────────────
٣٬٢٢٢٬٦٠١٤٬٦٣٥٬٥٨١

══════════════════



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٣٠

البضاعة -٩
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

٣١٬٠٣٤٬٨٣٩٢٣٬٤٠١٬٦٠٩غیار قطع
٤٬٨٨٣٬٤٦٥٧٬٣٣٠٬٣٢٣الصنع تامةبضاعة

──────────────────
٣٥٬٩١٨٬٣٠٤٣٠٬٧٣١٬٩٣٢
══════════════════

لایر سعودي) یتم تقییمھ على ٣١٬٧٢٣٬٤٨٤:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١لایر سعودي (١٩٬٦٦٧٬٥٧٢تشمل البضاعة مخزون بقیمة  
أساس صافي القیمة البیعیة.  

لایر سعودي). ٥٢٨٬٧٠٩: عكس مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١بلغ المبلغ المحمل على تكلفة اإلیرادات ال شيء (

األخرىوالموجودات مقدماً المدفوعة المصاریف-١٠
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر
٣٠٬٧٤٣٬٧١٦٣٨٬٥٨٣٬٠٥٧) أدناه(انظر مقدماً مدفوعةمصاریف
٧٬٣٠٤٬٢٣٣٣٬١٠٩٬٣٤٩للموردینمقدمةدفعات
٤٬٦٨٨٬٣٥٥١٬٢١٥٬٦٣٠أخرى موظفینات منمستحق
٢٬٨٤٤٬٣٨٥٣٬٦٩٣٬١٣٩أخرى 

──────────────────
٤٥٬٥٨٠٬٦٨٩٤٦٬٦٠١٬١٧٥
══════════════════

. مقدًما المدفوعوالتأمیناإلقامةتكالیفأساسيبشكلمقدًما المدفوعةالمصاریفتمثل

العقود موجودات -١١
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

١٤٧٬٣٣٦٬٩١٨١١٢٬٧١٦٬٢٠١ینایر١
٥٦٩٬٠٣٨٬٥٤٢٥٢٠٬٨٣٣٬٤٢٩السنة خاللالمنفذةاألعمالقیمة

) ٤٨٥٬٧٠٧٬٨٧٣()٤٧٩٬٨٧١٬٥٢٩(السنة خاللمرحلیةمطالبات
──────────────────
٢٣٦٬٥٠٣٬٩٣١١٤٧٬٨٤١٬٧٥٧

) ٥٠٤٬٨٣٩()١٢٠٬٩٩٤(المتوقعةاالئتمانخسائرمخصص: ناقصاً 
──────────────────

٢٣٦٬٣٨٢٬٩٣٧١٤٧٬٣٣٦٬٩١٨دیسمبر٣١في
══════════════════

القوائم إعدادبتاریخبھا فواتیرتقدیمیتمولمالمنجزةاألعماللقاءالعوضاستالمفيالشركةبحقوقالعقودموجوداتتتعلق)أ
.المالیة

: العقودبموجوداتالمتعلقةالمتوقعةاالئتمانخسائرمخصصاتفيالحركة) ب
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

- ٥٠٤٬٨٣٩ینایر ١
٥٠٤٬٨٣٩- للسنة المحمل
- )٣٨٣٬٨٤٥(السنةخاللقیدعكس

──────────────────
١٢٠٬٩٩٤٥٠٤٬٨٣٩دیسمبر ٣١في

══════════════════



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٣١

موجودات العقود (تتمة) -١١

:العقودموجوداتبشأناالئتمانلمخاطربالتعرضالمتعلقةالمعلوماتیليفیما 

٢٠٢١
٤٥٠- ٣٦١یوًما ٣٦٠- ٢٧١یوًما ٢٧٠- ١٨١یوًما١٨٠- ٩١یوًما ٩٠-٠

اإلجماليیوًما
٪ ١٢٫٩٦٪ ١٫٠٨٪ ٠٫٠٠٪ ٠٫٠٠٪ ٠٫٠٠المتوقعة االئتمان خسائر معدل

سعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایر
التقدیریةالدفتریةالقیمة إجمالي 
١٨١٬١٩٣٬٥٩٠٢٦٬٣٤٨٬٨٣٧١٤٬١٦٣٬٦٧١١٢٬٩٣٣٬٥٣٣١٬٨٦٤٬٣٠٠٢٣٦٬٥٠٣٬٩٣١السداد عنالتعثرعند

١٬٠٧٣١٥٧٨٤٢٬٤٥٢١١٧٬٢٢٨١٢٠٬٩٩٤المتوقعة االئتمانخسائر

٢٠٢٠
٩٠-٠

یوًما 
یوًما ٤٥٠-٣٦١یوًما ٣٦٠-٢٧١یوًما ٢٧٠-١٨١یوًما ١٨٠-٩١

اإلجمالي 
٪٠٫٤٥٪٠٫٦٥٪٠٫٣٩٪٠٫٦٢٪٠٫٢٤المتوقعة االئتمان خسائر معدل

سعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایر
التقدیریةالدفتریةالقیمة إجمالي 
١٠٠٬٥٨٤٬٦٦٥١٩٬٨٩١٬٧٤٦٩٬٨٦٤٬٨٧٧١٠٬٠٧١٬٠٧٨٧٬٤٢٩٬٣٩١١٤٧٬٨٤١٬٧٥٧السداد عنالتعثرعند

٢٤٢٬٦٨١١٢٤٬٠٠٧٣٨٬٧٤٤٦٥٬٦٩٢٣٣٬٧١٥٥٠٤٬٨٣٩المتوقعة االئتمانخسائر

:العقودموجوداتبشأناالئتمانلمخاطربالتعرضالمتعلقةالمعلوماتیليفیما 

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٣٤٬٤١٠٬١٣١١٤٠٬٤١٦٬٦١٢حكومیةجھاتبشأنعقودموجودات
٢٬٠٩٣٬٨٠٠٧٬٤٢٥٬١٤٥حكومیةغیرجھاتبشأنعقودموجودات

) ٥٠٤٬٨٣٩()١٢٠٬٩٩٤(المتوقعةاالئتمانخسائرمخصص: ناقصاً 
──────────────────

٢٣٦٬٣٨٢٬٩٣٧١٤٧٬٣٣٦٬٩١٨دیسمبر ٣١في
══════════════════

واآلخرونالتجاریونالمدینون-١٢
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

٢٣٩٬٧٤١٬١٧٣١٥٨٬٣٢٢٬٠٥٣تجاریونمدینون
٦٬٣٨٨٬٤٢٥١٠٬٦٦٠٬٩٨٧مدینةمحتجزات

──────────────────
٢٤٦٬١٢٩٬٥٩٨١٦٨٬٩٨٣٬٠٤٠

) ٢٬٠٣٤٬٢٥٧()٥٬٢٧٥٬٨٠٦(المتوقعةاالئتمانخسائرمخصص: ناقصاً 
──────────────────
٢٤٠٬٨٥٣٬٧٩٢١٦٦٬٩٤٨٬٧٨٣
══════════════════



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٣٢

المدینون التجاریون واآلخرون-١٢

: والمحتجزاتالتجاریةالمدینةالذممبشأنالمتوقعةاالئتمانخسائرمخصصفيالحركةفیما یلي 

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٬٠٣٤٬٢٥٧٤٬٥٢٦٬٣٠١ینایر ١
-٣٬٢٤١٬٥٤٩) ٢٥(إیضاح للسنةالمحمل
)٢٬٤٩٢٬٠٤٤(-)٢٥(إیضاح السنةخاللقیدعكس

──────────────────
٥٬٢٧٥٬٨٠٦٢٬٠٣٤٬٢٥٧دیسمبر ٣١في

══════════════════

: أعالهالمالیةبالموجوداتالخاصةواألحكامالشروط)أ
على المدینةالذممتشتمل.یوماً ٩٠إلى٣٠منعموماً سدادھا فترةوتتراوحبعمولةمرتبطةغیرالتجاریةالمدینةالذممإن

٢٠٢٠:١٣٩٫٦دیسمبر٣١(حكومیةوشبھحكومیةجھاتمنمستحقةسعودي،لایرملیون٢٢١٫٩قدرهبإجماليمبالغ
ملیون لایر سعودي).   

لخسائر مخصصتجنیببشأن) ٩(الماليللتقریرالدوليالمعیارفيعلیھا المنصوصالمبسطةالطریقةبتطبیقالشركةتقوم) ب
. التجاریةالمدینةالذممكافةبشأنالعمرمدىعلىالمتوقعةالخسارةمخصصباستخدامالطریقةتلكوتسمحالمتوقعة،االئتمان 

خسائر أنماطلھا العمالءقطاعاتمنمختلفةلمجموعاتالسدادفيالتأخرأیامعددأساسعلىالمخصصمعدالتتحدیدیتم)ج
األخرى األشكالأواالعتمادبخطاباتوالتغطیةالعمیلتصنیفودرجةونوع المنتجونوعالجغرافیةالمنطقةحسب (أي  مماثلة
والمعلومات والمطلوباتللنقودالزمنیةوالقیمةباالحتماالتالمرجحةالنتائجاالحتسابعملیةتعكس).االئتمانضمانمن

االقتصادیة بالظروفالمتعلقةوالتوقعاتوالحالیةالسابقةاألحداثعنالمالیةالقوائمإعدادبتاریخالمتاحةوالمؤیدةالمعقولة
.التقاضيإلجراءاتخاضعةوغیرعامینمنألكثرالسدادمتأخرةكانتإذاعادةالتجاریةالمدینةالذممشطبیتم.المستقبلیة

المالیة الموجوداتفئاتمنفئةلكلالدفتریةالقیمةالمالیةالقوائم إعدادبتاریخاالئتمانلمخاطرللتعرضاألقصىالحدیمثل
.المدینةالذمملقاءرھنیةضماناتبأيالشركةتحتفظال.عنھا المفصح

االئتمان  مخاطر) بشأن  ٥-٢٩اإلیضاح (انظر:التجاریةالمدینةالذمم بشأناالئتمانلمخاطربالتعرضالمتعلقةالمعلوماتیليفیما 
المتعلقة بالذمم المدینة التجاریة، والذي یوضح كیفیة قیام الشركة بإدارة وقیاس جودة مخاطر االئتمان للذمم المدینة غیر متأخرة  

السداد وغیر منخفضة القیمة.

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٢١٬٩٤٠٬٦٣٥١٤٧٬٣٠٧٬٤٤٦حكومیةمستحقة من جھات تجاریةمدینةذمم
٢٤٬١٨٨٬٩٦٣٢١٬٦٧٥٬٥٩٤حكومیةغیرجھاتمنمستحقةتجاریةمدینةذمم

)٢٬٠٣٤٬٢٥٧()٥٬٢٧٥٬٨٠٦(المتوقعةاالئتمانخسائرمخصص: ناقصاً 
──────────────────

٢٤٠٬٨٥٣٬٧٩٢١٦٦٬٩٤٨٬٧٨٣دیسمبر ٣١في
══════════════════



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٣٣

(تتمة) واآلخرونالتجاریونالمدینون-١٢

دیسمبر:٣١فیما یلي تحلیًال بأعمار الذمم المدینة كما في 

٢٠٢١
٩٠-٠السداد متأخرةغیر

یوًما 
٤٥٠-٣٦١یوًما٣٦٠-٢٧١یوًما٢٧٠-١٨١یوًما ١٨٠-٩١

یوًما 
٦٣٠-٥٤١یوًما٥٤٠-٤٥١

یوًما 
٧٢٠-٦٣١

یوًما 
٧٢٠منأكثر

اإلجمالي یوًما 
٪٨٫٥٩٪٢٤٫٨٠٪٧٫٤٩٪١١٫٣٥٪٨٫٠٠٪٣٫٩٢٪٢٫٥٦٪٠٫٠٢٪٠٫٠١٪٠٫٠١المتوقعة االئتمانخسائرمعدل

سعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایر
التقدیریةالدفتریةالقیمةإجمالي

١٣٢٬٨٦٥٬٠١١٣٨٬٣٩٦٬٢٦٩١٣٬٧٤٩٬٤٩٩١٣٬٨٩٧٬٧١٦٥٬٩٤٣٬٣٦٤٤٬٥٨٥٬٥٦٦٤٬٧٨٨٬٦٢٤٥٬٨٥٢٬٤١٢٦٬٦٧٥٬٧٨٨١٩٬٣٧٥٬٣٤٩٢٤٦٬١٢٩٬٥٩٨السداد عنالتعثرعند 
١٢٬٢٢٥٣٬٩٨٧٢٬٢٠٦٣٥٥٬٧٧٠٢٣٣٬٠٠٣٣٦٦٬٨٩٧٥٤٣٬٥٣١٤٣٨٬٦١٥١٬٦٥٥٬٢٧٩١٬٦٦٤٬٢٩٣٥٬٢٧٥٬٨٠٦المتوقعة االئتمانخسائر

٢٠٢٠
٩٠-٠السدادمتأخرةغیر

یوًما 
٧٢٠-٦٣١یوًما ٦٣٠-٥٤١یوًما ٥٤٠-٤٥١یوًما ٤٥٠-٣٦١یوًما ٣٦٠-٢٧١یوًما ٢٧٠-١٨١یوًما ١٨٠-٩١

یوًما 
٧٢٠منأكثر

اإلجمالي یوًما 
٪ ٠٫١٨٪ ٠٫٠٥٪ ١٫١١٪ ٠٫٠٥٪ ٠٫٤١٪ ١٫٦٨٪ ٢٫٨١٪ ٣٫٤٧٪ ٢٫٤٧٪ ٠٫٦٧المتوقعة االئتمانخسائرمعدل

سعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایر
التقدیریةالدفتریةالقیمةإجمالي

٨١٬٨٤٥٬٥٠٦٢٥٬٩٣٠٬٨٨٠٨٬٥٤٧٬٦٨٤٦٬٤٧٩٬٤٨٣١٥٬٩٩٦٬٨٧٢١٧٬٧٢٢٬٩٤٠٢٩٣٬٦١١١٬١٤٦٬٦٧٦٣٬٥٩١٬٩٢٤٧٬٤٢٧٬٤٦٤١٦٨٬٩٨٣٬٠٤٠السداد عنالتعثرعند 
٥٤٤٬٦٣٨٦٤٠٬٢٦١٢٩٦٬٨٧٥١٨٢٬٣٧٤٢٦٩٬٣١٠٧٢٬٨٨٢١٤٧١٢٬٧٥٦١٬٧٩٦١٣٬٢١٨٢٬٠٣٤٬٢٥٧المتوقعة االئتمانخسائر



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٣٤

الصندوق فيوالنقدالبنوكلدىاألرصدة-١٣

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

٤١٬٩٦١٬٣٣٨٨١٬٠٤٨٬٧٤٧البنوك لدىأرصدة
٥٩٬١٧٤٣٬٤٦٩الصندوق فينقد

──────────────────
٤٢٬٠٢٠٬٥١٢٨١٬٠٥٢٬٢١٦
══════════════════

)، وبناًء على ھذه المراجعة، تعتقد اإلدارة بأنھ ال ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (لمتطلباتوفًقا اإلدارة بإجراء مراجعة  قامت
داعي إلثبات أي خسارة انخفاض جوھریة في القیمة الدفتریة لشبھ النقدیة. 

البنكیة تسھیالت السعودي) من لایر١٥٩: ٢٠٢٠ملیون لایر سعودي (٩٩٥، كان لدى الشركة مبلغ ٢٠٢١دیسمبر ٣١في كما 
غیر المسحوبة الملتزم بھا. 

المال رأس-١٤

)، قام المالك السابق ٢٠٢٠مارس  ١٨ھـ (الموافق  ١٤٤١رجب  ٢٣لقرار شركة مجموعة الخریف (المالك السابق) بتاریخ  وفًقا 
١٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠لایر سعودي من خالل تحویل مبلغ  ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠لایر سعودي إلى  ٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠بزیادة رأسمال الشركة من  
ي وتحویل جزء من المبالغ المستحقة لحساب المالك السابق إلى حساب الزیادة  واالحتیاطي النظام المبقاةلایر سعودي من األرباح  

.  ٢٠٢٠االنتھاء من اإلجراءات النظامیة المتعلقة بزیادة رأس المال خالل یونیو عام تمفي رأس المال.

)، قامت شركة مجموعة ٢٠٢٠مایو  ١١ھـ (الموافق  ١٤٤١رمضان  ١٨التفاقیات المساھمین وقرار المالك السابق بتاریخ  ووفًقا 
بتحویل   بقیمة  ١٬٢٥٠٬٠٠٠وسھم  ٣٬٥٠٠٬٠٠٠الخریف  نماء ١٠سھم  وشركة  األفراد  المساھمین  إلى  للسھم  سعودي  لایر 

(شركة  محدودةمسؤولیةذاتشركةمنللشركةالقانونيالشكلتغییر السابقالمالك قررذلك، إلىإضافةالخریف، على التوالي.
االنتھاء تمكما ،٢٠٢٠یونیوبدایةمناعتباًراالمفعولساریةالمالرأسفيالزیادةأصبحت.مساھمةشركةإلى)  واحدشخص

. ٢٠٢٠یونیوخاللمساھمةشركةإلىالشركةلتحویلالنظامیةاإلجراءاتمن

(الموافق  ١٤٤٢األولىجمادى١٦وبتاریخ  طرح علىالموافقةعن المالیةالسوقھیئةأعلنت)،  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ھـ 
في الشركةأسھمتداولبدأ٢٠٢١مارس١وبتاریخ.الشركةأسھممن٪)  ٣٠(یمثلما وھوالعاملالكتتابسھم٧٬٥٠٠٬٠٠٠

.تداول

األرباحتوزیعات -١٥

األرباح توزیعاتعلىبالموافقةاإلدارة مجلس٢٠٢١مایو١٩فيالمنعقداجتماعھافيالعادیةغیرالعامةالجمعیةفوضت
تعادل  ٢٠٢١یونیو  ٣٠بتاریخ.المرحلیة مجلس اإلدارة على توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة  وافق  من رأس المال البالغ  ٪١٥، 

لایر سعودي.   ١٫٥سعودي قیمة كل سھم لایر٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠من رأس المال البالغ  ٪ ٢٠یة مرحلیة تعادل  ، وافق مجلس اإلدارة على توزیعات أرباح نقد٢٠٢٠یونیو  ٢٩بتاریخ
لایر سعودي.٢سعودي قیمة كل سھم لایر

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠البالغالمالرأسمن ٪٨تعادلمرحلیةنقدیةأرباحتوزیعاتعلى اإلدارةمجلس وافق ،  ٢٠٢٠سبتمبر ٢٧بتاریخ
. سعوديلایر٠٫٨سھمكلقیمةسعودي لایر



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٣٥

السھم ربح-١٦

.السنةخاللالقائمةاألسھملعددالمرجحالمتوسطأساسعلىللمساھمینالعائداألساسيالسھمربحاحتسابیتم

من كانالتي اإلضافیةالعادیةاألسھملعددالمرجح للمتوسطاألساسيالسھمربح بتعدیلوذلك المخفضالسھمربحاحتسابیتم
.المخفضةالمحتملةالعادیةاألسھمكافةتحویلعندإصدارھا المفترض

٢٠٢١٢٠٢٠

١٠٣٬٣٢٥٬٤٠٨١١٣٬٩٥٢٬٥١٦) سعودي(لایر السنةربح
األساسيالسھمربحاحتسابعندكمقامالمستخدماألسھملعددالمرجحالمتوسط
٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠)١٤(إیضاح والمخفض

٤٫١٣٤٫٥٦) سعودي(لایر السنةربحمنوالمخفضاألساسيالسھمربح

. األسھملعددالمرجحالمتوسطعلىتؤثرتخفیضبنودأيھناكیكنلم

النظامي االحتیاطي-١٧

صافي من٪ ١٠تحویلخاللمننظامي احتیاطي بتكوینالشركةقامتللشركة،األساسي والنظامالسعوديالشركاتلنظامطبقاً 
. للتوزیعقابلغیراالحتیاطيھذاإن.المالرأسمن٪٣٠االحتیاطيھذایبلغحتىالسنةدخل

للموظفین المحددةالمنافعالتزامات -١٨

عام وصف١-١٨
االكتواریة اإلفصاح عن الوصف العام لنوع التزام المنافع المحددة للموظفین والسیاسة المحاسبیة المتعلقة بإثبات األرباح والخسائر  تم

) حول القوائم المالیة. ٢-٢في االیضاح (

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

: الخسارةأوالربحفيالمدرجالمنافعمصروفصافي
٦٬٥٢٧٬٣٨٨٦٬٥٢٧٬٣٨٨حالیةخدمةتكلفة
٨١٢٬٤٩٨٨١٢٬٤٩٨عمولةتكلفة

──────────────────
٧٬٣٣٩٬٨٨٦٧٬٣٣٩٬٨٨٦

: اآلخرالشاملالدخلفيالمدرج
: المحددةالمنافعالتزاماتقیاسإعادةخسائر(مكاسب) 

نتیجة:اكتواریة(مكاسب) خسائر
) ٦٧٦٬٨٢١(٣٬٣٤٩٬٦٦٥المالیة االفتراضات-

──────────────────
١٠٬٦٨٩٬٥٥١٦٬٦٦٣٬٠٦٥المنافع مصروفصافي

══════════════════
: اكتواريفي احتیاطي تقویم الحركة

) ٥٩٨٬٧١١(٧٨٬١١٠ینایر ١
٦٧٦٬٨٢١)٣٬٣٤٩٬٦٦٥(السنةخالل(مكاسب) خسائر

──────────────────
٧٨٬١١٠)٣٬٢٧١٬٥٥٥(دیسمبر ٣١في

══════════════════



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٣٦

(تتمة) للموظفینالمحددةالمنافعالتزامات -١٨

: المحددةالمنافعاللتزامالحالیةالقیمةفيالتغیرات ٢-١٨
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

٣٧٬٥٦٩٬٥٩١٣٢٬٢٦٨٬٨٧٩المحددة المنافعاللتزامالحالیةالقیمة-ینایر١في
٨١٢٬٤٩٨٨١٢٬٤٩٨عمولةتكلفة
٦٬٥٢٧٬٣٨٧٦٬٥٢٧٬٣٨٨الحالیةالخدمةتكلفة
)١٬٣٦٢٬٣٥٣()٤٬٣٠٥٬٦٠٠(مدفوعةمنافع

) ٦٧٦٬٨٢١(٣٬٣٤٩٬٦٦٥اآلخرالشاملالدخلفيقیاسإعادة)مكاسبخسائر (
──────────────────

٤٣٬٩٥٣٬٥٤١٣٧٬٥٦٩٬٥٩١المحددة المنافعاللتزامالحالیةالقیمة-دیسمبر٣١في
══════════════════

الكمیة الحساسیةوتحالیلالرئیسیةاالفتراضات ٣-١٨
: بالشركةالمتعلقةالمحددةالمنافعالتزاماتتحدیدعندالمستخدمةالرئیسیةاالفتراضاتبیانیليفیما 

٢٠٢١٢٠٢٠

٪ ١٫١٪٢٫٤الخصم معدل
٪ ١٫١٪٢٫٤الرواتب فيالزیادةمعدل
٪ ٩٪٩العملتركمعدل
٦٠٦٠(العمر)الوفیاتمتوسط

الحساسیة تحلیل ٤-١٨
إعداد القوائم المالیة، في أحد االفتراضات  إن معقولة، بتاریخ  كافة  االكتواریةالتغیرات المحتملة بصورة  مع بقاء  ذات العالقة، 

االفتراضات األخرى ثابتة، كان من المفترض أن تؤثر على التزام المنافع المحددة بالمبالغ المبینة أدناه: 
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

الخصم معدل
)٢٬٨٢٩٬٠٨٩()٣٬٣٧٤٬٢٩٣(٪١بواقعالزیادة
٣٬٩٠٩٬٩٧٦٣٬٢٧٤٬٩٩٢٪١بواقعالنقص

الرواتب فيالزیادةمعدل
٤٬١٠٢٬١٩٢٣٬٤٤٤٬٩٥٧٪١بواقعالزیادة
)٣٬٠٣٠٬١٢٨()٣٬٦٠٣٬٧٠٤(٪١بواقعالنقص

العمل تركمعدالت 
) ٣٢٢٬١٢٩()٤٢٠٬٩٣١(٪١٠بواقعالزیادة
٤٤٧٬٣٤٦٣٤٢٬٥٨١٪١٠بواقعالنقص

)٧٬٠٢٠()٩٬٠٣٨(سنة بواقعالوفاةعمرفيالنقص
٩٬٠٦٨٧٬٠٤٦سنةبواقعالوفاةعمرفيالزیادة

في المعقولةللتغیراتنتیجةالمحددةالمنافعالتزامعلىاألثرتوقعبموجبھا یتم لطریقةوفقاً أعاله الحساسیةتحالیل تحدیدتم
تحالیل الحساسیة على حدوث تغیر في االفتراضات الھامة، مع بقاء تعتمد.المالیةالفترةنھایةفيتحدثالتياألساسیةاالفتراضات

مل من غیر المحتأنھكافة االفتراضات األخرى ثابتة، وقد ال تكون مؤشرًا على وجود تغیر فعلي في التزام المنافع المحددة حیث  
أن تحدث التغیرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضھا البعض.



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٣٧

(تتمة) للموظفینالمحددةالمنافعالتزامات -١٨
) تتمة( الحساسیةتحلیل ٤-١٨
المحددة في السنوات المستقبلیة:المنافعاللتزامیلي بیان بالدفعات المتوقعة فیما 

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

٤٬٤٧٢٬٣٤٢٤٬٤٢٧٬٤٨٨)القادمةالسنویةالمالیة(الفترة القادمةشھًرا١٢الـخالل
١٥٬٣١٥٬٩٣٢٩٬٠١٩٬٧٠٠سنوات٥إلى٢بینما 
١٦٬٥٧٤٬٢٢١١٢٬٩٦٦٬١١٢سنوات ١٠إلى٥بینما 

٢٢٬٥٧٤٬٦١٤١٤٬٩٦٦٬٦٥٦سنوات١٠منأكثر
──────────────────

٥٨٬٩٣٧٬١٠٩٤١٬٣٧٩٬٩٥٦المتوقعةالمدفوعاتإجمالي
══════════════════

ألجل القروض-١٩

االستحقاق تاریخ
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

٢٠٢٥٢١٨٬٧٩٢٬٣٩٧١٠١٬٤٢٨٬٥٧١–٢٠٢٢تجاریة قروض
)٥٩٬٢٨٥٬٧١٤()١٥٨٬٦٦٤٬٠٤٠(متداولجزء:ناقصاً 

──────────────────
٦٠٬١٢٨٬٣٥٧٤٢٬١٤٢٬٨٥٧متداول غیرجزء

══════════════════

٢١٨اإلجمالیةقیمتھا بلغتتجاریةبنوك منمرابحةقروض، متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیةتسھیالتعلىالشركةحصلت
.  ٢٠٢٥حتى٢٠٢٢مناعتباراً السدادالتسھیالتھذه تستحق).سعودي لایرملیون٢٠٢٠:١٠١دیسمبر٣١(سعوديلایرملیون

لألسعار وفقاً ربحھامشالتسھیالتھذهتحمل.الساریةالقروضالتفاقیاتوفًقا متغیرةعمولةمعدالتعلى القروض الجلحملت
بالتنازل بإقرارمضمونةوھي")  سایبور("السعودیةالبنوكبینالفائدة سعرأساسعلىعادة تحدیدھا یتموالتيالسوق،فيالسائدة
.العقدعائداتعن

٢٠٢١: القروضفيالحركةبیانیليفیما
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

-١٠١٬٤٢٨٬٥٧١ینایر ١فيالرصید
٣٤٦٬٣٧٦٬٥٤٠١٤١٬٩٦٤٬٢٨٥السنةخاللعلیھا الحصولتمقروض
)٤٠٬٥٣٥٬٧١٤()٢٢٩٬٠١٢٬٧١٤(السنة خاللمدفوع

──────────────────
٢١٨٬٧٩٢٬٣٩٧١٠١٬٤٢٨٬٥٧١دیسمبر ٣١فيكما الرصید

══════════════════

،  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ذلك، خالل السنة المنتھیة في  ومع.ھذهالقروضتعھداتإحدىبالشركةتلتزملم،  ٢٠٢١دیسمبر٣١فيكما 
حصلت اإلدارة على إعفاء من التعھدات من البنك على أنھ لن یتم طلب سداد القرض بسبب عدم االلتزام بالتعھدات.

ستحقاقاالتاریخ 
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

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

٢٠٢٥٢١٥٬٣٢٢٬٤٧٥١٠١٬٤٢٨٬٥٧١-٢٠٢٢السعوديالبنك األھلي 
-٢٠٢٢٣٬٤٦٩٬٩٢٢البنك السعودي الفرنسي 



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٣٨

وأرصدتھا العالقةذات الجھات معالمعامالت -٢٠
الخاضعة أوعلیھا المسیطر والمنشآتاإلدارة موظفيوكباراإلدارةومجلس المساھمینبالشركةالعالقةذاتالجھاتتتضمن
من المعامالتھذهوشروطالتسعیرسیاساتاعتمادیتم .الجھاتھذهقبلمنھاما تأثیراعلیھا یمارسالتي أوالمشتركةللسیطرة

. الشركةإدارةقبل
المعامالت مبلغ

المعاملةطبیعةالعالقةالعالقة ذاتالجھةاسم
٢٠٢١

سعودي لایر
٢٠٢٠

سعوديلایر

٣٥٠٬٥٥٤٬٥٩٦-تمویلاألم الشركةالخریفمجموعةشركة
١٬٠٦١٬٧٣٥-تمویلدخل

) ٧١٦٬٣٦٥(-تمویلمصروف
٣٤٥٬٣٧٠-) ٢٦(إیضاح صافيتمویل،إیرادات
٧٢٠٬٠٠٠٦٠٠٬٣٠٠) ٢٥(إیضاح مشتركةخدمةتكلفة
٢٨٨٬٠٠٠٢٨٨٬٠٠٠أراضي إیجار
٣٤٬١٢٦٬٩٩٥-المالرأسفيزیادة

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠-مدفوعة أرباحتوزیعات
مستحقةأرباحتوزیعاتتسویة
٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠-األم الشركةإلىالمستحقةبالمبالغ

٥٠٬٤٥٠١٢٠٬٠٠٠أراضيإیجارالنھائیةاألمالشركةإبراھیم الخریف عبدهللاأبناء شركة

١٬٧٤٤٬١٧٣٣٬٤٥٠٬٣٧١مشتریاتاألمللشركةتابعةشركةالتجاریة الخریفشركة
١٠٧٬٦٥٦١٤٦٬٧٣٠) ٢٢(إیضاح مبیعات

٣٠٩٬٧١٦١٣٠٬٣٥٣مشتریات األم للشركةتابعةشركةالطباعة لحلولالخریفشركة

٢٣٠٬٧٩٠٣٧٦٬٢٣٨مشتریات األم للشركةتابعةشركةللبترولالخریفشركة
٩٬٩٠٠-) ٢٢(إیضاح مبیعات

١١٬٠٤٠٦٬٦٠٠) ٢٢(إیضاح مبیعاتاألم للشركةتابعةشركةالخریف صناعاتشركة

الغیار لقطعالسعوديالمركزشركة
المحدودة

١٤٦٬٧٥٨٢١٦٬٣١٩مشتریاتاألم للشركةتابعةشركة

٨٥٬١٠٧٩٧٬٩٤٩مشتریاتاألم للشركةتابعةشركةكاسترول

١٬٢٧٨٬٠٠٠٦٣٠٬٠٠٠مكافآتاإلدارةمجلس

٩٬٧١٥٬٧٣٦٨٬٠٧٣٬٦٩٦األجلقصیرةمنافع) (*اإلدارةموظفيكبار
٣٢٩٬٦٩٢٦٤٨٬٠٨٣التوظیف بعدمامنافع

نھایة فيالقائمةاألرصدة إن.العادیةالتعامللشروطوفقاً العالقةذاتالجھاتوإلىمنوالشراءالبیعمعامالتإجراءیتم١-٢٠
یتم تقدیم أو استالم أي ضمانات بشأن أرصدة المبالغ المستحقة من أو إلى الجھات ذات العالقة لم.ضماناتبدونالسنة

.للشركةالیومیةللعملیاتاألموالبتقدیمأیًضا تقومالتياألم،الشركةلدىالشركةحاجةعنالزائدةاألموالإیداعیتم١-٢٠
. البنكیةحساباتھا فيالزائدةباألموالباالحتفاظالشركةتقوم، ٢٠٢٠یولیو١٧مناعتباًرالكن

أنشطة ومراقبةوتوجیھتخطیطعنوالمسؤولیة السلطةلدیھمالذینالعلیا اإلدارةموظفيبالشركةاإلدارةموظفيكباریشمل(*) 
.اإلدارةموظفيبكباروالمتعلقةالمالیةالفترةخاللكمصاریفإثباتھا تمالتيالمبالغعنھا المفصحالمبالغتمثل.الشركة



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٣٩

(تتمة) وأرصدتھاالعالقةذات الجھات معالمعامالت -٢٠

یلي تحلیًال للمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة: فیما 
٢٠٢١

سعودي لایر
٢٠٢٠

سعودي لایر

١٢٬٧٩٦٬٠٨١-) األم(الشركة الخریفمجموعةشركة
١٣٣٬٠٧٠-التجاریة الخریفشركة

١٩٬٠٧٨-كاسترول
──────────────────

-١٢٬٩٤٨٬٢٢٩
══════════════════

األخرىوالمطلوبات الدفعالمستحقةوالمبالغالتجاریونالدائنون-٢١

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

٧٧٬٢٦٠٬٩٢٤٥٣٬١٦٩٬٠٠٩) *(تجاریوندائنون
٣١٬٤٤٥٬٢٨١٢٥٬٥٦٦٬١٦٢(**) الدفعمستحقةمصاریف
-٨٬٧٢١٬٢٣٤مستحقةمضافةقیمةضریبة
١٬٥٠٢٬١٩١١٣٬٩٤٣٬٤٦٢العمالء منمقدمةدفعات

٤٧٣٬٠٩٢٢٬٠٢٣٬٠٩٢)أدناه" ١-٢١"اإلیضاح(انظر خسارتھا متوقععقودمخصص
٣٧٦٬٢٧٢٨٦٥٬٩٨٧" أدناه) ب"اإلیضاح(انظر غراماتمخصص
-٧١٬٣٠٢مستحقةأرباحتوزیعات
٥٤٠٬٦٣٥-مستحقةمالیةأعباء
٩٬٢٤٧-مستحقةاستقطاعضریبة
١٬٠٣١٬٠٩٥٦٧٤٬١٢٨أخرى 

──────────────────
١٢٠٬٨٨١٬٣٩١٩٦٬٧٩١٬٧٢٢
══════════════════

.شھًرا١٢خاللعادةً وتسددبعمولةمرتبطةغیرالتجاریةالدائنةالذممإن(*) 

.أشھرستةسدادھا فترةومتوسطعمولةأياألخرىوالمطلوباتالمستحقةالمصاریفتحملال(**)

محل بااللتزاماتللوفاءتجنبھا یمكنالالتيالتكالیفتزید بموجبھا والتيخسارتھا المتوقعللعقودمخصصتجنیبیتم١-٢١
: السنةخاللالحركةبیانیليفیما .العقدبموجباستالمھا یتوقعالتياالقتصادیةالمنافععنالعقد

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٬٠٢٣٬٠٩٢٤٬٠١٠٬٠٠٠ینایر١
١٬٦٠٠٬٠٠٠-السنة خاللمحمل
)٣٬٥٨٦٬٩٠٨()١٬٥٥٠٬٠٠٠()٢٣(إیضاح السنةخاللقیدعكس

──────────────────
٤٧٣٬٠٩٢٢٬٠٢٣٬٠٩٢دیسمبر٣١في

══════════════════



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٤٠

(تتمة) األخرىوالمطلوبات الدفعالمستحقةوالمبالغالتجاریونالدائنون-٢١

بعضوكذلكعلیھا المتعاقداألعمالتنفیذعنداإلدارةتتكبدھا التيالمتوقعةالتكالیفبشأنغراماتمخصصتجنیبتم ٢-٢١
.العمالءمنالمقدمةالمطالباتلقاءالمخصصات

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

٨٦٥٬٩٨٧٩٥٢٬١٨١ینایر١
١٨٣٬٠٢٢١٩٣٬٢٥٠السنةخاللالمحمل
) ٢٧٩٬٤٤٤()٦٧٢٬٧٣٧() ٢٣(إیضاح  السنةخاللمستخدم

──────────────────
٣٧٦٬٢٧٢٨٦٥٬٩٨٧دیسمبر٣١في

══════════════════

بالمرافق الضررإلحاقإلىتؤديالتيالمتوقعةغیرالجوفیةوالظروفاإلضافیةالتعاقدیةبالمتطلباتأساسيبشكلالغراماتتتعلق
استجابةً ومزدحمةعامةمرورمنطقةفيیتمالذيللعملنتیجةالحكومیةأوالبلدیةالجھاتمنالعدیدأوالعمیلیفرضھا وقدالحالیة،
بسبب بالغراماتالتنبؤیمكنال.العامةوالسالمةاألساسیةالخدمةعلىللحفاظالفوریةالتعبئةتتطلبالتيالعاجلةالصیانةلطلبات
. األحداثھذهلمثلالمتوقعةغیروالطبیعةالمتغیرالتكرار

اإلیرادات -٢٢

المفصلة اإلیرادات عنمعلومات ١-٢٢
: الشركةإیراداتتفصیلأدناهیليفیما 

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

الخدمات أنواع
٢٧٤٬٢٨٥٬٧٩٥٢٥٤٬٠٦٧٬٠١٣) أدناه"أ" اإلیضاح(انظر میاه
١٧٦٬٧٥٨٬١٧٢١٧٨٬٠٩٤٬٧٥٣" أدناه) ب"اإلیضاح(انظر الصحيالصرفمیاه
١١٧٬٩٩٤٬٥٧٥٨٨٬٦٧١٬٦٦٣) أدناه"ج" اإلیضاح(انظر المتكاملةالمیاهحلول

──────────────────
٥٦٩٬٠٣٨٬٥٤٢٥٢٠٬٨٣٣٬٤٢٩
══════════════════

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

(المیاه) الخدمات فئات أ)   
١٩١٬٦٦٩٬٧٤١١٦٦٬٧٠٠٬١٥٤میاهومعالجةسحب
٨٢٬٦١٦٬٠٥٤٨٧٬٣٦٦٬٨٥٩میاهشبكات

──────────────────
٢٧٤٬٢٨٥٬٧٩٥٢٥٤٬٠٦٧٬٠١٣
══════════════════



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٤١

(تتمة) اإلیرادات -٢٢

(تتمة) المفصلةاإلیرادات عنمعلومات ١-٢٢
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

) الصحيالصرف(میاه الخدمات فئات ب)   
١١١٬٩٦٤٬٧١٩١٠٥٬٩١٧٬٤٤٨الصحي الصرفمیاهشبكات
٦٤٬٧٩٣٬٤٥٣٧٢٬١٧٧٬٣٠٥الصرف میاهمعالجة

──────────────────
١٧٦٬٧٥٨٬١٧٢١٧٨٬٠٩٤٬٧٥٣
══════════════════

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

) المتكاملة الصحيالصرفمیاه(حلول الخدمات فئات ج)  
٦٣٬٣٩٥٬٧٦١٥١٬١١٢٬٤٠٠بالمدینة الصرفمیاهشبكةإدارة

٣٧٬١١٤٬٢٦٨١٠٬٧٨٦٬٣١٧المیاه إدارةخدمات
١٧٬٤٨٤٬٥٤٦٢٦٬٧٧٢٬٩٤٦الرفع ومحطاتالسیولمیاهشبكة

──────────────────
١١٧٬٩٩٤٬٥٧٥٨٨٬٦٧١٬٦٦٣
══════════════════

الجغرافیة األسواق
القوائم ھذهفياألسواقعنإضافیةجغرافیةمعلوماتعرضیتملموعلیھالسعودیة،العربیةالمملكةفيحصًراالشركةتعمل
. المالیة

اإلیرادات إثبات توقیت 
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

٥٦٩٬٠٣٨٬٥٤٢٥٢٠٬٨٣٣٬٤٢٩الزمن مدىعلىإثباتھا تمإیرادات
═══════════════════

: العمالءنوعحسب اإلیرادات 

٢٠٢١دیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنة
المیاه

سعودي لایر
الصرف میاه
سعودي لایر

المیاهحلول
المتكاملة 

سعودي لایر
اإلجمالي 

سعودي لایر
اإلیرادات
٢٧٣٬١٧٩٬٣١٢١٧٦٬٧١٠٬١٧٢١٠٩٬٥٥٤٬١٣٨٥٥٩٬٤٤٣٬٦٢٢حكومي
١٬١٠٦٬٤٨٣٤٨٬٠٠٠٨٬٤٤٠٬٤٣٧٩٬٥٩٤٬٩٢٠الخاص القطاععمالء

───────────────────────────────────
٢٧٤٬٢٨٥٬٧٩٥١٧٦٬٧٥٨٬١٧٢١١٧٬٩٩٤٬٥٧٥٥٦٩٬٠٣٨٬٥٤٢
 ════════ ════════ ════════ ═══════



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٤٢

(تتمة) اإلیرادات -٢٢

(تتمة) المفصلةاإلیرادات عنمعلومات ١-٢٢

(تتمة) :العمالءنوعحسب اإلیرادات 

المیاه ٢٠٢٠دیسمبر ٣١فيالمنتھیةللسنة
سعوديلایر

الصرفمیاه
سعوديلایر

المتكاملة المیاهحلول
سعوديلایر

اإلجمالي 
سعوديلایر

اإلیرادات 
٢٤٥٬٥٧١٬٣٢٠١٧٦٬١٥٥٬٤٠٤٧٢٬٣٥٨٬٧٠١٤٩٤٬٠٨٥٬٤٢٥حكومي
٨٬٤٩٥٬٦٩٣١٬٩٣٩٬٣٤٩١٦٬١٤٩٬٧٣٢٢٦٬٥٨٤٬٧٧٤الخاص القطاععمالء
١٦٣٬٢٣٠١٦٣٬٢٣٠--)٢٠(إیضاح عالقةذاتجھات

────────────────────────────────────
٢٥٤٬٠٦٧٬٠١٣١٧٨٬٠٩٤٬٧٥٣٨٨٬٦٧١٬٦٦٣٥٢٠٬٨٣٣٬٤٢٩

 ════════ ════════ ════════ ════════

ناتجة )  سعوديلایر٣٥٤٬١٣٤٬٤٩٧:  ٢٠١٩(سعوديلایر٤٥٦٬٨٢٤٬٧٠٧الرئیسیینالعمالءمناثنینمناإلیراداتبلغت
. الخدماتتقدیمخاللمنتحقیقھا تمالتياإلیراداتعن

العقود أرصدة٢-٢٢
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

٢٣٩٬٧٤١٬١٧٣١٥٨٬٣٢٢٬٠٥٣) ١٢(إیضاح  تجاریونمدینون
٢٣٦٬٥٠٣٬٩٣١١٤٧٬٨٤١٬٧٥٧)١١(إیضاح عقودموجودات
)١٣٬٩٤٣٬٤٦٢()١٬٥٠٢٬١٩١() ٢١(إیضاح العمالءمنمقدمةدفعات

────────────────────
٤٧٤٬٧٤٢٬٩١٣٢٩٢٬٢٢٠٬٣٤٨
════════════════════

األداءالتزامات ٣-٢٢
على سیاسة إثبات اإلیرادات الخاصة بالشركة.لالطالع)  ٢-٢(اإلیضاحانظر

:دیسمبر٣١فيكما ) جزئیاً المستوفاةغیرأوالمستوفاة(غیر المتبقیةاألداءالتزاماتعلىالموزعالمعاملةسعربیانیليفیما 
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

٢٬٦٧٣٬٠٢٢٬١٢٦٢٬٠٥٧٬٩٧٠٬٦٤١العقدقیمة
) ٩٥١٬٧٣٥٬٤٣٩()١٬٠٣٢٬١٨٨٬٨٤٢(العمیل قبلھا فواتیر: ناقًصا 

────────────────────
١٬٦٤٠٬٨٣٣٬٢٨٤١٬١٠٦٬٢٣٥٬٢٠٢التزامات األداء المتبقیة

════════════════════



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٤٣

اإلیرادات تكلفة-٢٣

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٣٣٬٧٦٧٬٥٤٥٢٠٢٬١٦٤٬٥١٧أخرى ومنافعموظفینرواتب
٨٩٬٢٤١٬٩٢٣٨٦٬٦٣٨٬٤٠٠مستھلكة مواد

٢٩٬٠٥٠٬٥١٦٣٢٬٦٥٧٬٩٨١وصیانةإصالح
٢٠٬٨٧٧٬٠٢٥١٦٬٩٦٤٬٠٧٤)٨و٧وإطفاء (إیضاحي استھالك
١٥٬١٥٠٬٠٣٢١٣٬٢٧٨٬٣٣١عامةمنافع
٧٬٩١٦٬٤٢٥٧٬٥٤٣٬٤٥٦إیجار 
٥٬١١١٬٧٨١٤٬٤٧٩٬٨٢٥تأمین 
٣٬١٨٨٬٣٥٥١٬٧١٥٬٢٢٥سفر

١٬٨٩٥٬٨٣٤٣٬٤٧٨٬٣٧٦غرامات
١٬٣٤٨٬٣٠٧٥٬١٣٥٬٢٤٣مھنیةأتعاب
)٣٬٥٨٦٬٩٠٨()١٬٥٥٠٬٠٠٠() ٢١(إیضاح خسارتھا متوقععقودمخصصقیدعكس

) ٢٧٩٬٤٤٤()٦٧٢٬٧٣٧() ٢١(إیضاح للغراماتمستخدممخصص
) ٣٢٧٬٣٤٢(-) ٩(إیضاح البیعیةالقیمةبصافيبضاعةمخصصقیدعكس
١٢٬٢٥٤٬٧٧١٧٬٧٢٤٬٣٤١أخرى 

──────────────────
٤١٧٬٥٧٩٬٧٧٧٣٧٧٬٥٨٦٬٠٧٥
══════════════════

والتوزیعالبیعمصاریف-٢٤

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

٨٢٠٬٣٧٣٢٨٤٬٤٤٩أعمال تطویرمصروف
٨١٢٬٩٧٥١٬٤١٧٬٩٦٤مناقصاتأتعاب

٦٬٩٠٠١٨١٬٧٨٠وإعالن دعایةمصروف
) ١١٬٤٠٥(١٥٬٢١٤أخرى 

──────────────────
١٬٦٥٥٬٤٦٢١٬٨٧٢٬٧٨٨

══════════════════



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٤٤

اإلداریة العمومیة والمصاریف-٢٥

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

١٩٬٩٦٣٬٧٦٣١٩٬٣٢١٬٩٩٥أخرى ومنافعموظفینرواتب
٧٬١٠١٬٧٠٤١٬٩٥٤٬٦٠١مھنیةأتعاب
)٢٬٤٩٢٬٠٤٤(٢٬٨٥٧٬٧٠٤) ١١و١٢(عكس قید) خسائر ائتمان متوقعة بشأن الذمم المدینة (إیضاحي محمل
١٬٢٧٨٬٠٠٠٦٣٠٬٠٠٠) ٢٠(إیضاح اإلدارةمجلسأعضاءمكافآت
٩٦٩٬٣١٠٧٠٤٬٩٨٦بنكیة رسوم
٩٥٥٬٤٢٩٤٧٦٬٨٧١اشتراكاترسوم

٧٤٢٬٦٨٠١٬٠٧٧٬٠٧٠)٨و٧وإطفاء (إیضاحي استھالك
٧٣٣٬٣٢٠٥٥٥٬٤٧٦إیجار مصروف

٧٢٠٬٠٠٠٦٠٠٬٣٠٠)٢٠(إیضاح مشتركةخدمةتكلفة
٥٢٧٬٤٢٠٢٠١٬٤٨٧وصیانةإصالح
٥١٦٬٠٠٤٥١٠٬٢٣٠وتلكسوھاتفبرید
١١٨٬٦٠١٩٠٬٦٦٣عامةمنافع
١١٦٬٠٥١٨٨٬٥٥٥تأمین
٦١٧٬٣٢٩٨٤٤٬٨٢٢أخرى 

──────────────────
٣٧٬٢١٧٬٣١٥٢٤٬٥٦٥٬٠١٢
══════════════════

التمویل تكالیف-٢٦

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

٣٬٦٣٢٬١١٨٣٬٥٩٩٬١١١بنكیةقروضمنتمویلتكالیف
) ٣٤٥٬٣٧٠(-)٢٠إیضاح(األمالشركةمنتمویلإیرادات
١٢٩٬٩٨٢١٧٤٬٢٦٣إیجار عقودمنتمویلتكالیف

──────────────────
٣٬٧٦٢٬١٠٠٣٬٤٢٨٬٠٠٤

══════════════════

األخرىاإلیرادات -٢٧

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

١٬٣٤٤٬٠٠٤٤٣٣٬١٧١) أدناهاإلیضاح(انظر الحكومةمنحوافز
٢٤٤٬٧٧٣٢٦٬٦٤٨صافي أجنبیة،عمالتتحویلمكاسب
-١٠٬٥٤٠أخرى 

──────────────────
١٬٥٩٩٬٣١٧٤٥٩٬٨١٩

══════════════════

.الالزمةالتوطینمتطلباتعلىللحفاظ الحكومةمنالشركةاستلمتھا التيالحوافزالمبلغھذایمثل



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٤٥

الزكاة-٢٨

ال :٢٠٢٠دیسمبر٣١(سعوديلایر٨٬١١١٬٧١٣للشركةالمحملةالزكاةبلغت،  ٢٠٢١دیسمبر٣١فيالمنتھیةالسنةخالل
). شيء

: السنةخاللالزكاةمخصصفيالحركة١-٢٨

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

-٨٬١١١٬٧١٣السنةخاللُمجنبمخصص
═════════════════

: الزكويیلي بیان البنود الرئیسیة للوعاء فیما٢-٢٨

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

-٢٦١٬٤٧٣٬٣٦٢الملكیة حقوق
-١١٨٬٥٤٢٬١٦١أخرىوتسویاتالمدةأولمخصصات

-)١٨٣٬٤٥١٬٢٠٥(األجل طویلةللموجوداتالدفتریةالقیمة
────────────────────
١٩٦٬٥٦٤٬٣١٨-

-١٢١٬٧٩٦٬٢٤٩للزكاةالخاضعالدخل
────────────────────

-٣١٨٬٣٦٠٬٥٦٧زكويوعاء
────────────────────

-٨٬١١١٬٧١٣الزكاة
════════════════════

الزكویة:الربوط٣-٢٨
الموافقة تمت.٢٠٢٠دیسمبر  ٣١الموحد للمجموعة حتى السنة المنتھیة في  الزكويتقدیم االقرارات الزكویة على أساس الوعاء  تم

تعھدت الشركة لھیئة السوق المالیة بأن الشركة األم كما .٢٠١٥دیسمبر  ٣١النھائیة للمجموعة حتى السنة المنتھیة في  الربوطعلى  
نھائیة.ربوطتم خاللھا إصدار أي یوما قبلھا والتي لم ٢٠٢٠ستتحمل أي مبالغ إضافیة متعلقة بالزكاة قد تتعلق بالسنوات من 

األدوات المالیة مخاطروسیاسات إدارة أھداف-٢٩

التجاریة الدائنةوالذممالعالقةذاتالجھات إلىالمستحقة والمبالغالقروضمنبالشركةالخاصةالرئیسیةالمطلوبات تتكون
.عملیاتھا لدعمالالزمةالضماناتوتقدیم الشركةعملیاتتمویلفيالمالیةالمطلوباتھذهمنالرئیسيالغرضیتمثل.واألخرى
الصندوق فيوالنقدالبنوكلدىواألرصدةواألخرىالتجاریةالمدینةالذممعلىبالشركةالخاصةالرئیسیةالمالیةالموجوداتتشتمل
. عملیاتھا عنمباشرةتنشأ التيالعالقةذاتالجھاتمنالمستحقةوالمبالغ

السوق (بما في ذلك مخاطر العمولة ومخاطر العمالت األجنبیة مخاطرأنشطة الشركة تعرضھا لمخاطر مالیة متنوعة تتمثل في  إن
قویة بصورةالسیولةإدارةعلىللشركةالكليالمخاطرإدارةبرنامجیركزخاطر السعر) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.وم

المالي األداءعلىالمحتملةالضارةاآلثارمنالتقلیلعلىثابتبشكلوالعملالعالقة،ذاتالمختلفةالسوقمتغیراتومراقبة
.للشركة



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٤٦

أھداف وسیاسات إدارة مخاطر األدوات المالیة (تتمة) -٢٩

السوق أسعارمخاطر١-٢٩

السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة ما نتیجة التغیرات في األسعار  مخاطرتمثل
السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار مخاطرتتضمنالسائدة في السوق.

.القروضعلىالسوقبمخاطرتتأثرالتيالمالیةاألدواتتشتملاألخرى مثل مخاطر أسعار األسھم ومخاطر أسعار السلع.

العموالت أسعارمخاطر٢-٢٩

أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن التعرض للمخاطر المتنوعة المصاحبة ألثر التقلبات في أسعار العموالت السائدة  مخاطرتمثل
أسعار العموالت الخاصة بھا من خالل مخاطرالشركة بإدارة  تقومفي السوق على قائمة المركز المالي والتدفقات النقدیة للشركة.

لة لألدوات المالیة المرتبطة بعمولة.   المراقبة بانتظام لمعدالت العمو

األجنبیة العمالت مخاطر٣-٢٩

یتم العمالت األجنبیة المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي.مخاطرتمثل
.السعوديباللایررئیسيبشكلالشركةمعامالتإجراء

السعر مخاطر٤-٢٩

السعر المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة ما نتیجة التغیرات في األسعار  مخاطرتمثل
السائدة في السوق (باستثناء تلك الناتجة عن مخاطر أسعار العموالت الخاصة أو مخاطر العمالت) سواء كانت تلك التغیرات ناتجة 

كافة األدوات المالیة المشابھة المتداولة في  عن   لھا أو عوامل تؤثر على  مالیة فردیة أو الجھة المصدرة  عوامل خاصة بأدوات 
. األخرىاألسعارلمخاطرتخضعمالیةأدواتأيالشركةلدىیوجدالالسوق.

االئتمان مخاطر٥-٢٩

االئتمان عدم مقدرة طرف ما في أداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة.مخاطرتمثل
االئتمان الخاصة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عمیل ومراقبة الذمم المدینة القائمة.مخاطرالشركة إلى إدارة تسعى

: الماليالمركزقائمةببنودالمتعلقةاالئتمانلمخاطرللتعرضاألقصىالحدالتاليالجدولیبین

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

٤١٬٩٦١٬٣٣٨٨١٬٠٤٨٬٧٤٧البنوكلدىأرصدة
٢٣٩٬٧٤١٬١٧٣١٥٨٬٣٢٢٬٠٥٣تجاریونمدینون

٦٬٣٨٨٬٤٢٥١٠٬٦٦٠٬٩٨٧أخرى مالیةموجودات
──────────────────
٢٨٨٬٠٩٠٬٩٣٦٢٥٠٬٠٣١٬٧٨٧
 ════════ ════════

البنوك لدىاألرصدة
حیث أنھ یتم االحتفاظ بھا لدى بنوك ذات تصنیف ائتماني جید. محدودةالبنوكمخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى تعتبر



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٤٧

األدوات المالیة (تتمة) أھداف وسیاسات إدارة مخاطر-٢٩

(تتمة) مخاطر االئتمان٥-٢٩

التجاریون المدینون
العمالء إن.عمیللكلالفردیةبالخصائصرئیسیةبصورةیتأثرالتجاریةالمدینةالذممبشأناالئتمانلمخاطرالشركةتعرضإن

االئتمان المتعلقة بھذه الذمم المدینة منخفضة للغایة حیث إنھا تتعلق  مخاطرالشركة أن تعتقد.حكومیةجھاتھمللشركةالرئیسیین
بالحكومة السعودیة.

باستخدام بالشركةالخاصةالتجاریةالمدینةالذممبشأن االئتمان لمخاطربالتعرضالمتعلقةالمعلوماتبیان١٢اإلیضاحفيتم
.المخصصاتمصفوفة

األخرى المالیةالموجودات
اإلدارة بأن  تعتقدائتمانیة متعلقة بسلف الموظفین.مخاطرالموجودات المالیة األخرى محتجزات مدینة، وال توجد ھناك  تتضمن
بالقیمة مخاطر بالكامل  ھذه المبالغ  كافة  وتتوقع الشركة استرداد  جوھریة  االئتمان المصاحبة لھذه األدوات المالیة األخرى غیر 

الدفتریة المسجلة لھا. 

االئتمان مخاطرتركز
لمخاطر االئتمان بتاریخ إعداد ھامةتركزاتعدا ما تم اإلفصاح عنھ أعاله بشأن الذمم المدینة التجاریة، لم تحدد اإلدارة أي  فیما 

القوائم المالیة. 

السیولة مخاطر٦-٢٩

مخاطر تنشأ السیولة الصعوبات التي تواجھھا الشركة في توفیر األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة األدوات المالیة.مخاطرتمثل
السیولة من خالل مراقبة  مخاطرإدارة وتتمالسیولة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یقارب القیمة العادلة لھ.

منتظمة عن طریق التسھیالت االئتمانیة المتعھد بھا للوفاء بالتعھدات المستقبلیة.توفر األموال الكافیة بصورة 

یلخص الجدول أدناه تواریخ استحقاق المطلوبات المالیة الخاصة بالشركة على أساس الدفعات التعاقدیة غیر المخصومة:

٢٠٢١دیسمبر ٣١
أشھر ٦-٠
سعودي لایر

شھًرا ١٢-٦
سعودي لایر

سنة٥-١
سعودي لایر

سنوات ٥منأكثر
اإلجمالي سعودي لایر

٧٧٬٢٦٠٬٩٢٤- - ٥٨٬٦٧٢٬٦٥٧١٨٬٥٨٨٬٢٦٧تجاریون دائنون
٢٦٦٬٠٦٨٢٢٨٬١٨٠١٬٢٨٨٬٣٥٣١٬٤٤٠٬٠٠٠٣٬٢٢٢٬٦٠١إیجار التزامات
٢١٨٬٧٩٢٬٣٩٧- ١٣٥٬٢٣١٬٦١١٢٣٬٤٣٢٬٤٢٩٦٠٬١٢٨٬٣٥٧ألجلقروض

١٩٤٬١٧٠٬٣٣٦٤٢٬٢٤٨٬٨٧٦٦١٬٤١٦٬٧١٠١٬٤٤٠٬٠٠٠٢٩٩٬٢٧٥٬٩٢٢

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٣٬١٦٩٬٠٠٩- - ٣٩٬٨٨٤٬٠٣٢١٣٬٢٨٤٬٩٧٧دائنون تجاریون 
٢٥٤٬٣١٠٣٦٥٬٨٢٢١٬٦١٤٬٢٥٤٢٬٤٠١٬١٩٥٤٬٦٣٥٬٥٨١التزامات إیجار 
١٠١٬٤٢٨٬٥٧١- ٣٠٬١٢٧٬٧٨٣٢٩٬٧١٩٬٠٥٨٤١٬٥٨١٬٧٣٠قروض ألجل

٧٠٬٢٦٦٬١٢٥٤٣٬٣٦٩٬٨٥٧٤٣٬١٩٥٬٩٨٤٢٬٤٠١٬١٩٥١٥٩٬٢٣٣٬١٦١



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٤٨

المالیةلألدوات العادلةالقیمة-٣٠

بین نظامیةمعاملةبموجبمامطلوباتتحویل عند دفعھأوما موجوداتبیععنداستالمھسیتمالذيالسعرھيالعادلةالقیمة
:إما ستتمالمطلوباتتحویلأوالموجوداتبیعمعاملةأنبافتراضالعادلةالقیمةقیاسیحدد.القیاسبتاریخالسوقفيمتعاملین

أو المطلوبات،أوللموجوداتالرئیسيالسوقفي•
.المطلوباتأوللموجوداتفائدةاألسواقأكثرفيالرئیسي،السوقوجودعدمحالةفي•

.الشركةقبلمنإلیھا للوصولقابلةتكونأنیجبفائدةاألكثراألسواقأوالرئیسیةاألسواقإن

والمطلوبات الموجوداتتسعیرعندسیستفیدونالسوقفيالمتعاملینأنبافتراضالمطلوباتأوللموجوداتالعادلةالقیمةتقاس
. االقتصادیةمصالحھمأفضللتحقیقیسعونالسوقفيالمتعاملینأنوبافتراض

أو/والمتكررتسعیرھا إلعادةنظراً الدفتریةالقیمةتقارببأنھا اإلدارةقبلمناألخرىالمالیةلألدواتالعادلةالقیمةتحدیدتم
.العادلةللقیمةالھرميالتسلسلمن٢المستوىضمنتصنیفھا وتماألجلقصیرةطبیعتھا 

المال رأسإدارة-٣١

حقوق الملكیة األخرى  احتیاطیاتوكافةالمصدرالمالرأسعلىالمالرأسیشتملبالشركة،الخاصالمالرأسإدارةلغرض
المتعلقة بالمساھمین.

المال رأسھیكلبإدارةالشركةتقوم.الملكیةلحقوقالعائدزیادةفيبالشركةالخاصالمالرأسإلدارةالرئیسيالھدفویتمثل
ھیكل علىوللحفاظ.المالیةالتعھداتومتطلباتاالقتصادیةالظروففيالتغیراتضوءفيعلیھالتعدیالتوإجراءبھا الخاص
إصدار أوالملكیةحقوقإلىالمالرأسإعادةأوالملكیةحقوقإلى األرباحتوزیعاتتعدیلللشركةیجوزتعدیلھ،أوالمالرأس
.جدیدةأسھم

صافي زائداً المالرأسإجماليعلىمقسوماً الدینصافيتمثلوالتيالمالي،الرفعنسبةباستخدامالمالرأسبمراقبةالشركةتقوم
.الدین

األجل، قصیرةوالودائعالنقدیةناقصاً واألخرىالتجاریةالدائنةوالذممبعمولةالمرتبطةالقروضالدینصافيضمنالشركةتدرج
. المتوقفةالعملیاتباستثناء

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢١٨٬٧٩٢٬٣٩٧١٠١٬٤٢٨٬٥٧١ألجل قروض
١٢٠٬٨٨١٬٣٩١٩٦٬٧٩١٬٧٢٢وآخرون تجاریوندائنون
)٨١٬٠٥٢٬٢١٦()٤٢٬٠٢٠٬٥١٢(البنوكلدىونقدالصندوقفينقد:ناقصاً 

──────────────────
٢٩٧٬٦٥٣٬٢٧٦١١٧٬١٦٨٬٠٧٧الدین صافي

٣٥٦٬٥٠٦٬٣٦٩٢٩٤٬٠٣٠٬٦٢٦الملكیة حقوق
──────────────────

٦٤٩٬٣٩٩٬٩٨٨٤٠٩٬٩٨٣٬٠٧٣الدین وصافيالمالرأس

٪ ٢٨٪٤٦المالي الرفعنسبة



شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٤٩

المحتملةااللتزامات -٣٢

: دیسمبر٣١فيكما التالیةالمحتملةااللتزاماتالشركةلدى

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٩٢٬٢٦٦٬٦٩٥٢٣٩٬٤٢٩٬٤٨٢ضمان خطابات
٥٣٬٣٧٩٬٨٠٦١٦٬٩٤٠٬٤٩٠اعتماد خطابات

 ──────── ────────
٣٤٥٬٦٤٦٬٥٠١٢٥٦٬٣٦٩٬٩٧٢
══════════════════

الھامة األحداث -٣٣

مارس فيعنھاإلعالن تمذلكوبعد،  ٢٠١٩دیسمبرنھایةفيمرةألول)  ١٩-(كویدكورونا فیروسمنجدیدة ساللةتحدیدتم
بماالعالم حولتقریًباالمناطق جمیعفيینتشركورونا فیروسیزالال.بالجائحةوتصنیفھالعالمیةالصحةمنظمةقبلمن ٢٠٢٠

االقتصادیة األنشطةتباطؤإلىأدىمما المدن،فيالتجولوحظرالسفرعلىقیودإلىأدىمما السعودیة،العربیةالمملكةذلكفي
. والمحليالعالميالمستویینعلىالقطاعاتمنالعدیدوإغالق

العواملمنالعدیدعلىویتوقفمؤكدغیرالمالیةونتائجھا وعملیاتھا الشركةأعمالعلىكورونا فیروسجائحةتأثیرمدىإن
انتقال معدلالعواملھذهتشمل.الحالیةالفترةخاللموثوق بشكلتقدیرھا منالشركةتتمكنالقدوالتيالمستقبلیة،والتطورات
اإلجراءات تلكوتأثیرالوباء،انتشارمنللحدالحكومیةالسلطاتتتخذھا قدالتياالحترازیةواإلجراءاتالتفشي،ومدةالفیروس،

.العواملمنوغیرھا الشركةفيوالشركاءبالعمالءالخاصةاألعمالعلىذلكوأثراالقتصادي،النشاطعلى

بتفشي كبیًراتأثًراالشركةعملیاتتتأثرلم،  ٢٠٢١دیسمبر٣١في المنتھیةللسنةالمالیةالقوائمإعدادبتاریخوكما اآلنوحتى
على أعمالھا ونتائجھا المالیة. ١٩كوفیدتأثیرتستمر إدارة الشركة في تقییم طبیعة ومدى وسوف.١٩-كوفید

المالیة القوائمإعدادلفترةالالحقةاألحداث -٣٤

والتي من شأنھا أن یكون لھا أثر جوھري على المركز  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١منذ رأي اإلدارة، لم تنشأ أیة أحداث الحقة ھامة  في
المالي أو األداء المالي للشركة.   

رقام المقارنة األ-٣٥
. أعید تبویب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضیة بما یتماشى مع عرض الفترة الحالیة

المالیة القوائماعتماد-٣٦

بتاریخ  تم مجلس اإلدارة  من قبل  إصدارھا  واعتماد  المالیة  ھذه القوائم  (١٤٤٣شعبان١٧الموافقة على  مارس ٢٠الموافقھـ 
٢٠٢٢( .
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