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   تقرير المراجع المستقل
  إلى المساهمين في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية

 (شركة مساهمة سعودية) 
 

  الرأي
والشركات التابعة لها  )" الشركة" شركة مساهمة سعودية ( – أعمال المياه والطاقة الدولية لشركة  لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة

الربح وقائمة ، ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة (يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة")،
المنتهية   ة الموحدة، للسن  الملكيةالموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق   أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

  في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
  

تظهر بعدل، ومن كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة 
للمعايير الدولية للتقرير وفقاً ا المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، ، وأدائه٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  لمحاسبين.وا للمراجعين المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
  

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

وفقا لقواعد سلوك وآداب   المجموعةفي قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن  
مدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا ألتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية المهنة المعت

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

  حول القوائم المالية الموحدةعة ولجنة المراج مسؤوليات اإلدارة
وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة  

نظام الشركات  وأحكامللمراجعين والمحاسبين العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 
خالية من تحريٍف جوهري  وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة والنظام األساسي للشركة،

  ناتج عن غش أو خطأ. 
  

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

  أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك. المجموعةلتصفية  رة  لدى اإلدا نية
  

  إن لجنة المراجعة مسؤولة عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة. 
  

  الموحدةمسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية 
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو 

ً على أن  مستوى عاٍل من  خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو التأكيد، إال أنه ليس ضمانا
المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري 

عقول يمكن توقع موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل م
أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

31 ديسمبرإيضاح
2020

31 ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2018 

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

512,732,34011,982,3778,713,473ممتلكات وآالت ومعدات

62,058,6782,059,2052,052,931 موجودات غير ملموسة

75,062,8485,293,8676,576,574 شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية

810,605,33710,364,3349,114,728جزء غير متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي

2286,658111,25871,984-1مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

20135,49823,46034,029-4موجودات ضريبة مؤجلة

13,273--21القيمة العادلة للمشتقات

70,76070,77177,631مخزون وقود استراتيجي

9197,510206,110205,778موجودات أخرى

30,949,62930,111,38226,860,401 إجمالي الموجودات غير المتداولة

 الموجودات المتداولة

10450,835438,324302,409بضاعة

8323,571209,902216,891جزء متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي

22745,661734,156756,516-1مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

113,020,2352,953,8022,532,680مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون

12832,6682,798,3155,498,265نقدية وشبه نقدية

5,372,9707,134,4999,306,761

-475,402-33-3موجودات معدة للبيع

5,372,9707,609,9019,306,761إجمالي الموجودات المتداولة

36,322,59937,721,28336,167,162إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

حقوق المساهمين

136,429,3446,429,3446,429,344-1رأس المال

1,410,3981,177,0311,177,031عالوة إصدار

642,883554,626437,239احتياطي نظامي

1,184,9083,102,1082,363,259أرباح مبقاة

9,667,53311,263,10910,406,873حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة قبل االحتياطيات األخرى

)717,900()1,361,236()2,798,419(13-2احتياطيات أخرى

6,869,1149,901,8739,688,973حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة

14531,041703,5041,385,184حقوق الملكية غير المسيطرة

7,400,15510,605,37711,074,157إجمالي حقوق الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

31 ديسمبرإيضاح
2020

31 ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2018

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

1517,286,74417,480,94417,734,682قروض وتسهيالت طويلة األجل

221,577,839860,20281,176-1مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

71,244,571516,98260,546شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية

21650,789286,442132,598القيمة العادلة للمشتقات

20125,711250,552245,776-4مطلوبات ضريبة مؤجلة

1763,304129,82767,108إيرادات مؤجلة

23290,990395,724924,195-1مطلوبات مالية أخرى

16178,964159,598123,148التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

23309,422252,117201,532-2مطلوبات أخرى

21,728,33420,332,38819,570,761إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

184,116,7263,439,7863,760,288دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

19364,847444,218618,942تسهيالت تمويل قصيرة األجل

151,178,3602,271,2291,018,637قسط متداول من قروض وتسهيالت طويلة األجل

-2243,28019,964-1مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

2159,58451,88310,613القيمة العادلة للمشتقات

20276,517183,411113,764-3زكاة وضريبة

6,039,3146,410,4915,522,244

--151,154,796-3قروض وتسهيالت مصنفة كمتداولة

-373,027-33-3التزامات متعلقة بموجودات معدة للبيع

7,194,1106,783,5185,522,244إجمالي المطلوبات المتداولة

28,922,44427,115,90625,093,005إجمالي المطلوبات

36,322,59937,721,28336,167,162إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

31 ديسمبرإيضاح
2020

31 ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2018

العمليات المستمرة

244,829,1114,114,9993,227,833إيرادات

)1,965,965()2,028,804()2,301,362(25 تكاليف تشغيل

2,527,7492,086,1951,261,868 إجمالي الربح

16,368)50,790()142,856(11-4 تكلفة تطوير ومخصص ومشطوبات، بعد خصم عكس القيد

)562,930()617,747()818,882(26مصاريف عمومية وإدارية
الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها وفًقا 

7231,107283,794942,716-1لطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الضريبة

24151,872140,645160,325-5دخل عمليات أخرى

1,948,9901,842,0971,818,347 دخل العمليات قبل خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى

)623,748()880,203()181,051(28خسارة انخفاض في القيمة ومصاريف أخرى، صافي

1,767,939961,8941,194,599دخل العمليات بعد خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى
27155,608336,82064,948إيرادات أخرى

)8,576()29,106()23,460(29 خسارة تحويل عمالت أجنبية، صافي

)570,655()869,862()1,068,448(30أعباء مالية

831,639399,746680,316 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)39,942()74,008(2050,950-1الزكاة وضريبة مستردة/ )محملة(

882,589325,738640,374ربح السنة من العمليات المستمرة

 العمليات المتوقفة

الربح/ )الخسارة( من العمليات المتوقفة، بما في ذلك الربح/ )الخسارة( 
)1,539,288(3319,798554,345-4المثبتة نتيجة فقدان السيطرة على شركة تابعة، بعد خصم الضريبة

)898,914(902,387880,083 ربح/ )خسارة( السنة

)773,842(882,5681,173,865المساهمين في الشركة األم

)125,072()293,782(19,819حقوق الملكية غير المسيطرة

902,387880,083)898,914(

)1.30(311.371.82-2الربح )الخسارة( األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعودي(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.



ق-165

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

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

31 ديسمبرإيضاح
2020

31 ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2018

)898,914(902,387880,083ربح/ )خسارة( السنة

)الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر

البنود التي يتم أو يمكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:

)198,257(23,585268,481عمليات أجنبية -  فروقات تحويل عمالت أجنبية

شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية – الحصة 
في الدخل الشامل اآلخر

 2-13
و1-7

)1,191,366()729,442(315,667

111,014)294,596()400,330(صافي التغير في القيمة العادلة الحتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

12,960)18,244(1611,506-1إعادة قياس التزامات المنافع المحددة

241,384)773,801()1,556,605(إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

)657,530(106,282)654,218(إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل

إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل المتعلق بـ:

)557,650(530,529)554,615(المساهمين في الشركة األم

)99,880()424,247()99,603(حقوق الملكية غير المسيطرة

)654,218(106,282)657,530(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

31 ديسمبرإيضاح
2020

31 ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2018

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

831,639399,746680,316الربح قبل الزكاة والضريبة من العمليات المستمرة

الربح/ )الخسارة( قبل الزكاة والضريبة من العمليات المتوقفة، بما في ذلك 
الربح/ )الخسارة( المثبتة نتيجة فقدان السيطرة على شركة تابعة

15,615559,079)1,777,460(

 التعديالت لـ:

5567,375418,516365,675-3 و6-2استهالك وإطفاء

301,089,3841,135,1511,014,960 و33-4أعباء مالية

الربح/ )الخسارة( المثبتة نتيجة فقدان السيطرة على شركة تابعة، بما في ذلك 
1,559,009)554,358(339,163-4خسارة تحويل عمالت أجنبية غير محققة

2932,61340,5708,740خسائر تحويل عمالت أجنبية غير محققة

الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها وفًقا   
)935,667()284,453()231,107(7-1 و33-4لطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الزكاة والضريبة

1639,37932,02327,336-1   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

   القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية المعاد تدويرها إلى الربح أو 
الخسارة   

)16,166()43,826(37,110

97,14225,47530,596   مخصصات

21,80712,9931,109زيادة في الخصم المتعلق بالمطلوبات المالية

28137,485880,203556,437 خسارة انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والشهرة

-)210,673(-27صافي ربح عملية تجميع أعمال منفذة على مراحل

4,039)829()9,588()مكاسب(/خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)4,415(11142,85650,790-4تكلفة تطوير ومخصص ومشطوبات، بعد خصم عكس القيد

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون  )288,813()544,806()1,314,643(

بضاعة  )12,511(14,48543,937

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع  )219,574()1,087,739(745,001

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة  13,09573,116184,229

مخزون وقود استراتيجي  116,860424

306,862302,279)354,672(صافي االستثمار في عقد إيجار تمويلي

موجودات أخرى  )826()43,834(219,681

مطلوبات أخرى  57,30577,1921,227

)16,452(119,785)66,523( إيرادات مؤجلة

1,855,0891,382,3281,733,468 صافي النقدية من العمليات

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  1-16)8,507()15,312()14,998(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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31 ديسمبرإيضاح
2020

31 ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2018

زكاة وضريبة مدفوعة  3-20 )85,462()30,427()46,423(

توزيعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً   
7149,203259,027205,887-1لطريقة حقوق الملكية

1,910,3231,595,6161,877,934صافي النقدية الناتجة مـن األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)3,186,281()2,045,876()1,457,633( 5 و6-2شراء ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة

-21,9963,434متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)209,794()147,967()74,722(استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

)70,725(11,547-استبعادات واستحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة، صافي

-)481,695(-صافي التدفقات النقدية الصادرة عن االستحواذ على أعمال

--125,871متحصالت استبعاد موجودات معدة للبيع بالصافي

نقدية متوقف عن إثباتها نتيجة فقدان السيطرة على شركة تابعة أو التصنيف 
كمعدة للبيع

-)206,718()16,687(

)3,483,487()2,867,275()1,384,488(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

2,042,938--13-1 متحصالت من رأس المال المصدر

703,3103,150,772)252,085(قروض وتسهيالت، بعد خصم تكاليف المعامالت

)61,202()4,944(47,420مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

-)541,464()116,807(مطلوبات مالية أخرى

)973,369()1,231,446()1,087,501(أعباء مالية مدفوعة

)294,550()338,584()1,082,509(13-4توزيعات أرباح مدفوعة

مساهمات في رأس المال من حقوق الملكية غير المسيطرة وتعديالت أخرى 
عليها

-)15,163(-

3,864,589)1,428,291()2,491,482( صافي النقدية )المستخدمة في(/ من األنشطة التمويلية

2,259,036)2,699,950()1,965,647(صافي )النقص(/ الزيادة في النقدية وشبه النقدية خالل السنة

2,798,3155,498,2653,239,229النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

12832,6682,798,3155,498,265النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

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

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

عالوة رأس المال
اإلصدار

االحتياطي 
النظامي

األرباح 
المبقاة

االحتياطيات 
األخرى

 )إيضاح 
)2-13

حقوق 
الملكية 

المتعلقة 
بمالكي 
الشركة

حقوق 
الملكية 

غير 
المسيطرة

إجمالي
حقوق 
الملكية

8,498,7431,389,3859,888,128)934,092(5,466,21597,222437,2393,432,159الرصيد في 1 يناير 2018

)898,914()125,072()773,842(-)773,842(---خسارة السنة

216,192216,19225,192241,384---- الدخل الشامل اآلخر

)657,530()99,880()557,650(216,192)773,842(---إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل

 استحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة 
)70,725()10,774()59,951(-)59,951(---)إيضاح 14(

)294,550()59,443()235,107(-)235,107(--- توزيعات أرباح )إيضاح 4-13(

2,042,938-2,042,938---963,1291,079,809إصدار أسهم )إيضاح 1-13(

165,896165,896------مساهمة في رأس المال

9,688,9731,385,18411,074,157)717,900(6,429,3441,177,031437,2392,363,259 الرصيد في 31 ديسمبر 2018

9,688,9731,385,18411,074,157)717,900(6,429,3441,177,031437,2392,363,259 الرصيد في 1 يناير 2019

880,083)293,782(1,173,865-1,173,865--- ربح/ )خسارة( السنة

)773,801()130,465()643,336()643,336(---- الخسارة الشاملة األخرى

106,282)424,247(530,529)643,336(1,173,865---إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل

5,25224,12229,374-5,252---التغيرات في حقوق الملكية غير المسيطرة

)265,852()265,852(------فقدان سيطرة )إيضاح 1-33(

)338,584()15,703()322,881(-)322,881(---توزيعات أرباح )إيضاح 4-13(

----)117,387(117,387--محول إلى االحتياطي النظامي

9,901,873703,50410,605,377)1,361,236(6,429,3441,177,031554,6263,102,108الرصيد في 31 ديسمبر 2019

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

882,56819,819902,387-882,568--- ربح السنة

)1,556,605()119,422()1,437,183()1,437,183(----الخسارة الشاملة األخرى

)654,218()99,603()554,615()1,437,183(882,568--- إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل

استحواذ على حقوق الملكية غير 
المسيطرة )إيضاح 3-14(

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

)2,784,371()83,390()2,700,981(-)2,700,981(---توزيعات أرباح )إيضاح 4-13(

 مساهمات أخرى من المساهمين )إيضاح 
))1( 22

-233,367---233,367-233,367

----)88,257(88,257--محول إلى االحتياطي النظامي

6,869,114531,0417,400,155)2,798,419(6,429,3441,410,398642,8831,184,908الرصيد في 31 ديسمبر 2020

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.



ق-169

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

النشاطات   	
شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )»الشركة«(، شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 215 وتاريخ 2 رجب 1429هـ )الموافق 5 
يوليو 2008(، ومسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010253392 وتاريخ 10 رجب 1429هـ )الموافق 13 يوليو 2008(.

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

إن المعلومات المتعلقة بالشركات المستثمر فيها والتابعة بشكل مباشر للمجموعة كما في 31 ديسمبر مذكورة في الجدول أدناه.

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيساسم المنشأة
نسبة 

الملكية 
المباشرة

202020192018

شركة أكوا باور السعودية 
االستثمار في المؤسسات الصناعية واإلدارة، االستثمار في المملكة العربية السعوديةلتنمية المياه والطاقة

100.0%100.0%100.0%المؤسسات التجارية واإلدارة؛ وإدارة المكتب.

تركيب وصيانة وتشغيل ومقاوالت محطات توليد الكهرباء وتحلية المملكة العربية السعوديةشركة كهروماء
100.0%100.0%100.0%المياه.

أكواباور جلوبال هولدينجز 
ليمتد

اإلمارات العربية المتحدة 
)المنطقة الحرة بجبل 

علي(

توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه المحالة واألعمال أو 
األنشطة الثانوية األخرى المتعلقة بها، وتطوير وإدارة هذه الشركات 

وتقديم الخدمات الفنية والتجارية واإلدارية. خالل عام 2019، 
قامت المجموعة بتحويل استثمارها في أكواباور جلوبال هولدينجز 

إلى أكواباور جلوبال سيرفسيسز.

- -%100.0

شركة أكواباور ري إنشورنس 
كومباني ليمتد

اإلمارات العربية المتحدة 
)مركز دبي المالي 

العالمي(

 إصدار وتنفيذ عقود التأمين من الفئة )3(. وبموجب الترخيص 
الصادر لها، يمكن لشركة أكوا ري القيام بالتأمين على جزء من 

الشركات المنتسبة لها والتأمين ضد الغير ذوي العالقة.
%100.0 %100.0%100.0

تركيب وصيانة وتشغيل ومقاوالت محطات توليد الكهرباء وتحلية المملكة العربية السعوديةشركة المساهمات المتعددة
95.0%95.0%95.0%المياه.  

أكواباور البحرين للطاقة 
تركيب وصيانة وتشغيل ومقاوالت محطات توليد الكهرباء وتحلية  مملكة البحرينالقابضة ذ.م.م

99.7%99.7% 99.7%المياه.

أكواباور جلوبال سيرفيسز 
ليمتد

اإلمارات العربية المتحدة 
)مركز دبي المالي 

العالمي(

تملك استثمارات في مجموعة من الشركات وتقديم خدمات 
االستشارات المالية والمحاسبية وإعداد التقارير المالية واالمتثال 

الضريبي والخدمات ذات العالقة.
%100.0%100.0%100.0

أكواباور مانيجمينت آند 
إنفستمنت ون ليميتد

اإلمارات العربية المتحدة 
)مركز دبي المالي 

العالمي(

االستثمار في المؤسسات الصناعية واإلدارة، االستثمار في 
100.0%100.0%100.0%المؤسسات التجارية واإلدارة؛ وإدارة المكتب.

أكواباور كابيتال مانيجمينت 
ليميتد

اإلمارات العربية المتحدة 
)مركز دبي المالي 

العالمي(

االستثمار في المؤسسات الصناعية واإلدارة، االستثمار في 
المؤسسات التجارية واإلدارة؛ وإدارة المكتب.  خالل عام 2020، 

قامت المجموعة بتحويل استثمارها في أكواباور جلوبال هولدينجز 
إلى أكواباور جلوبال سيرفسيسز.

-%100.0%100.0

شركة أكواباور للطاقة 
المتجددة القابضة 

المحدودة

اإلمارات العربية المتحدة 
)مركز دبي المالي 

العالمي(

توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه المحالة واألعمال أو 
األنشطة الثانوية األخرى المتعلقة بها، وتطوير وإدارة هذه الشركات 

وتقديم الخدمات الفنية والتجارية واإلدارية.  في 31 ديسمبر 
2019، قامت المجموعة ببيع 49% من حصتها في هذه الشركة 

وبالتالي فقدت السيطرة عليها )إيضاح 1-33(.

%51.0
%51.0

%100.0

الشركة الوطنية األولى 
المملكة العربية السعوديةالقابضة )»نوماك«(

تأسست نوماك في عام 2018، وتقوم بإنشاء وتملك وشراء وإدارة 
واالستثمار في المشاريع الصناعية والخدمية واإلنشائية لمحطات 

الطاقة والكهرباء والبخار ومحطات تحلية المياه وتقديم خدمات 
التشغيل والصيانة بموجب عقود طويلة األجل.

%100.0

%100.0%100.0

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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النشاطات )تتمة(   -	

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيساسم المنشأة
نسبة 

الملكية 
المباشرة

202020192018

المملكة العربية شركة أكوا للتصنيع
السعودية

توليد الطاقة وتحلية المياه وتوزيعها أو غيرها من األعمال 
المتعلقة أو الملحقة بها.

%100.0--

االمارات العربية أكوا باور انترناشيونال المحدودة
المتحدة

مرافق توليد الطاقة وأنظمة التوزيع؛ والتشغيل والصيانة؛ 
وتوليد الطاقة وتحلية المياه.

%100.0--

أسس إعداد وتوحيد القوائم المالية   	
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، والمعتمدة في 
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من  الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليهم مجتمعين بـ«المعايير الدولية 

للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية«(.

أسس اإلعداد  1 2
العادلة. تم عرض هذه  التاريخية، باستثناء األدوات المالية المشتقة حيث يتم قياسها بالقيمة  التكلفة  القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ  يتم إعداد 
القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ألف ريال سعودي، مالم 

يرد خالف ذلك.

أسس توحيد القوائم المالية  2 2
التابعة هي المنشآت الخاضعة  العمليات الخاصة بالمجموعة. إن الشركات  المالية الموحدة على الموجودات والمطلوبات ونتائج  القوائم  تشتمل هذه 
بالشركة  لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقتها  أو يكون  المجموعة لمخاطر  تتعرض  السيطرة عندما  تتحقق  المجموعة.  لسيطرة 

المستثمر فيها، ولديها المقدرة في التأثير على العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها.

وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:

السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر فيها( 	
 التعرض لمخاطر، ولديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها. 	
 المقدرة على التأثير على عائدات الشركة المستثمر فيها. 	

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد إذا ما كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى 
وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.

عندما يكون لدى المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها، فإنه يكون لها السيطرة على الشركة المستثمر فيها عندما 
تكون حقوق التصويت كافية لتعطيها القدرة العملية على توجيه األنشطة المعنية للشركة المستثمر فيها بصورة فردية. تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة 

الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ويشمل ذلك:

 حجم حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة بالتناسب مع حجم حقوق التصويت المملوكة لألطراف األخرى. 	
 حقوق التصويت المحتملة المملوكة للمجموعة أو حقوق التصويت المملوكة لألطراف األخرى، 	
الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركات المستثمر فيها. 	
 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى، و 	
 أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أن المجموعة لديها، أو ال يوجد لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة المعنية عند الحاجة إلى اتخاذ  	

القرارات، بما في ذلك طرق التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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أسس إعداد وتوحيد القوائم المالية )تتمة(   -	

أسس توحيد القوائم المالية )تتمة(   2-2
يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عند تخلي المجموعة 
عن ممارسة مثل هذه السيطرة. وعلى وجه التحديد، تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو 
المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل 

هذه السيطرة.

ينسب الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة. وينسب إجمالي الدخل الشامل للشركات 
التابعة إلى المساهمين بالشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزاً.

وعند الضرورة، يتم إجراء تسويات على القوائم المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياستها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموع

يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة 
بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

التغيرات في حصة الملكية في الشركات التابعة

يتم المحاسبة عن التغيرات في حصة ملكية المجموعة في أي شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية )أي، معامالت مع 
المالكين بصفتهم مالكين(. وفي هذه الظروف، سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية المسيطرة وحقوق الملكية غير المسيطرة إلظهار التغيرات 
في حصص ملكيتهم في الشركة التابعة. يتم إثبات أي فرق بين المبلغ الذي سيتم به تعديل حقوق الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للعوض المدفوع 

أو المستلم بصورة مباشرة ضمن حقوق الملكية وينسب إلى المساهمين في الشركة.

وعند فقدان المجموعة السيطرة على شركة تابعة، يتم إثبات الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة ويتم احتسابه بالفرق بين )1( إجمالي القيمة العادلة 
للعوض المستلم والقيمة العادلة ألي حصص محتفظ بها و )2( القيمة الدفترية السابقة للموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات الخاصة بالشركة 
التابعة وأي حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم المحاسبة عن كافة المبالغ المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو 

قامت المجموعة بصورة مباشرة باستبعاد الموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة. يقيد االستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة.

السياسات المحاسبية الهامة   	
قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بصورة متماثلة لكافة الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة.

فيما يلي بياناً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

تصنيف الموجودات والمطلوبات كـمتداولة وغير متداولة

تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيف متداولة/ غير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية،

في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،

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

الفترة المالية.
تصنف كافة الموجودات األخرى كـ »غير متداولة«. 	
تصنف المطلوبات كمتداولة وذلك: 	

عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية.

في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو

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

تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.

النقدية وشبه النقدية

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع البنكية قصيرة 
األجل وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو اقل، فيما عدا الودائع النقدية المقيدة.

األدوات المالية

 اإلثبات األولي

تقوم المجموعة بإثبات الموجودات المالية أو المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة الخاصة بها وذلك فقط عندما تصبح المجموعة طرفا 
في األحكام التعاقدية ألداة مالية ما.

وعند اإلثبات األولي، يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة. ويتم إثبات تكاليف معامالت الموجودات المالية والمطلوبات 
المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة. وفي حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن القيمة العادلة لها بما في ذلك تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة بعملية شراء أو إصدار 

الموجودات المالية أو المطلوبات المالية تمثل قيمة االثبات األولي لها.

التصنيف

تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية الخاصة بها ضمن الفئات التالية:

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 	
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، و 	
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة. 	

تتم هذه التصنيفات بناء على نموذج عمل المجموعة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وذلك عندما تقع ضمن نموذج األعمال الخاص باقتناء الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية 
التعاقدية، وعندما ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على 

المبلغ األصلي القائم.

بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، فإنه يتم تسجيل األرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر. وبالنسبة لالستثمارات 
في أدوات حقوق الملكية، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا قد قامت المجموعة بوضع خيار غير قابل لإللغاء عند االثبات األولي للمحاسبة عن استثمارات 

حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

عدا  فيما  الفعلي،  العمولة  معدل  باستخدام طريقة  المطفأة  بالتكلفة  كمقاسة الحقاً  المشتقة  غير  المالية  المطلوبات  كافة  بتصنيف  المجموعة  تقوم 
المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل كبير عدم 
اتساق القياس أو االثبات أو في حالة إدارة مجموعة من المطلوبات المالية وتقويم أدائها على أساس القيمة العادلة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق ذلك( )أي استبعاده من قائمة المركز 
المالي الموحدة للمجموعة( عند:

انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو 	
قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون أي  	

تأخير وفق »ترتيبات فورية« وإذا ما )أ( قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لأًلصل، أو )ب( لم تقم المجموعة بالتحويل 
أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.

وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب عليها تقويم فيما 
إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية.

وفي الحاالت التي ال تقوم فيها المجموعة بتحويل على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو تحويل السيطرة على األًصل، تستمر المجموعة 
في إثبات األصل بقدر ارتباط المجموعة المستمر به. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات 
المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة. يتم قياس االرتباط المستمر الذي 
يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد األقصى للمبلغ الذي يجب على المجموعة دفعه، أيهما أقل.

يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل المطلوبات المالية الحالية بأخرى 
من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات 

المطلوبات األصلية واثبات مطلوبات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في الربح أو الخسارة.

مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية المبالغ التي 
تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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األدوات المالية )تتمة(
األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر

تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر 
أسعار العموالت. يتم، في األصل، إثبات األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، وبعد ذلك يعاد قياسها بالتغيرات في 
القيمة العادلة. تقيد المشتقات كموجودات مالية وذلك عندما تكون القيمة العادلة لها إيجابية، وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة لها 
سلبية. تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في الربح أو الخسارة، فيما عدا الجزء الفعال من تغطية مخاطر 
التدفقات النقدية، حيث يتم إدراجه ضمن الدخل الشامل اآلخر، وبعد ذلك يعاد تصنيفه إلى األرباح أو الخسائر وذلك عندما يؤثر البند المغطى على 

الربح أو الخسارة.

التدفقات  التغيرات في  والتي تغطي مخاطر  النقدية  التدفقات  المخاطر كتغطية مخاطر  المخاطر، تصنف عمليات تغطية  وألغراض محاسبة تغطية 
تتعلق  أو مخاطر عمالت أجنبية  يتوقع حدوثها بشكل كبير  أو معاملة  إثباتها  تم  أو مطلوبات  النقدية سواًء كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجودات 
بالتزامات مؤكدة لم يتم إثباتها. وعند بدء عملية التغطية، تقوم المجموعة رسمياً بتخصيص وتوثيق عملية تغطية المخاطر التي تود المجموعة تطبيق 
محاسبة التغطية بشأنها، وتوثيق أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر المتعلقة بعملية التغطية. يشتمل التوثيق على تحديد أداة التغطية، والبند أو المعاملة 
المغطاة، وطبيعة المخاطر المغطاة، وطريقة تقييم مدى فعالية التغيرات في القيمة العادلة ألداة التغطية عند تسويتها في التغيرات في القيمة العادلة 
للبند الذي تمت تغطيته أو التدفقات النقدية المرتبطة بالمخاطر المغطاة. يتوقع بأن تكون تغطية المخاطر هذه ذات فعالية عالية عند تسوية التغيرات 

في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية، ويتم تقويمها بصورة مستمرة للتأكد بأنها فعاًل ذات فعالية عالية طوال الفترات المالية التي خصصت فيها.

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

بمعايير التأهيل.

وعند توقف المجموعة عن محاسبة تغطية مخاطر التدفقات النقدية، فإن المبلغ المتراكم في احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية يظل ضمن الدخل 
الشامل اآلخر إذا كانت التدفقات النقدية المستقبلية المغطاة ال يزال من المتوقع حدوثها ولحين حدوث تلك التدفقات النقدية. وإذا لم يعد من المتوقع 

حدوث التدفقات النقدية المستقبلية المغطاة، فإنه يتم إعادة تصنيف المبلغ فوًرا إلى الربح أو الخسارة.

يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند انتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تنفيذها بدون تبديل أو تجديد )كجزء من استراتيجية 
التغطية( أو عندما لم تعد تلك األداة مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعمليات المتوقعة، يتم االحتفاظ بصورة مستقلة بالربح 
أو الخسارة المتراكمة الناتجة عن أداة التغطية – المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر – ضمن الدخل الشامل اآلخر لحين حدوث العملية المتوقعة.

وفي الحاالت التي لم يعد من المتوقع فيها حدوث العملية المغطاة، فإنه يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة – المثبت سابقا ضمن الدخل 
الشامل اآلخر – إلى الربح أو الخسارة للفترة.

المدينون التجاريون

لقاء  مخصص  بإثبات  المجموعة  تقوم  القيمة.  في  انخفاض  أي  لقاء  المخصص  ناقصا  المطفأة  بالتكلفة  األولي،  اإلثبات  بعد  المدينة،  الذمم  تظهر 
االنخفاض في الخسائر االئتمانية المتوقعة. ويحمل مخصص االنخفاض على الربح أو الخسارة ويتم إظهاره ضمن بند »المصاريف العمومية واإلدارية«. 
وعندما تعتبر الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، فإنه يتم شطبها من مخصص االنخفاض في القيمة. تقيد المبالغ المستردة الحقاً من المبالغ التي سبق 

شطبها إلى »المصاريف العمومية واإلدارية« في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 التكاليف المؤجلة )المشاريع تحت التطوير(

تقيد التكاليف المتكبدة بشأن المشاريع تحت التطوير، التي تعتبر مجدية اقتصادًيا، كأصل في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك بالقدر الذي يتم فيه 
تقييم إمكانية استردادها. وفي الحاالت التي يعتبر فيها المشروع غير مجدي اقتصاديا، يتم إثبات التكاليف المتراكمة لذلك المشروع كمصاريف في الربح 

أو الخسارة خالل السنة التي تحدد فيها. تقوم المجموعة بتجنيب مخصص لهذه المشاريع على أساس نسب النجاح المتوقع لها.

 يتم اثبات تكاليف التطوير المستردة من المشاريع الناجحة كخصم من التكاليف المؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة. يتم إثبات المتحصالت 
المستلمة من المشاريع تحت التطوير الناجحة والزائدة عن تكاليف التطوير خالل السنة ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الموحدة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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البضاعة

تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. تتكون التكلفة من تكلفة الشراء و، حسبما هو مالئم، تكاليف العمالة المباشرة، والمصاريف 
غير المباشرة المتكبدة بشأن إحضار البضاعة إلى موقعها ووضعها الحالي. تحسب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. يمثل صافي القيمة 

البيعية سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصاً تكاليف اإلكمال المقدرة والتكاليف المقدرة الالزمة إلتمام عملية البيع.

االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة – الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية

 الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي تمارس المجموعة تأثيراً هاماً، وليس سيطرة، على سياساتها المالية والتشغيلية. أما المشاريع المشتركة فهي 
عبارة عن ترتيبات مشتركة يحق بموجبها لألطراف التي تمارس سيطرة مشتركة عليها الحصول على حصة في صافي موجودات هذا المشروع المشترك. 
تمثل السيطرة المشاركة المتفق عليها تعاقدياً للسيطرة على ترتيب ما، وتتواجد فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات العالقة الموافقة 

الجماعية لألطراف الذين يشاركون في السيطرة.

يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة على أساس طريقة حقوق الملكية وذلك اعتبارا من تاريخ ممارسة 
التأثير الهام أو السيطرة المشتركة ولحين التوقف عن ذلك. وبموجب طريقة حقوق الملكية، تقيد االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة زائداً التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة المستثمر فيها لما بعد الشراء. 
يعكس الربح أو الخسارة للمجموعة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. وفي حالة إثبات أي تغيير مباشرة ضمن 
الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في هذا التغيير ضمن حقوق الدخل الشامل اآلخر الخاص 
بها. ويتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة والناتجة بين المجموعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بقدر حصة المجموعة في الشركات 

الزميلة والمشاريع المشتركة.

يتم إظهار إجمالي حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الربح أو الخسارة ضمن دخل العمليات وتمثل الربح أو 
الخسارة بعد الضريبة وحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

 يتم إعداد القوائم المالية للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة لنفس الفترة المالية للمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء التسويات الالزمة كي تتفق 
السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قيمة استثمارها في الشركات الزميلة أو 
المشاريع المشتركة. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بالتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة االستثمار في أي شركة 
زميلة أو مشروع مشترك. وعند وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد لالستثمار 
في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية، وإثبات الخسارة ضمن »الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة« في قائمة 

الربح أو الخسارة الموحدة.

الدفترية  القيمة  بتخفيض  المجموعة  تقوم  المشتركة،  المشاريع  أو  الزميلة  الشركات  في  الخسائر عن حصتها  في  المجموعة  زيادة حصة  وفي حالة 
التوقف عن إثبات أية خسائر إضافية وذلك باستثناء االلتزامات القانونية أو  الستثماراتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك إلى صفر، ويتم 

المتوقعة المتكبدة، أو المبالغ المدفوعة نيابة عن الشركات المستثمر فيها.

 وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقياس وإثبات االستثمار المحتفظ به 
بقيمته العادلة. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة 

لالستثمار المحتفظ به وكذلك متحصالت االستبعاد في الربح أو الخسارة.

وفي حالة قيام المجموعة بزيادة حصة ملكيتها في شركة زميلة قائمة أو مشروع مشترك قائم وال يزاالن بعد هذه الزيادة شركة زميلة أو مشروعاً مشتركاً، 
فإنه يتم إضافة سعر الشراء المدفوع لقاء الحصة اإلضافية إلى القيمة الدفترية الحالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وال يتم إعادة قياس الحصة 
القائمة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. توزع تكلفة االستثمار اإلضافي بين الحصة في القيمة العادلة لصافي الموجودات 

والشهرة. ويتم إثبات أي زيادة في الحصة اإلضافية في القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة عن سعر الشراء كأرباح في الربح أو الخسارة.

 يتم إثبات التسويات الالزمة في حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بعد الشراء اإلضافي وذلك إلظهار حصة 
المجموعة في القيمة العادلة لصافي الموجودات بتاريخ الشراء والناتجة عن عملية الشراء اإلضافية.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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الممتلكات واآلالت والمعدات

 تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات، فيما عدا األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض 
المتراكمة في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف التمويل المتعلقة بالمشاريع 
االنشائية طويلة األجل في حالة الوفاء بشروط االثبات المتعلقة بذلك. وعندما يكون ضرورياً استبدال جزء هام من الممتلكات واآلالت والمعدات على 
مراحل، تقوم المجموعة بإثبات تلك األجزاء كموجودات ذات أعمار إنتاجية محددة وتستهلك وفقاً لذلك. وعند إجراء كل فحص رئيسي، يتم اثبات تكلفته 

في القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير إثباتها.

بعد  الموجودات  المتوقعة إلزالة  للتكلفة  الحالية  القيمة  تدرج  تكبدها.  الخسارة عند  أو  الربح  األخرى في  والصيانة  تكاليف االصالح  كافة  إثبات  يتم 
استخدامها في تكلفة األصل المعني في حالة استيفاء معايير اإلثبات المتعلقة بالمخصص.

تظهر األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة، ناقصا خسارة االنخفاض المتراكم في القيمة. تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كافة 
التكاليف المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمشاريع تحت التنفيذ، وسيتم إثباتها ضمن الفئات ذات العالقة من الممتلكات واآلالت والمعدات.

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

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

لألصل( في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل.

بأثر  نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها  الممتلكات واآلالت والمعدات في  المتبقية، واألعمار االنتاجية، وطرق استهالك  التقديرية  القيمة  يتم مراجعة 
مستقبلي.

عمليات تجميع األعمال

المحاسبة عنها باستخدام طريقة  يتم  المشتركة،  السيطرة  التي تتضمن منشآت تحت  إن عمليات تجميع األعمال، فيما عدا عمليات تجميع األعمال 
االستحواذ. يتم قياس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحول والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة 
في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع األعمال، تقرر المجموعة فيما إذا كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المسيطرة 
في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االستحواذ 

المتكبدة كمصاريف، وتدرج ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.

 وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص المالئم لها 
وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ. ويتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى 

في العقود الرئيسية من قبل الشركة المستحوذ عليها.

وفي حالة إجراء عملية تجميع األعمال على مراحل، يعاد قياس الحصة المملوكة سابقاً بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ، وتدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة 
عن ذلك في الربح أو الخسارة، ومن ثم تؤخذ بعين االعتبار عند تحديد الشهرة.

يتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. سيتم إثبات التغيرات الالحقة على القيمة العادلة 
للعوض المحتمل، الذي يعتبر موجودات أو مطلوبات، في الربح أو الخسارة. وفي حالة تصنيف العوض المحتمل كحقوق ملكية، فلن يتم إعادة قياسه، ويتم 

المحاسبة عن أي مبلغ يسدد الحقاً ضمن حقوق الملكية.

 يتم، في األصل، قياس الشهرة بالتكلفة والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة الذي تم إثباته وكذلك أية 
حصص مملوكة سابقاً بالزيادة عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها. وفي حالة زيادة القيمة 
العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقديرها للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة 
الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ. 
وإذا ما نتج عن إعادة التقدير هذه زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة عن إجمالي العوض المحول، يتم إثبات األرباح في الربح أو الخسارة. 

وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(



ق-177

3-             السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

عمليات تجميع األعمال )تتمة(

ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، يتم الحقا تخصيص الشهرة المشتراة عند توحيد األعمال – اعتباراً من تاريخ االستحواذ 
– إلى كل وحده أو مجموعة من الوحدات المدرة للنقدية التي يتوقع بأن تستفيد من االستحواذ، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات 

أخرى إلى تلك الوحدات.

وعندما تعتبر الشهرة جزءاً من الوحدة المدرة للنقدية وجزءاً من العملية ضمن الوحدة المستبعدة، عندئذ يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة 
في القيمة الدفترية للوحدة عند تحديد أرباح أو خسائر استبعاد العملية. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت على أساس القيمة النسبية 

للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقدية.

بالنسبة لعمليات تجميع األعمال التي تتضمن منشآت تحت السيطرة المشتركة، يتم إظهار الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمنشآت المجمعة بالقيمة 
الدفترية لها. ويتم إجراء التسويات على القيمة الدفترية وذلك إلدراج أي فروقات ناتجة عن االختالفات في السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل 
المنشآت المندمجة. ال يتم إثبات شهرة أو أرباح نتيجة لعملية تجميع األعمال ويتم إثبات أي فرق بين العوض المدفوع/ المحول وحقوق الملكية المستحوذ 
عليها ضمن حقوق الملكية بالمجموعة. تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة نتائج المنشآت المندمجة منذ تاريخ حدوث عملية 

التجميع.

الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع والعمليات المتوقفة

تصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد كمعدة للبيع في حالة استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساسي عن طريق معاملة البيع 
وليس من خالل االستخدام المستمر لها. تقاس الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد المصنفة كمعدة للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة 
ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أقل. تمثل تكاليف البيع التكاليف اإلضافية المتعلقة مباشرة باستبعاد األصل )مجموعة االستبعاد(، باستثناء تكاليف التمويل 

ومصروف ضريبة الدخل.

يتم الوفاء بمعايير تصنيف الموجودات المعدة للبيع فقط عندما تكون عملية البيع محتملة بشكل كبير وأن يكون األصل أو مجموعة االستبعاد متاحة للبيع 
فوراً بحالتها الحالية. يجب أن تشير االجراءات المطلوبة إلتمام عملية البيع إلى أنه من غير المحتمل حدوث تغيرات هامة على عملية البيع أو الغاء قرار 

البيع. يجب على اإلدارة أن تكون ملتزمة بخطة بيع األصل والذي يتوقع أن يتم خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.

الموجودات والمطلوبات  للبيع. يجب عرض  الملموسة حال تصنيفها كمعدة  والموجودات غير  والمعدات  الممتلكات واآلالت  أو اطفاء  يتم استهالك  ال 
المصنفة كمعدة للبيع بصورة مستقلة كبنود متداولة في قائمة المركز المالي.

إن مجموعة االستبعاد مؤهلة العتبارها عملية متوقفة إذا كانت تشكل قطاعاً من المنشأة تم استبعادها أو تم تصنيفها كمعدة للبيع، وأنها:

تمثل نشاط رئيسي مستقل أو منطقة عمليات جغرافية. 	
تعتبر جزءاً من خطة منسقة الستبعاد نشاط رئيسي مستقل أو منطقة عمليات جغرافية، أو 	
تعتبر شركة تابعة تم االستحواذ عليها حصرياً إلعادة بيعها. 	

يتم استبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة، واظهارها كبند مستقل بعد الضريبة من العمليات المتوقفة في قائمة الربح او الخسارة.

وفي حالة تصنيف العملية كعملية متوقفة، يتم إعادة عرض قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المقارنة كما لو تم التوقف عن العملية منذ 
بداية السنة المقارنة.

االنخفاض في القيمة

 الموجودات المالية

تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن أدوات الدين التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية التي تعتبر سندات دين، 	
الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود، 	
مدينو عقود اإليجار، 	
عقود الضمان المالي الصادرة، و 	
التزامات القروض الصادرة. 	
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ال يتم إثبات خسارة انخفاض في قيمة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. تقيس المجموعة مخصصات انخفاض القيمة باستخدام الطريقة العامة 

لجميع الموجودات المالية باستثناء الذمم المدينة التجارية والجهات ذات العالقة التي تتبع الطريقة المبسطة.

وفًقا للطريقة العامة، تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، باستثناء الحاالت التالية التي 
يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة لها على مدى 12 شهراً:

سندات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية، و 	
األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها. 	

تعتبر المجموعة بأن سندات الدين لها مخاطر ائتمان منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر االئتمان لها الدرجة المتعارف عليها عالمياً بـ »من 
الدرجة األولى«.

تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 شهر جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث تعثر تتعلق بأداة مالية والتي يمكن أن تقع خالل 
12 شهر بعد تاريخ التقرير المالي.

وفًقا للطريقة المبسطة، يتم قياس مخصصات االنخفاض في القيمة بمبلغ مساو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. تقوم المجموعة بتطبيق 
الطريقة المبسطة وقياس خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. عليه، ال تقوم المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم 
بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة 

مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المتغيرات التالية:

 احتمال التعثر عن السداد 	
 الخسارة الناتجة عن التعثر 	
 التعرض عند التعثر عن السداد 	

تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية إلى المراحل الثالث التالية طبقاً للمنهجية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )9(:  

المرحلة 1 - الموجودات المالية التي لم تنخفض جودتها االئتمانية بصورة جوهرية منذ استحداثها. يسجل مخصص االنخفاض في القيمة على  	
أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى اثني عشر شهًرا.  

المرحلة 2 - الموجودات المالية التي انخفضت جودتها االئتمانية بصورة جوهرية منذ استحداثها. يسجل مخصص االنخفاض في القيمة على  	
أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. يسجل مخصص االنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.  

االئتمان  	 أساس خسائر  على  القيمة  في  االنخفاض  بإثبات مخصص  المجموعة  تقوم  القيمة،  المنخفضة  للموجودات  بالنسبة   -  3 المرحلة 
المتوقعة على مدى العمر.

تأخذ المجموعة أيَضا بعين االعتبار المعلومات المستقبلية عند تقويمها لالنخفاض الجوهري في مخاطر االئتمان منذ استحداثها، باإلضافة إلى قياس 
خسائر االئتمان المتوقعة.  

وأسعار  العموالت  وأسعار  والتضخم،  المحلي،  الناتج  وإجمالي  البطالة،  )مثل  الكلي  االقتصاد  عوامل  مثل  عناصر  على  المستقبلية  المعلومات  تشتمل 
المساكن( والتوقعات االقتصادية التي تم الحصول عليها من خالل المصادر الداخلية والخارجية.   

تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقديرات مرجحة باالحتماالت لخسائر االئتمان، ويتم قياسها على النحو التالي:

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

الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: الفرق بين صافي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات  	
النقدية المستقبلية المقدرة، والتي تشمل القيمة القابلة لالسترداد من الضمانات.  

االلتزام  	 سحب  حالة  في  للمجموعة  المستحقة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين  للفرق  الحالية  بالقيمة  المسحوبة:  غير  القروض  التزامات 
والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، و

عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصاً أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها. 	
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يتم خصم خسائر االئتمان المتوقعة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية بمعدل العمولة الفعلي المحدد عند اإلثبات األولي أو ما يقاربه وبما يتفق مع إثبات 

اإليرادات.

تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود مثل هذا 
الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك 
ويتم  الحالية،  والقيمة  البيع  ناقصاً مصاريف  للنقدية،  المدرة  الوحدة  أو  العادلة لألصل  للقيمة  القيمة األعلى  القابلة لالسترداد  القيمة  تمثل  األصل. 
تحديدها لكل أصل باستثناء الحاالت التي لم ينتج فيها عن األصل تدفقات نقدية وارده مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو 
مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ يعتبر األصل 

منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد.

 وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس 
تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، فأنه يؤخذ باالعتبار آخر معامالت 
تمت بالسوق عند توفرها. وعند عدم إمكانية تحديد هذه المعامالت، يتم استخدام طريقة تقويم مالئمة. إن عمليات االحتساب هذه مدعمة بمضاعفات 

التقويم، وأسعار األسهم المتداولة للشركات المدرجة، والمؤشرات األخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.

 تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها 
بصورة مستقلة لكل وحده مدره للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها األصل.

يتم اثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة بما في ذلك االنخفاض في قيمة البضاعة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف 
وبما يتمشى مع وظيفة األصل المنخفض القيمة.

بالنسبة للموجودات، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر االنخفاض 
المثبتة سابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية. فيما 
عدا الشهرة، يتم عكس قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد 
منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن 
القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها – بعد خصم االستهالك – فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم 

إثبات عكس القيد هذا في الربح أو الخسارة. ال يتم عكس قيد خسارة االنخفاض المسجلة في القيمة الدفترية للشهرة في الفترات الالحقة.

الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع

يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين. 
ويتم إثباتها في األصل بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد االلتزام محتملة ويمكن 
قياسها بشكل موثوق به. وبالنسبة لعمليات التأمين، يجنب مخصص عند إبرام العقود واحتساب األقساط، وتسجل في الحسابات كإيرادات أقساط على 
مدى فترة العقد طبقاً لشروط خدمات التأمين المقدمة بموجب العقد. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرًيا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام 
معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص 

الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة تمويل.

منافع الموظفين

منافع الموظفين قصيرة األجل

 يتم اثبات منافع الموظفين قصيرة األجل كمصاريف عند تقديم الخدمات ذات العالقة. يتم اثبات االلتزام لقاء المبلغ المتوقع سداده في حالة وجود التزام 
قانوني أو متوقع حالي على المجموعة لسداد هذا المبلغ نتيجة للخدمات السابقة المقدمة من قبل الموظفين، وإمكانية تقدير االلتزام بشكل موثوق به.

التزامات ما بعد التوظيف

تقوم الشركة بإدارة برنامج منافع ما بعد التوظيف وفًقا ألنظمة العمل في الدولة التي تعمل فيها المجموعة.
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إن برامج منافع ما بعد التوظيف هي برامج غير ممولة. يتم إجراء تقويم االلتزام بموجب هذا البرنامج من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة 
وحدة االئتمان المتوقعة. تتكون التكاليف المتعلقة بهذا البرنامج بشكل أساسي من القيمة الحالية للمنافع التي تعزى على أساس متساوي إلى كل سنة من 

سنوات الخدمة والعمولة على هذا االلتزام المتعلق بخدمات الموظفين في السنوات السابقة.

 يتم اثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد التوظيف فوًرا في الربح أو الخسارة كتكاليف موظفين، بينما يتم تسجيل الزيادة في 
االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكاليف مالية. إن أية تغيرات في صافي االلتزام نتيجة لعمليات التقويم االكتواري والتغيرات في االفتراضات يتم 

اعتبارها كإعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر.

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

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

االحتياطي النظامي

طبقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعودي، يجب على الشركة تحويل 10% من دخل السنة بعد الزكاة والضريبة إلى االحتياطي النظامي حتى 
يبلغ مجموع هذا االحتياطي 30% من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

عقود اإليجار

تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة 
على استخدام أصل محدد لسنة محددة نظير مقابل لذلك.

المجموعة كمستأجر

تقوم المجموعة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة. 
تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار من أجل سداد اإليجار، وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام الموجودات المعنية.

1( موجودات حق االستخدام

تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام(. تقاس موجودات حق االستخدام 
تكلفة موجودات حق  التزامات اإليجار. تشتمل  إعادة قياس  نتيجة  تعديلها  ويتم  القيمة،  المتراكم وخسائر االنخفاض في  ناقًصا االستهالك  بالتكلفة، 
االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، ودفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار، ناقًصا أي 
حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات، 

أيهما أقصر، وذلك على النحو التالي:

2-40 سنة األراضي المستأجرة والمباني  

إذا تم تحويل ملكية الموجودات المستأجرة إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، يتم حساب االستهالك على 
مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. تخضع موجودات حق االستخدام أيضا لالنخفاض في القيمة.

2( التزامات اإليجار

بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها على مدى فترة 
اإليجار. تشتمل دفعات اإليجار على دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات اإليجار المتغيرة التي 
تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو 

معدل كمصروف )مالم تكن متكبدة إلنتاج البضاعة( في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
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3-             السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
عقود اإليجار )تتمة(

المجموعة كمستأجر )تتمة(

2( التزامات اإليجار )تتمة(

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار ألن معدل العمولة الضمني في 
عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة العمولة، وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار 
المسددة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار 
)أي تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد تلك الدفعات( أو وجود تغيٍر في تقويم خيار شراء األصل 

المعني.

3( عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمكائن والمعدات )أي عقود اإليجار 
التي تبلغ مدتها 12 شهًرا أو أقل من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيًضا اإلعفاء من إثبات الموجودات منخفضة القيمة على عقود 
إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة 

القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

المجموعة كمؤجر

عند قيام المجموعة بتحديد أن ترتيب توريد طاقة طويل األجل يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار، أو عند قيام المجموعة بتحويل كافة المنافع 
والمخاطر الجوهرية المصاحبة للبند المؤجر، فإنه يتم اعتبار الترتيب كعقد إيجار تمويلي. يتم عرض عقد اإليجار التمويلي كصافي استثمار في عقد 
إيجار تمويلي ويتم إثباته عند بداية العقد بالقيمة العادلة لألصل المؤجر أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقل. يتم تجزئة دفعات 
اإليجار المستلمة بين دخل التمويل والنقص في صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي للوصول إلى معدل عائد ثابت على الرصيد المتبقي من األصل.

يقيد صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي في قائمة المركز المالي الموحدة كأصل مالي بإجمالي المبلغ المستحق القبض بموجب عقد اإليجار 
التمويلي ناقصاً العائد غير المكتسب.

االلتزامات المتعلقة بإزالة الموجودات

تقوم المجموعة بقيد القيمة الحالية للتكاليف المقدرة لاللتزامات القانونية المتعلقة بإزالة الموجودات وذلك إلعادة الموقع إلى حالته األصلية خالل الفترة 
التي يتم فيها تكبد االلتزامات. تشتمل طبيعة هذه التكاليف على فك وإزالة المباني وفك المرافق التشغيلية وإقفال المحطات ومواقع النفايات وإزالتها 

واستصالح وإعادة تخضير المناطق المتضررة.

ينشأ االلتزام عادة عند تركيب األصل أو تجهيز وإعداد األرض/البيئة في الموقع. وعند اإلثبات األولي للمطلوبات، يتم رسملة القيمة الحالية للتكاليف 
المقدرة وذلك بزيادة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات المعنية وذلك بالقدر الذي يتم تكبده بشأن تطوير/ إنشاء األصل.

 ومع مرور الزمن، تزداد المطلوبات المخصومة بالتغير في القيمة الحالية وذلك على اساس معدالت الخصم التي تعكس التقديرات السائدة حالياً في 
السوق والمخاطر المحددة المصاحبة للمطلوبات. يتم إثبات الزيادة الدورية في الخصم في الربح أو الخسارة كجزء من األعباء المالية. يتم مراجعة 
التكاليف المستقبلية المقدرة بشأن إزالة الموجودات سنويا ويتم تعديلها حسبما هو مالئم. ويتم إضافة أو خصم التغيرات، إن وجدت، في التكاليف 

المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق، من تكلفة األصل.

إثبات اإليرادات

يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن تزويد المياه المحالة والطاقة عند الوفاء بالتزام األداء ويكون ذلك عادًة عند تسليم المياه المحالة والطاقة للعمالء. يتم 
إثبات اإليرادات المحتسبة على أساس السعة )فيما عدا المقبوضات لقاء الخدمات المقدمة مثل التأمين والصيانة( بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة 
أو اتفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية شراء المياه خالل كل ساعة تكون فيها المحطة جاهزة للتوليد وتحلية المياه بطريقة القسط الثابت على مدى فترة 
اإليجار، أو بتاريخ الفاتورة الفعلي، حسبما هو مالئم، وذلك بعد األخذ بعين االعتبار شروط كل من اتفاقية شراء المياه والطاقة أو اتفاقية شراء الطاقة 
أو اتفاقية شراء المياه. يتم تسجيل بنود اإليرادات المقدم بها فواتير بشأن البضاعة أو الخدمات التي لم يتم تسليمها أو تقديمها بعد كالتزام مؤجل ويتم 

إظهارها كإيرادات مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.
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المتبقية  القيمة  زائدا  اإليجار  لدفعات  األدنى  الحد  إجمالي  الزيادة في  أي  المكتسب،  التمويل غير  إجمالي عائد  إطفاء  يتم  اإليجار،  بدء عقد  وعند 
)المضمونة وغير المضمونة(، إن وجدت، عن تكلفة األصل المؤجر وذلك على مدى فترة عقد اإليجار، ويتم توزيع دخل اإليجار التمويلي على الفترات 

المحاسبية ليعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم المتعلق بعقد اإليجار.

يتم إثبات اإليرادات من تقديم الخدمات الفنية وخدمات التشغيل والصيانة عند تقديم الخدمات المتعاقد عليها. يتم إثبات اإليرادات من أتعاب التطوير 
عند احتسابها.

يتم اثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية للمجموعة، وأنه يمكن قياس االيرادات بشكل موثوق به وذلك بصرف النظر عن 
التاريخ الذي يتم فيه السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة 

المتعاقد عليها وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم.

 يتم إثبات األرباح على الودائع الثابتة عند استحقاقها، يستحق دخل العمولة على أساس العائد الفعلي.

يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية المجموعة في استالمها.

تكاليف االقتراض

يتم إضافة تكاليف التمويل المتعلقة مباشرة بإنشاء أو إنتاج أصل مؤهل ما، والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتاً طوياًل كي يكون جاهزاً للغرض الذي 
أنشئ من أجله، إلى تكلفة ذلك األصل. يتم إثبات كافة تكاليف التمويل األخرى في الربح أو الخسارة للفترة التي تتكبد فيها. تخصم إيرادات االستثمار 

المتحققة عن االستثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف التمويل الخاضعة للرسملة.

على  بالحصول  والمتعلقة  المسحوب،  غير  التسهيل  بشأن  االلتزام  أتعاب  بخالف  القروض،  على  والحصول  الترتيب  وأتعاب  المقدمة  األتعاب  تطفأ   
القروض وتسهيالت التمويل طويلة األجل على مدى فترات القروض باستخدام معدل العمولة الفعلية. ويتم اعتبار أتعاب التزام القرض المتعلقة بالجزء 
غير المسحوب من القرض كتكلفة خدمة. ويتم رسملة اإلطفاء على أساس معدل العمولة الفعلية وأتعاب االلتزام بشأن التسهيل غير المسحوب كجزء من 

المشروع تحت اإلنشاء وحتى تاريخ بدء اإلنتاج التجاري، وتحمل بعد ذلك على الربح أو الخسارة.

المصاريف

تشتمل المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تعتبر بشكل محدد جزءاً من التكاليف التشغيلية. يتم التوزيع بين 
المصاريف العمومية واإلدارية وتكاليف العمليات، عند الضرورة، وفق أسس ثابتة.

الزكاة والضريبة

يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وعلى أساس مبدأ االستحقاق. تحمل الزكاة 
وضريبة الدخل المتعلقة بالشركة والشركات التابعة على قائمة الربح أو الخسارة. ويتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النهائية خالل 

السنوات التي يتم فيها إنهاء تلك الربوط.

 بالنسبة للشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية، يجنب مخصص ضريبة الدخل وفقاً لألنظمة الضريبية للبلدان التي تعمل فيها.

الضريبة المؤجلة

يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وذلك للفروقات المؤقتة، بتاريخ إعداد القوائم المالية، بين األسس الضريبية للموجودات 
والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية.

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

عندما تنشأ مطلوبات الضريبة المؤجلة عن اإلثبات األولي للشهرة، أو لموجودات أو مطلوبات في معاملة ما ال تعتبر عملية تجميع أعمال وال  	
تؤثر، بتاريخ المعاملة، على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة، و

ما يتعلق بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة، والحصص في المشاريع المشتركة، وعند  	
إمكانية السيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة، وأنه من المحتمل أال يتم عكس قيد الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
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تحسب موجودات الضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع واإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة المرحلة، والخسائر الضريبية غير 
المستخدمة المرحلة، وذلك بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه أرباحاً خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع وتلك 

اإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة، فيما عدا:

عندما تنشأ موجودات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع عن االثبات األولى لموجودات أو مطلوبات في معاملة ال  	
تعتبر عملية تجميع اعمال، وأنها بتاريخ المعاملة ال تؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الضريبية، و

ما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في المشاريع المشتركة، يتم اثبات  	
موجودات الضريبة المؤجلة وذلك فقط بالقدر الذي يحتمل فيه عكس قيد الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور، وأنه سيتوفر ربح خاضع 

للضريبة، يمكن مقابله استخدام الفروقات المؤقتة.

تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية وتخفض بالقدر الذي ال يحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً كافية خاضعة 
للضريبة تسمح باستخدام كافة موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها. يعاد تقويم موجودات الضريبة المؤجلة التي لم يتم إثباتها بتاريخ إعداد كل قوائم 

مالية، ويتم إثباتها بالقدر الذي من المحتمل أن ينتج عنه أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة تسمح باسترداد موجودات الضريبة المؤجلة.

تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي تتحقق فيها الموجودات أو تسدد فيها 
المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية )واألنظمة الضريبية( الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية.

العمالت األجنبية

تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الرياالت السعودية بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت. ويعاد تحويل قيمة الموجودات 
والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية. تدرج الفروقات الناتجة عن تسوية 

أو ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية في الربح أو الخسارة

يتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناتجة عن ترجمة البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتماشى مع إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن التغير 
في القيمة العادلة للبند )أي، أن فروقات ترجمة البنود التي يتم إثبات ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة، يتم 

إثباتها أيضا في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة، على التوالي(.

تعتبر الشهرة الناتجة عند شراء العمليات الخارجية وكذلك تسويات القيمة العادلة إلى القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عند االستحواذ 
كموجودات ومطلوبات خاصة بالعمليات الخارجية، وتحول بأسعار التحويل الفورية بتاريخ إعداد القوائم المالية.

وعند توحيد القوائم المالية، تترجم الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعمليات الخارجية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم 
الناتجة عن  الفروقات  تدرج  التوحيد،  المعامالت. وألغراض  بتاريخ  السائدة  التحويل  بأسعار  بها  الخاصة  المصاريف  أو  الدخل  قوائم  وتحول  المالية 
التحويل، إذا كانت جوهرية، كبند مستقل ضمن الدخل الشامل اآلخر. وعند استبعاد أية عملية خارجية، يتم إدراج البند الذي تم إظهاره بصورة مستقلة 

ضمن الدخل الشامل اآلخر بشأن فروقات التحويل المتعلقة بعملية خارجية معينة في الربح أو الخسارة.

ضريبة القيمة المضافة

تمثل ضريبة القيمة المضافة المدينة ضريبة المدخالت المدفوعة على المشتريات بما في ذلك شراء الممتلكات واآلالت والمعدات. تظهر ضريبة القيمة 
اإلضافية المدينة على أساس غير مخصوم بعد خصم ضريبة المخرجات المحصلة على اإليرادات.

توزيعات األرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية كمطلوبات بتاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها. تقيد توزيعات األرباح األولية عند اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

ربح السهم

يتم احتساب ربح السهم وذلك بقسمة ربح السنة المتعلق بالمساهمين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المطبقة من قبل المجموعة

قامت المجموعة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020. لم تقم المجموعة 
بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.  

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
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التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3: تعريف األعمال

توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3(: »عمليات تجميع األعمال« أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجارية، فإنه يجب أن تتضمن 
أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا بشكل كبير في القدرة على تحقيق المخرجات. عالوة 
على ذلك، توضح التعديالت أن األعمال التجارية يمكن أن تتواجد دون أن تشمل جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات. لم يكن لهذه 
التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة، لكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة إبرام المجموعة أي عمليات تجميع أعمال.

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9( ومعيار المحاسبة الدولي )39( - إحالل سعر الفائدة المرجعي

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

المرحلة )1( - المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 9 »األدوات المالية«، ومعيار المحاسبة الدولي 39 »األدوات المالية«: 
اإلثبات والقياس، و المعيار الدولي للتقرير المالي 7:  »األدوات المالية: اإلفصاحات على األمور المتعلقة بمحاسبة تغطية المخاطر. تقدم التعديالت 
النهائية، الصادرة في سبتمبر 2019، والتي عدلت متطلبات محددة لمحاسبة تغطية المخاطر، إعفاًء من اآلثار المحتملة لعدم التأكد الناتجة عن إحالل 
سعر الفائدة بين البنوك. تسري التعديالت اعتباًرا من 1 يناير 2020، وتعتبر إلزامية بالنسبة لكافة أدوات تغطية المخاطر التي تأثرت مباشرًة بإحالل 

سعر الفائدة بين البنوك. ال تؤثر هذه المتطلبات على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

المرحلة 2 - تتعلق المرحلة الثانية باستبدال أسعار الفائدة المرجعية بأسعار بديلة خالية من المخاطر. تسري تعديالت المرحلة الثانية على الفترات 
السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021 ويسمح بالتطبيق المبكر لها. وقد تم اآلن االنتهاء من تعديالت المرحلة الثانية، وسوف تقوم المجموعة بإكمال 
تقييمه لآلثار المحاسبية للسيناريو الذي يتوقع البنك مواجهته عند التحول من سعر الفائدة بين البنوك إلى األسعار الخالية من المخاطر من أجل التعجيل 

بتنفيذ برامجه لتطبيق المتطلبات الجديدة.

 تعمل اإلدارة حالًيا على مشروع يتعلق بأنشطة التحول الشاملة الخاصة بالمجموعة وتواصل االنخراط مع مختلف الجهات المعنية لدعم التحول بصورة 
منظمة.

يوضح الجدول أدناه تعرض المجموعة في نهاية السنة الهامة ألسعار الفائدة بين البنوك الخاضعة إلعادة الهيكلة والتي لم يتم التحول منها إلى األسعار 
الخالية من المخاطر. يستثني الجدول التعرضات ألسعار الفائدة بين البنوك التي سينتهي العمل بها قبل أن يكون التحول مطلوًبا أو تلك المتعلقة بالشركات 

المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة:

بآالف الرياالت 
السعودية

4,958,755القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المعرضة ألسعار الفائدة بين البنوك

3,871,279القيمة االسمية لتغطية المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة بين البنوك

تتعرض الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية للمجموعة أيًضا إلصالحات أسعار الفائدة بين البنوك. حصة المجموعة في القيمة االسمية 
ألدوات التحوط )المرتبط بأسعار الفائدة بين البنوك( المرتبط باستثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية بلغت 17.5 مليار ريال سعودي.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1( ومعيار المحاسبة الدولي )8(: تعريف األهمية النسبية

 تقدم التعديالت تعريًفا جديًدا لألهمية النسبية ينص على أن »المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر إغفالها أو 
تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم المالية، والتي 
توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية.« توضح التعديالت أن األهمية النسبية تتوقف على طبيعة وحجم المعلومات، سواء كانت بصورة 
منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى، في سياق القوائم المالية. إن »تحريف المعلومات يكون جوهرًيا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على 
القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة وليس من 

المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليها.
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اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ 29 مارس 2018

 إن اإلطار المفاهيمي ليس معياًرا وال تُلغي المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر. يتمثل الغرض من اإلطار المفاهيمي 
ين على تطوير سياسات محاسبية متسقة في الحاالت التي ال يوجد  في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير، ومساعدة الُمعِدّ
فيها معيار ساري، ومساعدة جميع الجهات على فهم المعايير وتفسيرها. سيؤثر ذلك على المنشآت التي قامت بوضع سياساتها المحاسبية بناًء على 
اإلطار المفاهيمي. يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة، والتعريفات المحدثة ومعايير إثبات الموجودات والمطلوبات، ويوضح بعض 

المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.  

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 16: امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد-19

 في 28 مايو 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 16 »عقود اإليجار« - امتيازات اإليجار المتعلقة 
بكوفيد-19. توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي 16 المتعلقة بالمحاسبة عن تعديل عقود اإليجار 
المرتبط  اإليجار  امتياز  كان  إذا  ما  تقييم  أن يختار عدم  للمستأجر  يمكن  الناتجة مباشرة عن جائحة كوفيد -19. كوسيلة عملية،  اإليجار  وامتيازات 
بكوفيد-19 من المؤجر يعد تعدياًل لعقد اإليجار. يقوم المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار ناتج عن امتياز 
اإليجار المرتبط بكوفيد-19 بنفس الطريقة التي يقوم فيها بالمحاسبة عن التغيير وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 16، إذا لم يكن التغيير تعدياًل 

لعقد اإليجار.

تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2020 أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح بالتطبيق المبكر لها. لم يكن لهذه التعديالت 
أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

 فيما يلي بياًنا بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة. تعتزم المجموعة 
إتباع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.

المعيار الدولي للتقرير المالي )17(: »عقود التامين«

 في مايو 2017، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي )17( عقود التأمين، معيار محاسبة جديد شامل لعقود التأمين 
يغطي اإلثبات والقياس والعرض واالفصاح. يحل هذا المعيار عند سريانه محل المعيار الدولي للتقرير المالي )4( عقود التأمين، الذي صدر في عام 
2005. يسري المعيار الدولي للتقرير المالي )17( على كافة أنواع عقود التأمين )أي التأمين على الحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين( 

بصرف النظر عن نوع المنشآت التي تقوم بإصداره، وبعض الضمانات واألدوات المالية التي يتم فيها االشتراك بصورة اختيارية.

 سوف تطبق استثناءات قليلة على نطاق ضيق. يتمثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي )17( في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين على 
نحو أكثر نفًعا وتوافًقا لشركات التأمين. وعلى عكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي )4(، التي تستند إلى حد كبير إلى 
أقدمية السياسات المحاسبية المحلية السابقة، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي )17( نموذًجا شاماًل لعقود التأمين، يغطي كافة الجوانب المحاسبية 

ذات العالقة. يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي )17( في النموذج العام، الذي يتم استكماله عن طريق:  

التكييف المحدد للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر )طريقة األتعاب المتغيرة(. 	
 الطريقة المبسطة )طريقة توزيع األقساط( بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة. 	

يطبق هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023، ويتعين تقديم أرقام المقارنة. ويسمح بالتطبيق المبكر له إذا ما تم أيضاً 
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )15( في أو قبل تاريخ تطبيق المنشأة أوالً للمعيار الدولي للتقرير المالي )17(. 

ال ينطبق هذا المعيار على المجموعة.

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

في يناير 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات 69-76 من معيار المحاسبة الدولي )1( لتحديد المتطلبات الخاصة 
بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت:  

ما المقصود بحق تأجيل السداد 	
 أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية الفترة المالية 	
 أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد 	
 أنه فقط إذا كان أحد المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أدوات حقوق الملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفه.   	
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يناير 2023، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي. تقوم المجموعة حالًيا بتقييم تأثير  التي تبدأ في أو بعد 1  المالية السنوية  الفترات  التعديالت على  تسري 

التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها.

اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي - التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3(

 أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في مايو 2020، تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3( »عمليات تجميع األعمال« - الرجوع إلى اإلطار 
المفاهيمي. وتهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية الصادر في عام 1989، باإلشارة إلى اإلطار 

المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في مارس 2018 دون تغير جوهري في متطلباته.

وأضاف المجلس أيًضا استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي )3( تفادًيا إلصدار أرباح أو خسائر محتَملة في »اليوم 
الثاني« تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي )37( أو التفسير )21( الصادر عن لجنة تفسير المعايير 

الدولية للتقرير المالي: الرسوم، إذا تم تكبدها بشكل مستقل.   

ر المجلس توضيح التوجيهات اإلرشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )3( بشأن الموجودات المحتملة التي لن  وفي الوقت ذاته، قرَّ
تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية.  

تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022، ويتم تطبيقها بأثر مستقبلي.

الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود - التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16

 في مايو 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية »الممتلكات واآلالت والمعدات - العائدات قبل االستخدام المقصود«، والذي يحظر على المنشآت 
الخصم - من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات - أي متحصالت من بيع البنود المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة 
الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة. وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات المتحصالت من بيع هذه البنود، والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك 

البنود، في الربح أو الخسارة.

 يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022 أو بعد ذلك التاريخ، ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات واآلالت 
والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة.

ليس للتعديالت أي تأثير على المجموعة حيث أن السياسة المحاسبية للمجموعة متوافقة بالفعل مع هذا التعديل.

العقود المتوقع خسارتها - تكاليف الوفاء بالعقود - التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37

 في مايو 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37 لتحديد التكاليف التي يتعين على المنشأة إدراجها 
عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو خاسًرا.

 تطبق التعديالت »طريقة التكلفة المتعلقة مباشرة«. تشتمل التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على كل من التكاليف اإلضافية 
وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على 

الطرف المقابل بموجب العقد.

 تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022 أو بعد ذلك التاريخ. سوف تطبق المجموعة هذه التعديالت على العقود التي 
لم تِف بعد بجميع التزاماتها في بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة.  

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

 كجزء من التحسينات السنوية لألعوام 2018-2020 على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل على المعيار 
الدولي للتقرير المالي 1: »تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة«. يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د 16 )أ( من المعيار 
الدولي للتقرير المالي )1( قياس فروقات التحويل التراكمية باستخدام المبالغ المفصح عنها من قبل الشركة األم، بناًء على تاريخ تحول الشركة األم إلى 
المعايير الدولية للتقرير المالي. يتم تطبيق هذا التعديل أيًضا على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي يختار تطبيق الفقرة د 16 )أ( من المعيار 

الدولي للتقرير المالي )1(.

يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر له.

ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي تأثير على المجموعة.
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المعيار الدولي للتقرير المالي 9: األدوات المالية – األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة 10% لغرض التوقف عن إثبات المطلوبات المالية

 كجزء من التحسينات السنوية لألعوام 2018-2020 على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل على المعيار 
الدولي للتقرير المالي 9. يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف 
اختالًفا جوهرًيا عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشتمل هذه الرسوم فقط على تلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والجهة المقرضة، 
بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجهة المقرضة نيابة عن اآلخر. تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية 

التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.

 يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر له. سوف تطبق المجموعة هذا التعديل على 
المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.

ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة.

 معيار المحاسبة الدولي )41( الزراعة - الضرائب في قياسات القيمة العادلة

 كجزء من التحسينات السنوية لألعوام 2018-2020 على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل على المعيار 
الدولي للتقرير المالي 41 »الزراعة«. يلغي التعديل المطلب الوارد في الفقرة 22 من معيار المحاسبة الدولي 41 الذي يقضي بأن تستبعد المنشآت 

التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب عند قياس القيمة العادلة للموجودات ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 41.

 تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل على قياسات القيمة العادلة في أو بعد بداية أول فترة مالية سنوية تبدأ في 1 يناير 2022أو بعد ذلك التاريخ، مع 
السماح بالتطبيق المبكر له.

ال ينطبق هذا المعيار على المجموعة.

استخدام التقديرات واالفتراضات   	
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير الدولية للتقرير المالي، 
استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ 
التقديرات  تقويم  يتم  الموحدة بشأنها.  المالية  القوائم  التي أعدت  الفترة  المصرح عنها خالل  الموحدة ومبالغ اإليرادات والمصاريف  المالية  القوائم 
واألحكام بصورة مستمرة وذلك بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل على توقعات لألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. 
تقوم المجموعة بإجراء التقديرات واالفتراضات بشأن المستقبل. وقد تختلف التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك عن النتائج الفعلية ذات العالقة.  

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

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )بما في ذلك الشهرة(- 1

يحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد له والتي تمثل القيمة األعلى 
للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع على أساس البيانات المتوفرة من معامالت البيع 
الملزمة التي تتم بنفس شروط التعامل لموجودات مشابهه أو على أساس األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصاً التكاليف العرضية الستبعاد األصل. 
يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تتحقق التدفقات النقدية من موازنة األعمار اإلنتاجية الخاصة بالمشاريع 
وال تشتمل على عمليات إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي ستعزز من أداء األصل أو الوحدة المدرة للنقدية 
التي يتم مراجعتها. تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة 

المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة- 2

يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة باستخدام طريقة خسائر االئتمان المتوقعة والتي تتضمن تقويم التصنيف االئتماني للعمالء 
والمعلومات المتعلقة بأيام التأخر في السداد.

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات- 3

تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات ألغراض حساب االستهالك. يحدد هذا التقدير بعد األخذ بعين 
االعتبار العمر المتوقع لألصل أو االستهالك العادي.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
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تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية سنوياً وقسط االستهالك المستقبلي الذي سيتم تعديله عند اعتقاد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن 

التقديرات السابقة.

خالل السنة، قامت المجموعة بإجراء تقويم مفصل إلعادة تقدير العمر اإلنتاجي لآلالت المملوكة من قبل الشركات التابعة لها ومشاريعها المشتركة. وقد 
قامت اإلدارة بتصنيف وتحليل جميع العوامل االجتماعية - االقتصادية والتشغيلية وعوامل األداء والعوامل األخرى المحيطة بالتقنية الخاصة بالموجودات 

المعينة.

بناًء على هذ التحليل، تم االستنتاج بأن العمر االقتصادي لبعض اآلالت أقل من العمر اإلنتاجي لها نتيجة التقدم التقني الذي أدى إلى توفر آالت جديدة 
أكثر كفاءة في هذا المجال. ونتيجة لذلك، قررت المجموعة مواءمة العمر اإلنتاجي الحالي لآلالت مع عمرها االقتصادي المعاد تقديره، اعتباًرا من 1 

يناير 2020 على النحو التالي:

العمر اإلنتاجي تقنية المحطات
السابق

العمر اإلنتاجي 
المعدل

األثر المالي للسنة 
المنتهية في 31 

ديسمبر 2020

254,266 سنة30 سنةالخاليا الكهروضوئية

301,320 سنة30-35 سنة الطاقة الشمسية المركزة

3554,012 سنة35-40 سنة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة

3022,612 سنة30-40 سنةالتناضح العكسي لمياه البحر

نتج عن هذا التغير في التقديرات المحاسبية مبلغ قدره 82.2 مليون ريال سعودي تم إثباته كمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، وتم إظهاره 
في تكلفة العمليات الخاصة بالمجموعة )50.0 مليون ريال سعودي( وذلك من خالل الحصة في صافي نتائج الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة 

عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية )32.2 مليون ريال سعودي(.

ستكون التأثيرات على الربح أو الخسارة في الفترات المستقبلية كما يلي:  

20442054-202253-202143السنة )نطاق(

4.1 64.3-79.666.216.6التأثيرات بماليين الرياالت السعودية )النطاق(

القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة- 4

 في حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة من األسواق المالية 
النشطة، تحدد قيمتها العادلة باستخدام طرق تقويم مالئمة تشتمل على طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ المدخالت لهذه الطرق من خالل 
األسواق القابلة للمالحظة، حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما ال يكون ذلك مجدياً، فإن األمر يتطلب إبداء درجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة. تشتمل 
األحكام على األخذ باالعتبار المدخالت مثل مخاطر السيولة، ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن تغير االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن يؤثر على 

القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية.

المشتقات  تقويم  تم  ائتماني جيد.  أدوات مالية مشتقة مع أطراف أخرى مختلفة وبشكل خاص مؤسسات مالية ذات تصنيف  بإبرام  المجموعة  تقوم 
باستخدام طرق تقويم مناسبة. وتتكون المدخالت القابلة للمالحظة في السوق بشكل أساسي من مقايضات أسعار العموالت وعقود الصرف األجنبي 
اآلجلة وخيارات الشراء. تشتمل أكثر طرق التقويم المستخدمة على األسعار اآلجلة والمقايضات التي يتم احتسابها على أساس القيمة الحالية. تتكون 

الطرق من مدخالت متعددة تشتمل على الصرف األجنبي الفوري واألجل ومنحنيات أسعار العموالت.

طبقاً لالتفاقيات المبرمة مع بعض المساهمين، يوجد لدى المجموعة خيارات بيع مكتتبه بشأن حقوق األقلية في شركات تابعة وبشأن حقوق ملكية 
أطراف أخرى في إحدى الشركات الزميلة. يتم تحديد القيمة العادلة لخيارات البيع هذه من خالل تحليل التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة الخاصة 

بالمنشآت المعنية والقيمة المستردة المحددة بموجب االتفاقيات التعاقدية. يتم إجراء قياس القيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة.

 تصنيف اإليجارات- 5

يتوقف تصنيف العقد فيما إذا كانت الترتيبات تعتبر إيجار أو تشتمل على إيجار، على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد، سواء كان الوفاء بالترتيبات يتوقف 
على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق االستخدام حتى لو لم ينص صراحة على ذلك الحق في الترتيبات. وإذا ما تبين بأن الترتيبات تشتمل 

على عقد إيجار، فإنه يتم إثباتها إما كـ »عقد إيجار تشغيلي« أو »عقد إيجار تمويلي«.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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4-             استخدام التقديرات واالفتراضات )تتمة(
فيما يلي بيان باالفتراضات الهامة التي تم استخدامها عند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة لتحديد ما إذا كان الترتيب يشتمل على عقد 

إيجار والتي لها تأثير جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة:

إن اتفاقيات شراء المياه والطاقة )»اتفاقيات شراء الطاقة« أو اتفاقيات شراء المياه« أو »اتفاقيات شراء المياه والطاقة«( ليست بين القطاع العام والقطاع 
الخاص وال يوجد على المجموعة أية مسئولية مباشرة تجاه الجمهور. عليه، تعتقد اإلدارة أنه ال يجب المحاسبة عن هذه االتفاقيات كـ »ترتيبات امتياز 

متعلقة بالخدمات«.

إن السعر الذي ستقوم الجهة المشترية بدفعه لقاء اإلنتاج غير محدد تعاقديا لكل وحدة إنتاج، كما أنه ال يعادل السعر السائد في السوق لكل وحدة إنتاج 
وقت توريد اإلنتاج، وعليه تعتقد اإلدارة أن الترتيب يحتوي على عقد إيجار.

في حالة تحويل ملكية المحطة في نهاية مدة اتفاقيات شراء الطاقة أو اتفاقيات شراء المياه أو اتفاقيات شراء المياه والطاقة إلى الجهة المشترية، فإنه 
يتم تصنيف عقد اإليجار كعقد إيجار تمويلي، وإال تقوم اإلدارة بأخذ العوامل األخرى بعين االعتبار والتي تؤثر على تصنيف عقد اإليجار كـ »عقد إيجار 

تمويلي« أو »عقد إيجار تشغيلي«.

الممتلاكت واآلالت والمعدات   	
يتم احتساب االستهالك باستخدام المعدالت التالية:

2.5% إلى %25 المصانع واآلالت والمعدات    2% إلى %7    المباني    

10% إلى %33.3 األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية    5% إلى %40   البوارج    

14% إلى %25 السيارات      3.3% إلى %12.5    قطع الغيار الرأسمالية   

 األراضي 
والمباني

المصانع 
واآلالت 
والمعدات

البوارج 
ومعدات 
األونشور

األثاث 
والتركيبات 
والمعدات 
المكتبية

قطع الغيار 
السياراتالرأسمالية

األعمال 
الرأسمالية 

تحت 
التنفيذ

اإلجمالي
2020

التكلفة:

1,068,79415,871,129255,443113,90335,21839,086769,67218,153,245في 1 يناير 2020

5,17424,0752,9821,213,4281,440,199-49,965144,575 إضافات

)1,085,798(-)2,931(-)889()255,443()685,745()140,790( استبعادات / شطب*

)425(-)281(-)144(---ترجمة عمالت أجنبية

118,04459,29338,8561,983,10018,507,221-977,96915,329,959في 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة

6,170,868-598,6405,168,261255,44392,20823,16433,152في 1 يناير 2020

547,488-12,9973,3463,808-29,495497,842االستهالك المحمل للسنة )إيضاح 3-5(

129,985-----129,985- خسارة انخفاض في القيمة )إيضاح 1-28(

)1,073,390(-)2,780(-)267()255,443()674,127()140,773(المتعلق باالستبعادات والشطب*

)70(-)57(-)13(---ترجمة عمالت أجنبية

5,774,881-104,92526,51034,123-487,3625,121,961في 31 ديسمبر 2020

13,11932,7834,7331,983,10012,732,340-490,60710,207,998القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2020

*يتضمن شطب بعض األصول المستهلكة بالكامل بتكلفة إجمالية واستهالك متراكم يصل إلى 1,070.3 مليون ريال سعودي. 

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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5-                الممتلاكت واآلالت والمعدات )تتمة(

األراضي 
والمباني

المصانع 
واآلالت 
والمعدات

البوارج 
ومعدات 
األونشور

األثاث 
والتركيبات 
والمعدات 
المكتبية

قطع الغيار 
السياراتالرأسمالية

األعمال 
الرأسمالية 
تحت التنفيذ

اإلجمالي
2019

التكلفة:

861,88310,928,021255,443119,56450,90136,4711,769,09214,021,375في 1 يناير 2019

8,9981,4096,9521,860,3402,029,639-3,612148,328 إضافات

محول من األعمال الرأسمالية تحت 
-)1,330,868(----242,9831,087,885التنفيذ

)6,102(-)216(-)5,886(---استبعادات وشطب

5492,2001,51920,5416,898,784-6,6606,867,315عملية تجميع أعمال )إيضاح 32(

توقف عن إثبات نتيجة فقدان السيطرة 
)2,663,288(-)5,794()19,844()9,322(-)2,597,098()31,230(على شركة تابعة )إيضاح 1-33(

توقف عن إثبات نتيجة تصنيف موجودات 
)613,555(-----)598,441()15,114(كمعدة للبيع )إيضاح 3-33(

)1,549,479()1,549,479(-----إثبات عقد إيجار تمويلي

5521544635,871--35,119-ترجمة عمالت أجنبية

1,068,79415,871,129255,443113,90335,21839,086769,67218,153,245في 31 ديسمبر 2019

االستهالك المتراكم واالنخفاض في 
القيمة

5,307,902-582,0844,393,234200,23180,81221,21830,323في 1 يناير 2019

391,729-16,874337,4598,77017,1633,4987,965االستهالك المحمل للسنة )إيضاح 3-5(

خسارة انخفاض في القيمة )إيضاح 
)1-28-830,76146,442----877,203

)3,497(-)216()3,281(---المتعلق باالستبعادات والشطب

توقف عن إثبات نتيجة فقدان السيطرة 
)218,171(-)5,028()1,597()2,486(-)208,742()318(على شركة تابعة )إيضاح 1-33(

توقف عن إثبات نتيجة تصنيف موجودات 
)191,161(-----)191,161(-كمعدة للبيع )إيضاح 3-33(

451086,863--6,710-ترجمة عمالت أجنبية

6,170,868-598,6405,168,261255,44392,20823,16433,152في 31 ديسمبر 2019

21,69512,0545,934769,67211,982,377-470,15410,702,868القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2019

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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5-                الممتلاكت واآلالت والمعدات )تتمة(

األراضي 
والمباني

المصانع 
واآلالت 
والمعدات

البوارج 
ومعدات 
األونشور

األثاث 
والتركيبات 
والمعدات 
المكتبية

قطع الغيار 
الرأسمالية
السياراتالسيارات

األعمال 
الرأسمالية 
تحت التنفيذ

اإلجمالي
2018

التكلفة:

 21,003,087 35,3988,415,182 988,30411,158,798248,320124,04533,040في 1 يناير 2018

 19,7016,0621,710,6303,173,424 13,474 43,2791,373,1557,123إضافات

محول من األعمال الرأسمالية تحت 
-)1,507,599(----1,507,599-التنفيذ

)25,092(-)3,178(- )14,656(-)7,174()84(استبعادات وشطب

توقف عن إثبات نتيجة فقدان السيطرة 
 )2,100,819(2,638)627(- )1,149(-)1,981,789()119,892(على شركة تابعة )إيضاح 2-33(

)6,847,627()6,847,627(----- - إثبات عقد إيجار تمويلي

)1,181,598()4,132()1,184()1,840( )2,150(-)1,122,568()49,724(ترجمة عمالت أجنبية

 50,90136,4711,769,09214,021,375 119,564 861,88310,928,021255,443 في 31 ديسمبر 2018

االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة

 4,628,840-28,421 125,64389,66019,135 569,7053,796,276في 1 يناير 2018

 357,267-2,1895,610 16,581322,8054,2135,869االستهالك المحمل للسنة )إيضاح 3-5(

443,937----373,56270,375-خسارة انخفاض في القيمة )إيضاح 1-28(

)21,053(-)2,761(-)11,118(  -)7,174(- المتعلق باالستبعادات والشطب

 توقف عن إثبات نتيجة فقدان السيطرة 
)62,242(-)314(- )416(-)58,015()3,497(على شركة تابعة )إيضاح 2-33(

)38,847(- )633()106( )3,183(-)34,220( )705( ترجمة عمالت أجنبية

 5,307,902- 21,21830,323 582,0844,393,234200,23180,812في 31 ديسمبر 2018

 1,769,0928,713,473 29,6836,148 279,7996,534,78755,21238,752القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2018

التنفيذ مصانع  الرأسمالية تحت  األعمال  كما في 31 ديسمبر 2020، تتضمن   1 5
تحت اإلنشاء تتعلق بشركة رابغ الثالثة وهي شركة تابعة للمجموعة.

بلغت تاكليف التمويل المرسملة خالل السنة 55.2 مليون ريال سعودي )ديسمبر   2 5
ريال  مليون   274.7  :2018 ديسمبر  سعودي،  ريال  مليون   78.2  :2019
سعودي(، والتي تمثل االقتراض الذي تم تكبده خالل مرحلة إنشاء الموجودات 

المؤهلة.

فيما يلي بيان االستهالك الظاهر في حساب الربح أو الخسارة:  3 5

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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5-                الممتلاكت واآلالت والمعدات )تتمة(
31 ديسمبر 

2020
31 ديسمبر 

2019
31 ديسمبر 

2018

547,488391,729357,267االستهالك المحمل للسنة المنتهية

-9,42612,419 االستهالك المحمل بشأن أصل حق االستخدام

)144,215()105,039(-ناقصاً: االستهالك المحمل للعمليات المتوقفة

556,914299,109213,052االستهالك المحمل من العمليات المتوقفة للسنة المنتهية )انظر إيضاح 25 & 26(.

الموجودات غير الملموسة   	

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020إيضاح

61,997,3112,004,8112,014,320-1شهرة

661,36754,39438,611-2موجودات غير ملموسة أخرى

2,058,6782,059,2052,052,931

إجمالي  في  الزيادة  تمثل  التي  الشهرة،  الملموسة  غير  الموجودات  تشمل    1 6
العادلة  القيمة  عن  األقلية  حقوق  لقاء  المثبت  والمبلغ  المحول  العوض 
المتعهد بها من  المستحوذ عليها والمطلوبات  للتمييز  القابلة  للموجودات 

قبل المجموعة عند االستحواذ والتي نتجت عن عمليات االستحواذ التالية:
 كما في

31 ديسمبر 2020
كما في

31 ديسمبر 2019
كما في

31 ديسمبر 2018

1,937,2871,937,2871,937,287شركة أعمال المياه والطاقة العربية )إيضاح 1-1-6(

60,02467,52470,524شركة أكواباور بركاء سيرفسيز 1 & 2 )إيضاح 2-1-6(

6,509--يو بي سي رينيوابلز )إيضاح 3-1-6(

1,997,3112,004,8112,014,320

يتم إجراء اختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وعندما تشير الظروف إلى إمكانية حدوث انخفاض في قيمتها الدفترية.

يتعلق هذا البند بالشهرة الناتجة عن االستحواذ على اكمل الحصص في رأسمال شركة   1 1 6
أعمال المياه والطاقة العربية.

بتاريخ إعداد القوائم المالية، تبين لإلدارة أن القيمة القابلة لالسترداد للشهرة المتعلقة بشركة أعمال المياه والطاقة العربية أعلى من القيمة الدفترية 
للشهرة. تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس طرق احتساب القيمة الحالية. تستخدم عمليات االحتساب هذه توقعات التدفقات النقدية المبنية 
على النماذج المالية المعتمدة من قبل اإلدارة. يتم تقدير التدفقات على مدار الفترة المتوقعة من عمر المشاريع ذات الصلة ويتم خصمها باستخدام 
خصم ما قبل الضريبة معدل. يمثل معدل الخصم المستخدم تقييم السوق الحالي للمخاطر الخاصة بوحدة توليد النقد فيما يتعلق بالقيمة الزمنية للنقود 
والمخاطر الفردية لألصول األساسية التي لم يتم دمجها فيها تقديرات التدفق النقدي. تعتبر القيمة قيد االستخدام حساسة لمعدل النجاح في تأمين 
المشاريع الجديدة ومعدل العائد الداخلي المحقق على المشاريع الجديدة. ومع ذلك، هناك تغيير معقول محتمل في معدل النجاح ولن يتسبب معدل العائد 

الداخلي في زيادة القيمة الدفترية للشهرة عن المبلغ القابل لالسترداد بسبب توفر مبالغ كبيرة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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6-               الموجودات غير الملموسة )تتمة(

)إحدى  ليمتد  هولدينغز  جلوبال  أكواباور  شركة  استحوذت  السابقة،  السنوات  خالل   2 1 6
الشراكت التابعة للمجموعة( بصورة غير مباشرة على 50% من الحصص في رأسمال 
شركة أكوا باور براكء و 86.19% من الحصص في رأسمال لك من شركة أكواباور براكء 
تمويل  اتفاقية  لشروط  وطبقًا   .)2( سيرفسيز  براكء  أكواباور  وشركة   ،)1( سيرفسيز 
و%72.25  براكء  أكوا  شركة  في   %41.91 الفعلية  المجموعة  حصة  تبلغ  االستحواذ، 
مملوكة بصورة غير مباشرة في شركتي الخدمات الفنية، ويشار إليهما بشلك جماعي 
بـ » شراكت الخدمات«. وقد نتج عن هذا االستحواذ إثبات شهرة قدرها 183 مليون 

ريال سعودي.
قامت المجموعة بإجراء اختبار االنخفاض في القيمة بشأن بعض وحداتها المدرة للنقدية وتحديًدا شركة أكواباور بركاء سيرفسيز )1( وشركة أكواباور 
بركاء سيرفسيز )2( )»المنشآت«(. تعتبر المنشآت وحدة واحدة مدرة للنقدية وذلك لغرض اختبار االنخفاض في القيمة والوصول إلى القيمة الحالية. 
استخدمت المجموعة التدفقات النقدية المخصومة الحتساب القيمة القابلة لالسترداد الذي توزع عليها الشهرة وتبين لها أن القيمة القابلة لالسترداد 
أقل من القيمة الدفترية، وعليه تم إثبات خسارة انخفاض في القيمة قدرها 7.5 مليون ريال سعودي )2019: 3.0 مليون ريال سعودي، 2018: 112.5 

مليون ريال سعودي( في هذه القوائم المالية الموحدة.

رأسمال  الحصص في  االستحواذ على 70% من  الناتجة عن  الشهرة  البند  يمثل هذا   3 1 6
توليد  نشاط  وتزاول  المغرب  في  تأسيسها  تم  منشأة  رينيوابلز،  سي  بي  يو  شركة 
الطاقة المتجددة. في 31 ديسمبر 2019، فقدت المجموعة السيطرة على شركة 
بي سي( وتوقفت عن  يو  لشركة  األم  )الشركة  القابضة  المتجددة  للطاقة  أكواباور 

إثبات الشهرة المتعلقة بها - انظر إيضاح )33 1(.

تشتمل الموجودات غير الملموسة األخرى على:   2 6
 برامج الحاسب اآللي التي يتم إطفاءها بمعدل 25% - 33.33% سنوًيا و

المبلغ المدفوع من قبل إحدى الشركات التابعة للمجموعة لتأمين العقود المتعلقة بتسليم الحجر الجيري، ويتم إطفاؤه على مدى فترة العقد.

202020192018

التكلفة:

89,73859,58746,730في 1 يناير

17,43416,23712,857إضافات

-13,914-عملية تجميع أعمال )انظر إيضاح 32(

107,17289,73859,587في 31 ديسمبر

اإلطفاء المتراكم

35,34420,97612,568في 1 يناير

10,46114,3688,408االطفاء المحمل للسنة )انظر إيضاح 26(

45,80535,34420,976في 31 ديسمبر

61,36754,39438,611القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة    	
حقوق الملكية

يتطلب تصنيف الترتيب المشترك من المجموعة استخدام األحكام لتحديد ما إذا كانت المنشأة المعنية مشروعاَ مشتركاً أو عملية مشتركة. ويتطلب 
مشتركة.  بصورة  للسيطرة  الخاضعة  المنشآت  تصنيف  تحديد  عند  األخرى«  والظروف  »للحقائق  تحليل  إجراء   )11( المالي  للتقرير  الدولي  المعيار 
ولتصنيف منشأة ما كعميلة مشتركة، فإن شروط الترتيبات بما في ذلك الحقائق والظروف األخرى يجب أن تنشأ عن حقوق المجموعة في الموجودات 
وااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات الخاصة بالترتيب المشترك. وبالنسبة للمشروع المشترك، فإن للمجموعة الحق في صافي موجودات الترتيب. ومع 
مراعاة الشروط التعاقدية للترتيبات المشتركة بما في ذلك الحقائق والظروف األخرى، فإن كافة الترتيبات المشتركة الخاصة بالمجموعة مؤهلة لتكون 

مشاريع مشتركة، وبالتالي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

المساهمة من الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة   1 7
حقوق الملكية

يوضح الجدول أدناه مساهمة كل شركة من الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة 
وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وبند »توزيعات األرباح المستلمة من الشركات التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية« في 

قائمة التدفقات النقدية:

نسبة 
الملكية 
الفعلية

بلد التأسيس
الرصيد 
االفتتاحي

اإلضافات/
)االستبعادات( 
/التعديالت 

األخرى

الحصة 
في صافي 

الدخل 
)الخسارة(

توزيعات 
األرباح 

المستلمة

الحصة 
في الدخل 

الشامل 
اآلخر

الرصيد 
الختامي

31 ديسمبر 2020

البحرين/ 33.33%شركة اس جي إيه مرافق القابضة
اإلمارات

479,219)42,059(44,402-)41,457(440,105

 شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء 
المملكة العربية 53.34%المحدودة

السعودية
476,14869840,233)14,302()40,911(461,866

 الشركة السعودية الماليزية للمياه 
المملكة العربية 50.00%والكهرباء المحدودة )إيضاح 4-1-7(

السعودية
1,135,620-51,066)51,891()10,804(1,123,991

28,119-)10,646(12,098-26,667البحرين40.00% شركة سويز نوماك للتشغيل والصيانة

28,123-)10,646(12,098-26,671البحرين40.00% شركة الجبيل للعمليات القابضة

---)426()2,072(2,498األردن50.00% شركة بيوغاز األردنية

 شركة القرية االستثمارية )إيضاح 
المملكة العربية 1-1-7%44.98(

السعودية
420,01793,55419,007)17,038()33,282(482,258

المملكة العربية 40.00% شركة رابغ للكهرباء
السعودية

597,5783,035126,908)51,200()39,037(637,284

المملكة العربية 50.00% شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
السعودية

462,9562,239)8,442(-)114,470(342,283

57,487)11,636()10,518(74,1631,1914,287ُعمان27.00% شركة ظفار للتوليد

484,035)52,090(-)2,308(497,77040,663اإلمارات47.26% ماب انالند هولدينج ليمتد

378,964)52,210(-)30,809(421,32040,663اإلمارات47.26% شركة ماب كوستال هولدينج ليمتد

74,587-68,8902685,429فيتنام60.00% شركة فين هاو 6 باور المساهمة

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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نسبة 
الملكية 
الفعلية

بلد التأسيس
الرصيد 
االفتتاحي

اإلضافات/
)االستبعادات( 
/التعديالت 

األخرى

الحصة 
في صافي 

الدخل 
)الخسارة(

توزيعات 
األرباح 

المستلمة

الحصة 
في الدخل 

الشامل 
اآلخر

الرصيد 
الختامي

 شركة أكواباور للطاقة المتجددة 
513,381)55,268(-)35,701(-604,350اإلمارات 51.00%القابضة المحدودة

 شركة ظفار للتشغيل والصيانة 
10,365--6,8753,490-ُعمان35.00%المحدودة

5,062,848

)367,228()204,963(-)10,159(-)152,106(اإلمارات26.95%الحسيان للطاقة – المرحلة األولى

)154,386()79,239(---)75,147(البحرين60.00% شركة هايا للطاقة وتحلية المياه

)473,868()254,464(-)55(45,708)265,057(اإلمارات24.90% شركة نور للطاقة

)21,869()12,797(---)9,072(ُعمان50.10% شركة ظفار لتحلية المياة

)61,595()49,595(---)12,000(اإلمارات40.00% شركة الطويلة رو لتحلية المياه ذ.م.م

)70,016()66,416(---)3,600(اإلمارات40.00% محطة نقاء لتحلية المياه

)38,739()30,587(--)8,152(-ُعمان50.00% شركة شمس الظهيرة للتوليد

)43,748()42,140(-)11()1,597(-اإلمارات24.00% شركة شعاع للطاقة 3 ش.م.ع.

المملكة العربية  40.00% شركة اتحاد المياه القابضة
السعودية

-)13,122(---)13,122(

 أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم 
ساناي في تيكاريت إيه إس )انظر إيضاح 

)2-33
%70.00

------تركيا

)1,244,571(

4,776,885167,892231,107)166,241()1,191,366(3,818,277

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(
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7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(

نسبة 
الملكية 
الفعلية

الرصيد بلد التأسيس
االفتتاحي

اإلضافات/
)االستبعادات( 
/التعديالت 

األخرى

الحصة 
في صافي 

الدخل 
)الخسارة(

توزيعات 
األرباح 

المستلمة

الحصة 
في الدخل 

الشامل 
اآلخر

عملية 
تجميع 
أعمال / 
فقدان 
سيطرة

الرصيد 
الختامي

31 ديسمبر 2019

شركة رابغ العربية للمياه 
والكهرباء - )إيضاح 

)2-1-7
%74.00

المملكة 
العربية 

السعودية
2,440,300)109,978(209,183)44,400(-)2,495,105(-

شركة اس جي إيه مرافق 
البحرين/ 33.33%القابضة

479,219-)29,506(-17,023)21,932(513,634اإلمارات

شركة الشقيق الدولية 
53.34%للمياه والكهرباء المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية
466,199)16,326(32,515)3,734()2,506(-476,148

الشركة السعودية 
الماليزية للمياه والكهرباء 

المحدودة
%50.00

المملكة 
العربية 

السعودية
1,208,698-81,382)150,325()4,135(-1,135,620

شركة سويز نوماك 
26,667--)10,688(9,832-27,523البحرين40.00%للتشغيل والصيانة

شركة الجبيل للعمليات 
26,671--)10,688(9,829-27,530البحرين40.00%القابضة

2,498---)54(-2,552األردن50.00%شركة بيوغاز األردنية

35.00%شركة القرية االستثمارية
المملكة 
العربية 

السعودية
458,4207005,579)26,124()18,558(-420,017

40.00%شركة رابغ للكهرباء
المملكة 
العربية 

السعودية
662,6332,812)48,750(-)19,117(-597,578

شركة شعاع للطاقة 1 
-)62,014()33,076()2,481(5,989)5,089(96,671اإلمارات49.00%ش.م.ع. )إيضاح 3-1-7(

شركة المرجان إلنتاج 
50.00%الكهرباء

المملكة 
العربية 

السعودية
548,3132,239)40,335(-)47,261(-462,956

74,163-)10,986()10,587(93,4741,1911,071ُعمان27.00%شركة ظفار للتوليد

ماب انالند هولدينج 
497,770-)58,563(-1,933552,7731,627اإلمارات47.26%ليمتد

 شركة ماب كوستال 
421,320-)60,889(-479,6255,106)2,522(اإلمارات47.26%هولدينج ليمتد

 أكوا باور الواحة الثالثة 
– المنطقة الحرة- ذ.م.م. 
)»الواحة الثالثة«( )إيضاح 

)3-1-7

-)57,023()20,208(-)5,330(95,585)13,024(اإلمارات%70.70

شركة فين هاو 6 باور 
68,890----68,890-فيتنام60.00%المساهمة

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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نسبة 
الملكية 
الفعلية

الرصيد بلد التأسيس
االفتتاحي

اإلضافات/
)االستبعادات( 
/التعديالت 

األخرى

الحصة 
في صافي 

الدخل 
)الخسارة(

توزيعات 
األرباح 

المستلمة

الحصة 
في الدخل 

الشامل 
اآلخر

عملية 
تجميع 
أعمال / 
فقدان 
سيطرة

الرصيد 
الختامي

اكوا باور الطاقة 
المتجددة القابضة 

المحدودة )انظر إيضاح 
)1-33

604,350----604,350-اإلمارات%51.00

5,293,867

الحسيان للطاقة – 
)152,106(-)180,711(-)89(-28,694اإلمارات26.95%المرحلة األولى

شركة هايا للطاقة وتحلية 
)75,147(-)30,147(---)45,000(البحرين60.00%المياه

)265,057(-)244,845(-)125()20,087(-اإلمارات24.90%شركة نور للطاقة

)9,072(-)11,709(--2,637-ُعمان50.10%شركة ظفار لتحلية المياة

شركة الطويلة رو لتحلية 
)12,000(----)12,000(-اإلمارات40.00%المياه ذ.م.م

)3,600(----)3,600(-اإلمارات40.00%محطة نقاء لتحلية المياه

أكوا جوس إليكتريك 
ايسلتمي في يونيتم 

ساناي في تيكاريت إيه 
إس )انظر إيضاح 2-33(

%70.00
تركيا

-------

)516,982(

6,516,0281,621,790284,453)259,027()772,217()2,614,142(4,776,885

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(
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7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(

 نسبة 
الملكية 
الفعلية

الرصيد بلد التأسيس
االفتتاحي

اإلضافات/
)االستبعادات( 
/التعديالت 

األخرى

المحول 
إلى 

الشركات 
المنتسبة

الحصة 
في صافي 

الدخل 
)الخسارة(

توزيعات 
األرباح 

المستلمة

الحصة 
في الدخل 

الشامل 
اآلخر

الرصيد
 الختامي

31 ديسمبر 2018

شركة رابغ العربية للمياه 
74.00%والكهرباء - )انظر إيضاح 32(

المملكة 
العربية 

السعودية
787,3581,019,863-633,111-)32(2,440,300

شركة اس جي إيه مرافق 
البحرين/ 33.33%القابضة

48,356513,634-43,489-)34,311(456,100اإلمارات

شركة الشقيق الدولية للمياه 
53.34%والكهرباء المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية
395,908)12,421(-46,416)12,802(49,098466,199

الشركة السعودية الماليزية 
50.00%للمياه والكهرباء المحدودة

المملكة 
العربية 

السعودية
1,112,788--112,196)58,269(41,9831,208,698

شركة سويز نوماك للتشغيل 
27,523-)16,950(17,338--27,135البحرين40.00%والصيانة

شركة الجبيل للعمليات 
27,530-)16,950(17,341--27,139البحرين40.00%القابضة

2,552--)225(--2,777األردن50.00%شركة بيوغاز األردنية

35.00%شركة القرية االستثمارية
المملكة 
العربية 

السعودية
438,391700-4,083-15,246458,420

40.00%شركة رابغ للكهرباء
المملكة 
العربية 

السعودية
651,8172,812-62,657)96,230(41,577662,633

14,05096,671)4,686(6,693-18,15062,464اإلمارات49.00%شركة شعاع للطاقة

50.00%شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
المملكة 
العربية 

السعودية
520,2542,239-4,069-21,751548,313

93,474)11,237(-)982(218,785)113,092(-ُعمان27.00%شركة ظفار للتوليد

شركة ماب باور هولدينغ 
ليمتد

 
-19,762-3,340)218,785(243,864)48,181(اإلمارات%50.00

الحسيان للطاقة – المرحلة 
55,30228,694-)83(--)26,525(اإلمارات26.95%األولى

  ماب انالند هولدينج ليمتد
9,9591,933-)18(--)8,008(اإلمارات%47.26

6,576,574

شركة ماب كوستال هولدينج 
ليمتد

 
)2,522(9,852-)16(-2,205)14,563(اإلمارات%47.26

أكوا باور الواحة الثالثة – 
المنطقة الحرة- ذ.م.م

 
)13,024(--)13,742(-718-اإلمارات%70.70

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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 نسبة 
الملكية 
الفعلية

الرصيد بلد التأسيس
االفتتاحي

اإلضافات/
)االستبعادات( 
/التعديالت 

األخرى

المحول 
إلى 

الشركات 
المنتسبة

الحصة 
في صافي 

الدخل 
)الخسارة(

توزيعات 
األرباح 

المستلمة

الحصة 
في الدخل 

الشامل 
اآلخر

الرصيد
 الختامي

شركة هايا للطاقة وتحلية 
)45,000(----)45,000(-البحرين60.00%المياه

أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي 
في يونيتم ساناي في تيكاريت 

إيه إس )انظر إيضاح 2-33(
%70.00

تركيا
-------

)60,546(

4,340,5401,130,041-935,667)205,887(315,6676,516,028

في 31 مايو 2020، قامت المجموعة بإبرام اتفاقية بيع وشراء مع شركة سامسونج   1 1 7
القرية  شركة  في  سامسونج  شركة  رأسمال  من   %9.98 شراء  بشأن  تي  آند  سي 
االستثمارية، من خالل شركة تابعة مملوكة بالاكمل لها )»شركة مشروع القرية«( مقابل 
سعودي.  ريال  مليون   16.75 قدرها  ماكسب  وإثبات  سعودي،  ريال  مليون   93.75
بعد االستحواذ على األسهم المذكورة، تمتلك المجموعة 44.98% من حصص شركة 
القرية االستثمارية وتمتلك فعلًيا 22.49% من شركة هجر إلنتاج الكهرباء. سيستمر 
المجموعة في  السيطرة واستمرت  تقاسم  االستثمارية في  القرية  مساهمو شركة 
حقوق  طريقة  باستخدام  االستثمارية  القرية  شركة  في  استثماراتها  عن  المحاسبة 

الملكية )إيضاح 18 3(.
خالل عام 2019، زادت حصة الملكية الفعلية للمجموعة في شركة رابغ العربية للمياه   2 1 7
والكهرباء من 74% إلى 99%. اعتبارا من تاريخ الحصول على السيطرة ، بدأت المجموعة 
الدفترية  القيمة  استبعاد  تم  بينما  والكهرباء  للمياه  العربية  رابغ  شركة  توحيد  في 
لإلستثمار في شراكت مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. تم تسجيل ماكسب من 
االستحواذ على شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في اإليرادات األخرى )انظر إيضاح 

27 و32 و18 3(.
تم عرض الحصة في صافي نتائج شعاع والواحة 3 لعامي 2019 و2018 بإجمالي   3 1 7
على  )خسارة(  سعودي  ريال  مليون  و7.0  )ماكسب(  سعودي  ريال  ألف   659 قدره 

التوالي ضمن العمليات المتوقفة – انظر إيضاح 33 4.
الحصة في صافي نتائج الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء المحدودة لعام   4 1 7
2020 تشمل حصة المجموعة في انخفاض قيمة الممتلاكت واآلالت والمعدات بمبلغ 

30.0 مليون ريال سعودي. 

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(
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ق الملكية )تتمة(
طريقة حقو

ها وفقا ل
سبة عن

ي يتم المحا
ها الت

ستثمر في
ت الم

شراك
 77-             ال

2
 

 
ق الملكية

طريقة حقو
ها وفقًا ل

سبة عن
ي يتم المحا

ها الت
ستثمر في

ت الم
شراك

ت المالية حول ال
المعلوما

صة للشركات الهامة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية:
يبين الجــدول أدنــاه المعلومات المالية الملخ

معلومات حول قائمة المركز المالي للشركات الهامة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية:

الموجودات 
غير 

المتداولة 
ضاح 3-7(

)إي

النقدية 
وشبه 
النقدية

الموجودات 
المتداولة 

األخرى

ض 
القرو

والتسهيالت 
صيرة 

ق
األجل

المطلوبات 
المتداولة 

األخرى

ض 
القرو

والتسهيالت 
طويلة األجل

المطلوبات 
غير 

المتداولة 
األخرى

إجمالي 
حقوق 
الملكية

نسبة 
الملكية 
الفعلية 

للمجموعة

إجمالي 
حقوق 

الملكية 
المتعلقة 
بالمجموعة

صة ملكية 
ح

طويلة 
األجل أخرى 

في شركة 
مستثمر 

فيها **

الشهرة 
والتسويات 
األخرى ***

القيمة 
الدفترية

31 ديسمبر 2020

ضة*
س جي إيه مرافق القاب

شركة ا
1,055,028

8,423
10

-
)19,637(

-
)769,602(

274,222
%33.33

91,398
251,698

97,009
440,105

 شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء
695,207

11,995
3,428

)16,309(
)12,980(

)278,483(
)337,666(

65,192
%53.34

34,773
338,260

88,833
461,866

 الشركة السعودية الماليزية للمياه 
والكهرباء المحدودة

1,460,365
1,610

220
-

-
-

-
1,462,195

%50.00
731,098

-
392,893

1,123,991

 شركة القرية االستثمارية
1,112,873

169
50,152

-
)49,360(

-
-

1,113,834
%44.98

501,003
-

)18,745(
482,258

 شركة رابغ للكهرباء
7,568,748

236,378
104,337

)259,692(
)354,565(

)4,897,241(
)1,027,870(

1,370,095
%40.00

548,038
-

89,246
637,284

 شركة ظفار للتوليد
1,942,991

45,731
357,285

)68,196(
)288,629(

)1,358,288(
)262,783(

368,111
%27.00

99,390
-

)41,903(
57,487

 شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
5,406,768

22,296
61,412

)130,580(
)294,365(

)3,741,257(
)460,115(

864,159
%50.00

432,080
)89,797(

342,283

 الحسيان للطاقة – المرحلة األولى
7,318,550

242,445
256,496

-
)209,198(

)7,191,209(
)1,779, 711(

)1,362,627(
%26.95

)367,228(
-

-
)367,228(

 ماب انالند هولدينج ليمتد
3,595,411

136,973
963,997

)110,084(
)1,175,064(

)2,116,138(
)1,370,607(

)75,512(
%47.26

)35,687(
552,773

)33,051(
484,035

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال
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الموجودات 
غير 

المتداولة 
ضاح 3-7(

)إي

النقدية 
وشبه 
النقدية

الموجودات 
المتداولة 

األخرى

ض 
القرو

والتسهيالت 
صيرة 

ق
األجل

المطلوبات 
المتداولة 

األخرى

ض 
القرو

والتسهيالت 
طويلة األجل

المطلوبات 
غير 

المتداولة 
األخرى

إجمالي 
حقوق 
الملكية

نسبة 
الملكية 
الفعلية 

للمجموعة

إجمالي 
حقوق 

الملكية 
المتعلقة 
بالمجموعة

صة ملكية 
ح

طويلة 
األجل أخرى 

في شركة 
مستثمر 

فيها **

الشهرة 
والتسويات 
األخرى ***

القيمة 
الدفترية

 شركة ماب كوستال هولدينج ليمتد
3,629,482

19,181
1,106,460

)105,452(
)1,129,958(

)2,175,286(
)1,487,695(

)143,268(
%47.26

)67,708(
479,625

)32,953(
378,964

 شركة هايا للطاقة وتحلية المياه
2,894,469

9,969
13,729

-
)120,130(

)2,797,620(
)182,727(

)182,310(
%60.00

)109,386(
-

)45,000(
)154,386(

 شركة نور للطاقة
7,318,185

375,851
75,584

-
)359,902(

)7,410,161(
)1,998,310(

)1,998,753(
%24.99

)499,488(
62,252

)36,632(
)473,868(

ضة 
 شركة أكواباور للطاقة المتجددة القاب

المحدودة
2,476,911

382,241
926,847

)78,150(
)216,985(

)2,805,405(
)206,863(

478,596
%51.00

244,084
-

269,297
513,381

س إليكتريك ايسلتمي في يونيتم 
 أكوا جو

ضاح 
س )إي

ساناي في تيكاريت إيه إ
)2-33

1,795,784
169,598

228,352
-

)143,772(
)2,091,202(

)713,870(
)755,110(

%70.00
-

-
-

-

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال

ق الملكية )تتمة(
طريقة حقو

ها وفقا ل
سبة عن

ي يتم المحا
ها الت

ستثمر في
ت الم

شراك
7-             ال
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ق الملكية )تتمة(
طريقة حقو

ها وفقا ل
سبة عن

ي يتم المحا
ها الت

ستثمر في
ت الم

شراك
7-             ال

معلومات حول قائمة المركز المالي للشركات الهامة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية: )تتمة(

الموجودات 
غير 

المتداولة

النقدية 
وشبه 
النقدية

الموجودات 
المتداولة 

األخرى

ض 
القرو

والتسهيالت 
صيرة 

ق
األجل

المطلوبات 
المتداولة 

األخرى

ض 
القرو

والتسهيالت 
طويلة األجل

المطلوبات 
غير 

المتداولة 
األخرى

إجمالي 
حقوق 
الملكية

نسبة الملكية 
الفعلية 

للمجموعة

إجمالي 
حقوق 

الملكية 
المتعلقة 
بالمجموعة

صة ملكية 
ح

طويلة 
األجل أخرى 

في شركة 
مستثمر 

فيها

الشهرة 
والتسويات 

األخرى

القيمة 
الدفترية

31 ديسمبر 2019

ضة *
س جي إيه مرافق القاب

شركة ا
1,087,964

60,320
55

-
)76,852(

-
)884,876(

186,611
%33.33

62,198
293,757

123,264
479,219

شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء *
707,732

16,107
9

)16,309(
)5,424(

)277,744(
)337,666(

86,705
%53.34

46,249
338,260

91,639
476,148

الشركة السعودية الماليزية للمياه 
والكهرباء المحدودة*

1,404,336
7,823

116
-

)6,828(
-

-
1,405,447

%50.00
702,724

-
432,896

1,135,620

شركة القرية االستثمارية *
1,233,128

1,040
35

-
)298(

-
-

1,233,905
%35.00

431,867
-

)11,850(
420,017

شركة رابغ للكهرباء
7,782,080

20,086
315,906

)342,069(
)459,746(

)5,104,684(
)937,074(

1,274,499
%40.00

509,799
-

87,779
597,578

شركة ظفار للتوليد
2,052,475

61,548
192,492

)71,132(
)130,019(

)1,425,609(
)251,390(

428,365
%27.00

115,659
-

)41,496(
74,163

شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
5,566,848

11,188
45,041

)122,221(
)221,349(

)3,871,837(
)310,952(

1,096,718
%50.00

548,359
-

)85,403(
462,956

الحسيان للطاقة – المرحلة األولى
5,416,034

439,983
106,226

-
)284,162(

)5,375,364(
)867,118(

)564,401(
%26.95

)152,106(
-

-
)152,106(

ماب انالند هولدينج ليمتد
3,711,518

97,289
710,144

)112,287(
)2,065,194(

)2,226,294(
)184,199(

)69,023(
%47.26

)32,621(
552,773

)22,382(
497,770

 شركة ماب كوستال هولدينج ليمتد
3,847,058

135,145
578,456

)108,819(
)1,904,660(

)2,280,776(
)323,842(

)57,438(
%47.26

)27,145(
479,625

)31,160(
421,320

 شركة هايا للطاقة وتحلية المياه
1,593,634

37,502
19,916

-
)323,943(

)1,311,126(
)66,228(

)50,245(
%60.00

)30,147(
-

)45,000(
)75,147(

شركة نور للطاقة
3,385,794

285,388
112,391

-
)265,098(

)3,453,790(
)1,048,499(

)983,814(
%24.99

)244,970(
-

)20,087(
)265,057(

ضة 
شركة أكواباور للطاقة المتجددة القاب

المحدودة
4,028,391

156,144
152,375

)138,863(
)320,803(

)3,061,680(
)138,948(

676,616
%51.00

345,074
-

259,276
604,350

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال
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س إليكتريك ايسلتمي في يونيتم 
أكوا جو

ضاح 
س )إي

ساناي في تيكاريت إيه إ
)2-33

1,998,175
115,005

294,575
-

)169,381(
)2,497,753(

)578,733(
)838,112(

%70.00
-

-
-

-

31 ديسمبر 2018

شركة رابغ العربية للمياه 
والكهرباء

6,395,080
228,730

251,767
-

)207,586(
)4,076,745(

)222,915(
2,368,331

%74.00
1,752,565

110,356
577,379

2,440,300

س جي إيه مرافق 
شركة ا

ضة*
القاب

1,067,377
325

27
-

)8,891(
-

)799,986(
258,852

%33.33
86,275

315,689
111,670

513,634

شركة الشقيق الدولية للمياه 
والكهرباء*

672,736
31,832

5
)31,194(

)14,381(
)277,744(

)354,690(
26,564

%53.34
14,169

355,284
96,746

466,199

الشركة السعودية الماليزية للمياه 
والكهرباء المحدودة*

1,340,056
2,276

139,557
-

)1,051(
-

-
1,480,838

%50.00
740,419

-
468,279

1,208,698

 شركة القرية االستثمارية*
1,360,432

44
26,915

-
)4,226(

-
)29,634(

1,353,531
%35.00

473,736
-

)15,316(
458,420

شركة رابغ للكهرباء
7,978,462

44,802
209,680

)325,107(
)186,796(

)5,389,023(
)845,247(

1,486,771
%40.00

594,708
-

67,925
662,633

 شركة شعاع للطاقة
1,181,171

9,361
38,026

)21,532(
)138,356(

)990,985(
)7,875(

69,810
%49.00

34,207
62,464

-
96,671

شركة ظفار للتوليد
2,074,555

99,062
110,712

)68,408(
)64,237(

)1,495,972(
)151,411(

504,301
%27.00

136,161
-

)42,687(
93,474

شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
5,698,532

7,439
76,896

)135,252(
)153,952(

)3, 985,228(
)238,962(

1,269,473
%50.00

634,737
-

)86,424(
548,313

الحسيان للطاقة – المرحلة 
األولى

3,663,873
36,964

33,268
-

)23,063(
)3,350,282(

)254,289(
106,471

%26.95
28,694

-
-

28,694

س إليكتريك ايسلتمي في 
أكوا جو

يونيتم ساناي في تيكاريت إيه 
ضاح 2-33(

س )إي
إ

2,254,149
16,687

382,274
)345,997(

)174,679(
)2,189,201(

)247,294(
)304,061(

%70.00
-

-
-

-

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال

ق الملكية )تتمة(
طريقة حقو

ها وفقا ل
سبة عن

ي يتم المحا
ها الت

ستثمر في
ت الم

شراك
7-             ال
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7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(

* تم تضمين المعلومات المالية لشركات المشاريع المملوكة لهذه الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية في اإليضاح 3-38.

** تمثل الفوائد األخرى طويلة األجل في الشركات المستثمر فيها قروض / سلف المساهمين )كاستثمار( المقدمة إلى الشركة المستثمر فيها من قبل 
المجموعة.

*** الشهرة والتعديالت األخرى تشمل تعديالت التوحيد النهائية / األولية ، وتخصيص سعر الشراء وتعديالت التوحيد األخرى على مستوى المجموعة.

معلومات حول قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للمشاريع المشتركة والشركات الزميلة الهامة:

اإليرادات

الحصة 
في نتائج 
الشركات 

المستثمر 
فيها 

التي يتم 
المحاسبة 
عنها وفقًا 
لطريقة 
حقوق 
الملكية

األعباء استهالك
المالية

إيرادات 
التمويل

صافي 
الربح أو 
الخسارة *

الدخل 
الشامل 
اآلخر*

إجمالي 
الدخــــل 
الشامل *

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

36,000)120,796(156,796)11,436()24,621(-202,620-شركة اس جي إيه مرافق القابضة

9,035)68,194(6677,229)34,175(-108,498- شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء

 الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء 
المحدودة

-195,059-)93(107188,721)13,259(175,462

)65,196()75,985(10,789---13,079- شركة القرية االستثمارية

214,903)95,888(150310,791)358,886()222,066(-930,489شركة رابغ للكهرباء

)22,766()43,097(2,46820,331)68,740()39,503(-401,981 شركة ظفار للتوليد

)225,237()228,942(4123,705)233,250()141,709(-566,518شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

)798,225()760,530()37,695(3)15,287()2(-34,816 الحسيان للطاقة – المرحلة األولى

)101,843()110,213(658,370)107,746()89,408(-837,146ماب انالند هولدينج ليمتد )»ماب انالند«(

 شركة ماب كوستال هولدينج ليمتد )»ماب 
كوستال«(

929,900-)95,341()113,687(1)51,939()110,466()162,405(

)132,065()132,065(------ شركة هايا للطاقة وتحلية المياه

)1,018,482()1,018,263()219(-----شركة نور للطاقة

 أكوا باور الطاقة المتجددة القابضة )انظر 
إيضاح 2-2-7(

365,138)25,609()95,151()203,345(43,700)37,949()105,700()143,649(

أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي 
في تيكاريت )انظر إيضاح 33-2 و1-7(

915,438-)54,385()878,610(6,932)705,346(-)705,346(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

)50,987()110,587(16559,600)48,833(-160,652-شركة اس جي إيه مرافق القابضة

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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اإليرادات

الحصة 
في نتائج 
الشركات 

المستثمر 
فيها 

التي يتم 
المحاسبة 
عنها وفقًا 
لطريقة 
حقوق 
الملكية

األعباء استهالك
المالية

إيرادات 
التمويل

صافي 
الربح أو 
الخسارة *

الدخل 
الشامل 
اآلخر*

إجمالي 
الدخــــل 
الشامل *

23162,9413,74666,687)21,200(-81,496-شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء

الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء 
1,781181,142777181,919)53(-212,354-المحدودة

)46,522()53,062(6,540-)112(-7,521-شركة القرية االستثمارية

)188,640()47,793()140,847(1,254)401,832()218,779(-674,676شركة رابغ للكهرباء

)36,721()40,688(3,967-)72,769()38,279(-391,176شركة ظفار للتوليد

)176,152()94,561()81,591(698)228,040()137,828(-474,743شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

)670,872()670,691()181(-----الحسيان للطاقة – المرحلة األولى

ماب انالند هولدينج ليمتد )»ماب انالند«( 
)122,072()123,908(1,836-)77,133()58,726(-625,217)إيضاح 1-2-7(

 شركة ماب كوستال هولدينج ليمتد )»ماب 
)119,478()129,645(10,167-)81,801()63,897(-627,491كوستال«( )إيضاح 1-2-7(

)50,245()50,245(------ شركة هايا للطاقة وتحلية المياه

)980,025()979,771()254(-----شركة نور للطاقة

أكوا باور الطاقة المتجددة القابضة )انظر 
--------إيضاح 1-33(

أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي 
)648,220(-)648,220(5,312)606,296()49,554(-687,171في تيكاريت )انظر إيضاح 33-2 و1-7(

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(



ق-206

7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(

معلومات حول قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للمشاريع المشتركة والشركات الزميلة الهامة )تتمة(:

اإليرادات

الحصة 
في نتائج 
الشركات 

المستثمر 
فيها 

التي يتم 
المحاسبة 
عنها وفقًا 
لطريقة 
حقوق 
الملكية

أعباء استهالك
مالية

إيرادات 
تمويل

صافي 
الربح أو 
الخسارة *

 الدخل 
الشامل 
اآلخر*

إجمالي 
الدخــــل 
الشامل *

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

4,334373,86813373,881)253,429()194,654(-1,146,256شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

144,898145,083289,981-)30,425(-182,185-شركة اس جي إيه مرافق القابضة

17787,490100,551188,041)29,127(-113,724 -شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء

421246,28992,898339,187)27(-254,254-الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء المحدودة

7,02643,55950,585-)112(-8,117-شركة القرية االستثمارية

1,814120,90397,613218,516)403,735()218,642(-923,539شركة رابغ للكهرباء

11613,66028,67442,334)66,386(--94,452شركة شعاع للطاقة

3,52131,57535,096-)72,594()38,152(-386,157شركة ظفار للتوليد

1,56710,33838,06148,399)208,428()138,980(-531,959شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

204,821204,651)170(---- -الحسيان للطاقة – المرحلة األولى

* إن مبلغ الربح أو الخسارة، والدخل الشامل اآلخر وإجمالي الدخل الشامل المدرج في الجدول أعاله هو قبل إجراء أي حذوفات بين معامالت المجموعة 
أو التسويات األخرى على مستوى المجموعة.

اشتمل صافي الربح أو الخسارة لماب انالند وماب كوستال لعام 2019 على مصروف  1 2 7
تعويضات األضرار، والتي اكنت مستحقة للجهة المشترية. كما استحق استرداد نفس 
المبالغ من مقاولي أعمال الهندسة والشراء واإلنشاء وفًقا لعقود الهندسة والشراء 
واإلنشاء المعنية. وبالتالي، فإن صافي األثر لتعويضات األضرار على ربح أو خسارة هذه 
القبض  المستحقة  األضرار  بلغ ال شيء في 2019. تمت تسوية تعويضات  المنشآت 
االعتراف  عنها  ونتج   2020 عام  خالل  انالند  بماب  يتعلق  فيما  الدفع  والمستحقة 

بصافي ربح قدره 36.5 مليون ريال سعودي في قائمة الربح او الخسارة.
من  2 2 7 لمجموعة  الموحدة  النتائج  من  القابضة  المتجددة  الطاقة  باور  أكوا  نتائج  تتألف 

والمغرب  ومصر  إفريقيا  جنوب  في  الموجودة  المتجددة  الطاقة  مشاريع  شراكت 
واألردن واإلمارات العربية المتحدة.

خالل السنة، تم اختبار بعض اآلالت والمعدات التي تعمل بالنفط الخاصة ببعض   3 7
حقوق  لطريقة  وفقًا  عنها  المحاسبة  يتم  التي  فيها  المستثمر  الشراكت 

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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الملكية الخاصة بالمجموعة )»الموجودات«( للتأكد من االنخفاض في القيمة. 
تم إجراء اختبار االنخفاض في القيمة من خالل مقارنة القيمة الدفترية للك أصل 
الحالية  القيمة  حساب  على  بناًء  تحديدها  تم  التي  لالسترداد  القابلة  بالقيمة 
باستخدام توقعات التدفقات النقدية ذات الصلة استناًدا إلى التوقعات المالية 
التي تغطي فترة تتراوح من 11 إلى 22 سنة بمعدل خصم 5%. الحظت اإلدارة 
خسارة انخفاض في قيمة أحد األصول. تبلغ حصة المجموعة في خسائر انخفاض 

القيمة 30.0 مليون ريال سعودي - راجع إيضاح 7 1 4.
يعتبر حساب القيمة المستخدمة أكثر حساسية لالفتراضات الخاصة بالمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. إن الزيادة في متوسط تكاليف االستهالك 

الشخصي بنسبة 1% سينتج عنها خسارة انخفاض إضافية بقيمة 20.1 مليون ريال سعودي.

صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي   	
فيما يتعلق ببعض اتفاقيات شراء الطاقة المبرمة بين بعض الشركات التابعة للمجموعة وبين الجهة المشترية، تبين إلدارة المجموعة أن هذه االتفاقيات 
تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )16(: »عقود اإليجار«. إضافة إلى ذلك، قامت اإلدارة بإجراء تقويم لتصنيف عقود اإليجار وتبين لها أن 

الترتيبات تعتبر عقود إيجار تمويلي. عليه، تم إثبات مديني عقد إيجار تمويلي في القوائم المالية الموحدة.

إن التدفقات النقدية لعقد اإليجار مسجلة بعمالت مختلفة. عليه، تم تحديد الحد األدنى لدفعات اإليجار بصورة مستقلة لكل عملة مسجل بها باستخدام 
معدل العمولة المتفق عليه ضمناً في العقد لكل عملة معنية.

 فيما يلي بياًنا بدفعات اإليجار المستحقة القبض بموجب شروط عقد اإليجار التمويلي:

كما في
 31 ديسمبر 2020

كما في
 31 ديسمبر 2019

كما في
 31 ديسمبر 2018

يتكون صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي من:   )أ( 
17,099,67817,010,74815,195,883   إجمالي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي )انظر )ب( أدناه(

)5,864,264()6,436,512()6,170,770(   ناقصاً: ناقصاً: إيرادات تمويل غير مكتسبة )انظر )ج( أدناه(
10,928,90810,574,2369,331,619

   تم تحليلها كما يلي:
323,571209,902216,891      جزء متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي

10,605,33710,364,3349,114,728      جزء غير متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي
  )ب( يتكون الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية من اآلتي:

792,955673,337617,615       خالل سنة
3,950,8233,726,4642,570,015       بعد سنة وأقل من خمس سنوات

12,355,90012,610,94712,008,253       بعد خمس سنوات
17,099,67817,010,74815,195,883

  )ج( فيما يلي بيان باستحقاق إيرادات التمويل غير المكتسبة:
469,384463,435400,724       خالل سنة

2,140,6112,103,9601,519,103       بعد سنة وأقل من خمس سنوات
3,560,7753,869,1173,944,437       بعد خمس سنوات

6,170,7706,436,5125,864,264

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

7-             الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق 
الملكية )تتمة(
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صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي )تتمة(  - 8
بلغت إيرادات التمويل المكتسبة من عقود اإليجار التمويلي خالل السنة 258.9 مليون ريال سعودي )2019: 319.9 مليون ريال سعودي؛ 2018: 145.2 
مليون ريال سعودي( )إيضاح 23(، بعد خصم خسارة قدرها 202.2 مليون ريال سعودي )2019: 98.8 مليون ريال سعودي؛ 2018: 116.9 مليون ريال 

سعودي( نتيجة النخفاض دفعات اإليجار مقارنة بالتقديرات األصلية والتي نتجت عن انخفاض اإلنتاج.

الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دوري ثابت عن صافي استثمار  التمويلي بكل عملة معنية على  إيرادات عقود اإليجار  تم توزيع إجمالي 
المجموعة القائم بكل عملة على التوالي بشأن عقد اإليجار.

 يتراوح معدل العائد الدوري المستخدم من قبل المجموعة من 2.04% إلى 10.21% )31 ديسمبر 2019: 2.04% إلى 10.21%، 31 ديسمبر 2018: 
2.04% إلى 9.45%( سنوًيا.

الموجودات األخرى   	

 كما في
 31 ديسمبر 2020

كما في
 31 ديسمبر 2019

كما في
 31 ديسمبر 2018

160,638 129,443124,815ضريبة قيمة مضافة مدينة

- 52,52647,934موجودات حق االستخدام

 45,140 15,54133,361أخرى

197,510206,110 205,778 

البضاعة   		

كما في
 31 ديسمبر 2020

كما في
 31 ديسمبر 2019

كما في
 31 ديسمبر 2018

281,815 421,156410,413قطع غيار ومواد مستهلكة

9,382 16,864 21,982مواد كيماوية

10,540 7,30810,409ديزل

672 389638بضاعة في الطريق

450,835438,324 302,409

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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المدينون، والمصاريف المدفوعة مقدمًا والمدينون اآلخرون   		

إيضاح كما في
 31 ديسمبر 2020

كما في
 31 ديسمبر 2019

كما في
 31 ديسمبر 2018

مدينون تجاريون 1,333,872 1,242,492 1,265,963

ناقصاً: مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة 1-11 )28,795( )31,657( )64,334(

صافي المدينين التجاريين 2-11 1,305,077 1,210,835 1,201,629

مصاريف مدفوعة مقدماً وتأمين ومدينون آخرون 3-11 957,218 1,298,422 1,004,339

تكلفة تطوير مشاريع 4-11 313,187 240,569 212,790

دفعات مقدمة للموردين 310,219 121,096 39,735

توزيعات أرباح مدينة 17,618 - -

ضريبة القيمة المضافة والمبالغ األخرى المستحقة من السلطات الضريبية 5-11 80,943 41,750 32,440

سلف موظفين 29,102 28,777 22,021

أخرى 6,871 12,353 19,726

3,020,235 2,953,802 2,532,680

يتم احتساب مخصص الذمم المدينة المنخفضة القيمة باستخدام منهج خسارة   1 11
لقياس   .9 المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  في  المحدد  المتوقعة  االئتمان 
الخسائر االئتمانية المتوقعة يتم تقييم الذمم المدينة التجارية بناًء على التصنيف 
االئتماني للعميل واالحتمال المتوقع للتخلف عن السداد. تم اإلفصاح عن حركة 

مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة في اإليضاح )36 1 )ج((.

يتضمن صافي المدينين التجاريين مبلغ قدره 455.5 مليون ريال سعودي )31   2 11
 419.0  :2018 ديسمبر   31 سعودي،  ريال  مليون   388.2  :2019 ديسمبر 
الكهرباء  لتوليد  المركزية  الشركة  من  القبض  مستحق  سعودي(  ريال  مليون 
ريال سعودي )31 ديسمبر 2019:  والذي يتضمن مبلغ قدره 306.9 مليون 
306.9 مليون ريال سعودي، 31 ديسمبر 2018: 312.1 مليون ريال سعودي( 
الجهة  إلى  الموردة  الكهرباء  المستحقة على حساب  الوقود  بإيرادات  يتعلق 
المشترية، الشركة الوطنية للكهرباء، والاكئنة في المملكة األردنية الهاشمية. 
الحكومة  من  مضمونة  للكهرباء  الوطنية  بالشركة  المتعلقة  الدفعات  إن 
لتوليد  المركزية  الشركة  من  األردنية حصص في لك  الحكومة  تمتلك  األردنية. 

الكهرباء والشركة الوطنية للكهرباء )إيضاح 18 1(.

11 3   516.7 قدرها  مدينة  وأقساط  تأمين  إعادة  موجودات  على  الرصيد  يشتمل 
مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 886.5 مليون ريال سعودي , 31 
ديسمبر 2018: 328.5 مليون ريال سعودي(. إن مطلوبات التأمين ذات العالقة 

مدرجة ضمن المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى )إيضاح 18 2(.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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التطوير   4 11 تحت  المشاريع  بشأن  المتكبدة  التاكليف  المشاريع  تطوير  تلكفة  تمثل 
يجنب  الموحدة.  المالية  القوائم  إعداد  بتاريخ  اقتصاديا  مجدية  اعتبرت  والتي 
مخصص لقاء تاكليف تطوير المشاريع وذلك على أساس متوسط نسبة النجاح 
المتوقعة للمشروع ووفق أفضل تقديرات اإلدارة. وخالل عام 2020، تم تسجيل 
مخصص قدره 142.9 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: مخصص قدره 
50.8 مليون ريال سعودي; 31 ديسمبر 2018: عكس قيد قدره 16.4 مليون 
حساب  على  المستمرة  األنشطة  من  الخسارة  أو  الربح  ضمن  سعودي(  ريال 
المخصصات والمبالغ المشطوبة. وتشمل هذه شطًبا لمرة واحدة من تاكليف 
تطوير المشاريع بمبلغ 80.68 مليون ريال سعودي )2019: ال شيء و 2018: 
قررت  آسيا  في  فحم  بمشروع  يتعلق  سعودي(  ريال  مليون   21 مبلغ  عكس 
استثمارات  أي  متابعة  بعدم  المجموعة  لقرار  نتيجة  منه  االنسحاب  المجموعة 

جديدة في مشاريع الفحم.

بضاعة وخدمات   5 11 بشأن عمليات شراء  المدينة  المضافة  القيمة  تم دفع ضريبة 
الفترات  في  المضافة  القيمة  ضريبة  التزامات  مقابل  استخدامها  وسيتم 

المستقبلية.

النقدية وشبه النقدية   		

كما في
 31 ديسمبر 2020

كما في
 31 ديسمبر 2019

كما في
 31 ديسمبر 2018

798,2631,433,2863,221,133نقد في الصندوق ولدى البنوك

34,4051,365,0292,277,132 ودائع قصيرة األجل وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل

832,6682,798,3155,498,265

رأس المال واالحتياطيات   		

رأس المال  1 13
يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل من 645,762,878 سهم )31 ديسمبر2019: 645,762,878  و31 ديسمبر 2018: 645,762,878 سهم(، 

قيمة كل سهم 10 ريال سعودي.

تم إثبات تكاليف المعامالت المتكبدة بشأن إصدار األسهم ضمن حقوق الملكية:

كما في
31 ديسمبر 2020

كما في
31 ديسمبر 2019

كما في
31 ديسمبر 2018

6,457,6296,457,6296,457,629األسهم المصرح بها والمدفوعة بالكامل وقيمة كل سهم 10 ريال سعودي

)28,285()28,285()28,285( تكلفة معامالت إصدار األسهم

6,429,3446,429,3446,429,344رأس المال

خالل عام 2018، قامت الشركة بإصدار 98,159,157 سهم إلى صندوق االستثمارات العامة بعالوة قدرها 1,079.8 مليون ريال سعودي. بلغ إجمالي 
المتحصالت المستلمة لقاء األسهم المصدرة بعد خصم تكلفة معامالت اإلصدار 2,042.9 مليون ريال سعودي.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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االحتياطيات األخرى  2 13
كانت حركة االحتياطيات األخرى كما يلي:

احتياطي 
تغطية مخاطر 

التدفقات 
النقدية*

احتياطي 
ترجمة 

العمالت 
األجنبية*

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

الملكية
)إيضاح 7(

إعادة قياس 
التزامات 
المنافع 
المحددة

اإلجماليأخرى

)934,092()27,180()7,804()558,200()149,220()191,688(الرصيد كما في 1 يناير 2018

27,151-315,6676,870)323,986(28,600التغيرات خالل السنة

معاد تدويره إلى الربح أو الخسارة نتيجة 
189,041---47,711141,330فقدان السيطرة )إيضاح 2-33(

)717,900()27,180()934()242,533()331,876()115,377(الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018

)805,954(-)18,251()772,217(228,294)243,780(التغيرات خالل السنة

معاد تدويره إلى الربح أو الخسارة نتيجة 
162,618--45,98273,86142,775فقدان السيطرة )إيضاح 1-33(

)1,361,236()27,180()19,185()971,975()29,721()313,175(الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019

)1,439,064(-8,574)1,191,366(2,192)258,464(التغيرات خالل السنة

 معاد تدويره إلى الربح أو الخسارة نتيجة 
فقدان السيطرة )إيضاح 3-33(

)19,477(21,358---1,881

)2,798,419()27,180()10,611()2,163,341()6,171()591,116( الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020

*  يشتمل احتياطي ترجمة العمالت واحتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية كما في 31 ديسمبر 2019 على )20.0( مليون ريال سعودي و 
4.0 مليون ريال سعودي على التوالي، والمرتبطة بالموجودات المعدة للبيع )إيضاح 3-33(.

احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية

يمثل احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية الجزء الفعال من تغطية مخاطر التدفقات النقدية. يتم إثبات الربح أو الخسارة المؤجلة التراكمية عن 
عمليات التغطية في الربح أو الخسارة عندما تؤثر المعاملة المغطاة على الربح أو الخسارة. وبموجب شروط تسهيالت القروض طويلة األجل، يجب اإلبقاء 
على عمليات تغطية المخاطر حتى تاريخ االستحقاق. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة للجزء غير المخصص للبند المغطى، إن وجد، في الربح أو 

الخسارة.

 احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

عند توحيد القوائم المالية، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعمليات األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد 
القوائم المالية ويتم تحويل قوائم الربح أو الخسارة الخاصة بها بمتوسط أسعار التحويل السائدة خالل الفترة المالية للمعامالت المعنية. وألغراض 
التوحيد، يتم إثبات الفروقات الناتجة عن التحويل كاحتياطي ترجمة عمالت أجنبية ضمن حقوق الملكية. وعند استبعاد عملية خارجية، فإنه يتم إثبات 

البند الخاص باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية والمتعلق بعملية خارجية معينة ضمن الربح أو الخسارة.

الحصة في الدخل الشامل االخر للشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية

وفًقا لطريقة حقوق الملكية، قامت المجموعة أيضاً بتسجيل حصتها في الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً 
لطريقة حقوق الملكية، والتي تتضمن الحركة في احتياطيات تغطية مخاطر التدفقات النقدية والضريبة المؤجلة بشأن احتياطي تغطية مخاطر التدفقات 
النقدية واألرباح والخسائر االكتوارية المتعلقة بالتزام منافع نهاية الخدمة للموظفين بالشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة 

حقوق الملكية.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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االحتياطيات األخرى )تتمة(  2 13
أخرى

يمثل هذا البند المبلغ المثبت في األصل بشأن خيارات البيع المكتتبة من قبل المجموعة بشأن األسهم المملوكة من قبل حقوق الملكية غير المسيطرة 
في إحدى الشركات التابعة الموحدة )إيضاح 23-1 )ج((.

إدارة رأس المال  3 13
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية وتحقيق المنفعة للمساهمين 

اآلخرين. تتمثل سياسة اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية للحفاظ على ثقة الدائنين والسوق وتعزيز التطورات المستقبلية للعمل.

توزيعات األرباح  4 13
خالل عام 2020 وخالل اجتماع جمعية عمومية غير عادي، أعلنت الشركة توزيعات أرباح قدرها 2,701.0 مليون ريال سعودي بواقع 4.18 ريال سعودي 
للسهم إلى المساهمين )31 ديسمبر 2019: 322.9 مليون ريال سعودي بواقع 0.50 ريال سعودي للسهم، و31 ديسمبر 2018: 235.1 مليون ريال سعودي 
بواقع 0.43 ريال سعودي للسهم(. تم االتفاق على توزيع األرباح باإلجماع من قبل مساهمي الشركة قبل قيام صندوق االستثمارات العامة السعودي بزيادة 

حصته في الشركة من 33.36% إلى 50% في 19 نوفمبر 2020.

ومن إجمالي التوزيعات المعلنة خالل العام، دفعت الشركة 1,000.0 مليون ريال سعودي خالل عام 2020 و 800.0 مليون ريال أخرى سيتم دفعها خالل 
عام 2021. تم تحويل جزء من إجمالي توزيعات األرباح لعام 2020 البالغ 901.0 مليون ريال سعودي إلى قرض طويل األجل ال يحمل عمولة من خالل 

شركة تابعة مملوكة بالكامل ألحد المساهمين. راجع إيضاح 22-1 )أ(.

عالوة على ذلك، وخالل عام 2020، قامت بعض الشركات التابعة للمجموعة بتوزيع أرباح بقيمة 83.4 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 15.7 ريال 
سعودي مليون ريال سعودي، 31 ديسمبر 2018: 59.4 ريال سعودي مليون ريال سعودي( الى المساهمين في حقوق الملكية غير المسيطرة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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طرة

سي
ق الملكية غير الم

قو
ح

صدة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات للشركات التابعة من أجل احتساب التعديالت 
ضرورة، يتم تعديل األر

ص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكافة الشركات التابعة للمجموعة التي تمتلك حقوق ملكية غير مسيطرة هامة: عند ال
يلخ

المتعلقة بتوحيد القوائم المالية للمجموعة.

المعلومات حول قائمة المركز المالي

الشركة 
المركزية 
لتوليد 
الكهرباء

بركاء
أكواباور 

أورزايزت 1

بوارج 
ضاح 

)إي
)3-14

أكواباور 
أورزازيت 2

أكواباور 
أورزازيت 3

خالدي
صيانة 

رابغ لل
والتشغيل

زرقاء
رابغ 3

أخرى**
ك 

بما في ذل
الحذوفات

ضاح 2-14(
)إي

اإلجمالي

كما في 31 ديسمبر 2020

النسبة المئوية لحقوق الملكية غير 
المسيطرة

%59.07
%58.09

%25.00
-

%25.00
%25.00

-
%40.00

%40.00
%30.00

الموجودات غير المتداولة
580,198

597,827
3,221,999

-
3,585,994

2,967,581
-

1,419
2,151,031

1,948,381
 الموجودات المتداولة

554,104
332,516

266,870
-

239,895
186,047

-
94,043

252,797
19,697

 مطلوبات غير متداولة
)170,110(

)336,554(
)2,340,750(

-
)3,260,011(

)2,665,814(
-

)7,227(
)1,752,847(

)2,189,470(
 المطلوبات المتداولة

)571,289(
)425,766(

)304,189(
-

)711,691(
)807,358(

-
)56,686(

)229,848(
)111,149(

صافي الموجودات/ )المطلوبات(
 

392,903
168,023

843,930
-

)145,813(
)319,544(

-
31,549

421,133
)332,541(

صافي الموجودات/ )المطلوبات( المتعلقة 
 

بحقوق الملكية غير المسيطرة
232,096

97,621
210,983

-
)36,453(

)79,886(
-

12,620
168,453

)99,762(
25,369

531,041

كما في 31 ديسمبر 2019
النسبة المئوية لحقوق الملكية غير 

المسيطرة
%59.07

%58.09
%25.00

%35.15
%25.00

%25.00
-

%40.00
%40.00

%30.00

الموجودات غير المتداولة
646,910

898,573
2,504,063

74
3,429,867

2,808,136
-

1,988
1,794,621

722,422
الموجودات المتداولة

521,073
334,858

209,423
10,822

301,169
74,622

-
112,488

316,510
17,331

مطلوبات غير متداولة
)198,190(

)475,747(
)1,757,659(

)5,169(
)2,605,459(

)2,003,205(
-

)15,845(
)1,332,459(

)858,286(
المطلوبات المتداولة

)576,325(
)427,697(

)234,541(
)30,184(

)1,239,848(
)1,041,116(

-
)45,698(

)331,270(
)11,843(

صافي الموجودات/ )المطلوبات(
393,468

329,987
721,286

)24,457(
)114,271(

)161,563(
-

52,933
447,402

)130,376(
صافي الموجودات/ )المطلوبات( المتعلقة 

بحقوق الملكية غير المسيطرة
232,429

191,722
180,322

)8,597(
)28,568(

)40,391(
-

21,173
178,961

)39,113(
15,566

703,504

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال



ق-214

طرة )تتمة(
سي

ق الملكية غير الم
حقو

 -14

الشركة 
المركزية 
لتوليد 
الكهرباء

بركاء
أكواباور 

أورزايزت 1

ف 
ايه سي ا

للطاقة 
المتجددة 

)»كراد«(

بوارج
بوكبورت 
ضاح 

)إي
)1-14

أكواباور 
أورزازيت 2

أكواباور 
أورزازيت 3

خالدي 
ضاح 

)إي
)1-14

رابغ 
صيانة 

لل
والتشغيل

زرقاء

أخرى**
ك 

بما في ذل
الحذوفات 
ضاح 

)إي
)2-14

اإلجمالي

كما في 31 ديسمبر 2018

النسبة المئوية لحقوق الملكية غير المسيطرة
%59.07

%58.09
%25.00

%58.00
%35.15

%60.00
%25.00

%25.00
%25.00

%40.00
%40.00

-

الموجودات غير المتداولة
723,476

1,997,339
2,548,180

451,424
111,877

1,350,067
3,506,550

2,808,678
655,856

1,994
1,776,093

-

الموجودات المتداولة
570,134

159,735
267,870

31,030
39,236

58,824
277,865

117,482
66,564

80,967
265,551

-

مطلوبات غير متداولة
)224,831(

)792,282(
)2,001,200(

)470,462(
)701(

)928,494(
)3,259,874(

)2,561,428(
)558,593(

)19,003(
)1,192,011(

-

المطلوبات المتداولة
)774,193(

)314,683(
)247,038(

)28,851(
)47,382(

)99,750(
)633,314(

)377,399(
)95,288(

)14,432(
)385,113(

-

صافي الموجودات/ )المطلوبات(
294,586

1,050,109
567,812

)16,859(
103,030

380,647
)108,773(

)12,667(
68,539

49,526
464,520

-

صافي الموجودات/ )المطلوبات( المتعلقة بحقوق 
الملكية غير المسيطرة

174,012
610,113

141,953
)9,778(

36,215
228,388

)27,193(
)3,167(

17,135
19,810

185,808
11,888

1,385,184

14
 1

 
 

ل 
مملوكة بالاكم

شركة تابعة 
ضة المحدودة، 

طاقة المتجددة القاب
شركة أكواباور لل

ل 
قب

ن 
م

مملوكة 
ت 

شآ
هذه المن

ت 
اكن

ن 
ضة المحدودة وم

طاقة المتجددة القاب
شركة أكواباور لل

شركة 
ى 

طرة عل
سي

ت المجموعة ال
للمجموعة. وخالل عام 2019، فقد

ضاح )33 1(.
ظر إي

ها. ان
طرة المتعلقة ب

سي
ق الملكية غير الم

ت وحقو
ي الموجودا

صاف
ن توحيد 

ت ع
ثًم توقف
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طاقة. 
شركة رابغ لل

طرة المتعلقة ب
سي

ق الملكية غير الم
ى حقو

ًضا عل
سمبر 2019 و2018، أي

ي 31 دي
ل بند أخرى، كما ف

شتم
ي

ل مبلغ قدره 70.7 مليون ريال 
طاقة مقاب

شركة رابغ لل
ي 

ها 34% ف
ضافية قدر

صة إ
ى ح

ت المجموعة عل
ستحوذ

وخالل 2018، ا
شرة 

مبا
ن القيمة الدفترية والمبلغ المدفوع 

ق بي
ل الفر

سجي
ي. تم ت

سعود
مليون ريال 

 10.8
ها 

دفترية قدر
ي بقيمة 

سعود
شركة رابغ 

ي 
15% ف

ها 
صة المتبقية البالغ قدر

ى الح
ت المجموعة عل

ستحوذ
2019، ا

10 أكتوبر 
ي 

ق الملكية. وف
ن حقو

ضم
ن 

ق بي
ل الفر

سجي
ي. تم ت

سعود
ها 10.1 مليون ريال 

ي بقيمة دفترية قدر
سعود

ل مبلغ قدره 28.89 مليون ريال 
طاقة مقاب

لل
ق الملكية )18 3(.

ن حقو
ضم

شرة 
القيمة الدفترية والمبلغ المدفوع مبا

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال
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طرة )تتمة(
سي

ق الملكية غير الم
حقو
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 3

 
 

ت 
ل. بلغ

هم األقلية بوارج بدون مقاب
سا

ن م
35.15% م

ها 
ضافية قدر

صة إ
ى ح

ت المجموعة عل
ستحوذ

2020، ا
30 يونيو 

ي 
ف

شرة 
ن القيمة الدفترية والمبلغ المدفوع مبا

ق بي
ل الفر

سجي
ي. تم ت

سعود
ضافية )10.5( مليون ريال 

صة اإل
القيمة الدفترية للح

ق الملكية.
ن حقو

ضم
المعلومات حول قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

الشركة المركزية 
لتوليد الكهرباء

بركاء
أكواباور 

أورزايزت 1
كاراد

بوارج
بوكبورت

أكواباور 
أورزازيت 2

أكواباور 
أورزازيت 3

خالدي
صيانة 

رابغ لل
والتشغيل

زرقاء
رابغ 3

أخرى
 اإلجمالي

31 ديسمبر 2020
النسبة المئوية لحقوق 
الملكية غير المسيطرة

%59.07
%58.09

%25.00
%58.00

%35.15
-

%25.00
%25.00

-
%40.00

%40.00
%30.00

إيرادات
383,573

498,619
199,785

-
-

-
132,969

9,703
-

83,513
249,249

-

الربح/ )الخسارة(
53,567

)61,449(
114,339

-
-

-
)31,542(

)157,982(
-

23,659
38,978

)165(

 الدخل الشامل اآلخر
)2,790(

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)65,247(

)202,154(

 إجمالي الدخل/ 
)الخسارة( الشامل

50,777
)61,449(

114,339
-

-
-

)31,542(
)157,982(

-
23,659

)26,269(
)202,319(

 الربح/ )الخسارة( - 
صة حقوق الملكية غير 

ح
المسيطرة

31,643
)35,702(

28,585
-

-
-

)7,886(
)39,496(

-
9,464

15,591
)50(

17,670
19,819

الدخل الشامل اآلخر - 
صة حقوق الملكية غير 

ح
المسيطرة

)1,648(
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)26,099(
)60,646(

)31,029(
)119,422(

 31 ديسمبر 2019

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال
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الشركة المركزية 
لتوليد الكهرباء

بركاء
أكواباور 

أورزايزت 1
كاراد

بوارج
بوكبورت

أكواباور 
أورزازيت 2

أكواباور 
أورزازيت 3

خالدي
صيانة 

رابغ لل
والتشغيل

زرقاء
رابغ 3

أخرى
 اإلجمالي

النسبة المئوية لحقوق 
الملكية غير المسيطرة

%59.07
%58.09

%25.00
%58.00

%35.15
%60.00

%25.00
%25.00

%49.00
%40.00

%40.00
%30.00

إيرادات
423,186

546,180
158,664

65,992
-

234,467
235,603

45,886
100,682

97,089
247,978

-
الربح/ )الخسارة(

113,634
)509,196(

193
4,280

)127,486(
15,945

)5,498(
)148,896(

3,426
23,463

27,402
)83(

الدخل الشامل اآلخر
)12,786(

-
-

)44,520(
-

)98,375(
-

-
-

)216(
)44,520(

-
إجمالي الدخل/ 

)الخسارة( الشامل
100,848

)509,196(
193

)40,240(
)127,486(

)82,430(
)5,498(

)148,896(
3,426

23,247
)17,118(

)83(

صة 
الربح/ )الخسارة( - ح

حقوق الملكية غير 
المسيطرة

67,126
)295,843(

48
2,482

)44,811(
9,567

)1,375(
)37,224(

1,679
9,385

10,961
)25(

)15,752(
)293,782( 

 الدخل الشامل اآلخر - 
صة حقوق الملكية غير 

ح
المسيطرة

)7,553(
-

-
)25,822(

-
)59,025(

-
-

-
)86(

)17,808(
-

)20,171(
)130,465(

31 ديسمبر 2018
النسبة المئوية لحقوق 
الملكية غير المسيطرة

%59.07
%58.09

%25.00
%58.00

%35.15
%60.00

%25.00
%25.00

%25.00
%40.00

%40.00
-

إيرادات
592,441

603,980
148,563

68,631
14

228,370
117,546

31,329
39,309

84,183
101,598

-

الربح/ )الخسارة(
15,221

)104,700(
)25,424(

)1,627(
)56,263(

)4,514(
)133,182(

)31,350(
)6,856(

24,514
13,359

-

الدخل الشامل اآلخر
3,090

-
-

6,180
53

27,618
-

-
-

526
15,397

-
إجمالي الدخل/ 

)الخسارة( الشامل
18,311

)104,700(
)25,424(

4,553
)56,210(

23,104
)133,182(

)31,350(
)6,856(

25,040
28,756

-

صة 
الربح/ )الخسارة( - ح

حقوق الملكية غير 
المسيطرة

8,991
)60,831(

)6,356(
)944(

)19,776(
)2,708(

)33,296(
)7,838(

)1,714(
9,806

5,344
-

)15,750(
)125,072(

الدخل الشامل اآلخر - 
صة حقوق الملكية غير 

ح
المسيطرة

1,825
-

-
3,584

19
16,571

-
-

-
210

6,159
-

)3,176(
25,192

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال

طرة )تتمة(
سي

ق الملكية غير الم
حقو

 -14
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القروض والتسهيالت طويلة األجل   		

31 ديسمبر  كما في 
2020

31 ديسمبر 
2019

31 ديسمبر 
2018

القروض مع حق الرجوع:

753,3141,825,8873,185,113تسهيالت متعلقة بمشاريع

113,6301,12512,237تسهيالت للشركات

 القروض بدون حق الرجوع:

15,746,63114,922,54412,369,340تسهيالت متعلقة بمشاريع

3,006,3253,002,6172,999,129سندات شركة أكواباور مانیجمنت آند أنفستمنت ون

187,500--تسهيالت للشركات

19,619,90019,752,17318,753,319إجمالي القروض والتسهيالت

)1,018,637()2,271,229()1,178,360(ناقصاً : القسط المتداول من القروض والتسهيالت طويلة األجل

--)1,154,796(ناقصاً: القروض والتسهيالت المصنفة كمتداولة )إيضاح 3-15(

17,286,74417,480,94417,734,682القسط غير المتداول الظاهر ضمن المطلوبات غير المتداولة

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

لتغطية المخاطر العائمة طويلة األجل باستخدام المشتقات )إيضاح 21(.

يوضح الجدول أدناه القسط المتداول وغير المتداول من القروض والتسهيالت طويلة األجل مع توزيع إضافي بين الشركات والمشاريع. تمثل قروض 
الشركات القروض الخاصة بالشركات المذكورة في اإليضاح )1( حول القوائم المالية الموحدة. بينما تتضمن قروض المشاريع القروض المباشرة الخاصة 

بشركات المشاريع والشركات القابضة األخرى )والتي هي شركات تابعة للمجموعة(.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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القروض والتسهيالت طويلة األجل )تتمة(  -15

معدل إيضاح
العمولة

تاريخ 
االستحقاق

جزء غير 
جزء متداولمتداول

ثابت/ 
متغير

كما في 31 
ديسمبر 

2020

كما في 31 
ديسمبر 

2019

كما في 31 
ديسمبر 

2018

كما في 31 
ديسمبر 

2020

كما في 31 
ديسمبر 

2019

كما في 31 
ديسمبر 

2018

القروض مع حق الرجوع:

تسهيالت تمويل متعلقة 
15-2بمشاريع:

شركة اكواباور أفريقيا 
188,051------متغيرهولدينجز ليمتد

شركة أكواباورأورزازيت 
-581,159-581,159---ثابت)أورزازيت )2((

شركة أكواباورأورزازيت 
-500,701-452,607-2023130,156ثابت)أورزازيت )3((

شركة أكواباورأورزازيت 
-43,594-43,594---ثابت)أورزازيت )4((

---59,582---ثابتيو بي سي رينيوابلز

58,805------ثابتأكواباور المغرب

مشروع الشعيبة الثانية لتنمية 
176,896------متغيرالمياه

----2024424,261424,261متغيرشركة رابغ الثالثة

شركة قطر للطاقة الشمسية / 
---2025198,897198,897185,805متغيرشركة سكاكا للطاقة الشمسية

شركة أكواباور للطاقة 
المتجددة القابضة المحدودة

33-1 و22-
---1,361,339---ثابت1)ب(

-56,160-56,160---ثابتأكواباور اليوني

-21,115-21,115---ثابتأكواباور بوجدور

اإلجمالي - تسهيالت تمويل 
متعلقة بمشاريع

753,314623,1582,761,361-1,202,729423,752

ثابت/ 
متغير

كما في
31 ديسمبر 

2020

كما في
31 ديسمبر 

2019

كما في
31 ديسمبر 

2018

كما في
31 ديسمبر 

2020

كما في
31 ديسمبر 

2019

كما في
31 ديسمبر 

2018

تسهيالت للشركات:

تسهيل مرابحة شركات متجدد 
750--2022113,6301,12511,487-23متغيروأخرى

إجمالي - القروض مع حق 
الرجوع

866,944624,2832,772,848-1,202,729424,502

القروض بدون حق الرجوع:

تسهيالت تمويل متعلقة 
15-2بمشاريع:

شركة أكواباور بركاء اس ايه 
او جي

ثابت/ 
2020232,389346,816471,580116,630129,527122,356-24متغير

13,20813,208-13,208---ثابتشركة أكواباور بركاء للكهرباء

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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معدل إيضاح
العمولة

تاريخ 
االستحقاق

جزء غير 
جزء متداولمتداول

الشركة المركزية لتوليد 
الكهرباء

ثابت/ 
2018113,135134,023158,90928,18226,719132,207-24متغير

أكوا باور سي اف كاراد بي في  
ثابت/ 33-3بارك إي أيه دي

12,346--341,015---متغير

شركة أكواباورأورزازيت 
20381,849,7811,869,5161,951,602135,348101,58593,791ثابت)أورزازيت )1((

شركة أكواباورأورزازيت 
20402,717,5962,580,5862,661,794105,011100,78358,338ثابت)أورزازيت )2((

شركة أكواباورأورزازيت 
20402,075,3871,987,1132,093,386155,59173,00936,604ثابت)أورزازيت )3((

شركة أكواباورأورزازيت 
2035171,894210,563217,14238,20110,15312,320ثابت)أورزازيت )4((

شركة أكواباور سول أفريقيا 
بوكبورت سي أس بي باور 

بالنت ليمتد
-متغير

-
-869,496---

22,073--471,666---متغيريو بي سي رينيوابلز

مشروع الشعيبة الثانية لتنمية 
المياه

ثابت/ 
2040914,316938,039790,13127,27425,6409,906متغير

2035263,499264,890218,86384713,29316,037ثابتأكواباور اليوني

203579,98384,15778,2554,7773,6714,590ثابت أكواباور بوجدور

 الشركة المحلية لمشاريع 
المياه والطاقة الشمسية 

)»مرافق«(
-متغير

-
-177,888--7,838

20351,154,7961,241,9321,161,20878,33254,81447,521 متغير15-3محطة الزرقاء لتوليد الطاقة

-2044779,914656,31592,08623,93096,651متغيرشركة سكاكا للطاقة الشمسية

----20451,464,683302,430متغيرشركة رابغ الثالثة

شركة رابغ العربية للمياه 
-458,437419,447-20232,756,6983,237,664-31ثابتوالكهرباء

ثابت/ أخرى
5,000--6,976---متغير

اإلجمالي - تسهيالت تمويل 
متعلقة بمشاريع

14,574,07113,854,04411,775,2051,172,5601,068,500594,135

سندات شركة أكواباور 
--20393,000,5253,002,6172,999,1295,800ثابت15-1مانیجمنت آند أنفستمنت ون

تسهيالت للشركات:

بدون أكواباور جلوبال هولدينج
---187,500---عمولة

إجمالي - القروض بدون حق 
الرجوع

17,574,59616,856,66114,961,8341,178,3601,068,500594,135

18,441,54017,480,94417,734,6821,178,3602,271,2291,018,637إجمالي القروض والتسهيالت

ناقصاً: القروض والتسهيالت 
-----)1,154,796(15-3المصنفة كمتداولة

17,286,74417,480,94417,734,6821,178,3602,271,2291,018,637

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

القروض والتسهيالت طويلة األجل )تتمة(  -15
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القروض والتسهيالت طويلة األجل )تتمة(  -15
في مايو 2017، قامت المجموعة )من خالل إحدى شركاتها التابعة، وهي شركة أكواباور مانيجمنت آند أنفستمنت ون( بإصدار سندات - 1

بإجمالي مبلغ قدره 814 مليون دوالر أمريكي. تحمل هذه السندات عمولة ثابتة بمعدل قدره 5.95% سنوياً وتستحق السداد على أساس 
نصف سنوي. إن المبلغ األصلي للسندات يستحق السداد على أقساط نصف سنوية بداية من يونيو 2021، على أن يستحق القسط األخير 
في ديسمبر 2039. إن السندات مضمونة بالتدفقات النقدية المحققة من بعض الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً 

لطريقة حقوق الملكية والشركات التابعة للمجموعة.
إن القروض الخاصة بشركات المشاريع مضمونة بشكل رئيسي بالموجودات األساسية لشركات المشاريع المعنية، فيما عدا القروض التي - 2

تتضمن حق الرجوع على المجموعة وقدرها 753.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020 )31 ديسمبر 2019: 1,825.9 مليون 
ريال سعودي و 31 ديسمبر 2018: 3,185.1 مليون ريال سعودي(.

نتيجة المشكالت المرتبطة بكوفيد-19، أدى التأخير في الدفعات التعاقدية - بموجب اتفاقية شراء الطاقة - من الجهة المشترية في إحدى - 3
الشركات التابعة للمجموعة )»الشركة التابعة«( إلى حدوث خرق فني، مما أدى إلى اإلعسار وفًقا لمستندات التمويل. بلغ المبلغ التراكمي 
المحتجز خالل السنة 42.4 مليون ريال سعودي. مع أن المشروع يتمتع بضمان حكومي على المبالغ المستحقة من الجهة المشترية، لم 
تطالب شركة المشروع بالضمان لتغطية هذه المبالغ المحتجزة جزئًيا حيث إن الجهة المشترية توصلت إلى اتفاق تسوية لتسوية المبالغ 

المتأخرة على 4 أقساط شهرية متساوية تبدأ اعتباًرا من 31 يناير 2021.

في 9 فبراير 2021، تلقت الشركة التابعة تنازاًل عن خرق العهد من المقرضين بتاريخ نفاذ في 31 ديسمبر 2020. بالرغم من استالم التنازل، 
نتج عن عدم االلتزام بوثائق التمويل إعادة تصنيف القرض طويل األجل البالغ قدره 1,155.0 مليون ريال سعودي إلى المطلوبات المتداولة 
وفًقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي. بعد تلقي اإلعفاء، فإن رصيد القرض المصنف كمطلوبات متداولة ال يستحق الدفع خالل 

12 شهًرا اعتباًرا من 31 ديسمبر 2020 وسيتم إعادة تصنيف رصيد القرض إلى المطلوبات غير المتداولة في الفترة المالية التالية.

التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين   		

)غير   1 16 الخدمة(  نهاية  )ماكفأة  الموظفين  منافع  التزام  بحركة  بيان  يلي  فيما 
الممول(:

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

159,598123,148123,980الرصيد في بداية السنة

39,37932,02327,336المحمل للسنة المقيد في الربح أو الخسارة

)12,960(18,244)11,506( خسائر/ )أرباح( إعادة قياس التزامات المنافع المحددة )مثبتة في الدخل الشامل اآلخر( 

)14,998()15,312()8,507( مدفوع خالل السنة

)57(826-أثر الحصول على السيطرة / فقدان السيطرة في شركة تابعة

)153(669-فروقات ترجمة عمالت أجنبية

178,964159,598123,148الرصيد في نهاية السنة

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(  -16

على   2 16 المحمل  للموظفين  الخدمة  نهاية  ماكفأة  مصروف  تفاصيل  يلي  فيما 
الربح أو الخسارة:

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

3,7494,0585,188تكلفة عمولة

35,63027,96521,534تكلفة الخدمة الحالية

614-- تكلفة خدمة سابقة

39,37932,02327,336اإلجمالي

فيما يلي بيان االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة:  3 16
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

5.25%  - 6.5%3.85%  - 6.5% 2.80%  - 6.5%معدل الخصم

2.5% - 10%2.5% - 10%1.45% - 10%الزيادات

معدل ترك العمل

4%-22.5%4%-22.5%4%-22.5%حتى عمر 20 سنة

4% - 18.8%4% - 18.8%4% - 18.8%من عمر 21 إلى 25 سنة

4% - 15%4% - 15%4% - 15%من عمر 26 إلى 30 سنة

3% - 7.5%3% - 7.5%3% - 7.5%من عمر 31 إلى 50 سنة

1% - 3.8%1% - 3.8%1% - 3.8%أكبر من عمر 51 سنة

تحليل الحساسية  4 16
التغير )نقطة 

الزيادة )النقص(أساس(

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

)10,475()8,849()8,489( +100معدل الخصم

100 -9,83710,502 11,831

7,752 10,41311,114+100الزيادات

100 -)9,137()9,535()7,118(

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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اإليرادات المؤجلة   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020إيضاح

192,54668,07183,560الرصيد في بداية السنة

272,985164,03652,744مؤجل خالل السنة

)68,233()39,561()176,378(مثبت خالل السنة

289,153192,54668,071الرصيد في نهاية السنة

)963()62,719()225,849(18ناقصاً: الجزء المتداول

63,304129,82767,108الجزء غير المتداول في نهاية السنة

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020إيضاحددد

181,700,0281,759,5271,668,280-1دائنون

18976,7981,279,101843,786-2مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

--800,881توزيعات أرباح مستحقة

مبلغ مستحق الدفع لمساهم في شركة مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفًقا 
819,197-1893,750-3لطريقة حقوق الملكية

194,317170,247172,799رواتب ومنافع مستحقة

46,73165,784190,911أعباء مالية على خطابات ضمان وقروض

75,59949,70842,158ضريبة قيمة مضافة مستحقة

17225,84962,719963إيرادات مؤجلة

-2,5134,233التزامات إيجار

26048,46722,194أخرى

4,116,7263,439,7863,760,288

)31 ديسمبر   1 18 ريال سعودي  مليون  مبلغ قدره 306.9  الدائنين  رصيد  يتضمن 
2019: 306.9 مليون ريال سعودي، 31 ديسمبر 2018: 312.1 مليون ريال 
الوقود  تاكليف  تمت  للمورد.  المستحقة  الوقود  مصاريف  بشـأن  سعودي( 

بموجب ترتيبات فورية للشركة الوطنية للكهرباء )الجهة المشترية(.

الحكومة  من  مضمونة  للكهرباء  الوطنية  بالشركة  المتعلقة  الدفعات  إن   
لتوليد  المركزية  الشركة  من  األردنية حصص في لك  الحكومة  تمتلك  األردنية. 

الكهرباء والشركة الوطنية للكهرباء )إيضاح 11 2(.

يتضمن هذا الرصيد مطلوبات إعادة تأمين وأقساط مستحقة قدرها 501.8   2 18
ريال سعودي، 31  ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 862.4 مليون  مليون 
المدينة ذات  التأمين  إن ذمم  ريال سعودي(.  ديسمبر 2018: 323.9 مليون 
والمدينين  والتأمين  مقدمًا  المدفوعة  المصاريف  بند  ضمن  مدرجة  العالقة 

اآلخرين )إيضاح 11 3(.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(



ق-223

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع )تتمة(   -18

الملكية   3 18 حقوق  مساهمي  ألحد  الدفع  المستحق  المبلغ  الرصيد  هذا  يمثل 
غير المسيطرة بشأن شراء حصة ملكية إضافية في شركة مستثمر فيها يتم 
المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية وشركة تابعة )إيضاح 7 وإيضاح 

.)14

التسهيالت قصيرة األجل   		
يمثل هذا البند قروض رأس المال العامل التي تم الحصول عليها وسحبها من قبل الشركات التابعة وهي قائمة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة 

وقدرها 364.9 مليون ريال سعودي )2019: 444.2 مليون ريال سعودي، 2018: 618.9 مليون ريال سعودي(.

الزاكة والضريبة   		

المبالغ المثبتة في الربح أو الخسارة  1 20
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020 إيضاح

20178,568105,16050,142-2 و20-3الزكاة والضريبة الحالية

)248,372()26,418()233,701( 20-4ضريبة مؤجلة*

)198,230(78,742)55,133(الزكاة والضريبة )المستردة( / المحملة

238,172)4,734(334,183-4ناقًصا: الضريبة المستردة / )المحملة( / من العمليات المتوقفة

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

)50,950(74,00839,942

ال تشمل رسوم الضريبة المؤجلة المفصح عنها في اإليضاح 20-4 مصروفات الضريبة المؤجلة أو االئتمان المرتبط بالموجودات المحتفظ    *

بها للبيع.  

الربوط الزكوية والضريبية الهامة  2 20
الشركة

نظراً الستثمار مؤسسة التمويل الدولية في الشركة بتاريخ 17 سبتمبر 2014، يتم محاسبة الشركة عن الزكاة كمنشأة مختلطة في المملكة العربية السعودية 
اعتباراً من 2014. خالل العام، تخلصت مؤسسة التمويل الدولية من أسهمها لمساهم سعودي مما زاد مساهمة المساهمين السعوديين في الشركة إلى 
100% )31 ديسمبر 2019: 95.7% ، 31 ديسمبر 2018: 95.7%(. ومع ذلك ، ولغرض تقديم اإلقرار الزكوي والضريبي، ستستمر الشركة في االمتثال الى 

التزاماتها بموجب نظام الزكاة ككيان مختلط لعام 2020.

قبل عام 2014، كانت المجموعة خاضعة للربط الزكوي الموحد، وبموجب ذلك كان يتم توحيد الشركات التابعة المملوكة بالكامل )سواء كانت شركات 
تابعة بصورة مباشرة أو شركات تابعة لشركات تابعة بصورة مباشرة( في القوائم المالية الموحدة المعدة لغرض الزكاة. ونظراً للتغير الذي طرأ على نسبة 

الملكية في عام 2014، فإنه يتم محاسبة الشركة عن الزكاة على أساس غير موحد.

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية/الضريبية عن كافة السنوات حتى 2019. خالل يوليو 2020، استلمت الشركة ربًطا من الهيئة العامة للزكاة والدخل 
)»الهيئة«( يطالب بزكاة إضافية للسنوات المالية من 2009 إلى 2018. خالل السنة، قامت الشركة بتكوين مخصص إضافي بمبلغ 87.0 مليون ريال سعودي 

)31 ديسمبر 2019: 29.0 مليون ريال سعودي( بناًء على التسوية مع الهيئة. 

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

قدمت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء اقراراتها الزكوية والضريبية حتى عام 2019. أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطين تتعلق باألعوام 2007 
حتى 2013 و2017 مطالبة فيها بضريبة وزكاة وضريبة استقطاع إضافية مع غرامات تأخير. وقد قامت الشركة بتقديم اعتراض على الربوط الصادرة. 

وقامت الشركة بتكوين مخصص لكال الربطين بمبلغ 13.4 مليون ريال سعودي في األعوام السابقة.

نوماك السعودية

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن كافة السنوات حتى 2019. خالل السنوات السابقة، استلمت الشركة ربطين من الهيئة العامة للزكاة والدخل 
للسنوات من 2008 حتى 2012 ومن 2013 حتى 2016 متضمنة مطالبة بزكاة إضافية. وقد قامت الشركة بتقديم اعتراض لدى الهيئة على هذا الربوط. 
خالل 2020، قد قامت الشركة بتجنيب مخصص قدره 4.1 مليون ريال سعودي لقاء هذا الربوط. باإلضافة الى ذلك وخالل 2020، تم تجنيب مخصص 

قدره 3.0 مليون ريال سعودي للسنوات المفتوحة 2017 و2018.

أخرى

من خالل عملياتها متعددة الجنسيات، تخضع المجموعة للضرائب في دول متعددة حول العالم مع أنظمة ضريبية متزايدة التعقيد. لدى المجموعة مسائل 
تتعلق بالربوط الزكوية أو الضريبية األخرى. ومع ذلك ، بناًء على أفضل تقديرات اإلدارة ، فقد قدمت الشركة بشكل مناسب جميع التقديرات الضريبية، 

حيثما كان ذلك مناسًبا.

مخصص الزاكة والضريبة الحالية للسنة  3 20
 كانت حركة مخصص الزكاة والضريبة للسنة كما يلي:

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

183,411113,764110,045في بداية السنة

78,05772,36950,142 المحمل للسنة

-100,51132,791المحمل عن سنوات سابقة

)46,423()30,427()85,462(مبالغ مسددة

-)5,086(-بنود تم التوقف عن إثباتها نتيجة فقدان السيطرة

276,517183,411113,764في نهاية السنة

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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الضريبة المؤجلة – الحركة في أرصدة الضريبة المؤجلة  4 20
تتعلق موجودات )مطلوبات( الضريبة المؤجلة والضريبة المؤجلة المستردة/ )المحملة( في القوائم المالية الموحدة بالبنود التالية:

كما في 31 
ديسمبر

صافي 
الرصيد في 

1 يناير

المثبتة في 
الربح أو 
الخسارة

المثبت 
في الدخل 

الشامل 
اآلخر بما في 
ذلك فروقات 

ترجمة 
العمالت

عملية تجميع 
األعمال

التوقف عن 
اإلثبات نتيجة 

فقدان السيطرة 
على شركة تابعة 

أو التصنيف 
كمعدة للبيع

صافي 
الرصيد

موجودات 
ضريبة 
مؤجلة

مطلوبات 
ضريبة 
مؤجلة

2020

)181,422()51,521()232,943(---17,609)250,552(ممتلكات وآالت ومعدات

198,302159,35438,948---198,302- خسائر ضريبية غير مستخدمة

8,508)585(7,923--5627,361- القيمة العادلة للمشتقات

 التزام منافع نهاية الخدمة 
للموظفين

5,768220---5,9883,7472,241

30,51724,5036,014---17,69212,825 مستحقات ومخصصات وأخرى

)227,092(229,5187,361--9,787135,498)125,711(

2019 

)250,552(-)250,552(343,573)29,932(-13,597)577,790(ممتلكات وآالت ومعدات

---)332,838(--)6,069(338,907خسائر ضريبية غير مستخدمة

---)23,698(-4,549-19,149القيمة العادلة للمشتقات

التزام منافع نهاية الخدمة 
-5,7685,768---)494(6,262للموظفين

-17,69217,692)3,417(--1,72519,384مستحقات ومخصصات وأخرى

)211,747(26,4184,549)29,932()16,380()227,092(23,460)250,552(

2018

)240,768()337,022()577,790()208,771(-)34,343(247,802)582,478(ممتلكات وآالت ومعدات

-338,907338,907---337,4211,486خسائر ضريبية غير مستخدمة

-19,14919,149)4,829(-15,048-8,930القيمة العادلة للمشتقات

التزام منافع نهاية الخدمة 
-6,2626,262--5,860148254للموظفين

)5,008(1,7256,733---)1,064(2,789مستحقات ومخصصات وأخرى

)227,478(248,372)19,041(-)213,600()211,747(34,029)245,776(

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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المشتقات وتغطية مخاطر التدفقات النقدية   		
طبقاً ألحكام اتفاقيات التسهيالت، يتعين على بعض الشركات المستثمر فها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية والشركات التابعة تغطية 
مخاطر أسعار العموالت على القروض التي يتم الحصول عليها من قبلهم. تستخدم هذه الشركات المستثمر فها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة 
حقوق الملكية والشركات التابعة األدوات المالية المشتقة لتغطية تعرضاتها للعمالت األجنبية وذلك لتقليل مخاطر أسعار العموالت و/أو مخاطر أسعار 
العمالت األجنبية المؤهلة لتخصيصها كـ »أدوات تغطية مخاطر التدفقات النقدية«. يتم إثبات حصة المجموعة في تغيرات احتياطيات تغطية مخاطر 
التدفقات النقدية الفعلية، بعد الشراء، ضمن حقوق الملكية. كما تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة إلدارة بعض المخاطر التي تتعرض 

لها معامالتها.

إضافة إلى ذلك، وبموجب اتفاقية مبرمة مع المساهمين، يوجد لدى المجموعة خيارات بيع وشراء بشأن ملكية أسهم خاصة بمساهم آخر في إحدى 
الشركات المستثمر فها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية. يتم قياس هذه الخيارات كمشتقات مع التغيرات في القيمة العادلة المثبتة 

في الربح أو الخسارة.

يوضح الجدول أدناه ملخصاً بالبنود المغطاة، وأدوات التغطية والمشتقات التجارية والمبالغ األسمية، والقيمة العادلة لها الخاصة بالشركة والشركات 
التابعة لها. تشير المبالغ اإلسمية إلى حجم المعامالت القائمة بتاريخ إعداد القوائم المالية، وال تعتبر مؤشراً على مخاطر السوق ومخاطر االئتمان.

المبالغ 
اإلسمية

القيمة 
العادلة 
اإليجابية

القيمة 
العادلة 
السلبية

 31
ديسمبر 

2020

31 ديسمبر 
2019

31 ديسمبر 
2018

 31
ديسمبر 

2020

 31
ديسمبر 

2019

 31
ديسمبر 

2018

31 ديسمبر 
2020

 31
ديسمبر 

2019

31 ديسمبر 
2018

أدوات تغطية البنود المغطاة
المخاطر

عموالت مدفوعة 
على قروض بعمولة 

عائمة

مقايضات أسعار 
عموالت

3,871,279
3,556,6872,951,658

-
-12,817)707,047()325,351()125,587(

معامالت يتوقع 
حدوثها بشكل كبير

 عقود صرف 
أجنبي آجلة

53,89887,61029,776---)3,326()12,974()17,624(

عموالت مدفوعة 
بعمالت أجنبية على 
قروض بعمولة عائمة

مقايضات أسعار 
عموالت بعمالت 

مختلفة

-
-125,250

-
-456--

--13,273)710,373()338,325()143,211(

ناقًصا: الجزء 
المتداول

---)59,584()51,883()10,613(

)132,598()286,442()650,789(13,273--جزء غير متداول

تتطلب المشتقات، في الغالب، عند نشأتها فقط التبادل المشترك للوعود مع تحويل قليل أو عدم تحويل للقيمة. تتطلب هذه األدوات درجة عالية من 
الرفع المالي وتقلبات قليلة جداً في القيمة. إن التغيرات القليلة نسبياً في قيمة السعر المتعلق بعقد المشتقات يمكن أن يكون لها تأثيراً هاماً على الدخل 

أو حقوق الملكية بالمجموعة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   		

فيما يلي بيانًا بالمعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة   1 22
الهامة بتاريخ إعداد القوائم المالية:

كما في / للسنة طبيعة العالقةإيضاحالبنود
المنتهية في

31 ديسمبر 
2020

31 ديسمبر 
2019

31 ديسمبر 
2018

 المعامالت:**

مشاريع مشتركة وشركات إيرادات
منتسبة

1,992,1542,045,6391,692,870

151,872140,645160,325مشاريع مشتركةأتعاب خدمات

35,2872,76316,942مشروع مشترك إيرادات تمويل

3,4714,5524,688شركات منتسبة30أعباء مالية على قرض من جهة ذات عالقة

--52,500شركة تابعة لمساهم28-3تكلفة المسؤولية االجتماعية للشركة

تعويضات كبار موظفي اإلدارة بما في ذلك مكافأة أعضاء مجلس 
32,53736,56432,229-اإلدارة

 المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة

متداولة:

144,910110,98067,084مشروع مشترك)أ(شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

41,55752,08124,239مشروع مشترك )أ(شركة رابغ للكهرباء

120,355--مشروع مشترك*)أ(شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

47,18143,81727,226مشروع مشترك )أ(شركة الشقيق للمياه والكهرباء

43,46231,42927,758مشروع مشترك)أ(شركة الشعيبة للمياه والكهرباء

12,48210,0868,361مشروع مشترك )أ(شركة مشروع توسعة الشعيبة

113,883122,75171,415مشروع مشترك)أ(شركة هجر إلنتاج الكهرباء

1,01385,846-مشروع مشترك)أ(أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت

27,60734,49510,733مشروع مشترك)د(شركة ظفار للتشغيل والصيانة

149,15830,09411,241مشروع مشترك)أ(الحسيان للطاقة – المرحلة األولى

7,8107,35552,530مشروع مشترك)د(أكوا باور الواحة الثالثة 

13,65314,61782,503مشروع مشترك)أ(نور للطاقة

-22389,548مشروع مشترك)هـ(شركة الطويلة رو لتحلية المياه ذ.م.م

-9,76150,468مشروع مشترك)هـ(محطة نقاء لتحلية المياه

-37,06127,431مشروع مشترك)أ(مشروع خالدي في المملكة المغربية

-8895,619مشروع مشترك)أ(الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية

-15,3446,624مشروع مشترك)أ(شركة أكواباور سول أفريقيا بوكبورت سي أس بي ليمتد

2,4502,046120,263مشروع مشترك)هـ(شركة هايا للطاقة وتحلية المياه

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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كما في / للسنة طبيعة العالقةإيضاحالبنود
المنتهية في

21,78010,849718مشروع مشترك)د(شركة الظهيرة للتوليد
16,8727,124705مشروع مشترك)د(شركة شيناس للتوليد

--315مشروع مشترك)د(شركة شمس الظهيرة للتوليد
1,1974,27251مشروع مشترك)د(الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء

38,06671,45745,488شركات منتسبةجهات ذات عالقة أخرى
745,661734,156756,516

غير متداولة:
61,61261,61261,612 مشروع مشترك)و(الحسيان للطاقة – المرحلة األولى

-25,04649,646مشروع مشترك)ز(أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت
10,372--مشروع مشترك)د(شركة القرية االستثمارية

86,658111,25871,984
المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة

غير متداولة:
-773,060781,035مشروع مشترك)ب(شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة

677,966حقوق المساهمين)ط(شركة المياه والكهرباء القابضة - شركة مساهمة مقفلة
126,81379,16781,176-)ج(قروض من مساهمي األقلية في شركة تابعة

1,577,839860,20281,176
 31 ديسمبر 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 20202019

المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة

متداولة:
-21,30619,964مشروع مشترك)ح(شركة اكواباور أفريقيا هولدينجز ليمتد

- -21,974شركات منتسبةأخرى
43,28019,964 -

*  أصبحت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء شركة تابعة للمجموعة اعتباًرا من 10 أكتوبر 2019 - انظر إيضاح )32(.

**  تم اإلفصاح عن المعامالت األخرى مع المساهمين في الشركة والشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية 

في إيضاح )32، و33-2(، على التوالي.  

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

في بعض الحاالت، تشتمل هذه األرصدة أيًضا على الدفعات المدفوعة مقدًما إلى الجهات ذات العالقة التي ال يوجد تاريخ محدد لسدادها.

 خالل عام 2018، أبرمت شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة اتفاقية قرض قابل للتحويل، وبموجبها تم إقراض المبالغ ب- 
المسحوبة بموجب تلك االتفاقية إلى أكواباور جلوبال هولدينغز، شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وذلك من خالل اتفاقية إقراض بين 
المساهمين في المجموعة )»االتفاقية«(. وقد تم إقراض مبلغ قدره 1.361.2 مليون ريال سعودي إلى أكواباور جلوبال هولدينغز ويحمل 
عمولة بمعدل قدره 4.3% سنوًيا عن الثمانية عشر شهًرا األولي و 3.4% بعد ذلك على أصل المبلغ القائم. يتم سداد إجمالي رصيد القرض 
المستحق خالل 60 شهًرا من االستخدام األول في حالة عدم التحويل. تم ضمان القرض من قبل أكوا باور )أي حق الرجوع إلى أكوا باور(.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(   -22
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خالل عام 2019، تم تسوية مبلغ قدره 580.6 مليون ريال سعودي مقابل القرض، وهو ما يمثل عوًضا لقاء بيع 49% من حصص المجموعة 
في شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة، انظر إيضاح )1-33(.

 هذا يشمل ما يلي:ج- 

قرض مستحق الدفع للمساهمين غير المسيطرين في شركة ايه سي إف للطاقة المتجددة المحدودة بمبلغ 41.6 مليون ريال سعودي  	
)2019: 79.2 مليون ريال سعودي، 2018: 81.2 مليون ريال سعودي.

قرض مستحق الدفع للمساهمين غير المسيطرين في شركة قارا للطاقة الشمسية بمبلغ 85.2 مليون ريال سعودي )2019: ال شيء،  	
2018: ال شيء(. تستحق القروض السداد في عام 2024، وتحمل عمولة وفًقا لسعر اليبور قدرها +1.3% سنوياً.

يمثل الرصيد دفعة مقدمة إلى جهات ذات عالقة وال يوجد تاريخ محدد لسدادها وال تحمل أي عمولة.د- 
يمثل هذا البند مبلغ مستحق لقاء أتعاب التطوير واسترداد التكاليف المتكبدة نيابة عن المشروع المشترك.  ه- 
يمثل الرصيد دفعة مقدمة ثانوية إلى جهات ذات عالقة وال يوجد تاريخ محدد لسدادها وال تحمل أي عمولة. وطبًقا لشروط االتفاقية، لن و- 

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

شركة المشروع وفقا التفاقيات التشغيل والصيانة. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، قامت المجموعة بتجنيب مخصص قدره 
28.5 مليون ريال سعودي بشأن هذا الرصيد.

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

خالل عام 2020، أعلنت المجموعة عن توزيعات أرباح بمبلغ 2,701.0 مليون ريال سعودي )إيضاح 13-4(. تم تحويل جزء من توزيعات ط- 
األرباح المعلنة، والذي يحق لصندوق االستثمارات العامة، إلى قرض طويل األجل بدون عمولة قدره 901.0 مليون ريال سعودي من خالل 
شركة تابعة مملوكة بالكامل لهذا المساهم. يخضع هذا القرض لتعديالت االستثمارات المستقبلية في مشاريع طاقة متجددة نيابة عن 
الشركة التابعة للمساهم وفًقا لشروط معينة. سيتم تسوية الدين في 31 ديسمبر 2030 مالم يتم تمديد فترة السداد من قبل كال الطرفين. 
سجلت المجموعة هذا القرض بالقيمة الحالية للتسديدات النقدية المتوقعة مخصومة باستخدام معدل مناسب ينطبق على القروض طويلة 

األجل ذات طبيعة مماثلة. تم إثبات الفرق بين القيمة االسمية للقرض وقيمته المخصومة كمساهمة أخرى من المساهم ضمن العالوة.

المطلوبات غير المتداولة األخرى   		

المطلوبات المالية األخرى  1 23
تشتمل المطلوبات المالية األخرى المصرح عنها في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2020 على ما يلي:

كما في 31 ديسمبر 2018، كان لدى المجموعة التزام قائم قدره 175.4 مليون ريال سعودي يتعلق بخيار البيع/ الشراء لألسهم المملوكة من أ- 
قبل المجموعة على حصص حقوق الملكية للمساهمين غير المسيطرين في شركة تابعة. وقد تم ممارسة الخيار خالل 2019.

مبلغ قدره 291.0 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 359.8 مليون ريال سعودي و 31 ديسمبر 2018: 711.7 مليون ريال سعودي( ب- 
بشأن المطلوبات المالية المتعهد بها نتيجة فقدان السيطرة في شركة تابعة.

التزام متعلق بخيارات البيع المكتتبة من قبل المجموعة بشأن األسهم المملوكة من قبل حقوق الملكية غير المسيطرة في إحدى الشركات ج- 
التابعة الموحدة. ومن المرجح ممارسة / انتهاء هذه الخيارات بحلول عام 2021. تم إثبات االلتزام التعاقدي لشراء أدوات حقوق الملكية في 
األصل كمطلوبات مالية، وتسجيل المبلغ المقابل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة الحالية للقيمة المستردة 
بمبلغ قدره 27.2 مليون ريال سعودي. تم إثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة مع الزيادة/ النقص المقابل في 
المطلوبات المالية. وفي حالة انتهاء مدة العقد دون تنفيذه، فإنه سيتم تعديل القيمة الدفترية لاللتزام المالي مقابل حقوق الملكية وسيتم 
إعادة تصنيف الرصيد إلى الربح أو الخسارة. بلغ االلتزام المالي الزائد كما في 31 ديسمبر 2020: 11.25 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 
2019: 35.9 مليون ريال سعودي و 31 ديسمبر 2018: 37.1 مليون ريال سعودي(. يتم عرض االلتزام كما في 31 ديسمبر 2020 ضمن 

المطلوبات المتداولة األخرى حيث سيتم ممارسته / انتهاؤه بحلول عام 2021.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(   -22
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المطلوبات غير المتداولة األخرى )تتمة(   -23

المطلوبات األخرى  2 23
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

130,339139,742137,736االلتزامات المتعلقة باتفاقية قطع الغيار طويلة األجل

130,46481,23163,796االلتزامات المتعلقة بإزالة الموجودات

-48,61931,144التزامات إيجار

309,422252,117201,532

اإليرادات   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020 إيضاح

خدمات مقدمة

241,505,2061,483,6091,361,139-1التشغيل والصيانة

24460,779537,826312,429-2خدمات إدارة التشييد والتطوير

26,16924,12319,302أخرى

بيع كهرباء

241,219,489891,329637,709-3السعة

24286,725425,705553,780-3الطاقة

8258,870319,955145,169دخل عقد إيجار تمويلي

بيع مياه

24969,958389,156152,151-4السعة

24101,91543,21546,154-4اإلنتاج

4,829,1114,114,9993,227,833

االيراد المكتسب بواسطة الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة المحدودة   1 24
التشغيل  وخدمات  المقدمة  الفنية  بالخدمات  المتعلقة  المجموعة  وشراكت 

والصيانة.

اإليرادات التي تحصل عليها المجموعة من خدمات تطوير المشاريع المقدمة   2 24
التشييد  إدارة  وخدمات  المشاريع  إدارة  وكذلك  المشاريع  بتطوير  يتعلق  فيما 
عند  التطوير  بإيرادات  االعتراف  يبدأ  المشاريع.  بتشييد  يتعلق  فيما  المقدمة 
اإلغالق المالي للمشروع )وهي النقطة الزمنية التي تم فيها تحقيق التمويل 
المخصص للمشروع(، ويكون االعتراف بإيرادات إدارة المشروع وإدارة البناء على 

مدى فترة البناء.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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اإليرادات )تتمة(   -24

تشتمل عمليات بيع الكهرباء خالل السنة على مبلغ قدره 326.8 مليون ريال   3 24
ريال  ريال سعودي و2018: 581.6 مليون  سعودي )2019: 402.5 مليون 
سعودي( يتعلق بالكهرباء التي تم تزويدها من قبل الشركة المركزية لتوليد 
الكهرباء إلى الشركة الوطنية للكهرباء )الجهة المشترية(. يشتمل ذلك على 
ريال  ريال سعودي )2019: 58.9 مليون  البالغة 74.1 مليون  الوقود  تلكفة 
سعودي، 2018: 247.8 مليون ريال سعودي( والتي تتم حاليًا بموجب ترتيبات 
فورية إلى الشركة الوطنية للكهرباء. تمتلك الحكومة األردنية حصة ملكية في 

هاتين الشركتين.

العام   4 24 البخار بقيمة 389.4 مليون ريال سعودي خالل  إيرادات بيع  تشمل على 
)2019: 95.9 مليون ريال سعودي ، 2018: ال شيء(

باإلضافة إلى المبالغ المذكورة في الجدول أعاله ، بلغ الدخل المتعلق بخدمات   5 24
شراكت  لبعض  المقدمة  الدعم  وخدمات  والمساعدات  اإلدارية  االستشارات 
ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 140.6 مليون  المجموعة 151.9 مليون 
إكيرادات  سعودي(  ريال  مليون   160.3  :2018 ديسمبر   31  ، سعودي  ريال 

تشغيلية أخرى.

التاكليف التشغيلية   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020إيضاح

534,082 229,487261,327تكاليف الغاز الطبيعي والوقود

 514,694 493,528503,666 تكاليف مواد مباشرة

 403,394 515,306467,751 تكاليف موظفين

205,563 5533,182279,683-3 استهالك

206,727 363,566352,473تكاليف تشغيل وأتعاب فنية

82,31859,39528,523تكاليف تامين مباشرة

-5,61039,268تعويضات األضرار

78,36565,24172,982تكاليف مباشرة أخرى

2,301,362 2,028,8041,965,965 

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(



ق-232

المصاريف العمومية واإلدارية   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020 إيضاح

438,399361,107333,742رواتب ومنافع موظفين أخرى

2697,14222,35022,853-1المخصصات

127,13771,10258,078أتعاب قانونية ومهنية

18,97518,76840,829مصاريف إيجار ومنافع عامة

14,73229,88226,693مصاريف سفر

523,73219,4267,489-3مصروف استهالك

610,46114,3688,408-2 إطفاء موجودات غير ملموسة

18,82416,75720,722مصاريف اتصاالت واشتراكات

10,0848,4752,045تكلفة عالقات عامة

4,1283,7788,899مصاريف إصالح وصيانة

7,8478,8368,577مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

47,42142,89824,595أخرى

818,882617,747562,930

تشتمل المخصصات على مخصص االنخفاض في القيمة المسجل مقابل:  1 26
ذمم مدينة تجارية وأرصدة جهات ذات عالقة وموجودات أخرى بمبلغ 79.3 مليون ريال سعودي )2019: 0.8 مليون ريال سعودي، 2018: 11.6  	

مليون ريال سعودي(؛ و

بضاعة بمبلغ 17.8 مليون ريال سعودي )2019: 21.6 مليون ريال سعودي، 2018: 11.2 مليون ريال سعودي( 	

اإليرادات األخرى   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020إيضاح

55,146113,66864,948دخل محقق عن ودائع

--2324,651-1)ج(مكاسب إعادة قياس الخيارات

-59,19311,649تأمين مسترد

-210,673-32صافي ربح عملية تجميع أعمال منفذة على مراحل

-16,618830أخرى*

155,608336,82064,948

* يشتمل بند أخرى على مكاسب استبعاد بوارج بمبلغ 9.6 مليون ريال سعودي لسنة 2020 - انظر إيضاح 1-28.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى، صافي   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020 إيضاح

137,485880,203556,437 28-1خسارة انخفاض في القيمة

67,311-)8,934(28-2 تعويضات أضرار، بعد خصم المبالغ المستردة

--2852,500-3المسؤولية االجتماعية للشركة

181,051880,203623,748

خسارة االنخفاض في القيمة  1 28
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020إيضاح

5129,985877,203443,937خسارة انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

67,5003,000112,500-1خسارة انخفاض في قيمة الشهرة

137,485880,203556,437

تتعلق خسارة االنخفاض في القيمة باالنخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالشركات التابعة للمجموعة على النحو التالي:

 بركاء:

إن اتفاقيات شراء المياه والطاقة الحالية الخاصة بأكوا باور بركاء والمتعلقة بمحطات الطاقة والتناضح العكسي تنتهي في 31 ديسمبر 2021. ونظًرا لعدم 
التأكد من تجديد العقود في هذه المرحلة، فقد تم إجراء تقويم انخفاض في القيمة طبًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي وذلك الختبار القيمة القابلة 
لالسترداد للمحطات مقابل قيمتها الدفترية. وبناًء على التقويم الذي أجرته المجموعة، فقد انخفضت القيمة القابلة لالسترداد للمحطات عن قيمتها 
الدفترية بمبلغ قدره 130.0 مليون ريال سعودي )2019: 789.5 مليون ريال سعودي، 2018: 309.7 مليون ريال سعودي(. تم إثبات هذا األثر في قائمة 

الدخل للسنة الحالية طبًقا لمعيار المحاسبة الدولي )36( »االنخفاض في قيمة الموجودات«.

تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس القيمة الحالية ألنها تعكس بصورة أدق الطريقة التي يتوقع بموجبها تحقيق المنافع االقتصادية التي 
يتضمنها األصل من قبل المنشأة. تم تحديد كافة التدفقات النقدية المستقبلية وفق أفضل تقديرات اإلدارة بشأن اإلجراءات المستقبلية التي قد تقوم بها 
بركاء. وقد تم استخدام معدل خصم لما قبل الضريبة قدره 7.6% )2019: 8.2%، 2018: 6.6%( عند تقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.

تعتبر القيمة قيد االستخدام حساسة لمعدل الخصم والفترة المتوقعة التي ستعمل فيها المصانع وتوليد تدفقات نقدية. إن الزيادة في معدل الخصم بنسبة 
1% سينتج عنها خسارة انخفاض إضافية بقيمة 28.5 مليون ريال سعودي. عالوة على ذلك، تخفيض لمدة سنة واحدة في الفترة المتوقعة التي ستعمل 

فيها المصانع وتولد تدفقات نقدية ستؤدي إلى مزيد من خسارة انخفاض القيمة قدرها 8.0 مليون ريال سعودي.

الشركة المركزية لتوليد الكهرباء:

خالل عام 2018، الحظت إحدى الشركات التابعة للمجموعة، وهي الشركة المركزية لتوليد الكهرباء، وجود انخفاض في القيمة قدره 63.9 مليون ريال 
سعودي في إحدى الوحدات التشغيلية، وعليه تم تسجيل هذا المبلغ في الربح أو الخسارة للسنة.

بوارج:

لقد انتهت اتفاقية الشراء الخاصة بشركة بوارج في 2017 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين. وعليه، نظًرا لعدم التأكد بشأن المزيد من العمليات، قررت 
إدارة بوارج انخفاض قيمة الموجودات بالكامل خالل عام 2019. تبلغ خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة في قائمة الدخل ال شيء )2019: 87.7 
مليون ريال سعودي، 2018: 70.4 مليون ريال سعودي(. خالل عام 2020، أبرمت المجموعة اتفاقية شراء وبيع بموجبها تم بيع بوارج مقابل 9.6 مليون 

ريال سعودي. تم تسجيل مكاسب استبعاد بوارج بمبلغ 9.6 مليون ريال سعودي ضمن اإليرادات األخرى - انظر إيضاح 27.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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تعويضات األضرار، بعد خصم المبالغ المستردة  2 28
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

68,992146,364-مصروف تعويضات أضرار

)79,053()68,992()8,934(تعويضات أضرار مستردة

)8,934(-67,311

يمثل هذا البند تعويضات أضرار مستحقة إلى أو مدفوعة إلى الجهة المشترية وفًقا لشروط اتفاقيات شراء المياه والطاقة بسبب التأخر في إنجاز 
العمليات التجارية أو توليد الطاقة بأقل من اإلنتاج المطلوب خالل ساعات الذروة. إن تعويضات األضرار الظاهرة في الربح أو الخسارة هي بعد خصم 

تعويضات األضرار التي تم التفاوض عليها مع مقاول األعمال الهندسية والمشتريات واإلنشاءات من قبل الشركات التابعة للمجموعة.

يمثل مساهمة المجموعة البالغة 52.5 مليون ريال سعودي )2019: ال شيء،   3 28
2018: ال شيء( لدعم الجهود الصحية في المملكة العربية السعودية الحتواء 
لبناء مستشفى متنقل متاكمل  األموال  تم استخدام  تأثير جائحة كوفيد-19. 
بسعة 100 سرير بالتعاون مع شركة ثبات، وهي شركة إنشاءات محلية وشركة 
تابعة مملوكة بالاكمل ألحد المساهمين. تم تزويد المستشفى المتنقل الجديد 

بالاكمل بالمعدات الطبية والتجهيزات الالزمة لعالج حاالت كوفيد-19.

خسارة تحويل العمالت األجنبية   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

9,15311,464164مكاسب تحويل عمالت أجنبية محققة

)8,740()40,570()32,613(خسارة تحويل عمالت أجنبية غير محققة

)23,460()29,106()8,576(

األعباء المالية   		

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020إيضاح

968,047790,514498,995أعباء مالية على القروض

35,86629,16065,209أعباء مالية على خطابات ضمان

3,4714,5524,688 22-1 أعباء مالية على قروض من جهة ذات عالقة

3061,06445,6361,763-1 أعباء مالية أخرى

1,068,448869,862570,655

تشتمل المصاريف المالية األخرى على إطفاء العمولة على المطلوبات طويلة    1 30
ريال سعودي،  ريال سعودي )2019: 16.0 مليون  بمبلغ 27.1 مليون  األجل 
2018: 1.8 مليون ريال سعودي(؛ وخصم ذمم مدينة طويلة األجل قدرها ال 

شيء )2019: 24.4 مليون ريال سعودي، 2018: ال شيء(.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى، صافي )تتمة(   -28
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ربح/ )خسارة( السهم   		

فيما يلي تحلياًل بالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )باآلالف(:  1 31
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

645,763 645,763645,763األسهم العادية المصدرة كما في

596,280 645,763645,763المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المنتهية

تم احتساب ربح/ )خسارة( السهم األساسي والمخفض على النحو التالي:  2 31
)773,842(882,5681,173,865صافي ربح )خسارة( السنة المتعلق بمساهمي الشركة األم

866,843633,959755,946 ربح السنة من العلميات المستمرة المتعلق بالمساهمين في الشركة األم 

)1.30(1.371.82 الربح )الخسارة( األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعودي(

1.340.981.27الربح األساسي والمخفض للسهم من العمليات المستمرة )بالريال السعودي(

عملية تجميع األعمال المنفذة على مراحل   		
بتاريخ 24 مايو 2018، مارست المجموعة خيار الشراء الممنوح لها بموجب اتفاقية خيار الشراء والبيع واستحوذت على حصة قدرها 37% في شركة رابغ 
العربية للمياه والكهرباء )»الشركة المستثمر فيها«(. وخالل عام 2018، استمرت المجموعة في المحاسبة عن استثمارها في رابغ العربية للمياه والكهرباء 
وفًقا لطريقة حقوق الملكية حيث كانت الشركة المستثمر فيها خاضعة للسيطرة المشتركة مع مساهمين آخرين. وقد نتج عن ممارسة الخيار ربح لمرة 
واحدة قدره 386.95 مليون ريال سعودي. طبقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، تم إدراج الربح ضمن 

الحصة في صافي نتائج رابغ العربية للمياه والكهرباء للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

 وفي 10 أكتوبر 2019، أتمت المجموعة االستحواذ على حصة إضافية قدرها 25% في رابغ العربية للمياه والكهرباء وذلك لقاء عوض متفق عليه قدره 
560.2 مليون ريال سعودي. وعليه، حصلت المجموعة على السيطرة على الشركة المستثمر فيها وزادت حصة ملكيتها الفعلية من 74% إلى %99.

 تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة نتائج رابغ العربية للمياه والكهرباء وذلك باعتبارها شركة تابعة للمجموعة اعتباًرا من 10 أكتوبر 2019. ولو تمت 
عملية التجميع في بداية السنة، لزاد صافي الربح بعد الضريبة بمبلغ قدره 77.9 مليون ريال سعودي.

فيما يلي بياًنا بالقيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها وصافي الربح الناتج عن عملية تجميع األعمال المنفذة على مراحل:  

كما فيإيضاح
10 أكتوبر 2019

القيمة العادلة لصافي الموجودات بتاريخ االستحواذ

56,912,698ممتلكات وآالت ومعدات، صافي

150,400بضاعة

129,898مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون

78,524نقدية وشبه نقدية

)3,763,260(القروض

)29,932(20-4مطلوبات ضريبة مؤجلة

)826(منافع الموظفين

)178,515(دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

3,298,987القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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للفترة المنتهية في 10 
أكتوبر 2019

الربح الناتج عن عملية تجميع األعمال

3,298,987القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها

)2,495,105( 7-1ناقصاً: القيمة الدفترية لحصة الملكية الحالية

)560,219(ناقًصا: القيمة العادلة للعوض المدفوع

)32,990(ناقًصا: حقوق الملكية غير المسيطرة

27210,673صافي ربح عملية تجميع أعمال منفذة على مراحل*

التدفقات النقدية الناتجة عن االستحواذ

78,524صافي النقدية المستحوذ عليها مع الشركة التابعة

)560,219(العوض النقدي

)481,695(صافي التدفقات النقدية الصادرة عن االستحواذ

يتضمن هذا البند خسارة لمرة واحدة عن إعادة قياس القيمة العادلة لحصة المجموعة الحالية وقدرها 74% في رابغ العربية للمياه والكهرباء    *

إلى 53.5 مليون ريال سعودي.  

اختارت المجموعة قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة.

بتاريخ االستحواذ، عينت المجموعة خبراء تقييم خارجيين لتحديد القيمة العادلة للمحطة لغرض تخصيص سعر الشراء. استناًدا إلى عملية التقييم، تم 
تخصيص ارتفاع القيمة العادلة بالكامل فيما يتعلق باألسهم المشتراة خالل 2018 و2019 للممتلكات واآلالت والمعدات. خالل السنة، اعترفت المجموعة 
باالستهالك اإلضافي بمبلغ 18.3 مليون ريال سعودي )2019: 18.5 مليون ريال سعودي ، 2018: 6.0 مليون ريال سعودي( على حساب القيمة العادلة 

المخصصة للممتلكات واآلالت والمعدات.

العمليات المتوقفة   		

شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة  1 33
للتحويل  قابل  قرض  اتفاقية  للمجموعة،  بالكامل  مملوكة  تابعة  المحدودة، شركة  القابضة  المتجددة  للطاقة  أكواباور  أبرمت شركة   ،2018 عام  خالل 
)»االتفاقية«( مع شركة سي في اكس اف إنك )»المشتري« أو »الجهة المقرضة«(. بموجب االتفاقية، اقترضت أكواباور للطاقة المتجددة القابضة مبلغ 
1,361.4 مليون ريال سعودي، مع منح الجهة المقرضة خيار تحويل المبلغ األصلي للقرض بالكامل أو جزء منه إلى أسهم في أكواباور للطاقة المتجددة 

القابضة بسعر التحويل المتفق عليه.

طبًقا للخيار المتاح بموجب االتفاقية، قام المشتري باستخدام جزء من مبلغ القرض لشراء 49% من ملكية المجموعة في أكواباور للطاقة المتجددة 
القابضة بعوض متفق عليه قدره 580.65 مليون ريال سعودي. تم إنجاز كافة الشروط الهامة المتعلقة بشراء األسهم بحلول 31 ديسمبر 2019. طبًقا 
التفاقية المساهم الجديد، فإن المجموعة والمشتري سوف يسيطران بصورة مشتركة على أكواباور للطاقة المتجددة القابضة. وعليه، وطبًقا للمعيار 
الدولي للتقرير المالي )10( - القوائم المالية الموحدة، فإن المجموعة فقدت السيطرة على أكواباور للطاقة المتجددة القابضة وقامت بالتوقف عن 
توحيد صافي الموجودات الخاصة بها. تم االحتفاظ على الحصة المتبقية للمجموعة في أكواباور للطاقة المتجددة القابضة بالقيمة العادلة، والمحاسبة 

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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العمليات المتوقفة )تتمة(   -33
عنها وفًقا لطريقة حقوق الملكية اعتباًرا من تاريخ فقدان السيطرة. كما قامت المجموعة بإثبات مكاسب قدرها 554.4 مليون ريال سعودي ناتجة عن 

فقدان السيطرة كما يلي:

31 ديسمبر 2019

580,650القيمة العادلة للعوض المستلم

604,350القيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به*

265,852القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة التي تم التوقف عن إثباتها

)733,876(القيمة الدفترية لصافي الموجودات التي تم التوقف عن إثباتها**

)162,618( خسائر تحويل عمالت أجنبية متراكمة معاد تدوريها إلى الربح أو الخسارة من الدخل الشامل اآلخر

554,358 صافي مكاسب فقدان السيطرة على أكواباور للطاقة المتجددة القابضة

*  بلغت المكاسب غير المحققة من القيمة العادلة لالستثمارات المحتجزة 282.7 مليون ريال سعودي. تم تخصيص الزيادة في القيمة العادلة بالكامل 
للممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالشركات التابعة والمشاريع المشتركة لشركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة. خالل العام، سجلت المجموعة 

حصتها في االستهالك اإلضافي بمبلغ 16.3 مليون ريال سعودي )2019: ال شيء، 2018: ال شيء( على حساب هذا االرتفاع في القيمة العادلة.

الملكية  حقوق  لطريقة  وفقا  عنها  المحاسبة  يتم  التي  فيها  المستثمر  الشركات  في  واالستثمارات  بي سي  يو  بشركة  المتعلقة  الشهرة  ذلك  يشمل   **
والممتلكات واآلالت والمعدات وقدرها 6.5 مليون ريال سعودي 119.0 مليون ريال و 2,445.1 مليون ريال على التوالي.

تم اإلفصاح عن نتائج أكواباور للطاقة المتجددة القابضة للسنوات 2019 و 2018 في االيضاح )4-33(.

خالل السنة، سجلت المجموعة مكاسب أخرى بمبلغ 12.8 مليون ريال سعودي بشأن العوض اإلضافي الذي تم االتفاق عليه مع المشتري.

أكوا جوس الكتريك إيسلتمي في أي يونيتم ساناي في أي تياكرت أيه. أس.  2 33
بتاريخ 16 ديسمبر 2018، استحوذ بعض المساهمين في الشركة )ويشار إليهم فيما بعد بـ »الجهة المستحوذة«( على حصة فعلية قدرها 30% في شركة 
تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، وهي شركة أكوا جوس الكتريك إيسلتمي في أي يونيتم ساناي في أي تيكارت أيه. أس. )»أكوا جوس««( بالقيمة العادلة. 
وكجزء من الصفقة، أبرمت الجهة المستحوذة اتفاقية مشروع مشترك، وبموجبها يجب اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة المعنية  التي تؤثر في الغالب 
باتخاذ  المتعلقة  القرارات  األنشطة على  تشتمل هذه  المستحوذة.  والجهة  المجموعة  قبل  بشكل مشترك من  أكوا جوس  بشكل جوهري على عائدات 
القرارات التشغيلية والرأسمالية، وتعيين كبار موظفي اإلدارة، ومقدمي الخدمات اآلخرين، والقرارات المتعلقة باإلضافات الراسمالية لمرافق المحطات 
الكهربائية، والقرارات المتعلقة بترتيبات التمويل، والقرارات المتعلقة بتشغيل وصيانة المحطات الكهربائية واختيار الموردين، والقرارات اليومية المتعلقة 

بتوريد الغاز ومبيعات الطاقة التي تؤثر على عائدات أكوا جوس.

وبالتالي، فقدت المجموعة السيطرة على أكوا جوس، وتوقفت عن توحيد صافي الموجودات وقامت بإثبات خسارة قدرها 672.0 مليون ريال سعودي. 
إضافة إلى ذلك، وبتاريخ اتفاقية المشروع المشترك، تم تقدير القيمة العادلة لحصة الملكية المتبقية للمجموعة وقدرها 70% في أكوا جوس ال شيء 
من قبل المجموعة وبدأت اإلدارة بالمحاسبة عن أكوا جوس وفقاً لطريقة حقوق الملكية طبقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 11 – الترتيبات 

المشتركة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(



ق-238

العمليات المتوقفة )تتمة(   -33
فيما يلي ملخصاً للخسارة المثبتة بشأن فقدان السيطرة:

31 ديسمبر 2018

)390,813(القيمة الدفترية لصافي المطلوبات التي تم التوقف عن إثباتها

-القيمة العادلة للعوض المستلم

)390,813(

141,330خسائر تحويل عمالت أجنبية متراكمة معاد تدوريها إلى الربح أو الخسارة من الدخل الشامل اآلخر

47,711احتياطي تغطية المخاطر المتراكم المعاد تدويره إلى الربح أو الخسارة من الدخل الشامل اآلخر

873,726مطلوبات إضافية تم التعهد بها عند فقدان السيطرة

671,954 إجمالي الخسائر المثبتة عند فقدان السيطرة

إضافة إلى ما تقدم، قامت المجموعة بتوحيد خسائر قدرها 1,038.6 مليون ريال سعودي حتى 16 ديسمبر 2018، أي من تاريخ االستثمار األولي في أكوا 
جوس. تم اإلفصاح عن نتائج أكوا جوس للسنوات 2019 و 2018 في االيضاح )4-33(.

أكوا باور سي اف اكراد بي في  بارك إي أيه دي  3 33
بتاريخ 14 ديسمبر 2019، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء مع مشتري طرف ثالث بشأن بيع حصتها بالكامل في أكوا باور سي اف كاراد بي في  بارك 

إي أيه دي )»كاراد«(. لم يتم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بعملية البيع كما في 10 سبتمبر 2020.

 كما في 10 سبتمبر 2020، بلغت الموجودات والمطلوبات واالحتياطيات األخرى المتعلقة بشركة كراد 499.6 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 
475.4 مليون ريال سعودي(، و433.4 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 373.0 مليون ريال سعودي(، و 1.9 مليون ريال سعودي )2019: 16.1 
مليون ريال سعودي( على التوالي. سجلت المجموعة خسارة قدرها 21.9 مليون ريال سعودي من هذا البيع الذي تم احتسابه كموجودات معدة للبيع في 

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

تم اإلفصاح عن نتائج كاراد للسنوات 2020 و 2019 و 2018 في االيضاح )4-33(.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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ت 2020 و2019 و2018:
سنوا

ت المتوقفة لل
ي بيان نتائج العمليا

فيما يل

ضاح
إي

س
أكوا جو

أكواباور 
للطاقة 

المتجددة 
ضة

القاب

كاراد
اإلجمالي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2020

2019
2018

2020
2019

2018
2020

2019
2018

2020
2019

2018

إيرادات
-

-
686,492

-
372,471

267,657
63,004

65,989
68,631

63,004
438,460

1,022,780

ف العمليات
تكالي

-
-

)748,339(
-

)94,563(
)60,306(

)18,337(
)27,177(

)24,058(
)18,337(

)121,740(
)832,703(

تكلفة تطوير ومبالغ مشطوبة أخرى
-

-
-

-
-

)11,953(
-

-
-

-
-

)11,953(

ف عمومية وإدارية
صاري

م
-

-
)19,033(

-
)71,722(

)73,144(
)5,501(

)7,082(
)7,107(

)5,501(
)78,804(

)99,284(

صافي نتائج شركات مستثمر 
صة في 

الح
فيها تتم المحاسبة عنها وفًقا لطريقة 

حقوق الملكية
-

-
-

-
659

)7,049(
-

-
-

-
659

)7,049(

دخل عمليات أخرى
-

-
-

-
16,225

9,367
-

-
-

-
16,225

9,367

إيرادات أخرى
-

-
7,476

-
19,786

12,890
-

-
35

-
19,786

20,401

ضرار مستردة
ضات أ

تعوي
-

-
129,535

-
-

-
-

-
-

-
-

129,535

صافي*
خسارة تحويل عمالت أجنبية، 

-
-

)887,055(
-

)2,147(
)11,403(

6,548
)2,429(

6,163
6,548

)4,576(
)892,295(

صافي
أعباء مالية، 

-
-

)243,265(
-

)240,137(
)171,106(

)20,936(
)25,152(

)29,934(
)20,936(

)265,289(
)444,305(

ضريبة مستردة/ )محملة(
-

-
235,704

-
)4,734(

2,328
4,183

140
4,183

)4,734(
238,172

)خسارة(/ ربح السنة المنتهية في 31 
ديسمبر

-
-

)838,485(
-

)4,162(
) 42,719(

28,961
4,149

13,870
28,961

)13(
)867,334(

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال
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ضاح
إي

س
أكوا جو

أكواباور 
للطاقة 

المتجددة 
ضة

القاب

كاراد
اإلجمالي

مكاسب/ )خسائر( تم إثباتها نتيجة 
فقدان السيطرة

 1-33
و2-33

-
-

)671,954(
12,776

554,358
-

)21,939(
-

-
)9,163(

554,358
)671,954(

الربح/ )الخسارة( من العمليات المتوقفة، 
بما في ذلك الربح/ )الخسارة( المثبتة 
نتيجة فقدان السيطرة على شركة تابعة

-
-

)1,510,439(
12,776

550,196
)42,719(

7,022
4,149

13,870
19,798

554,345
)1,539,288(

الربح/ )الخسارة( المتعلق بـ:

المساهمين في الشركة األم
-

-
)1,510,439(

12,776
538,239

)25,174(
2,949

1,667
5,825

15,725
539,906

)1,529,788(

حقوق الملكية غير المسيطرة
-

-
-

-
11,957

)17,545(
4,073

2,482
8,045

4,073
14,439

)9,500(

-
-

-
12,776

550,196
)42,719(

7,022
4,149

13,870
19,798

554,345
)1,539,288(

ربح/ )خسارة( السهم
0.02

0.86
)2.58(

صافي( يشمل خسارة تحويل العمالت األجنبية غير المحققة بمبلغ ال شيء )2019: ال شيء، 2018: 
اجمالي خسارة تحويل عمالت أجنبية )

  *

887.1 مليون ريال سعودي(.
 

ها
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شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال
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التعهدات وااللتزامات المحتملة   		
كما في 31 ديسمبر 2020، كان لدى المجموعة التزامات محتملة قائمة على شكل خطابات ضمان وضمانات مشتركة صادرة بشأن التسهيالت البنكية 
لشركات المشاريع وضمانات أداء قدرها 11.3 مليار ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 10.6 مليار ريال سعودي و31 ديسمبر 2018: 9.0 مليار ريال 

سعودي(. يشتمل الرصيد أيضاً على حصة المجموعة في التزامات الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

فيما يلي تحلياًل لاللتزامات المحتملة كما بتاريخ إعداد القوائم المالية:

كما في
31 ديسمبر 2020

كما في
31 ديسمبر 2019

كما في
31 ديسمبر 2018

3,803,0492,923,6791,666,704ضمانات بشأن قروض مرحلية أو اعتمادات مستندية

7,541,8117,647,6657,339,355سندات واعتمادات مستندية وتعهدات والتزامات محتملة أخرى

11,344,86010,571,3449,006,059

في إحدى الشركات التابعة للمجموعة، وهي الشركة المركزية لتوليد الكهرباء، طالب مورد الوقود )»مصفاة البترول األردنية«( بمبلغ قدره 582.4 مليون 
ريال سعودي )2019: 554.7 مليون ريال سعودي؛ 2018: 527.0 مليون ريال سعودي؛ 2017: 504.9 مليون ريال سعودي( كعمولة على تأخر سداد فواتير 
الوقود الشهرية. تنص اتفاقية توريد الوقود المبرمة مع المورد على أنه يحق للمورد الحصول على عمولة نتيجة التأخر في سداد الفواتير غير المسددة 
وذلك بعد 45 يوًما من تاريخ الفاتورة. ومع ذلك، فإن المادة )13-3( من اتفاقية توريد الوقود تنص أيًضا على أن الشركة المركزية لتوليد الكهرباء غير 
مسؤولة عن عدم األداء بموجب اتفاقية توريد الوقود، وأنها ال تعتبر متأخرة في السداد وذلك بالقدر الذي يكون فيه عدم األداء أو التأخر في السداد ناتج 
عن الجهة المشترية )»الشركة الوطنية للكهرباء«(. ونظًرا ألن التأخر في سداد مدفوعات الوقود للموّرد ناتج عن التأخر في استالم إيرادات الوقود من 
الشركة الوطنية للكهرباء، فإن المورد، بموجب العقد، ليس لديه أي أساس للمطالبة بأي عمولة تأخير من الشركة المركزية لتوليد الكهرباء. وعليه، ترى 
اإلدارة ومستشارها القانوني المستقل بأنه وفًقا لشروط اتفاقية توريد الوقود الموقعة بين المورد والشركة المركزية لتوليد الكهرباء، فإن المورد ليس لديه 

أي أساس تعاقدي للمطالبة بهذه المبالغ. وبالتالي، لم يجنب أي مخصص لها في هذه القوائم الموحدة المالية.

إضافة الى ذلك، هناك بعض الشركات التابعة والمشاريع المشتركة للمجموعة في خالف مع المقاولين فيما يتعلق بتعويضات األضرار. وقد تم إحالة 
المسألة إلى التحكيم ومن المحتمل أن يكون الحكم في صالح الشركتين. وبالتالي، لم يتم إثبات أي مخصصات أو موجودات في هذه القوائم المالية 

الموحدة.

القطاعات التشغيلية   		
تبين للمجموعة أن لجنة اإلدارة، برئاسة الرئيس التنفيذي، هي صانع القرار الرئيسي للقطاعات التشغيلية وذلك وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 8: 

»القطاعات التشغيلية«

خالل السنة، قامت المجموعة بتعديل القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها بما يتماشى مع التغيير في المعلومات المقدمة بانتظام إلى صانع القرار 
الرئيسي للقطاعات التشغيلية والتي تتضمن معلومات منفصلة عن نتائج أنشطة الطاقة المتجددة وكذلك أعمال تحلية المياه الحرارية مجتمعة. يتم 
استخدام هذه المعلومات التخاذ قرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها لكل قطاع ولتقييم األداء القطاعي. تنسب اإليرادات إلى كل قطاع تشغيلي 

بناًء على نوع المحطات أو المعدات، التي يتم الحصول منها على اإليرادات.

)الخسارة(  الدخل/  المجموعة  تراقب  القيمة والمصاريف األخرى. كما  العمليات قبل االنخفاض في  القطاع على دخل  لربح  المجموعة  يستند قياس 
المعدلة للسنة من العمليات المستمرة لكل قطاع تشغيلي. ال يتم رفع تقارير عن مطلوبات القطاعات إلى صانع القرار الرئيسي للقطاعات التشغيلية على 

أساس قطاعي، وبالتالي ال يتم اإلفصاح عنها.

إن السياسات المحاسبية للقطاعات التشغيلية هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة في اإليضاح )3(. تم استبعاد جميع المعامالت بين 
شركات المجموعة ضمن القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها، بشكل مناسب. لم تكن هناك مبيعات بين القطاعات خالل السنة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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فيما يلي تفاصيل القطاعات التشغيلية التي يتم رفع تقارير بشأنها:

التحلية الحرارية وبالتناضح العكسي

يشير مصطلح التحلية الحرارية إلى محطات الطاقة والمياه التي تستخدم الوقود األحفوري )النفط والفحم والغاز( 
كمصدر رئيسي للوقود لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه بينما تشير تحلية المياه إلى محطات تحلية المياه بالتناضح 

العكسي. يشمل القطاع جميع المراحل األربعة لدورة عمل القطاع التشغيلي )أي التطوير واالستثمار والتشغيل 
والتحسينات(. وتشمل هذه المحطات محطات توليد الطاقة المستقلة، ومحطات تحلية المياه بالتناضح العكسي 

المستقلة.

 مصادر الطاقة المتجددة
يعتبر قطاع الطاقة المتجددة قطاع األعمال األسرع نمًوا في المجموعة. ويشمل ذلك خط أعمال المجموعة الذي 

يتكون من المحطات الكهروضوئية ومحطات الطاقة الشمسية المركزة ومحطات الرياح. يشمل القطاع جميع المراحل 
األربعة لدورة عمل القطاع التشغيلي )أي التطوير واالستثمار والتشغيل والتحسينات(.

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

المؤشرات الرئيسية حسب القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها

إجمالي الموجودات

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

22,036,06522,898,27516,638,323)أ( محطة تحلية حرارية وبالتناضح العكسي

12,590,03912,640,73114,133,466)ب( مصادر الطاقة المتجددة

527,921901,147355,212)ج( أخرى

35,154,02536,440,15331,127,001اإلجمالي

1,168,5741,281,1305,040,161موجودات شركات غير موزعة

36,322,59937,721,28336,167,162إجمالي الموجودات

خالل عام 2020، تم تسجيل مخصصات انخفاض في القيمة بمبلغ 137.4 مليون ريال سعودي في قطاع التشغيل الحراري وتحلية المياه )2019: 880.2 
مليون ريال سعودي ، 2018: 556.4 مليون ريال سعودي(.

اإليرادات

 2,821,521 3,267,423 3,986,292)أ( محطة تحلية حرارية وبالتناضح العكسي

 387,010 816,650823,453 )ب( مصادر الطاقة المتجددة

 19,302 26,16924,123 )ج( أخرى

 3,227,833 4,829,1114,114,999 إجمالي اإليرادات

 دخل العمليات قبل خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى

1,947,4801,698,0381,894,190)أ( محطة تحلية حرارية وبالتناضح العكسي

348,163464,788208,966)ب( مصادر الطاقة المتجددة

25,62523,50019,173)ج( أخرى

2,321,2682,186,3262,122,329اإلجمالي

إيرادات )تكاليف( شركات غير موزعة

)373,816()398,482()417,398(مصروفات عمومية وادارية

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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1,947,4801,698,0381,894,190)أ( محطة تحلية حرارية وبالتناضح العكسي

)12,026()25,380()23,598(االستهالك واالطفاء

-)1,875()14,349(مصروفات إعادة هيكلة

83,06781,50881,860إيرادات تشغيلية أخرى

1,948,9901,842,0971,818,347إجمالي دخل العمليات قبل خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى

صافي الدخل / )الخسارة( القطاع

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020ايضاح

1,579,9271,450,6901,549,614)أ( محطة تحلية حرارية وبالتناضح العكسي

)122,631(134,85093,558)ب( مصادر الطاقة المتجددة

25,81923,49519,148)ج( أخرى

1,740,5961,567,7431,446,131إجمالي

التسوية مع ربح السنة من العمليات المستمرة

)373,816()398,482()422,344(مصروفات عمومية وادارية

)556,437()880,203()137,485(28انخفاض قيمة الشركات التابعة

--)30,000(7-1-4االنخفاض في قيمة الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

-)32,791()100,511(20-3مخصص الزكاة والضرائب على ربوط السنة السابقة

--)52,500(28-3مساهمة المسؤولية االجتماعية للشركات

21,000-)80,867(11-4مخصص / )عكس( تكلفة تطوير المشروع

-)24,456()28,500(22 )ز( و30-1مخصص / خصم على المستحق من طرف ذي عالقة

--2724,651كسب من إعادة قياس الخيارات

--)9,734(22 )أ(تأثير الخصم على القرض من شركة تابعة للمساهمين

-)1,875()9,403(تكاليف إعادة الهيكلة *

--279,603كسب من التخلص من بوارج

)12,026()25,380()105,808(4 )ج(االهالك واإلطفاء**

83,06781,50881,860الدخل التشغيلي اآلخر

32,26578,66259,530مصدر دخل آخر

)25,868()26,744()13,281(المصاريف المالية وخسائر الصرف ، صافي

-)12,244()17,160(الزكاة ورسوم الضرائب

882,589325,738640,374ربح السنة عن العمليات المستمرة
* التكاليف المتعلقة بإعادة هيكلة أعمال المجموعة إلى مصفوفة تصميم تنظيمي جديد في إطار هيكل إقليمي جديد ساري المفعول خالل عام 2020. 

تتعلق التكاليف برسوم االستشارات المهنية.

** يشمل رسوم استهالك إضافية بقيمة 82.2 مليون ريال سعودي في عام 2020 بسبب تعديل العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات لبعض األصول. 
أنظر إيضاح4 )ج(.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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التركز الجغرافي

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

 اإليرادات 
من العمليات 

المستمرة 
والغير مستمرة

الممتلكات 
واآلالت 
والمعدات

202020192018202020192018

2,253,5491,513,9851,310,2929,831,2788,773,9031,479,361المملكة العربية السعودية

791,958799,814742,477570,190716,9111,560,199 ُعمان

608,561681,349694,1942,193,6762,401,0652,815,202 األردن

394,711592,518293,83555,35017,4471,118,309 المغرب

1,323,216--44,710234,473229,223 جنوب أفريقيا

600,859579,432224,65864,65359,83056,293االمارات العربية المتحدة

197,767151,888755,93417,19313,221360,893باقي دول العالم

4,892,1154,553,4594,250,61312,732,34011,982,3778,713,473

معلومات عن العمالء الرئيسيين

خالل الفترة، يشّكل 3 عمالء )2019: 3 و 2018: 2( بشكل فردي أكثر من 10% من إيرادات المجموعة. كانت أرقام اإليرادات ذات الصلة لهؤالء العمالء 
الرئيسيين، والتي قد تختلف هويتها حسب الفترة، على النحو التالي:

إيرادات

202020192018

1,154,863648,271694,216العميل أ

608,561546,180603,113 العميل ب

-497,605586,062 العميل ج

تتعلق اإليرادات من هؤالء العمالء بالتحلية الحرارية وبالتناضح العكسي ومصادر الطاقة المتجددة والقطاعات التشغيلية التي تم رفع تقارير بشأنها.

إدارة المخاطر    		
العموالت  أسعار  ومخاطر  العادلة  القيمة  ومخاطر  العمالت  تشمل مخاطر  )التي  السوق  مختلفة: مخاطر  مالية  لمخاطر  المجموعة  نشاطات  تتعرض 
الخاصة بالتدفقات النقدية ومخاطر السعر( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ 
باألسواق المالية والسعي للحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا. وفيما يلي ملخص 

بأهم أنواع المخاطر:

مخاطر االئتمان  1 36
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تقوم المجموعة بإدارة 

مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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يوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة والمتعلقة ببنود قائمة المركز المالي الموحدة.

كما فيإيضاح
31 ديسمبر 2020

كما في
31 ديسمبر 2019

كما في
31 ديسمبر 2018

832,0002,797,6485,497,422األرصدة لدى البنوك

810,928,90810,574,2369,331,619مدينو عقود اإليجار التمويلي

111,305,0771,210,8351,201,629المدينون التجاريون

13,273--21القيمة العادلة للمشتقات

832,319845,414828,500 22مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

11516,748886,497328,514-3أرصدة التأمين المدينة

46,72041,50841,748الموجودات المالية األخرى

14,461,77216,356,13817,242,705

األرصدة لدى البنوك

إن مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنوك تعتبر محدودة حيث أنه هذه األرصدة محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.

مدينو عقود اإليجار التمويلي

وفقاً  المشترية  الجهة  من  السعودية  العربية  والمملكة  المغرب  في  للمجموعة  التابعة  للشركات  المستحقة  المبالغ  التمويلي  اإليجار  مدينو عقود  يمثل 
التفاقيات شراء الطاقة.  وتعتبر مخاطر االئتمان المصاحبة لمديني عقود اإليجار التمويلي محدودة نظراً لخطاب الدعم الحكومي والتصنيف االئتماني 

الجيد للجهة المشترية.

المدينون التجاريون

إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية يتأثر بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل. وفيما يلي تحلياًل لتركزات 
مخاطر االئتمان حسب الدولة:

كما في
31 ديسمبر 2020

كما في
31 ديسمبر 2019

كما في
31 ديسمبر 2018

627,087517,760531,430المملكة األردنية الهاشمية )ضمان حكومي(

178,064193,52656,978 سلطنة عمان )ضمان حكومي(

165,958173,665227,644 المغرب )خطاب دعم حكومي(

54,077-- جنوب افريقيا )ضمان حكومي(

196,371155,02896,580 المملكة العربية السعودية

137,469168,989229,578اإلمارات العربية المتحدة

1281,8675,342أخرى

1,305,0771,210,8351,201,629

إن العمالء في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة يتعاملون مع المجموعة منذ عدة سنوات ولم تتكبد المجموعة سابًقا أي انخفاض 
جوهري في القيمة بشأن األرصدة لديهم. عليه، تم تصنيف هذه األرصدة المستحقة من العمالء بأنها ذات جودة ائتمانية عالية وأن مخاطر االئتمان 

بشأنها محدودة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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فيما يلي بيان بأعمار الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى التي لم تنخفض قيمتها كما بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة:

كما في
31 ديسمبر 2020

كما في
31 ديسمبر 2019

كما في
31 ديسمبر 2018

597,309747,094836,752غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

135,77475,15435,392متأخرة السداد من 1-90 يوماً

571,994388,587329,485أكثر من 90 يوماً

1,305,0771,210,8351,201,629

تعتقد اإلدارة أن المبالغ غير المنخفضة القيمة والمتأخرة السداد ألكثر من 90 يوماً ال تزال قابلة للتحصيل بالكامل، بناء على الخبرة السابقة وطريقة 
خسائر االئتمان المتوقعة التي تتضمن إجراء تحليل شامل لمخاطر االئتمان، بما في ذلك التصنيفات االئتمانية للعمالء إذا كانت متاحة.

كانت الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة بشأن الذمم المدينة التجارية خالل السنة على النحو التالي:

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2020

للسنة المنتهية في
 31 ديسمبر 2019

للسنة المنتهية في
 31 ديسمبر 2018

31,65764,33471,402الرصيد االفتتاحي

13,656)15,464()2,862()عكس قيد( خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة

)20,724()9,248(-المبالغ المشطوبة

-)7,965(-بنود تم التوقف عن إثباتها نتيجة فقدان السيطرة

28,79531,65764,334الرصيد الختامي

المشتقات

يتم تخصيص المشتقات كأدوات لتغطية المخاطر وتعكس التغير اإليجابي في القيمة العادلة لعقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات أسعار العموالت. 
يتم إبرام هذه العقود مع بنوك أو مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني جيد ومن ثم فإنه من المتوقع أن تكون مخاطر االئتمان منخفضة.

 أرصدة التأمين المدينة

يمثل هذا البند القيمة القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمين. تقدر المبالغ القابلة لالسترداد من شركات إعادة التامين بطريقة مماثلة لمخصص 
المطالبات تحت التسوية أو المطالبات المسددة المتعلقة بوثائق التامين الصادرة عن شركات إعادة التامين وطبقاً لعقود إعادة التأمين ذات العالقة.

التأمين  باور إلعادة  أكوا  الكبيرة، تقوم شركة  التأمين  الناتج عن مطالبات  المالي  التعرض  التأمين األخرى، من أجل تقليل  كما هو الحال مع شركات 
بإبرام ترتيبات مع األطراف األخرى ألغراض إعادة  العادية  بالكامل للمجموعة( خالل دورة األعمال  تابعة مملوكة  المحدودة )»أكوا-ري«، وهي شركة 
التأمين. توفر ترتيبات إعادة التأمين هذه تنويًعا أكبر لألعمال، وتسمح لإلدارة بالتحكم في التعرض للخسائر المحتملة الناتجة عن المخاطر الكبيرة، 
وتوفر قدرة إضافية على النمو. تتم إعادة التأمين بموجب ترتيبات اختيارية. اعتباًرا من 30 يوليو 2019، تحتفظ أكوا باور بأحد عناصر الخطر في برنامج 

إعادة التأمين على الممتلكات بحد أقصى 1.5 مليون دوالر أمريكي لكل مشروع لكل حدث وإجماالً لفترة الوثيقة ذات الصلة لبعض المشاريع.

لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم أكوا-ري بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين. تتعامل أكوا ري فقط مع 
معيدي التأمين من ذوي التصنيف األدنى من ستاندرد آند بورز -أ )»أ ناقص«( أو ما يعادله من وكاالت التصنيف األخرى.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
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المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة والموجودات المالية األخرى

تتضمن الموجودات المالية األخرى توزيعات األرباح المدينة والدفعات المقدمة على حساب االستثمارات والدفعات المقدمة للموظفين والذمم المدينة 
األخرى. إن مخاطر االئتمان المتعلقة بأرصدة الجهات ذات العالقة محدودة نظراً لقوة المركز المالي للجهات ذات العالقة. ال توجد هناك مخاطر ائتمان 
بشأن الدفعات المقدمة على حساب االستثمارات والدفعات المقدمة للموظفين. كما أن مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية األخرى غير جوهرية 

وتتوقع المجموعة استردادها بالكامل بالقيمة الدفترية المسجلة لها.

تركز مخاطر االئتمان

فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه، لم تحدد اإلدارة أي تركزات هامة لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية.

مخاطر السيولة  2 36
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. تنشأ مخاطر السيولة عن عدم 
القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له. وتتمثل طريقة المجموعة في إدارة السيولة في التأكد، قدر المستطاع، من توفر 
السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حين استحقاقها، في ظل كل من الظروف العادية أو الظروف الصعبة، وذلك بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو االضرار 

بسمعة المجموعة. عليه، تتأكد المجموعة من توفر التسهيالت البنكية الكافية في كافة األوقات.

كانت نسبة األصول المتداولة للمجموعة إلى المطلوبات المتداولة )»النسبة الحالية«( في 31 ديسمبر 2020 أقل من واحد ، ويرجع ذلك أساًسا إلى 
التخفيض في األصول المتداولة على حساب توزيعات األرباح النقدية المدفوعة في عام 2020 بمبلغ 1,000.0 مليون ريال سعودي مع زيادة في المطلوبات 
المتداولة بشكل رئيسي بسبب إعادة تصنيف قرض طويل األجل بمبلغ 1,155.0 مليون ريال سعودي من مطلوبات غير متداولة الى مطلوبات متداولة 
)راجع إيضاح 15-2(. باإلضافة إلى ذلك ، زادت المطلوبات المتداولة بسبب رصيد التوزيعات المستحقة الدفع 800.0 مليون ريال سعودي في نهاية 
العام. باستثناء رصيد القرض الذي سيعاد تصنيفه إلى مطلوبات غير متداولة في الفترة التقرير التالية، واألرباح المستحقة الدفع ، كانت النسبة الحالية 

أعلى من واحد.

 كما في 31 ديسمبر 2020 ، كان لدى المجموعة مبلغ 1,642 مليون ريال سعودي متبقي غير مسحوبة من تسهيل مرابحة الشركات المتجدد وغيرها من 
التسهيالت المتجددة.

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

التدفقات النقدية التعاقدية

اإلجماليالقيمة الدفتريةكما في 31 ديسمبر 2020
بدون تاريخ 

استحقاق 
محدد

0 إلى -12 
شهًرا

5-1
 سنوات

أكثر من 5 
سنوات

المطلوبات المالية غير المشتقة

--375,792-364,847375,792تسهيالت قصيرة األجل

2,017,8289,047,86016,794,349-18,465,10427,860,037قروض وتسهيالت ألجل

1,621,1191,675,713823,66734,832139,866677,348 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

---4,506,1334,506,1334,506,133 مطلوبات مالية أخرى

24,957,20334,417,6755,329,8002,428,4529,187,72617,471,697

 المطلوبات المالية المشتقة

مقايضات أسعار عموالت وعقود 
صرف أجنبي آجلة مستخدمة لتغطية 

المخاطر
710,373938,709-104,387394,943439,379

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
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 كما في 31 ديسمبر 2019

المطلوبات المالية غير المشتقة

--457,545-444,218457,545تسهيالت قصيرة األجل

3,371,5768,049,26016,018,914-19,752,17327,439,750قروض وتسهيالت ألجل

880,166907,478781,0354,55218,208103,683 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

---4,037,9194,037,9194,037,919مطلوبات مالية أخرى

25,114,47632,842,6924,818,9543,833,6738,067,46816,122,597

المطلوبات المالية المشتقة

مقايضات أسعار عموالت وعقود صرف أجنبي 
52,720245,663147,824-338,325446,207آجلة مستخدمة لتغطية المخاطر

التدفقات 
النقدية 
التعاقدية

بدون تاريخ اإلجماليالقيمة الدفتريةكما في 31 ديسمبر 2018
0 إلى -12 شهًرااستحقاق محدد

5-1
 سنوات

أكثر من 5 
سنوات

المطلوبات المالية غير المشتقة

--637,510-618,942637,510تسهيالت قصيرة األجل

1,857,5328,322,07716,486,883-18,753,31926,666,492قروض وتسهيالت ألجل

4,66818,67085,844-81,176109,182 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

---4,843,8574,843,8574,843,857مطلوبات مالية أخرى

24,297,29432,257,0414,843,8572,499,7108,340,74716,572,727

 المطلوبات المالية المشتقة

مقايضات أسعار عموالت وعقود صرف أجنبي 
4,058148,375120,158-143,211272,591آجلة مستخدمة لتغطية المخاطر

إن التدفقات النقدية المتعلقة بالمشتقات والمفصح عنها في الجدول أعاله تمثل التدفقات النقدية غير المخصومة التعاقدية المتعلقة بالمطلوبات المالية 
المشتقة المقتناه ألغراض إدارة المخاطر والتي ال يتم انهاؤها عادة قبل تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن دفعات العمولة بشأن القروض المرتبطة بعمولة 
متغيرة المدرجة في الجدول أعاله تعكس أسعار العموالت اآلجلة السائدة في السوق بتاريخ إعداد القوائم المالية وقد تتغير هذه المبالغ بتغير أسعار 

العموالت السائدة في السوق.

مخاطر السوق   3 36
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار العمالت األجنبية وأسعار العموالت والتي تؤثر على دخل المجموعة 
أو التدفقات النقدية لها. وإلى حد ما تحصل شركات المشاريع الموحدة ضمن المجموعة على حماية بشأن التقلبات في أسعار الصرف والعموالت التي 
تتضمنها اتفاقيات شراء المياه والطاقة وذلك ألن التعرفة عادة ما تكون مسجلة بالعملة الوظيفية. إن هدف إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة 

التعرضات إلى مخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة والعمل على زيادة العائد.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية والشراكت التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(
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تستخدم المجموعة المشتقات إلدارة مخاطر السوق. ويتم إجراء كافة تلك المعامالت وفقاً لسياسات وإجراءات المجموعة. وبشكل عام، تقوم المجموعة 

بتطبيق محاسبة تغطية المخاطر إلدارة التقلبات في الربح أو الخسارة.

مخاطر العمالت األجنبية

تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت في حالة عدم وجود تطابق بين العمالت التي يتم تسجيل المبيعات والمشتريات والقروض بها والعملة الوظيفية 
المعنية لشركات المجموعة. وحيث أن معظم المعامالت مسجلة بالدوالر األمريكي، فإن مخاطر العمالت تعتبر محدودة ألن سعر الصرف بين الدوالر 
األمريكي والعملة الوظيفية المعنية مربوط وثابت. تنشا مخاطر العمالت بصورة رئيسة عن بعض اإليرادات والقروض المسجلة باليورو والدرهم المغربي 
والدوالر األمريكي والين الياباني حيث أن العملة الوظيفية مختلفة عن عملة األداة المالية. تقوم المجموعة بتغطية بعض التعرضات لمخاطر العمالت 
األجنبية من خالل استراتيجيات تغطية المخاطر، بما في ذلك استخدام األدوات المالية المشتقة. وفيما يلي بيان بالبيانات الكمية بشأن تعرض المجموعة 

لمخاطر العمالت الهامة:

بما يعادل آالف الرياالت السعودية

كما في 31 ديسمبر 2020
الين اليابانيدوالر أمريكيالدرهم المغربياليورو

141,318-3,826,8702,591,525قروض ومطلوبات مالية أخرى

--)3,001,992()3,874,007( مدينو عقود إيجار تمويلي

141,318-)410,467()47,137(صافي المركز

)53,898(-- أثر عقود الصرف األجنبي اآلجلة

87,420-)410,467()47,137(صافي التعرض للمخاطر

 كما في 31 ديسمبر 2019

قروض ومطلوبات مالية أخرى
3,619,0952,419,965-157,698

--)2,944,294()3,643,128(مدينو عقود إيجار تمويلي

157,698-)524,329()24,033(صافي المركز

)87,610(---أثر عقود الصرف األجنبي اآلجلة

70,088-)524,329()24,033(صافي التعرض للمخاطر

الين اليابانيدوالر أمريكيالدرهم المغربياليوروكما في 31 ديسمبر 2018

3,759,5431,962,260118,430181,531قروض ومطلوبات مالية أخرى

--)2,537,564()3,795,309(مدينو عقود إيجار تمويلي

118,430181,531)575,304()35,766(صافي المركز

)29,776(---أثر عقود الصرف األجنبي اآلجلة

118,430151,755)575,304()35,766( صافي التعرض للمخاطر
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 تحليل الحساسية

إن الزيادة )النقص( المحتملة بصورة معقولة في العمالت المعنية مقابل الريال السعودي، ما لم يحدد خالف ذلك، كما في 31 ديسمبر قد أثر على قياس 
األدوات المالية المسجلة بعملة أجنبية كما أثر على الربح أو الخسارة كما هو موضح أدناه. ويفترض التحليل أن كافة المتغيرات األخرى، خاصة أسعار 

العموالت، قد بقيت ثابتة ويتجاهل أي أثر للمبيعات والمشتريات المتوقعة:

األثر - )ربح( أو 
خسارة

النقصالزيادة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

2,357)2,357(اليورو )تغير بواقع %5(

20,523)20,523( الدرهم المغربي )تغير بواقع %5(

)4,371(4,371 الين الياباني )تغير بواقع %5(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1,202)1,202(اليورو )تغير بواقع %5(

26,216)26,216(الدرهم المغربي )تغير بواقع %5(

)3,504(3,504 الين الياباني )تغير بواقع %5(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

1,788)1,788(اليورو )تغير بواقع %5(

28,765)28,765( الدرهم المغربي )تغير بواقع %5(

)5,922(5,922 الدوالر أمريكي )تغير بواقع 5% مقابل اليورو(

)7,588(7,588الين الياباني )تغير بواقع %5(

 مخاطر أسعار العموالت:

تخضع  السوق.  في  السائدة  العموالت  أسعار  في  للتغيرات  نتيجة  المالية  األدوات  قيمة  تذبذب  عن  الناتجة  المخاطر  العموالت  أسعار  مخاطر  تمثل 
المجموعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن التدفقات النقدية المستقبلية لموجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة، بما في ذلك الودائع البنكية ومديني 
عقود اإليجار التمويلي والحسابات المكشوفة لدى البنوك والقروض ألجل والمبالغ المستحقة من/إلى الجهات ذات العالقة. تقوم المجموعة بتغطية 
مخاطر حساسية أسعار العموالت طويلة األجل من خالل استراتيجيات تغطية المخاطر، بما في ذلك استخدام األدوات المالية المشتقة ومراقبة أسعار 

العموالت السائدة في السوق بصورة منتظمة.

وفيما يلي بيان بأسعار العموالت على القروض والتسهيالت طويلة األجل المرتبطة بعمولة الخاصة بالمجموعة والمفصح عنها إلى إدارة المجموعة:

كما في
 31 ديسمبر 2020

كما في
31 ديسمبر 2019

كما في
31 ديسمبر 2018

المطلوبات المالية

14,661,14516,098,13414,639,088سعر عمولة ثابتة بما في ذلك المطلوبات التي ال تحمل أي عمولة

4,958,7553,654,0394,114,231 سعر عمولة عائمة

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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إدارة المخاطر )تتمة(  -36
مخاطر أسعار العموالت )تتمة(

ال تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية مرتبطة بعمولة ثابتة ومدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وعليه، 
لن يكون ألي تغير في أسعار العموالت بتاريخ إعداد القوائم المالية أي أثر على الربح أو الخسارة.

وفي حالة األدوات المالية المرتبطة بعمولة متغيرة، فإن التغير المحتمل المعقول بواقع 100 نقطة أساس في أسعار العموالت بتاريخ إعداد القوائم المالية 
كان من المفترض أن يزيد )ينقص( من حقوق الملكية والربح أو الخسارة بالمبالغ المبينة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، 

وخاصة أسعار صرف العمالت األجنبية:

حقوق الملكيةالربح أو الخسارة

-100 نقطة أساس+100 نقطة أساس-100 نقطة أساس+100 نقطة أساس

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

49,588)49,588(49,588)49,588(مطلوبات مالية بعمولة متغيرة

)38,713(38,713)38,713(38,713 مقايضات أسعار عموالت

10,875)10,875(10,875)10,875( صافي الحساسية

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

39,565)39,565(39,565)39,565(مطلوبات مالية بعمولة متغيرة

)35,567(35,567)35,567(35,567مقايضات أسعار عموالت

3,998)3,998(3,998)3,998( صافي الحساسية

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

41,142)41,142(41,142)41,142(مطلوبات مالية بعمولة متغيرة

)29,517(29,517)29,517(29,517مقايضات أسعار عموالت

11,625)11,625(11,625)11,625(صافي الحساسية

القيمة العادلة لألدوات المالية   		
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق 

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

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

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

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

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(   -37
عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تقوم المجموعة باستخدام بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر المستطاع. يتم تصنيف القيمة العادلة 

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

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

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

يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة 
العادلة. وال يتضمن ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب 

بشكل معقول القيمة العادلة.

القيمة العادلة

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1القيمة الدفترية

كما في 31 ديسمبر 2020

المطلوبات المالية

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

19,110,926-19,619,9003,648,43915,462,487 قروض وتسهيالت طويلة األجل

 كما في 31 ديسمبر 2019

المطلوبات المالية

338,325-338,325-338,325القيمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطية المخاطر

20,076,781-19,752,1733,327,22516,749,556قروض وتسهيالت طويلة األجل

كما في 31 ديسمبر 2018

الموجودات المالية

13,273-13,273-13,273القيمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطية المخاطر

المطلوبات المالية

143,211-143,211-143,211القيمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطية المخاطر

18,638,070-18,753,3192,883,88015,754,190قروض وتسهيالت طويلة األجل
تم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى بأنها تقارب القيمة الدفترية نظراً إلعادة تسعيرها المتكرر أو طبيعتها طويلة األجل.

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

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(    -37
طرق التقويم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة

نوع العالقة طريقة التقييم المدخالت الهامة غير 
القابلة للمالحظة

العالقة بين المدخالت الهامة 
غير القابلة للمالحظة وقياس 

القيمة العادلة
مشتقات مستخدمة 

لتغطية المخاطر*
قروض بنكية **

التدفقات النقدية المخصومة: تأخذ طريقة التقويم بعين االعتبار الحالية 
للدفعات المتوقعة أو المقبوضات المخصومة باستخدام معدل الخصم 

المعدل بالمخاطر أو معدل الخصم السائد في السوق المطبق على أحدث 
معاملة قابلة للمقارنة.

ال ينطبق ال ينطبق

مشتقات تجارية*
تمثل المشتقات التجارية الخيارات التي يتم تقويمها بالطرق الداخلية 

بالشركة والتي يتم بموجبها تحديد القيمة العادلة من خالل طرق التقويم التي 
تستند إلى التدفقات النقدية المخصومة وتتضمن خصم لقاء عدم القدرة 

على التسويق وعوامل خاصة بالمشاريع تمثل المبالغ التي تبين للمجموعة أن 
المتعاملين في السوق سيأخذونها بعين االعتبار عند تسعير هذه األدوات.

 السعات المتعاقد 
عليها ومعدل الخصم 

المعدل بالمخاطر

إن القيمة العادلة المقدرة قد 
تزيد أو تنقص إذا:

 اختلفت السعات الفعلية عن 
السعات المتعاقد عليها، أو

 كان معدل الخصم المعدل 
بالمخاطر مرتفعاً أو منخفضاً.

تم قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة.  *

تم قياس القيمة العادلة لهذه األدوات المالية لغرض اإلفصاح فقط.  **

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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المؤشرات المالية المستخدمة في إعداد التقارير المالية   		
يتمثل الهدف من هذا اإليضاح في عرض المؤشرات المالية الرئيسية، في حالة عدم اإلفصاح عنها بالفعل، المستخدمة من قبل المجموعة باإلضافة إلى 

تسويتها مع المبالغ اإلجمالية الواردة في القوائم المالية الموحدة.

تحليل صافي القروض  1 38

موحدةالمشاريعالسندات شركات
شركات مستثمر فيها 

يتم المحاسبة عنها وفقًا 
لطريقة حقوق الملكية

كما في 31 ديسمبر 2020
القروض مع حق الرجوع:

753,314866,944-113,630القروض والتسهيالت طويلة األجل

 مطلوبات أخرى )إيضاح 1-22 
)ب((

1,451,026

)78,803( ناقصاً: نقدية وشبه نقدية

 رصيد النقدية بعد خصم 
القروض مع حق الرجوع

2,239,167

 القروض بدون حق الرجوع:

3,006,32515,746,63118,752,95642,149,822-القروض والتسهيالت طويلة األجل

364,847944,752 زائًدا: التسهيالت قصيرة األجل

)2,011,778()753,865( ناقصاً: نقدية وشبه نقدية

صافي القروض بدون حق الرجوع
18,363,93841,082,796

 كما في 31 ديسمبر 2019
القروض مع حق الرجوع:

1,825,8871,827,012-1,125القروض والتسهيالت طويلة األجل

 مطلوبات أخرى )إيضاح 1-22 
781,035)ب((

)1,829,206(ناقصاً: نقدية وشبه نقدية

رصيد النقدية بعد خصم 

القروض مع حق الرجوع

778,841

القروض بدون حق الرجوع:

3,002,61714,922,54417,925,16135,143,064-القروض والتسهيالت طويلة األجل

444,218926,454زائًدا: التسهيالت قصيرة األجل

)1,659,203()969,109(ناقصاً: نقدية وشبه نقدية

17,400,27034,410,315صافي القروض بدون حق الرجوع

كما في 31 ديسمبر 2018
القروض مع حق الرجوع:

-3,185,1133,197,350-12,237القروض والتسهيالت طويلة األجل

-)4,469,875(ناقصاً: نقدية وشبه نقدية

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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موحدةالمشاريعالسندات شركات
شركات مستثمر فيها 

يتم المحاسبة عنها وفقًا 
لطريقة حقوق الملكية

رصيد النقدية بعد خصم القروض 
-)1,272,525(مع حق الرجوع

القروض بدون حق الرجوع:

187,5002,999,12912,369,34015,555,96923,883,236القروض والتسهيالت طويلة األجل

618,942618,9422,874,540--زائًدا: التسهيالت قصيرة األجل

)534,376()1,028,390( ناقصاً: نقدية وشبه نقدية

 صافي القروض بدون حق 
15,146,52126,223,400الرجوع

صافي حقوق الملكية الملموسة  2 38
يعرف صافي حقوق الملكية الملموسة، طبقاً لما هو محدد من قبل إدارة المجموعة، بأنه إجمالي حقوق المساهمين بالمجموعة باستثناء االحتياطيات 
للشركات  اآلخر  الشامل  الدخل  في  والحصة  األجنبية  العمالت  ترجمة  واحتياطي  النقدية  التدفقات  مخاطر  تغطية  احتياطي  تتضمن  )التي  األخرى 
المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية والخسائر االكتوارية واألخرى، انظر إيضاح 13-2، ويخصم منها القيمة الدفترية 
للشهرة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة بتاريخ إعداد القوائم المالية. يوضح الجدول أدناه صافي حقوق الملكية الملموسة الخاصة بالمجموعة 

)طبقاً لما هو محدد من قبل اإلدارة(:

كما في
 31 ديسمبر 2020

كما في
31 ديسمبر 2019

كما في
31 ديسمبر 2018

7,400,15510,605,37711,074,157إجمالي حقوق الملكية

2,798,4191,361,236717,900احتياطيات أخرى

10,198,57411,966,61311,792,057إجمالي حقوق الملكية باستثناء االحتياطيات األخرى

)2,014,320()2,004,811()1,997,311(ناقصاً: شهرة

8,201,2639,961,8029,777,737صافي حقوق الملكية الملموسة

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

المؤشرات المالية المستخدمة في إعداد التقارير المالية )تتمة(   -38
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ي إعداد التقارير المالية )تتمة(
ستخدمة ف

ت المالية الم
شرا

المؤ
 -3838
 3

 
 

ق الملكية
طريقة حقو

هرية المملوكة للمجموعة ب
شاريع( الجو

ت الم
شراك

شتركة )
ت الم

ستثمارا
ت المالية لإل

شركة المشروعالمعلوما

الشركة المستثمر فيها التي 
يتم المحاسبة عنها بطريقة 
ك 

حقوق الملكية والتي تمتل
ضاح 7(

صة في المشروع )إي
ح

الموجودات غير 
المتداولة

النقدية ومعادالت 
النقد

موجودات متداولة 
أخرى

صيرة 
ض ق

قرو
األجل

مطلوبات متداولة 
أخرى

ض طويلة 
قرو

األجل
مطلوبات غير 
متداولة أخرى

االيرادات
صافي الربح 

)الخسارة(

31 ديسمبر 2020

شركة الجبيل للمياه 
والطاقة

س جي إيه مرافق 
شركة ا

ضة
القاب

8,264,444
133,938

412,637
)555,272(

)404,594(
)5,608,219(

)486,511(
1,121,073

337,700

شركة الشعيبة للمياه 
والكهرباء

الشركة السعودية الماليزية 
للمياه والكهرباء المحدودة

5,933,677
154,903

189,584
)433,559(

)198,957(
)2,772,127(

)689,045(
1,051,478

297,603

 شركة مشروع توسعة 
الشعيبة

الشركة السعودية الماليزية 
للمياه والكهرباء المحدودة

621,199
9,605

28,136
)43,036(

)30,136(
)293,243(

)129,841(
152,964

28,138

شركة الشقيق للمياه 
والكهرباء

شركة الشقيق الدولية للمياه 
والكهرباء المحدودة

5,089,424
4,457

175,525
)312,986(

)64,980(
)2,813,351(

)919,025(
777,459

180,830

شركة هجر إلنتاج 
الكهرباء

شركة القرية االستثمارية
8,926,424

196,993
137,392

)287,367(
)466,136(

)5,470,494(
)811,067(

999,845
26,159

 31 ديسمبر 2019

شركة الجبيل للمياه 
والطاقة

س جي إيه مرافق 
شركة ا

ضة
القاب

8,759,353
134,944

305,189
)521,143(

)353,980(
)6,163,491(

)259,623(
1,145,857

260,023

شركة الشعيبة للمياه 
والكهرباء

الشركة السعودية الماليزية 
للمياه والكهرباء المحدودة

6,160,305
188,969

217,010
)492,200(

)230,109(
)3,105,636(

)695,561(
1,050,563

306,103

 شركة مشروع توسعة 
الشعيبة

الشركة السعودية الماليزية 
للمياه والكهرباء المحدودة

646,992
11,184

24,289
)40,453(

)27,764(
)335,816(

)128,159(
143,277

21,436

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال
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شركة المشروع

الشركة المستثمر فيها التي 
يتم المحاسبة عنها بطريقة 
ك 

حقوق الملكية والتي تمتل
ضاح 7(

صة في المشروع )إي
ح

الموجودات غير 
المتداولة

النقدية ومعادالت 
النقد

موجودات متداولة 
أخرى

صيرة 
ض ق

قرو
األجل

مطلوبات متداولة 
أخرى

ض طويلة 
قرو

األجل
مطلوبات غير 
متداولة أخرى

االيرادات
صافي الربح 

)الخسارة(

شركة الشقيق للمياه 
والكهرباء

شركة الشقيق الدولية للمياه 
والكهرباء المحدودة

5,235,697
5,602

208,015
)134,427(

)243,747(
)3,270,882(

)624,252(
696,989

135,674

شركة هجر إلنتاج 
الكهرباء

شركة القرية االستثمارية
9,196,818

34,564
260,952

)278,537(
)258,806(

)5,757,862(
)742,525(

963,974
15,042

31 ديسمبر 2018

شركة الجبيل للمياه 
والطاقة

س جي إيه مرافق 
شركة ا

ضة
القاب

9,175,645
183,812

140,151
)492,465(

)200,877(
)6,684,634(

)121,108(
1,163,075

312,200

شركة الشعيبة للمياه 
والكهرباء

الشركة السعودية الماليزية 
للمياه والكهرباء المحدودة

6,343,750
565,845

198,000
)457,057(

)301,431(
)3,598,847(

)682,055(
1,097,151

362,059

 شركة مشروع توسعة 
الشعيبة

الشركة السعودية الماليزية 
للمياه والكهرباء المحدودة

673,317
23,002

26,326
-

)36,803(
)413,738(

)123,366(
148,868

30,090

شركة الشقيق للمياه 
والكهرباء

شركة الشقيق الدولية للمياه 
والكهرباء المحدودة

5,388,981
6,118

150,781
)256,029(

)151,767(
)3,405,309(

)614,291(
798,700

189,541

شركة هجر إلنتاج 
الكهرباء

شركة القرية االستثمارية
9,369,841

110,212
348,636

)343,684(
)172,990(

)5,950,979(
)644,186(

829,829
16,234

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال

ي إعداد التقارير المالية )تتمة(
ستخدمة ف

ت المالية الم
شرا

المؤ
 -38
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التطورات الهامة األخرى خالل السنة   		

استجابة لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد )»كوفيد-19«( منذ أوائل عام   1 39
2020 وانتشاره في جميع أنحاء العالم والذي تسبب في حدوث اضطرابات لألعمال 
واألنشطة االقتصادية، اتخذت اإلدارة بشلك استباقي سلسلة من اإلجراءات، بما 
في ذلك إنشاء لجنة كوفيد-19 لمراقبة تأثير الوباء واتخاذ اإلجراءات االحترازية 
والعالجية، حسب الضرورة، لتقليل أي آثار سلبية على المجموعة ولضمان صحة 

وسالمة موظفيها والجهات المعنية بها.
 خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، قامت اإلدارة بتقييم التأثير العام لكوفيد-19 على العمليات واألعمال التجارية الخاصة بالمجموعة، وأخذت 
بعين االعتبار مجموعة من العوامل بما في ذلك التأثيرات على سلسلة اإلمداد، والطاقة التشغيلية/ التوليد لمحطاتها، والتكاليف اإلضافية في سلسلة 
اإلمداد، وصحة الموظفين وسالمتهم. وبناًء على هذا التقييم، لم يلزم إجراء تعديالت جوهرية في هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2020، فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه بخالف ذلك )انظر إيضاح 15-3(. لكن في ضوء عدم التأكد المستمر، قد يترتب عن أي تغيير مستقبلي 
في االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات و/ أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في الفترات المستقبلية. ستواصل 

اإلدارة تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية التي قد تؤثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والمركز المالي للمجموعة.

وافق مجلس إدارة المجموعة على متابعة الوصول الى أسواق الدين وأسواق   2 39
رأس المال وقد قامت اإلدارة بتعيين مستشارين خاصين لتنفيذ اإلجراءات الالزمة.

األحداث الالحقة   		
خالل شهر فبراير 2021، دخلت إحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل للمجموعة في اتفاقية إعادة تمويل بموجبها سيتم استبدال التسهيالت الحالية 
بمزيج من تسهيالت تجارية جديدة وطرح خاص. إعادة التمويل ليس له أي تأثير على النتائج الموحدة للمجموعة والمركز المالي كما هو مذكور في هذه 

القوائم المالية الموحدة.

إضافة الى ذلك وبعد نهاية السنة، قامت المجموعة وفقاً لطبيعة نشاطها بإبرام اتفاقيات متعددة أو تجري التفاوض بشأنها. ال تتوقع اإلدارة أن يكون لهذه 
االتفاقيات أي أثر جوهري على المركز المالي الموحد للمجموعة ونتائجها بتاريخ إعداد القوائم المالية.

أرقام المقارنة   		
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترات السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالية. فيما يلي ملخًصا بعمليات التصنيف:

عمليات إعادة كما ورد سابًقا البنود
التصنيف

كما ورد في هذه القوائم 
المالية

موجودات غير متداولة

11,982,377)54,394(12,036,771ممتلكات وآالت ومعدات

2,004,81154,3942,059,205موجودات غير ملموسة

الموجودات المتداولة

2,953,802)46,218(3,000,020مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون

714,19219,964734,156مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

مطلوبات غير متداولة

129,827)46,218(176,045 إيرادات مؤجلة

المطلوبات المتداولة

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(
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عمليات إعادة كما ورد سابًقا البنود
التصنيف

كما ورد في هذه القوائم 
المالية

19,96419,964- مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

)2,028,804()102,916()1,925,888(التكاليف التشغيلية

)880,203(39,268)919,471(خسارة هبوط القيمة ومصاريف أخرى، صافي

)617,747(63,648)681,395(مصروفات عمومية وإدارية 

باإلضافة إلى ما ورد أعاله، تم إعادة تصنيف التغييرات في صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي لعام 2019 بمبلغ 306.9 مليون ريال سعودي 
)2018: 302.3 مليون ريال سعودي( من التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية إلى التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية في قائمة التدفقات 

النقدية الموحدة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

أرقام المقارنة )تتمة(   -41
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شاريع

ت الم
اك

شر
ى ل

ت األخر
علوما

ت المالية والم
علوما

الم
ف عنها إلى المعلومات المستخدمة في توحيد قوائم 

صاح عنها في الجدول أدناه حسب المنطقة الجغرافية. تستند المعلومات التي تم الكش
صة بأكوا باور تم اإلف

صة بشركات المشاريع الرئيسية الخا
ان المعلومات المالية وغيرها الخا

المجموعة )قد يكون للقوائم المالية المراجعة لكل شركة تعديالت معينة( وقبل أي تعديل أو استبعاد على مستوى المجموعة:

المركز المالي
األداء المالي

المركز النقدي

الدولة
التقنية

  عدد المشاريع

 الموجودات 
المتداولة

 الموجودات غير 
المتداولة

المطلوبات 
المتداولة

المطلوبات غير 
المتداولة

حقوق الملكية
اإليرادات

دخل العمليات
صافي الدخل

النقدية وشبه 
النقدية

31 ديسمبر 2020

المملكة العربية 
السعودية

الطاقة والمياه التقليدية، 
ضح 

الطاقة المتجددة، التنا
العكسي

13
2,828,180

51,870,110
)4,623,662(

)37,685,496(
12,389,132

6,974,988
4,245,875

1,615,642
951,026

 سلطنة عمان
الطاقة والمياه التقليدية، 

ضح العكسي
التنا

9
2,989,871

10,301,409
)3,488,897(

)9,591,491(
210,892

2,666,632
488,122

)128,409(
293,167

 االمارات العربية 
المتحدة

الطاقة التقليدية، الطاقة 
المتجددة

6
1,277,280

19,058,655
)872,066(

)23,352,190(
)3,888,321(

110,679
)114(

)22,791(
837,354

 المملكة األردنية 
الهاشمية

الطاقة التقليدية، الطاقة 
المتجددة

7
839,725

2,736,753
)829,348(

)2,456,044(
291,086

692,932
282,093

78,604
95,892

 المغرب
الطاقة المتجددة

7
909,510

10,450,014
)1,979,466(

)9,621,281(
)241,223(

485,904
161,301

)94,805(
259,160

صر
 م

الطاقة المتجددة
3

39,498
676,740

)86,830(
)706,078(

)76,670(
94,566

53,913
)45,929(

28,422

 البحرين
الطاقة والمياه التقليدية

1
23,698

2,896,963
)120,130(

)2,980,347(
)179,816(

-
-

-
9,969

 تركيا
الطاقة التقليدية

1
372,922

1,682,839
)803,665(

)1,959,713(
)707,617(

784,292
21,590

)604,298(
158,932

 جنوب أفريقيا
الطاقة المتجددة

1
246,043

1,180,921
)133,834(

)1,312,422(
)19,292(

203, 435
123,092

15,364
167,785

 أخرى
الطاقة المتجددة

1
42,655

182,105
)14,081(

)113,957(
96,722

21,769
23,612

9,049
15,603

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال
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المركز المالي
األداء المالي

المركز النقدي

49 
9,569,382

101,036,509
)12,951,979(

)89,779,019(
7,874,893

12,035,197
5,399,484

822,427
2,817,310

 31 ديسمبر 2019

المملكة العربية 
السعودية

الطاقة والمياه التقليدية، 
ضح 

الطاقة المتجددة، التنا
العكسي

13
2,715,486

51,960,743
)4,806,336(

)37,181,375(
12,688,518

6,398,303
3,396,089

833,666
606,996

 سلطنة عمان
الطاقة والمياه التقليدية، 

ضح العكسي
التنا

9
2,110,768

10,860,170
)2,339,772(

)9,953,888(
677,278

2,190,064
572,121

28,551
371,888

االمارات العربية 
المتحدة

الطاقة التقليدية، الطاقة 
المتجددة

4
991,190

9,946,710
)588,408(

)11,883,842(
)1,534,350(

73,375
62,331

11,787
742,898

المملكة األردنية 
الهاشمية

الطاقة التقليدية، الطاقة 
المتجددة

8
919,683

2,963,039
)988,099(

)2,502,328(
392,295

704,243
411,834

151,302
203,761

 المغرب
الطاقة المتجددة

7
782,275

10,067,811
)2,682,405(

)8,326,390(
)158,709(

586,544
321,100

)142,595(
325,662

صر
 م

الطاقة المتجددة
3

45,430
702,107

)221,008(
)536,241(

)9,712(
26,597

14,550
372

29,846

 البحرين
الطاقة والمياه التقليدية

1
57,418

1,596,127
)323,943(

)1,377,354(
)47,752(

-
-

-
37,502

 تركيا
الطاقة التقليدية

1
409,580

1,998,175
)169,381(

)3,076,486(
)838,112(

687,171
)72,645(

)648,220(
115,005

 جنوب أفريقيا
الطاقة المتجددة

1
68,057

1, 254,534
)123,614(

)929,647(
269,330

234,473
151,300

18,351
12,396

 أخرى
الطاقة المتجددة

1
53,040

465,767
)42,381(

)394,638(
81,788

65,992
38,814

4,280
50,624

48 
8,152,927

91,815,183
)12,285,347(

)76,162,189(
11,520,574

10,966,762
4,895,494

257,494
2,496,578

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال

شاريع )تتمة(
ت الم

شراك
ت األخرى ل

ت المالية والمعلوما
المعلوما
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المركز المالي
األداء المالي

المركز النقدي

الدولة
التقنية

  عدد المشاريع

 الموجودات 
المتداولة

 الموجودات غير 
المتداولة

المطلوبات 
المتداولة

المطلوبات غير 
المتداولة

حقوق الملكية
اإليرادات

دخل العمليات
صافي الدخل

النقدية وشبه 
النقدية

31 ديسمبر 2018

المملكة العربية 
السعودية

الطاقة والمياه التقليدية، 
الطاقة المتجددة

12
3,197,383

51,898,358
)4,413,660(

)37,288,114(
13,393,967

6,613,442
3,520,607

1,272,365
1,057,170

 سلطنة عمان
الطاقة والمياه التقليدية، 

ضح العكسي
التنا

7
696,767

10,105,904
)3,004,001(

)6,780,636(
1,018,034

989,270
285,029

)162,754(
202,245

 االمارات العربية 
المتحدة

الطاقة التقليدية، الطاقة 
المتجددة

2
104,850

4,840,509
)170,181(

)4,603,431(
171,747

76,436
61,941

13,490
31,225

 المملكة األردنية 
الهاشمية

الطاقة التقليدية، الطاقة 
المتجددة

8
793,630

2,793,378
)1,202,202(

)1,592,275(
792,531

683,162
175,884

29,758
)220,237(

المغرب
الطاقة المتجددة

7
1,018,393

10,229,213
)2,013,436(

)9,407,192(
)173,022(

287,998
134,364

)220,429(
316,808

صر
 م

الطاقة المتجددة
3

63,931
190,735

)81,878(
)176,819(

)4,031(
-

)208(
)699(

62,338

 تركيا
الطاقة التقليدية

1
133,277

2,526,947
)743,772(

)2,213,400(
)296,948(

686,492
)23,221(

)1,232,856(
16,687

 جنوب أفريقيا
الطاقة المتجددة

1
59,033

1,255,764
)109,417(

)919,036(
286,344

228,370
116,688

1,030
7,965

 أخرى
الطاقة المتجددة

1
30,519

484,495
)28,880(

)414,464(
71,670

69,458
33,472

1,060
28,292

42 
6,097,783

84,325,303
)11,767,427(

)63,395,367(
15,260,292

9,634,628
4,304,556

)299,035(
1,502,493

ضح العكسي
التقنية، الطاقة التقليدية، المياه التقليدية، الطاقة والمياه التقليدية، الطاقة المتجددة، التنا

ها
ت التابعة ل

شراك
طاقة الدولية وال

شركة أعمال المياه وال
سعودية(

همة 
سا

شركة م
(

ت حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
ضاحا

إي
سمبر 2020

ي 31 دي
هية ف

سنة المنت
لل

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
)اكفة المبالغ بآال

شاريع )تتمة(
ت الم

شراك
ت األخرى ل

ت المالية والمعلوما
المعلوما
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اعتماد القوائم المالية الموحدة   		
تمت الموافقة واعتماد إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 14 أبريل 2021 )الموافق 2 رمضان 1442هـ(.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(


