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  مراجع المستقل التقرير 
  أكواباورشركة  إلى مساهمي

  ) سعودية مساهمة(شركة 
  

  مراجعة القوائم المالية الموحدةحول تقرير 
  

  الرأي 
 ملت ، والتي تش)" المجموعة" (لها  التابعة  والشركات  مساهمة سعودية)    شركة(  أكواباور  لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة

، وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية  ٢٠٢٢  ديسمبر  ٣١قائمة المركز المالي الموحدة كما في    على
، بما في ذلك الموحدة  القوائم الماليةبالموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة  

  .الهامةسات المحاسبية ملخص للسيا
  

 ٣١الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في    كافة النواحيمن    ،بعدلتظهر  ن القوائم المالية الموحدة المرفقة  أ في رأينا،  
ً أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ    ،٢٠٢٢  ديسمبر للمعايير الدولية للتقرير المالي   وفقا

  .راجعين والمحاسبينالهيئة السعودية للم المعتمدة من واإلصدارات األخرىوالمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، 
  

  أساس الرأي
ً   مراجعتناتمت   مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها  إن  .  المعتمدة في المملكة العربية السعودية  مراجعةالدولية للمعايير  لل  وفقا

المراجع   الموحدةحول  في قسم مسؤوليات  المالية  القوائم  المجموعة  إننا    في تقريرنا.  مراجعة  ً مستقلون عن    الدولي   للميثاق  وفقا
الصلة    ي ذ المعتمد في المملكة العربية السعودية  )الدولية  االستقالل  معايير  ذلك  في(بما  المهنيين    حاسبينللمسلوك وآداب المهنة  ل

ً األخرى  بمسؤولياتنا األخالقية لتزمناأننا اكما . بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة أن أدلة المراجعة التي  باعتقادنا . الميثاق ذلكل وفقا
  .إلبداء رأينا لتوفير أساسومالئمة حصلنا عليها كافية 

  
  األمور الرئيسة للمراجعة 

األمور الرئيسة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية  ن  إ
،  حولهارأي المراجع  وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين  .  الموحدة للفترة الحالية

  .فيما يلي وصف لكل أمر من األمور الرئيسة للمراجعة وكيفية معالجته .في تلك األمور نقدم رأياً منفصالً وال 
  

لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم وصفها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما في ذلك  
جوهرية في القوائم تحريفات  . عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقويمنا لمخاطر وجود  األمورما يتعلق بهذه  

ً   األمورن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة  المالية الموحدة. إ  لرأينا في المراجعة   أدناه، توفر أساسا
  عن القوائم المالية الموحدة المرفقة. 

   



 

 

 
 
 
 

 
  تقرير المراجع المستقل 

  شركة أكواباور إلى مساهمي
  (تتمة) (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة) للمراجعةاألمور الرئيسة 

  
    معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا كيفية  األمور الرئيسة للمراجعة 

 التمويلي اإليجار عقود فيفي قيمة الموجودات غير المالية وإعادة قياس صافي االستثمار  االنخفاض ) ١
  

  "التمويلي اإليجار عقود  في  االستثمار"صافي أو "الممتلكات واآلالت والمعدات" و " الشهرة" الموجودات غير المالية من  تتكون
لطريقة حقوق    أو  التابعة،سواء المقتناة مباشرة أو من خالل الشركات   الشركات المستثمر فيها والتي يتم المحاسبة عنها وفقاً 

  بينما مؤشرات االنخفاض في القيمة،    تحديد  حالفي    أو  اختبار الشهرة سنويًا للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها،  يتم.  الملكية
إذا كانت هناك مؤشرات دالة على    يتم انخفاض محتمل في القيمة  للتحقق من وجود  المالية األخرى  اختبار الموجودات غير 

االنخفاض في القيمة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التعديالت على اتفاقيات شراء الطاقة المعنية سواء فيما يتعلق 
  عند   أساس  بشكل  القياس  إلعادةتخضع عقود اإليجار التمويلي    فترة ترتيبات الشراء المعنية.  بالمعدالت التعاقدية طويلة األجل أو

أو تغيير    ،اإليجار  لعقدغير القابلة لإللغاء    الفترة  على  ريتغي   وجودحال    فيأو    ،اإليجار  عقد  فترة  تعديل  أو  ،اإليجار  عقد  تعديل
  . المتغيرة الدفعات عليه تعتمد الذي   معدلالاألساسي أو   المؤشرالتغييرات على  أو  ،المضمونة غير التقديرية المتبقية القيمة  على

    االنخفاض في قيمة الشهرة    )أ
بلغت القيمة الدفترية للشهرة في    ، ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١في    كما

للمجموعة   المالية  وبناًء   ١٬٩٢٥القوائم  مليون لایر سعودي. 
اإلدارة   لمجلسعلى تقييم انخفاض قيمة الشهرة السنوي، تبين  

. استند هذا االستنتاج إلى لشهرةا  قيمة  في  انخفاضال يوجد    أنه
 إبداء  اإلدارة  مجلسالذي تطلب من    االستخدام  قيدنموذج القيمة  

المستقبلية   هامةأحكام   النقدية  والتدفقات  الخصم  معدل  بشأن 
  المعنية.

 
النموذج على أحدث الخطط المالية والتدفقات النقدية التي    اعتمد

  المشاريع المعنية.  ألعمارالفترة المتوقعة    مدار  علىتم تقديرها  
 
نظًرا لألحكام والتقديرات   رئيسي  مراجعة  أمرهذا  اعتبرنا    لقد

التأكد   وعدم  لالسترداد  القابلة  القيمة  لتحديد  المطلوبة  الهامة 
  المالزم للتوقعات واالفتراضات المعنية. 

 
) حول القوائم المالية الموحدة ٣اإليضاح (  إلى  الرجوع  يرجى 

لالطالع على السياسة المحاسبية الهامة المتعلقة باالنخفاض في 
) بشأن  ١-٦) و (٤قيمة الموجودات غير المالية، واإليضاح (

المتعلقة  الهامة  المحاسبية  واألحكام  واالفتراضات  التقديرات 
 باالنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية. 

  :يلي ما بها  قمنا التي اإلجراءات تتضمن
 
مال  ،التقييم  منهجية  تقييم  . أ مدى  ذلك  في    معدالت   ءمةبما 

  المستخدمة،   الخصم
 

  في   بما  الرئيسية،  االفتراضات  معقولية  مدى  من  التحقق  .ب
  النقدية؛ التدفقات وتوقعات الخصم معدالت ذلك
 

  مطابقة ب   قمنا  المتوقعة،  النقدية  التدفقات  توقعات من    ولعينة  .ج
 الميزانيات   مثل  الداعمة  األدلة  مع  المدخالت  بيانات 

  . الميزانيات هذه معقولية مدى في والنظر المعتمدة
 

   



 
 
 
 
 
 

  تقرير المراجع المستقل 
  شركة أكواباور إلى مساهمي

  (تتمة) (شركة مساهمة سعودية)
  
  

  (تتمة) األمور الرئيسة للمراجعة
  

 معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا   كيفية  األمور الرئيسة للمراجعة 
والمعدات    انخفاض  ) ب واآلالت  الممتلكات   وإعادةقيمة 

 عقود اإليجار التمويلي في االستثمار صافيقياس 
 

المالي    ، ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١في    كما المركز  قائمة  تشتمل 
بقيمة  ومعدات  وآالت  ممتلكات  على  للمجموعة  الموحدة 

عق  ١٠٬١٠٦ في  استثمار  وصافي  سعودي،  لایر    د ومليون 
بمبلغ   تمويلي  بالنسبة   ١١٬٨٨٠إيجار  سعودي.  لایر  مليون 

حدد حيث  الموجودات  تلك  مؤشرات   مجلس  لبعض  اإلدارة 
اإلدارة باحتساب القيمة القابلة    مجلس  االنخفاض في القيمة، قام 

  لالسترداد لهذه الموجودات.
 
مليون لایر   ١٢١٬٦تم إثبات خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ   

والتي تعود إلى    تتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات  سعودي
  .التابعة الشركات إحدى

 
بلة لالسترداد في الغالب استناًدا إلى عمليات تحديد القيم القا  تم

التدفقات النقدية   نماذجباستخدام    االستخدام  قيداحتساب القيمة  
المخصومة. استندت النماذج إلى أحدث خطة مالية وتضمنت 
فترات التوقع على مدى فترة اتفاقيات شراء الطاقة / اتفاقيات 

لألصل االقتصادي  العمر  أو  والمياه  الطاقة    سب(ح  شراء 
  ). االقتضاء

 
  لها   الدفترية  القيمة  استرداد  المتوقع  من  التي  للموجودات  بالنسبة

  لالسترداد   القابلة  القيمة  تحديد  تم   الموجودات،  بيع  خالل  من
  تحديد   تم.  البيع  تكلفة  ناقًصا  العادلة   القيمة  طريقة  أساس  على

 الملزمة،  الشروط  أو  الثنائية  العقود  أساس  على  العادلة  القيمة
  .االقتضاء حسب

  
إعادة قياس عقود اإليجار التمويلي إلى التدفقات النقدية    يستند

بشكل    دعقو  التفاقياتوفقاً    المعدلة تتضمن  والتي  اإليجار 
ثابتة، ودفعات عقود إيجار متغيرة تعتمد على   دفعاتأساسي  
المؤجر   ضمانالمعدل،    واالمؤشر   إلى  المقدم  المتبقية  القيمة 
  عقد اإليجار.   فيوفقا لسعر الفائدة الضمني  مخصوما

  
 الهامة  للتقديرات  نظًرا  رئيسي  مراجعة  أمر  هذا  اعتبرنا  لقد

 التأكد  وعدم  لالسترداد  القابلة  القيمة  تحديد  عند  المتضمنة
 المدخالت   تضمنت.  المعنية  واالفتراضات  للتوقعات  المالزم

  :يلي ما  لالسترداد  القابلة للقيمة الرئيسية
 يحقق  أن   خاللها  يتوقع  التي  الفترات  خالل  النقدية  التدفقات -

  والتعرفة؛ اإلنتاج حجم  ذلك في بما نقدية تدفقات األصل
  . الضريبة قبل ما خصم معدالت -
 

) حول القوائم المالية الموحدة  ٣اإليضاح (  إلى  الرجوع  يرجى
في   االنخفاض  بشأن  الهامة  المحاسبية  السياسة  على  لالطالع 

) بشأن التقديرات  ٤قيمة الموجودات غير المالية، واإليضاح (
الهامة المتعلقة باالنخفاض   واالفتراضات واألحكام المحاسبية 

) واإليضاح  المالية،  غير  الموجودات  قيمة  بشأن٥في   ( 
) واإليضاح  والمعدات  واآلالت  بشأن  ٨الممتلكات    صافي ) 

  .التمويليفي عقود اإليجار  االستثمار

  على   القيمة  انخفاض  خسائر  على  مؤشرات  وجود  بتحليل  قمنا
  . للنقدية ةالمدر الوحدات مستوى

 
  انخفاض   مؤشرات  تحديد  فيها تم  التي  الموجودات  لتلك  بالنسبة
اإلدارة،   مجلس قبل  من  القيمة  انخفاض  اختبار  وإجراء  القيمة

 قمنا بإجراء ما يلي:
قمنا     )أ اختبارها،  تم  التي  للنقدية  المدرة  للوحدات  بالنسبة 

المستقبلية  النقدية  التدفقات  توقعات  أن  من  بالتحقق 
الموجودات  عن  الناتجة  تلك  مع  تتوافق  المخصومة 
كانت   وأنها  للنقدية  المدرة  الوحدات  هذه  في  المدرجة 
األجل  والخطط متوسطة  الميزانية  بيانات  أ)  متوافقة مع 

بعده األجل،  وما  طويلة  المجموعة  افتراضات  مع  )  ٢ا 
السابق،   السوق،  ٣األداء  توقعات  التشغيلي  ٤)  العمر   (

  المتوقع للموجودات.
 
  مجلسقمنا بإجراء تقييم، من خالل إجراء مقابالت مع    لقد  ) ب

ومراجعة تقرير اإلدارة المبني على آراء الخبراء    اإلدارة
  التي   عنيةالم  االفتراضات  وإثبات)،  ذلك  ينطبق  حيثما(

  اإلنتاج؛  وحجم السعر افتراضات إليها تستند
 
القيمة   لقد  ) ج انخفاض  التالية بشأن نموذج  باإلجراءات  قمنا 

  :مالئم هو  حسبما ،اإلدارة بمجلس الخاص
  ؛ المنطقية سالمتهو للنموذج الحسابية الدقة  اختبار ) ١
  الضريبة   قبل  ما  خصم  معدل  معقولية  مدى  تقييم ) ٢

 المعنية  االفتراضات  من  التحقق  خالل  من  المستخدم
  للمالحظة؛ القابلة السوق بيانات مقابل

  
القابلة    بالنسبة  )د القيمة  تحديد  تم  التي  الموجودات  لتلك 

لالسترداد لها باستخدام القيمة العادلة ناقًصا تكلفة البيع،  
وتقييم مدى    ةالمعني  للعقودقمنا بالتحقق من القيمة العادلة  

القابلة  السوق  بيانات  إلى  بالرجوع  البيع  تكلفة  معقولية 
  للمالحظة؛ 

 
الذي أخذ  مجلس اإلدارة  الخاص ب  الحساسية  تحليل  اختبار)  هـ

على   االفتراضات  في  التغيرات  تأثير  االعتبار  في 
  تقييم االنخفاض في القيمة؛ مخرجات

  
  جرى ما إذا  لعقود اإليجار التمويلي، قمنا بتقييم    بالنسبة  )  و

عقد اإليجار أو عمل تغييرات على    على   تعديل  أي   عمل
المعدل التي تستند    أوالدفعات الثابتة أو المؤشر األساسي  

  إليه الدفعات المتغيرة. 
 
كفاية    تقييم  )ي المالية    إفصاحاتمدى  القوائم  في  المجموعة 

الموحدة فيما يتعلق باالفتراضات الرئيسية التي تتأثر بها 
 بشكل كبير.  نتيجة اختبار االنخفاض في القيمة

   



 

 

 
  
  
  

  
  تقرير المراجع المستقل 

  شركة أكواباور إلى مساهمي
  (تتمة) (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة) األمور الرئيسة للمراجعة

 
  معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا   كيفية  األمور الرئيسة للمراجعة 

تغطية   اكتمال ) ٢ (بخالف  المشتقة  المالية  المطلوبات 
المالية    مخاطر األدوات  وتقييم  النقدية)  التدفقات 

  ٣و ٢المشتقة ضمن المستوى 

  

  
اإليضاح    مت  كما في  الموحدة  ٢١بيانه  المالية  القوائم    ، حول 

  التي (بما في ذلك الشركات المستثمر فيها    المجموعة  تستخدم
األدوات المالية   )الملكية  حقوق  لطريقة  وفقا  عنها  المحاسبة  يتم

لتغطية   الفائدة    التعرضالمشتقة  أسعار    وصرفلمخاطر 
القروض   لبعض  األجنبية  هذه    تتأهلعليها.    المتعاقدالعمالت 
. النقدية  للتدفقات  كتحوطاتاالدوات المالية المشتقة لتخصيصها  

في   بإثبات  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١كما  المجموعة  قامت   مبلغ ، 
  مشتقة   مالية  موجودات  كصافي   سعودي   لایر  مليون   ٩٢٢٬٩

  النقدية.  التدفقات بتحوطات تتعلق
  

المستثمر    نظًرا والشركات  التابعة  الشركات  من  الكبير  للعدد 
الملكية،   حقوق  لطريقة  وفقاً  عنها  المحاسبة  يتم  التي  فيها 

 مخاطرباإلضافة إلى عدد العقود التي أبرمتها المجموعة، هناك  
بما في   المشتقة،  المالية  األدوات  أن بعض  تتمثل في  مالزمة 
ذلك األدوات المدمجة ضمن أدوات أخرى، قد ال يتم تحديدها 

  وتسجيلها بشكل صحيح من قبل المجموعة.
 
  مخاطر تصنيف المطلوبات المالية المشتقة، بخالف تغطية    تم

النقدية، والبالغة   كأدوات   ٨٤٬٢التدفقات    مليون لایر سعودي 
موجودات مالية مشتقة ، وتم تصنيف  ٣مالية ضمن المستوى  

ضمن    ١٬٠٢٩  بمبلغ مالية  كأدوات  سعودي  لایر  مليون 
يمكن ٢المستوى   التي  األخرى  المالية  األدوات  . على عكس 

تأكيدها   يسهل  وبالتالي  بسهولة  مدخالتها  أو  قيمتها  مالحظة 
بسبب   موضوعية  أكثر  بطبيعته  التقييم  إن  مستقل،  بشكل 

قابلة  اس غير  مدخالت  و/أو  معقدة  تقييم  نماذج  إما  تخدام 
الرئيسية   المراجعة  أمور  هذا من  أن  نعتبر  لذلك،  للمالحظة. 
القيم  تقييم  عليهما  ينطوي  اللذين  والتعقيد  الموضوعية  بسبب 

  . ٣العادلة لألدوات المالية المشتقة ضمن المستوى 

  
  :التالية اإلجراءات بتنفيذ قمنا

 
 المجموعة  وعقود  وثائق  العينة،  أساس  على  فحصنا،  لقد  )أ

  .المشتقة المالية بالمطلوبات المتعلقة
  

تقييم    قمنا  ) ب نماذج  بشأن  التالية  اإلجراءات    مجلس بتنفيذ 
ضمن    اإلدارة مالية  أدوات  أنها  على  المصنفة  لألدوات 

  : ٣و ٢المستوى 
  احتساب النموذج وسالمته المنطقية؛  دقة اختبار .١
 أسعار   ومنحنيات  الخصم  معدالت  معقولية  مدى  تقييم .٢

من خالل التحقق من االفتراضات    ةالمستخدم  الفائدة
  المعنية مقابل بيانات السوق القابلة للمالحظة؛ 

  مثل  الداعمة  األدلة  مع  المدخالت  بيانات   مطابقة .٣
  في  والنظر  المشتراة  الكميات  توقعات  أو  الميزانيات

  لمشتقات ( والتوقعات  الميزانيات  هذه  معقولية  مدى
 )؛ السلع

مطابقة بيانات المدخالت مع عقود المشتقات المعنية  .٤
  (ألدوات تغطية التدفقات النقدية). 

 
  نهاية   في  المشتقة  المالية   لألدوات  تأكيد  على  حصلنا  لقد)  ج

  بتنفيذ   أو )  ذلك  ينطبق(حيثما    المقابلة  األطراف  من  السنة
  . االقتضاء حسب بديلة، إجراءات

 
  السنة   خالل  المبرمة  الهامة  واالتفاقيات  العقود  بمراجعة  مناق)  د

  . المحتملة المدمجة المشتقات لتحديد
 
  

  
   



 
 
 
 
 
 

  
  تقرير المراجع المستقل 

  شركة أكواباور إلى مساهمي
  (تتمة) (شركة مساهمة سعودية)

  
  ٢٠٢٢  لعام للمجموعةالمعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي 

السنوي   التقرير  المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في  القوائم المالية الموحدة    فيما عدا،  ٢٠٢٢  لعام  عةللمجموتشتمل 
التقرير   المسؤول عن المعلومات األخرى في تقريره السنوي. ومن المتوقع أن يكون  و اإلدارة ه  مجلسإن  الحسابات.    مراجع  وتقرير
  .الحسابات مراجع بعد تاريخ تقرير  لنا متوفر ٢٠٢٢لعام   للمجموعة السنوي

  
 نُبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي حولها. المعلومات األخرى، ولنالموحدة  ال يغطي رأينا حول القوائم المالية

 
الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تكون متاحة،   وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية

وعند القيام بذلك، يتم األخذ في الحسبان فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة،  
  هر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.  أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظ

  
  الموحدة القوائم المالية حولوالمكلفين بالحوكمة مجلس اإلدارة مسؤوليات 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في   وفقاً عادل،  بشكل  مسؤول عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها  مجلس اإلدارة  إن  
السعودية،   العربية  األخرى  والمعايير  المملكة  منواإلصدارات  السعودية    المعتمدة  والمحاسبينالهيئة  نظام   للمراجعين  وأحكام 

عداد قوائم مالية موحدة خالية من  إل ضرورية  مجلس اإلدارة  راها  ي ، وعن الرقابة الداخلية التي  للشركة  األساسي  نظاملاو  الشركات
  غش أو خطأ. ناتج عنتحريٍف جوهري 

  
الموحدة، فإن   المالية  القوائم  المجموعة على  م  تقويممسؤول عن  مجلس اإلدارة  عند إعداد  ً قدرة  العمل وفقا لمبدأ   االستمرار في 

االستمرارية في المحاسبة، ما  مبدأ  وتطبيق  االستمرارية،  مبدأ ، عن األمور ذات العالقة بهو مالئم ماحسب  ،اإلفصاحو  يةاالستمرار
  لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك. مجلس اإلدارة لدى لم تكن هناك نية 

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

  مراجعة القوائم المالية الموحدةحول المراجع  اتمسؤولي
غش أو    ناتج عنإذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري  فيما  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول  

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

كان بشكل معقول يمكن توقع   إذاي مجموعها،  بمفردها أو ف  ،يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية.  موجود
  على هذه القوائم المالية الموحدة. بناءً على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون ر أنها ستؤث

  
ونحافظ على  الحكم المهني    المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارسللمعايير الدولية للمراجعة    وفقاً وكجزء من المراجعة  

 :كما نقوم بـ . نزعة الشك المهني خالل المراجعة
  
الموحدة سواء  وتقويم  تحديد   • المالية  غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ  عن    ةكانت ناتجمخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم 

ويعد خطر   .داء رأيناإلبلتوفير أساس  ومالئمة  تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية  لمواجهة  إجراءات مراجعة  
عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو  

 الرقابة الداخلية.   جراءاتإل حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز
  

للظروف، وليس    وفقاً مالئمة  الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة   •
 للمجموعة. فاعلية الرقابة الداخلية  حول بغرض إبداء رأي 

   



 

 

  
  
  
  

  
  تقرير المراجع المستقل 

  شركة أكواباور إلى مساهمي
  (تتمة) (شركة مساهمة سعودية)

  
  مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

  
تقويم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بها  •

 مجلس اإلدارة. 
  
االستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها،  استنتاج مدى مالئمة تطبيق مجلس اإلدارة لمبدأ   •

فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على االستمرار في  
ن علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات  العمل وفقا لمبدأ االستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعي

 ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا
أو الظروف المستقبلية قد تؤدي    إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن األحداث 

 إلى توقف المجموعة االستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
  
ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة في، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، والعامتقويم العرض   •

 . عادالً ضاً تعبر عن المعامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عر
  
فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة،  مالئمة الحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة  •

رأي   الموحدةحول  إلبداء  المالية  واإلشراف  .  القوائم  التوجيه  عن  مسؤولون  ونظل    المجموعة.  حسابات  مراجعة وونحن 
  رأينا في المراجعة. ن عن ين الوحيديالمسؤول

  
للمراجعة، بما في ذلك    الهامةبالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج    -  من بين أمور أخرى   -  المكلفين بالحوكمة  نقوم بإبالغ 

  . مراجعتناخالل تم اكتشافها في الرقابة الداخلية هامة أي أوجه قصور 
  

بجميع  ونبلغهم  كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقاللية،  
 للقضاء المتخذة    بالتصرفات  نبلغهماالقتضاء،    عندالعالقات واألمور األخرى، التي قد يعتقد تأثيرها بشكل معقول على استقاللنا، و

  . المطبقة الوقائية التدابير أو التهديدات على
  

نحدد تلك األمور التي كانت لها األهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية فإننا  ومن األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة،  
ي تقريرنا ما لم يمنع نظام أو الئحة ونوضح هذه األمور ف.  األمور الرئيسة للمراجعةتعد هي  الموحدة للفترة الحالية، وبناًء على ذلك  
في تقريرنا بسبب أن التبعات   ال ينبغي اإلبالغ عنه  نرى أن األمر  -   في ظروف نادرة للغاية  -اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما  

  .من ذلك اإلبالغ المصلحة العامة -بشكل معقول  –تفوق  لإلبالغ عنهاالسلبية 
  

  للخدمات المهنيةعن إرنست ويونغ 
  
  
  
  
 

  رضا  إبراهيم أحمد
  قانوني  محاسب
  ) ٣٥٦( رقم ترخيص

  
  هـ ١٤٤٤شعبان  ٩: الرياض

  )  ٢٠٢٣مارس  ١(



   شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  شركة مساهمة سعودية مدرجة) (

   قائمة المركز المالي الموحدة
  يرد خالف ذلك)(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٤٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٩  

 
  في  كما  إيضاح 

  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١
  في  كما

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
    

     الموجودات 
     المتداولة غير  الموجودات 

  ١١٬٨١٥٬٧٢٨  ١٠٬١٠٥٬٧١٣  ٥  ومعدات  وآالت ممتلكات
  ١٬٩٩٧٬٤٣٠  ٢٬٠٢٨٬٨٣٠  ٦  ملموسة  غير موجودات

ً  عنها  المحاسبة يتم فيها مستثمر شركات    ٩٬٤٣٣٬١٩٩  ١٢٬٦٢٤٬٥١٨  ٧  الملكية  حقوق  لطريقة  وفقا
  ١٢٬٣٧٢٬٤٧٤  ١١٬٥٠١٬٨٤٢  ٨  تمويلي إيجار دوعق في  استثمار صافي
  ١٦٥٬٠٠٤  ١١٩٬٩٥٥  ٤-٢٠  ضريبة مؤجلة  أصل 
  ٤٥٬٥٤٠  ٩٢٤٬٥٣٧  ٢١  للمشتقات  العادلة  القيمة

  ٢١١٬٠٠٩  ٣٩٧٬٧٧٥  ٩  أخرى  موجودات
  ٣٦٬٠٤٠٬٣٨٤  ٣٧٬٧٠٣٬١٧٠   المتداولة  غير   الموجودات إجمالي 

    
     المتداولة  الموجودات 

  ٤٢٥٬٢٩٩  ٤٠٦٬٨٢٠  ١٠  بضاعة
  ٣٧٥٬٨٢١  ٣٧٨٬٤٨٦  ٨  تمويلي إيجار دوعق في  ستثمارا  صافي
  -  ١٠٦٬١٣١  ٢١  للمشتقات  العادلة  القيمة
  ٧٨٠٬٦٥٦  ٩٨٥٬١٢٠  ٢٢  عالقة  ذات  جهات   من مستحقة مبالغ

ً  مدفوعة ومصاريف  مدينون   ٢٬٩١٣٬٦١٧  ٣٬٢٢٧٬١٦٤  ١١  آخرون  ومدينون مقدما
  ٥٬١٧٢٬٩٢١  ٦٬٣٥٤٬٥٢٢  ١٢   البنوك لدى وأرصدة يةنقد
  ٩٬٦٦٨٬٣١٤  ١١٬٤٥٨٬٢٤٣  

  -  ١٣٩٬٩٦٣  ٣٣  للبيع معدة  موجودات

  ٩٬٦٦٨٬٣١٤  ١١٬٥٩٨٬٢٠٦   المتداولة  الموجودات إجمالي 

    
  الموجودات  إجمالي 

 ٤٥٬٧٠٨٬٦٩٨  ٤٩٬٣٠١٬٣٧٦  

    
 
 
 
 



   شركة أكوا باور والشركات التابعة لها 
  شركة مساهمة سعودية مدرجة) (

   قائمة المركز المالي الموحدة (تتمة)
  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٤٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٠  

  في  كما  إيضاح 
  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١

  في  كما
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١

     والمطلوبات   الملكية حقوق
     الملكية حقوق
     المساهمين  حقوق
  ٧٬١٣٤٬١٤٣  ٧٬١٣٤٬١٤٣  ١-١٣  المال  رأس

  ٥٬٣٣٥٬٨٩٣  ٥٬٣٣٥٬٨٩٣  ١-١٣  إصدار  عالوة
  ٧١٨٬٧٦٣  ٨٧٢٬٧٦٦   نظامي  احتياطي

  ١٬٣٠٧٬٨٢٦  ٢٬٠٨٠٬٨٥٣   مبقاة أرباح
  ٥٦٠٬٠٠٠  ٦٠٦٬٨١٣  ٤-١٣   مقترحة أرباح توزيعات

  ١٥٬٠٥٦٬٦٢٥  ١٦٬٠٣٠٬٤٦٨   األخرى  االحتياطيات قبل الشركة بمالكي  المتعلقة  الملكية حقوق
  ) ١٬٥٧٢٬٢٧٩(  ٢٬٦٢٩٬٤١٩  ٢-١٣  أخرى  احتياطيات

  ١٣٬٤٨٤٬٣٤٦  ١٨٬٦٥٩٬٨٨٧   الشركة بمالكي  المتعلقة  الملكية حقوق
  ٨٣٥٬٧٩٩  ١٬٣٦٨٬٥٠٧  ١٤  مسيطرة  غير  ملكية حقوق 

  ١٤٬٣٢٠٬١٤٥  ٢٠٬٠٢٨٬٣٩٤   الملكية  حقوق إجمالي 
     

   المطلوبات
     المتداولة  غير   المطلوبات

  ٢٢٬٨٥٦٬٧٥٣  ٢٢٬٣٣٢٬٦٧٨  ١٥  تمويل   وتسهيالت  األجل طويلة   قروض 
  ١٬٥٩٤٬٨٥٢  ٨٦٢٬٨٨٧  ٢٢  عالقة  ذات جهات إلى  مستحقة مبالغ

ً  عنها  المحاسبة يتم فيها مستثمر شركات    ٤٤٣٬١٦٧  ٦٨٬٣٧٠  ٧  الملكية  حقوق  لطريقة  وفقا
  ٣٦٢٬٨٩٠  ١٬٦٦٩  ٢١  للمشتقات  العادلة  القيمة
  ١٢٠٬٤٠٤  ٢١٤٬٢٧٧  ٤-٢٠  ضريبة مؤجلة  التزام

  ٥٤٬٣٣١  ٩٠٬٦٥١  ١٧  مؤجلة  إيرادات
  ١٩٦٬٠٢٥  ١٩٠٬٧٨٨  ١٦  نهاية الخدمة للموظفين  منافع التزامات
  ٦٧٤٬٢٤٨  ٨٢٠٬٠٧٠  ٢٣  أخرى  مطلوبات 

  ٢٦٬٣٠٢٬٦٧٠  ٢٤٬٥٨١٬٣٩٠   المتداولة  غير   المطلوبات إجمالي 
    

     المتداولة   المطلوبات
  ٣٬٥٩٧٬٩٨١  ٣٬٠٥١٬٢٤٧  ١٨  أخرى  مالية  ومطلوبات الدفع مستحقة  ومبالغ تجاريون دائنون

  ١٨٦٬٣٨١  ٢٧٥٬٠٥٢  ١٩  األجل  قصيرة   تمويل تسهيالت
  ٩٥٨٬٤٧٦  ١٬٠٣٩٬٩٠٤  ١٥  تمويل   وتسهيالتاألجل  طويلةمتداول من قروض  جزء
  ٨٣٬٤٨٥  ٨٨٬٦٠٣  ٢٢  عالقة  ذات جهات إلى  مستحقة مبالغ
  ٤٤٬٠٥٨  -  ٢١  للمشتقات  العادلة  القيمة
  ٢١٥٬٥٠٢  ٢٣٦٬٧٨٦  ٣-٢٠  وضريبة  زكاة

  ٥٬٠٨٥٬٨٨٣  ٤٬٦٩١٬٥٩٢   المتداولة  المطلوبات إجمالي 
    

  ٣١٬٣٨٨٬٥٥٣  ٢٩٬٢٧٢٬٩٨٢   المطلوبات  إجمالي 
    

  ٤٥٬٧٠٨٬٦٩٨  ٤٩٬٣٠١٬٣٧٦   والمطلوبات  الملكية  حقوق إجمالي 
 
 
 
 



   شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  شركة مساهمة سعودية مدرجة) (

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

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٤٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١١  

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح 
    

     المستمرة  العمليات 
    

  ٥٬٢٣٥٬٣٩٣  ٥٬٢٧٥٬٩٣٠  ٢٤  إيرادات 
  ) ٢٬٣٨٣٬٦٧٧(  ) ٢٬٤١٠٬٥٨٢(  ٢٥  عمليات تكاليف
  ٢٬٨٥١٬٧١٦  ٢٬٨٦٥٬٣٤٨   الربح  إجمالي 

    
  ) ١٣٣٬٢٤٩(  ) ٣٥٬٤٣٨(  ٤-١١  قيود   عكس خصم بعد ومشطوبات، ومخصص  تطوير  تكلفة

  ) ٩٢٤٬٨٧٢(  ) ١٬٠٣٠٬٤٦٧(  ٢٦  وإدارية  عمومية  مصاريف
  حقوق  لطريقة وفقًا  عنها المحاسبة  تتم فيها مستثمر شركات نتائج صافي   في  الحصة
  ٣٢١٬٦٩٣  ٢٩٤٬٤٤٢  ٤-١-٧  الضريبة خصم  بعد الملكية،

  ١٨٧٬٤٣٠  ٥١٩٬٧٤٨  ٢٧  أخرى  عمليات دخل 
  ٢٬٣٠٢٬٧١٨  ٢٬٦١٣٬٦٣٣   األخرى  والمصاريف   القيمة في  االنخفاض خسارة  قبل   العمليات دخل 

     
  ) ٣٥٦٬٤٨٢(  ) ٢٥١٬٥١٠(  ٢٩  صافي  أخرى،  ومصاريف القيمة في  انخفاض خسارة 

  ١٬٩٤٦٬٢٣٦  ٢٬٣٦٢٬١٢٣   األخرى  والمصاريف   القيمة في  االنخفاض خسارة  بعد   العمليات دخل 
    

  ٤١٬٥٥٤  ٣٩٤٬٨٢١  ٢٨  صافي  أخرى،  إيرادات
  )٤٦٬٩١٥(  ) ٣٦٬٨٤٢(  ٣٠  صافي أجنبية،  عمالت تحويل  خسارة 
  ) ١٬٠٥٢٬٥٣١(  ) ١٬٢٢٨٬٦٧٤(  ٣١  صافي  مالية، أعباء
  ٨٨٨٬٣٤٤  ١٬٤٩١٬٤٢٨   الدخل  وضريبة  الزكاة قبل  الربح

    

  )٨٠٬١١٠(  ) ٢٣٢٬٨٧٤(  ١-٢٠  زكاة وضريبة   ُمحّمل
  ٨٠٨٬٢٣٤  ١٬٢٥٨٬٥٥٤   المستمرة  العمليات  من السنة ربح

    
     المتوقفة  العمليات 

    
/ (الخسارة) من العمليات المتوقفة، بما في ذلك الخسارة المثبتة نتيجة الموجودات   الربح

  )٦٤٬٣٢٦(  ٢١٧٬٨٥٦  ٦-٣٣  للبيع المعدة

  ٧٤٣٬٩٠٨  ١٬٤٧٦٬٤١٠    السنة ربح
 

     : بـ  المتعلق(الخسارة)  / الربح
  ٧٥٨٬٧٩٨  ١٬٥٤٠٬٠٣٥   األم  الشركة في المساهمين

  )١٤٬٨٩٠(  ) ٦٣٬٦٢٥(  مسيطرة  غير  ملكية حقوق 

  ٧٤٣٬٩٠٨  ١٬٤٧٦٬٤١٠  
    

   األم الشركة  في  للمساهمين العائد  للسهم   والمخفض األساسي   الربح
  ١٫٠٤  ٢٫١١  ٢-٣٢  ) السعودي (باللایر 

  الشركة في  للمساهمين  العائد المستمرة  العمليات  من للسهم   والمخفض األساسي   الربح
  ١٫١٣  ١٫٨١  ٢-٣٢   )السعودي (باللایر   األم

 
 



   شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  شركة مساهمة سعودية مدرجة) (

  قائمة الدخل الشامل الموحدة 
  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٤٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٢  

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح 
    

  ٧٤٣٬٩٠٨  ١٬٤٧٦٬٤١٠   السنة  ربح
    

     (الخسارة)  / اآلخر الشامل   الدخل
    

ً  تصنيفها إعادة  يمكن  أو  يتم  التي  البنود       الخسارة  أو  الربح  إلى الحقا
  )٣٩٩(  ) ٣٣٧(   تحويل عمالت أجنبية فروقات - أجنبية  عمليات
  ٣٨٠٬٦٦٥  ١٬٩٧٧٬٥٠٥   التدفقات النقدية  مخاطر في القيمة العادلة الحتياطي تغطية  التغير
  )٤٠٬٠٨٧(  ) ٤١٬٩٢٤(   التدفقات النقدية المحولة إلى الربح أو الخسارة  مخاطر تغطية  تسوية

تغطية تدفقات نقدية معاد تدويرها إلى الربح او الخسارة عند انهاء العالقة   احتياطي
  -  ) ٥٦٬٥٤٦(  ١-٢٨، ٢-١٣  التحوطية  

  السيطرة  فقدان عند الخسارة  او الربح إلىتدويرها  معاد تغطية تدفقات نقدية  احتياطي
  -  ) ٥١٠٬٣٨٢(  ٣٣  تابعة  شركة  على

    
ً  عنها  المحاسبة يتم فيها مستثمر شركات    في  الحصة –  الملكية حقوق  لطريقة  وفقا
  ٩٩٧٬٧٨٦  ٢٬٩٤٢٬٤٦٨  ١-٧ و ٢-١٣  اآلخر  الشامل  الدخل 

الربح او الخسارة عند بيع شركة   إلىتدويرها  معاد تغطية تدفقات نقدية  احتياطي
  -  ١٢٨٬٦٣٨   مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية  

تغطية تدفقات نقدية متعلق بشركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً   احتياطي
  -  ) ٥٥٥(  ٢-١٣  التحوطية  العالقة  انهاء  عند الخسارة او  الربح إلىتدويرها   معادلطريقة حقوق الملكية 

    
     الخسارة  أو   الربح إلى تصنيفها  يعاد  لن بنود 
  )١٨٬١٧٧(  ٥٬٧٩٦  ١-١٦  المحددة  المنافع التزام قياس  إعادة

    

  ١٬٣١٩٬٧٨٨  ٤٬٤٤٤٬٦٦٣   اآلخر  الشامل  الدخل إجمالي 
    

  ٢٬٠٦٣٬٦٩٦  ٥٬٩٢١٬٠٧٣   الشامل  الدخل إجمالي 
    

     : إلى العائد  الشامل  الدخل إجمالي 
  ١٬٩٨٤٬٩٣٨  ٥٬٧٤١٬٧٣٣   األم  الشركة في المساهمين

  ٧٨٬٧٥٨  ١٧٩٬٣٤٠   مسيطرة  غير  ملكية حقوق 

  ٢٬٠٦٣٬٦٩٦  ٥٬٩٢١٬٠٧٣  
 
 
  



   شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  مساهمة سعودية مدرجة) شركة (

   قائمة التدفقات النقدية الموحدة
  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٤٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٣  

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح  
    

     التشغيلية  األنشطة  من النقدية التدفقات
  ٨٨٨٬٣٤٤  ١٬٤٩١٬٤٢٨   المستمرة  العمليات من والضريبة  الزكاة قبل الربح
  )٦١٬٣١٣(  ٢١٧٬٨٥٦   المتوقفة  العمليات من والضريبة الزكاة  قبل / (الخسارة)  الربح

     : لـ التعديالت 
  ٦٢٠٬٩٢٦  ٤٦٥٬٨١٧  ٢-٦، ٣-٥  وإطفاء  استهالك

  ١٬٠٥٩٬٧٦٩  ١٬٢٢٨٬٦٧٤  ٦-٣٣، ٣١  صافي   مالية، أعباء
  -  ) ٢٣٥٬٧٠٠(  ٣٣  تابعة  شركة على السيطرة  فقدان  عند مثبت مكسب
  ١٥٬٠٠٧  ٥٦٬٧٥٦  ٣٠  محققة  غير أجنبية  عمالت تحويل  خسارة 

  حقوق  لطريقة وفقًا  عنها المحاسبة  تتم فيها مستثمر شركات نتائج صافي   في  الحصة  
  ) ٢٢٥٬٦٠٦(  ) ٢٩١٬٣٧٣(  ١-٧  والضريبة الزكاة  خصم  بعد الملكية،

  ٤٠٬٨٢٠  ٣٥٬٦٢٩  ١-١٦  ُمحّمل منافع نهاية الخدمة للموظفين     
  ٢٬٦٦٢  ) ٥٬٩٣٣(   التدفقات النقدية معاد تدويرها إلى الربح أو الخسارة     مخاطر القيمة العادلة لتغطية     
  ٥٢٬٧٣٦  ١١٢٬٤٤٢    مخصصات    

  ٦٠٬٩٩٥  ٣٠٬٨١٤  ٣-٢٣  األجل  طويلة  الحوافز برنامج مخصص 
  ٦٠٬٠٢٤  ١٢١٬٥٩٥  ١-٢٩  وشهرة  ومعدات وآالت   ممتلكات قيمة   في  انخفاض خسارة 

  ٧٬٧٤٧  ) ٢٣٬٢٧٨(  ٢٨  ومعدات  وآالت   ممتلكات استبعاد خسائر (مكاسب)/ 
  ١٣٣٬٢٤٩  ٣٥٬٤٣٨  ٤-١١ القيود  عكس خصم بعد ومشطوبات، ومخصص  تطوير  تكلفة

ً  عنها المحاسبة  تتم فيها  مستثمر شركة استبعاد خسارة    -  ١٧٬١٧٩   ملكية  حقوق  لطريقة وفقا
  )٧٢٬٣٣٨(  ) ٢٥٩٬١٥٢(   تمويل من قروض وودائع مساهمين  إيرادات
  )٦٬٠٧٥(  ) ١٠٦٬٩٨٦(  ٢٨  وخيارات  مشتقات  قياس  إعادة  مكسب

  ٢٬٥٧٦٬٩٤٧  ٢٬٨٩١٬٢٠٦  
       : التشغيلية والمطلوبات الموجودات  في  التغيرات 

ً  مدفوعة ومصاريف  مدينون     )٩٨٬٥٧٠(  ) ٤٧٧٬٤٠٥(  ٣-٣٩  آخرون  ومدينون مقدما
  )٤٬٣٩٩(  )  ٢٨٬٩٤٨(    بضاعة  
  ٢٩٥٬٠٨٧  )  ٢١٨٬٠٥٣(  ٣-٣٩  الدفع   مستحقة ومبالغ دائنون  
  ١٦٬٣٥٥   ) ١٧٬٦٤٣(    عالقة  ذات  جهات   من مستحقة مبالغ  

  ٣٧٣٬٩٥٩  ٤١٠٬٧١٩  ٣-٣٩  تمويلي إيجار عقود في  استثمار صافي
  ٣٨٬٠٩٨  ٣٦٬٥١٢   أخرى  موجودات  
  ٣٨٬٥٣٦    ٢١٠٬٩٤٣   أخرى  مطلوبات   

  )٨٬٩٧٣(  ٣٦٬٣٢٠   مؤجلة  إيرادات
  ٣٬٢٢٧٬٠٤٠    ٢٬٨٤٣٬٦٥١   العمليات  من النقدية صافي  

  )٤١٬٩٣٦(  ) ٢٩٬٨٧٤(  ١-١٦  للموظفين  المدفوعة  الخدمة  نهاية منافع  
  ) ١٩٢٬٩٤٦(  ) ١٠١٬٠٨٠(  ٣-٢٠   مدفوعة وضريبة زكاة  
ً  عنها المحاسبة يتم فيها مستثمر شركات  من  مستلمة أرباح توزيعات     حقوق  لطريقة وفقا

  ٢٠٩٬٠٢١  ١٩٨٬٦٧٠  ١-٧  الملكية

  ٣٬٢٠١٬١٧٩    ٢٬٩١١٬٣٦٧   التشغيلية األنشطة  مـن الناتجة  النقدية  صافي
     

      االستثمارية  األنشطة  من النقدية التدفقات
  ) ٢٬٠٥٢٬٠٢٢(  ) ١٬٥٦٢٬٨٧٠(    ملموسة غير وموجودات ومعدات   وآالت ممتلكات  شراء

ً  عنها المحاسبة  يتم فيها مستثمر  لشركات  جزئي استبعاد متحصالت   حقوق  لطريقة وفقا
  -  ٣٩١٬٤٤٠   الملكية

  -  ٦٠٬٩٠٥   استبعاد جزئي لشركة تابعة دون فقدان السيطرة   متحصالت
  ٢١٬٩٢٤  ٢٦٬٩٨٢   ومعدات   وآالت  ممتلكات استبعاد متحصالت
  ) ٣٬٩٤٦٬١٧١(  ) ٩٤٩٬٠٥٤(   الملكية  حقوق   لطريقة وفقا  عنها المحاسبة  يتم فيها مستثمر شركات في  استثمارات
  -  ) ٢٣٦٬٢٥٠(  ٥-١٥  أخرى  موجودات

  ٣٩٩٬٥٢  ١١٨٬٣٩١   تمويل من ودائع مستلمة   إيرادات
  -  ) ١٩٩٬٩٩٨(  ١٢  ذات فترات استحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشهر   األجل قصيرة  ودائع

  -  ) ١١٬١٦٢(   تم التوقف عن توحيده عند فقدان السيطرة   نقد

  ) ٥٬٩٢٣٬٨٧٠(  ) ٢٬٣٦١٬٦١٦(   االستثمارية األنشطة في  المستخدمة النقدية  صافي
 
 



   شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
     شركة مساهمة سعودية مدرجة)(

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

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٤٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٤  

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح 
    

       التمويلية  األنشطة مـن النقدية التدفقات
  ٤٬٧٧٨٬٨٦٤  -  ١-١٣  المصدر  المال رأس من  متحصالت

  ) ١٢٤٬٨٦٨(  -  ١٣-١٬٣٩-١٣  األسهم  إصدار  معامالت تكلفة
  ٩٬٧٧١٬٢١١  ٦٬٠٢٣٬٨٤٠   المعامالت  تكاليف  خصم بعد تمويل، وتسهيالت قروض  من  متحصالت

  ) ٥٬٣٩١٬٥٢٨(  ) ٣٬٢٨٤٬٩٨٨( ٣-٣٩  مسددة  تمويل وتسهيالت  قروض 
  ٢٧٬٧٧٤  ) ٧٥٧٬٩٣٣(   عالقة  ذات جهات إلى  مستحقة مبالغ

  ) ١٤٢٬٠٦٠(  -   أخرى  مالية مطلوبات 
) ١٬٢٨١٬٤١٨(   مدفوعة  مالية أعباء  )١٬٠٧٣٬٨٣١ (  

  ) ٩٠٥٬٩٢٤(  ) ٦٢٥٬٦١٩(  ٤-١٣  مدفوعة  أرباح توزيعات
  ١٢١٬٥٦٦  ٣٥١٬٦٧٢   عليها أخرى  وتعديالت المسيطرة  غير الملكية حقوق  من  المال رأس في  مساهمات

  ٧٬٠٦١٬٢٠٤    ٤٢٥٬٥٥٤   التمويلية األنشطة  من الناتجة  النقدية  صافي
     

  ٤٬٣٣٨٬٥١٣  ٩٧٥٬٣٠٥   السنة  خالل  النقدية وشبه النقدية   في الزيادة   صافي
      

  ٨٣٢٬٦٦٨  ٥٬١٧٢٬٩٢١   السنة  بداية  في  النقدية وشبه  النقدية
  ١٬٧٤٠  ٦٬٢٩٨  ٣-٣٩  فروقات صرف عمالت أجنبية  صافي

  ٥٬١٧٢٬٩٢١  ٦٬١٥٤٬٥٢٤  ١٢  السنة  نهاية في  النقدية  وشبه   النقدية
 
  



   شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
   شركة مساهمة سعودية مدرجة)(

  التغيرات في حقوق الملكية الموحدةقائمة 
  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٤٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٥  

 

  
    رأس
  المال 

 
  عالوة 
  اصدار 

  احتياطي 
  نظامي 

  أرباح 
  مبقاة

 
  أرباح توزيعات

  مقترحة 

    احتياطيات
    أخرى
  ) ٢-١٣(إيضاح 

 الملكية حقوق
 بمالكي المتعلقة

  الشركة
 غير ملكية حقوق

  مسيطرة 
  اإلجمالي 

  الملكية حقوق
          
          

  ٧٬٤٠٠٬١٥٥  ٥٣١٬٠٤١  ٦٬٨٦٩٬١١٤  ) ٢٬٧٩٨٬٤١٩(  -  ١٬١٨٤٬٩٠٨  ٦٤٢٬٨٨٣  ١٬٤١٠٬٣٩٨  ٦٬٤٢٩٬٣٤٤  ٢٠٢١ يناير ١ في الرصيد
  ٧٤٣٬٩٠٨  ) ١٤٬٨٩٠(  ٧٥٨٬٧٩٨  -  -  ٧٥٨٬٧٩٨  -  -  -  السنة ربح

  ١٬٣١٩٬٧٨٨  ٩٣٬٦٤٨  ١٬٢٢٦٬١٤٠  ١٬٢٢٦٬١٤٠  -  -  -  -  -  اآلخر  الشامل   الدخل
  ٢٬٠٦٣٬٦٩٦  ٧٨٬٧٥٨  ١٬٩٨٤٬٩٣٨  ١٬٢٢٦٬١٤٠  -  ٧٥٨٬٧٩٨  -  -  -  الشامل  الدخل   إجمالي
  ٤٬٧٧٨٬٨٦٤  -  ٤٬٧٧٨٬٨٦٤  -  -  -  -  ٣٬٩٢٥٬٤٩٥  ٨٥٣٬٣٦٩  ) ١-١٣(إيضاح  أسهم إصدار
  ) ١٤٨٬٥٧٠(  -  ) ١٤٨٬٥٧٠(  -  -  -  -  -  ) ١٤٨٬٥٧٠(  )  ١-١٣ إيضاح( األسهممعامالت إصدار   تكاليف
  ٣٣١٬٠٤٣  ٣٣١٬٠٤٣  -  -  -  -  -  -  -  ) ١- ١٤في حقوق ملكية غير مسيطرة (إيضاح  تغيرات

  ) ١٠٥٬٠٤٣(  ) ١٠٥٬٠٤٣(  -  -  -  -  -  -  -  ) ٤-١٣(إيضاح  أرباح توزيعات
  -  -  -  -  ٥٦٠٬٠٠٠  ) ٥٦٠٬٠٠٠(  -  -  -  ) ٤-١٣(إيضاح  مقترحة أرباح توزيعات

  -  -  -  -  -  ) ٧٥٬٨٨٠(  ٧٥٬٨٨٠  -  -  النظامي  االحتياطي  إلى محول
          

  ١٤٬٣٢٠٬١٤٥  ٨٣٥٬٧٩٩  ١٣٬٤٨٤٬٣٤٦  ) ١٬٥٧٢٬٢٧٩(  ٥٦٠٬٠٠٠  ١٬٣٠٧٬٨٢٦  ٧١٨٬٧٦٣  ٥٬٣٣٥٬٨٩٣  ٧٬١٣٤٬١٤٣  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في الرصيد

 
  ١٤٬٣٢٠٬١٤٥  ٨٣٥٬٧٩٩  ١٣٬٤٨٤٬٣٤٦  ) ١٬٥٧٢٬٢٧٩(  ٥٦٠٬٠٠٠  ١٬٣٠٧٬٨٢٦  ٧١٨٬٧٦٣  ٥٬٣٣٥٬٨٩٣  ٧٬١٣٤٬١٤٣  ٢٠٢٢ يناير ١ في الرصيد

  ١٬٤٧٦٬٤١٠  )٦٣٬٦٢٥(  ١٬٥٤٠٬٠٣٥  -  -  ١٬٥٤٠٬٠٣٥  -  -  -  السنة ربح
  ٤٬٤٤٤٬٦٦٣  ٢٤٢٬٩٦٥  ٤٬٢٠١٬٦٩٨  ٤٬٢٠١٬٦٩٨  -  -  -  -  -  اآلخر  الشامل   الدخل

  ٥٬٩٢١٬٠٧٣  ١٧٩٬٣٤٠  ٥٬٧٤١٬٧٣٣  ٤٬٢٠١٬٦٩٨  -  ١٬٥٤٠٬٠٣٥  -  -  -  الشامل  الدخل   إجمالي
  ٣٥١٬٦٧٢  ٣٥١٬٦٧٢  -  -  -  -  -  -  -  ) ١- ١٤في حقوق ملكية غير مسيطرة (إيضاح  تغيرات
- ١٤شركة تابعة دون فقدان السيطرة (إيضاح  في استثمار تصفية
٢ (  

-  -  -  )٣٬٢٤٥(  
-  

-  )٦٠٬٩٠٥  ٦٤٬١٥٠  )٣٬٢٤٥  

  ) ٦٢٥٬٤٠١(  )٦٢٬٤٥٤(  ) ٥٦٢٬٩٤٧(  -  ) ٥٦٠٬٠٠٠(  )٢٬٩٤٧(  -  -  -  ) ٤-١٣(إيضاح  أرباح توزيعات
  -  -  -  -  ٦٠٦٬٨١٣  ) ٦٠٦٬٨١٣(  -  -  -  ) ٤-١٣(إيضاح  مقترحة أرباح توزيعات

  -  -  -  -  -  ) ١٥٤٬٠٠٣(  ١٥٤٬٠٠٣  -  -  النظامي  االحتياطي  إلى محول
                 

  ٢٠٬٠٢٨٬٣٩٤  ١٬٣٦٨٬٥٠٧  ١٨٬٦٥٩٬٨٨٧  ٢٬٦٢٩٬٤١٩  ٦٠٦٬٨١٣  ٢٬٠٨٠٬٨٥٣  ٨٧٢٬٧٦٦  ٥٬٣٣٥٬٨٩٣  ٧٬١٣٤٬١٤٣  ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ في الرصيد

 
  



   شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  شركة مساهمة سعودية مدرجة) (

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)(كافة 

١٦  

 
  النشاطات   -   ١

      

  ٢وتاريخ    ٢١٥مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم    شركة  هي باور" أو "المجموعة")،    أكواباور ("الشركة" أو "  أكوا   شركة 
 ١٠وتاريخ    ١٠١٠٢٥٣٣٩٢)، ومسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  ٢٠٠٨يوليو    ٥هـ (الموافق  ١٤٢٩رجب  
، ٢٢٦١٦ص ب    قرطبة،  حي  الشرقي،، الطريق الدائري  ٨المركز الرئيسي للشركة عند مخرج    يقع  .)٢٠٠٨يوليو    ١٣هـ (الموافق  ١٤٢٩رجب  

  ، المملكة العربية السعودية.  ١١٤١٦ الرياض
 
باور") بعد الحصول على موافقة الجمعية    أكوا باور ("  أكواتغيير االسم الرسمي للشركة من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية إلى شركة    تم

  واستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.  ٢٠٢٢يناير  ٥غير العادية المنعقدة بتاريخ  العامة
 

   (تداول). السعودية  المالية  السوق في  العادية أسهمها إدراج وتم األولي  العام  طرحها الشركة  أكملت، ٢٠٢١ أكتوبر ١١ بتاريخ
 

األخضر    والهيدروجين والمياه المحالة    الكهربائية   الطاقة  توليد   محطات وتشغيل وصيانة    واالستثمار  تطوير   في الشركة اعمالها بصفة أساسية    تزاول 
  ىالمد  علىاحتياجات منشآت الدولة والصناعات    لتلبيةاألمونيا الخضراء    أو/و  األخضر  والهيدروجين  المحالة  والمياهبالجملة للكهرباء    والبيع

ً - العامة  الشراكة نماذج و المرافق  خدمات  اسناد بموجب  التعهداتوعقود  طويل، ال   .  الخاصة في المملكة العربية السعودية ودوليا
 
 

  . أدناه الجدول  في  مذكورة  ديسمبر ٣١ في  كما للمجموعة  مباشر  بشكل والتابعة فيها المستثمر بالشركات المتعلقة المعلومات  إن ١- ١

 

  الملكية  نسبة  الرئيسية   األنشطة  التأسيس  بلد   المنشأة  اسم 
  المباشرة 

   ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
     

باور السعودية   أكوا شركة 
  لتنمية المياه والطاقة 

  العربية المملكة
  السعودية 

الصناعية    االستثمار المؤسسات  في    واإلدارة،في  االستثمار 
  . المكاتبوإدارة   واإلدارة؛المؤسسات التجارية 

١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠ ٪  

  العربية المملكة  كهروماء  شركة 
  السعودية 

  وتحلية   الكهرباء   توليد  محطات   ومقاوالت   وتشغيل   وصيانة   تركيب
  .المياه

١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠ ٪  

  إلعادة  باور أكوا شركة 
  أكوا (" المحدودة التأمين
  ري") 

  العربية  اإلمارات
  دبي(مركز  المتحدة

  ) العالمي المالي

الترخيص الصادر    وبموجب  ). ٣(  الفئة   من  التأمين  عقود  وتنفيذ  إصدار
لشركة   يمكن  الشركات    أكوالها،  من  بالتأمين على جزء  القيام  ري 

   المنتسبة لها والتأمين ضد الغير ذوي العالقة.

١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠ ٪  

  العربية المملكة  المتعددة  المساهمات شركة 
  السعودية 

وتحلية    تركيب الكهرباء  توليد  محطات  ومقاوالت  وتشغيل  وصيانة 
  المياه.   

٩٥٫٠  ٪ ٩٥٫٠ ٪  

البحرين   أكواباور  شركة 
    للطاقة القابضة ذ.م.م

  وتحلية   الكهرباء   توليد  محطات   ومقاوالت   وتشغيل   وصيانة   تركيب  البحرين مملكة
   .المياه

٩٩٫٧  ٪ ٩٩٫٧ ٪  

  سيرفيسز جلوبال  أكواباور
  ليمتد 

  العربية  اإلمارات
  دبي(مركز  المتحدة

  ) العالمي المالي

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

  . العالقة ذات  والخدمات الضريبي

١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠ ٪  

  آند مانيجمينت أكواباور
  ليميتد ون إنفستمنت

  العربية  اإلمارات
  دبي(مركز  المتحدة

  ) العالمي المالي

  في   االستثمار  واإلدارة،  الصناعية  المؤسسات   في  االستثمار
  . المكاتبوإدارة   ،واإلدارة التجارية المؤسسات

١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠ ٪  

للطاقة   أكواباور  شركة 
  المتجددة القابضة المحدودة 

  العربية  اإلمارات
  دبي(مركز  المتحدة

  ) العالمي المالي

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

  . واإلدارية   والتجارية الفنية الخدمات 

٥١٫٠ ٪  

 

٥١٫٠ ٪  

 

الوطنية األولى   الشركة 
  ("نوماك") القابضة  

  العربية المملكة
  السعودية 

، وتقوم بإنشاء وتملك وشراء وإدارة  ٢٠١٨نوماك في عام    تأسست
واإلنشائية   والخدمية  الصناعية  المشاريع  في    لمحطات واالستثمار 

خدمات    الطاقة وتقديم  المياه  تحلية  ومحطات  والبخار  والكهرباء 
  بموجب عقود طويلة األجل.   ")  والصيانة("التشغيل    والصيانةالتشغيل  

١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠ ٪  

  العربية المملكة  للتصنيع أكوا شركة 
  السعودية 

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

١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠ ٪  



   شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

١٧  

 

  (تتمة)  النشاطات   - ١
 

بشكل مباشر أو غير مباشر، من خالل الشركات التابعة    ،  عليها  الُمسيطر ديسمبر    ٣١يلي جدول للشركات التابعة الجوهرية كما في    فيما ٢- ١
  المباشرة:  

  الملكية الفعلية   نسبة  الرئيسية   األنشطة  التأسيس  بلد   المنشأة  اسم 
   ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  للمياه العربية رابغ شركة 
    والكهرباء

  العربية المملكة
  السعودية 

  توريد   في   تعمل   مقيدة  وحدة   هي   والكهرباء   للمياه   العربية  رابغ  شركة 
  المياه   لتحويل   سنة   ٢٥  مدتها  اتفاقية  بموجب   والبخار  والمياه  الطاقة

الشركة    بدأت  . والبتروكيماويات  للتكرير   رابغ  شركة   مع   والطاقة 
المرحلة    ٢٠١٦وفي يونيو    ٢٠٠٨عملياتها التجارية في شهر يونيو  

  على التوالي.   ٢و ١

٩٩٫٠٠  ٪ ٩٩٫٠٠ ٪  

  الثانية الشعيبة  مشروع  شركة 
  المياه لتنمية

  العربية المملكة
  السعودية 

شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه بإبرام اتفاقية شراء    قامت
  الشركة   بدأت  المياه مع شركة المياه والكهرباء لتزويد المياه المحالة.  

  . ٢٠١٩ يونيو في التجارية عملياتها

١٠٠٫٠٠  ٪ ١٠٠٫٠٠ ٪  

  العربية المملكة  الثالثة  رابغ شركة 
  السعودية 

  مع  سنة   ٢٥  لمدة   المياه   شراء   اتفاقية  بإبرام   الثالثة   رابغ  شركة   قامت 
 عملياتها   الشركة   بدأت  .المحالة   المياه  لتزويد  والكهرباء  المياه  شركة 

  . ٢٠٢١ ديسمبر في التجارية

٧٠٫٠٠  ٪ ٧٠٫٠٠ ٪  

  العربية المملكة   الشمسية  للطاقة سكاكا شركة 
  السعودية 

سكاكا في مجال توليد الطاقة المتجددة باستخدام الخاليا    شركة  تعمل
  ديسمبر  في  سكاكا  لشركة  التجارية  العمليات  بدأت الكهروضوئية.

٢٠٢٠.  

٧٠٫٠٠  ٪ ٧٠٫٠٠ ٪  

  أورزازيت أكواباور  شركة 
  )) ١(   أورزازيتأس أيه (

  الطاقة في توليد    أعمالها  أيه أس    أورزازيت   أكواباور شركة    تمارس  المغرب   مملكة
المركزة.   المتجددة الشمسية  الطاقة  تقنية  الشركة    بدأت باستخدام 

  .    ٢٠١٦عملياتها التجارية في يناير 

٧٣٫١٣  ٪ ٧٣٫١٣ ٪  

  أكواباورأورزازيت  شركة 
  )) ٢(  أورزازيت(أيه   أس

توليد    أعمالها)  ٢(  أيهأس    أورزازيت   أكواباورشركة    تمارس  المغرب   مملكة في 
الشركة    بدأت باستخدام تقنية الطاقة الشمسية المركزة.   المتجددة  الطاقة

  .    ٢٠١٨عملياتها التجارية في يناير 

٧٥٫٠٠  ٪ ٧٥٫٠٠ ٪  

  أكواباورأورزازيت  شركة 
  )) ٣(  أورزازيت(أيه   أس

توليد  ٣(  أيهأس    أورزازيت   أكواباورشركة    تمارس  المغرب   مملكة في  أعمالها   (
الشركة    بدأت باستخدام تقنية الطاقة الشمسية المركزة.   المتجددة  الطاقة

  .    ٢٠١٨عملياتها التجارية في يناير 

٧٥٫٠٠  ٪ ٧٥٫٠٠ ٪  

بركاء اس   أكواباور  شركة 
  ايه او جي 

لألوراق    أكوا شركة    إن  عمان سلطنة  مسقط  سوق  في  مدرجة  شركة  هي  بركاء 
  الشركة   بدأت  . مياه   وتحلية   كهرباء  محطة   بتشغيل   وتقوم  المالية. 

  . ٢٠٠٣ يونيو في التجارية عملياتها

٤١٫٩١  ٪ ٤١٫٩١ ٪  

  لتوليد المركزية  الشركة 
  الكهرباء

  وتوريد  والكهرباء  الطاقة  بتوليد الكهرباء  لتوليد  المركزية   الشركة  تقوم  األردن
  الطاقة  شراء   اتفاقيات   بموجب   للكهرباء   الوطنية   للشركة   الكهرباء
   .  ١٩٩٩الشركة عملياتها التجارية في يناير  بدأت . المختلفة

التشغيل    تقوم خدمات  بتقديم  الكهرباء  لتوليد  المركزية  الشركة 
ذلك   في  بما  للمجموعة  فيها  المستثمر  الشركات  لبعض  والصيانة 

  الزرقاء والمفرق.   

٤٠٫٩٣  ٪ ٤٠٫٩٣ ٪  

الزرقاء لتوليد الطاقة   محطة
  (الزرقاء) 

  باشرت  .الكهربائية  الطاقة  بتوليد  وتقوم  ٢٠١٥  مارس  في  تأسست  األردن
  .٢٠١٨  عام في  التجارية العمليات الزرقاء 

٦٠٫٠٠  ٪ ٦٠٫٠٠ ٪  

  



   شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 
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١٨  

 

  (تتمة)  النشاطات   - ١
 
  الملكية الفعلية   نسبة  الرئيسية   األنشطة  التأسيس  بلد   المنشأة  اسم 

   ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  األولى الوطنية الشركة 

  المحدودة والصيانة  للتشغيل
  (نوماك) 

  العربية المملكة
  السعودية 

طويلة    تقوم عقود  بموجب  والصيانة  التشغيل  خدمات  بتقديم  نوماك 
األجل (بصورة مباشرة أو كمقاول من الباطن) للعديد من الشركات  
التابعة للمجموعة والشركات المستثمر فيها والتي يتم المحاسبة عنها  

  وفقاً لطريقة حقوق الملكية.  

١٠٠٫٠٠  ٪ ١٠٠٫٠٠ ٪  

  للكهرباءشركة رابغ 
  ودة دالمح

  العربية المملكة
  السعودية 

ذلك    الكهرباءوتشغيل وصيانة محطات    إدارة في  خدمات    تقديمبما 
 التجديد المتخصصة وخدمات اإلصالح  

١٠٠٫٠٠  ٪ ١٠٠٫٠٠ ٪  

الوطنية األولى   الشركة 
  والتشغيل  للصيانة  لخدمات

ُعمان)    –(نوماك   سي  ألأل 

محطات    إدارة  عمان   سلطنة  في  واالستثمار  وصيانة  ومحطات    الكهرباء وتشغيل 
  تحلية المياه  

١٠٠٫٠٠  ٪ ١٠٠٫٠٠ ٪  

  والصيانة  للتشغيل رابغ شركة 
  ") نومكو ("

  العربية المملكة
  السعودية 

خدمات    الكهرباءوتشغيل وصيانة محطات    إدارة تقديم  ذلك  في  بما 
  التجديد المتخصصة وخدمات اإلصالح  

٦٠٫٠٠  ٪ ٦٠٫٠٠ ٪  

  ألأر  آيهأس  ماروك نوماك
    يو آيه

  ٪ ١٠٠٫٠٠  ٪ ١٠٠٫٠٠  وصيانة مشاريع الكهرباء في مملكة المغرب   تشغيل    المغرب

  أل جلف أو أند أم أل  نوماك
    سي

العربية   اإلمارات
  المتحدة  

  ٪ ١٠٠٫٠٠  ٪ ١٠٠٫٠٠  المتحدة  العربية اإلمارات وصيانة مشاريع الكهرباء في  تشغيل

أل   إنيرجي جلف كول  نوماك
  سي   أل

  العربية  اإلمارات
  المتحدة

  ٪ ١٠٠٫٠٠  ٪ ١٠٠٫٠٠  المتحدة  العربية  اإلماراتفي  للفحموصيانة مشروع الحسيان  تشغيل

          

من هذه القوائم    ٧معلومات الشركات المستثمر فيها للمجموعة والتي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية في اإليضاح    أدرجت  ٣- ١
  المالية الموحدة. 
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  المالية  القوائم   وتوحيد إعداد   أسس   - ٢
 
تمدة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصــــادرة عن مجلس معايير المحاســــبة الدولية المع تم

ـ "المعايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار إليهم مجتمعين ب   عن  الصادرةالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى  
 كمنشـأة  العمل  في  اسـتمرارها  أسـاس على  المالية القوائم بإعداد  المجموعة  قامت الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السـعودية").  

  .مستمرة
 

  أسس اإلعداد    ١- ٢
 

  :يلي ما باستثناء التاريخية التكلفة لمبدأ وفقًا الموحدة المالية القوائم هذه إعداد تم
  . العادلة  بالقيمة قياسها  يتم حيث  المخاطر  تغطية  وادوات  الخيارات  تتضمن التي  المشتقة المالية األدوات  ) ١
  نهاية الخدمة للموظفين بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.  افعمن اثبات التزام  يتم ) ٢

 
  ألف  أقرب  إلى المبالغ كافة  تقريب تم . للشركة العرض وعملة   الوظيفية العملة يعتبر والذي   السعودي باللایر الموحدة المالية القوائم هذه عرض تم

  . ذلك  خالف يرد  مالم سعودي، لایر
   

  المالية  القوائم   توحيد  أسس   ٢- ٢
 

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

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

   : المجموعة  لدى يكون عندما فقط وذلك فيها  المستثمر الشركة على  بالسيطرة المجموعة تقوم  خاص،  وبشكل
 فيها  المستثمر  بالشركة  العالقة  ذات  األنشطة  توجيه  على  المقدرة  المجموعة   بمنح  حقوق  وجود(أي    فيها  المستثمر  الشركة  على  السيطرة(   
 فيها المستثمر بالشركة عالقتها خالل من مختلفة  عوائد على الحصول  في   حقوق ولديها لمخاطر، التعرض .   
 فيها المستثمر الشركة  عائدات  على التأثير على المقدرة.   

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

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

  ويشمل مالئمة    كافية المستثمر فيها    الشركة  في   للمجموعة   حقوق التصويت   كانت  إذا   فيما   التأكد  عند   بذلك  المتعلقة  والظروف   الحقائق  كافة   االعتبار
   :ذلك

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

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

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

 
إجمالي الدخل الشامل    وينسب  .المسيطرة  غير  الملكية   وحقوق   الشركة   مالكي  إلى   اآلخر   الشامل   الدخل   بنود  من  بند  وكل   الخسارة   أو   الربح   ينسب

   رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة. في  عجز حتى لو أدى ذلك إلى المسيطرة،للشركات التابعة إلى المساهمين بالشركة وحقوق الملكية غير 
 

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

  المجموعة   شركات  بين  بالمعامالت  المتعلقة  النقدية  والتدفقات   والمصاريف  واإليرادات  الملكية  حقوق  وكذلك  والمطلوبات  الموجودات  كافة  حذف  يتم
    . المالية القوائم  توحيد عند بالكامل
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٢٠  

  
  إعداد وتوحيد القوائم المالية (تتمة)    أسس   - ٢
 
  توحيد القوائم المالية (تتمة)    أسس   - ٢
  

  التغييرات في حصة الملكية في الشركات التابعة  
معامالت  يتم المحاسبة عن التغيرات في حصة ملكية المجموعة في أي شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية (أي،  

ار  مع المالكين بصفتهم مالكين). وفي هذه الظروف، سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية المسيطرة وحقوق الملكية غير المسيطرة إلظه
يمة العادلة  التغيرات في حصص ملكيتهم في الشركة التابعة. يتم إثبات أي فرق بين المبلغ الذي سيتم به تعديل حقوق الملكية غير المسيطرة والق

وعند فقدان المجموعة السيطرة على شركة   .للعوض المدفوع أو المستلم بصورة مباشرة ضمن حقوق الملكية وينسب إلى المساهمين في الشركة
المستلم والقيمة العادلة ألي  ) إجمالي القيمة العادلة للعوض  ١تابعة، يتم إثبات الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة ويتم احتسابه بالفرق بين (

) القيمة الدفترية السابقة للموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة وأي حقوق ملكية غير  ٢حصص محتفظ بها و (
ابعة كما لو قامت المجموعة بصورة  مسيطرة. يتم المحاسبة عن كافة المبالغ المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك الشركة الت 
  مباشرة باستبعاد الموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة. يقيد االستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة 

 

  الهامة  المحاسبية السياسات  - ٣
 

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

ً  يلي فيما   :المتبعة المحاسبية السياسات بأهم بيانا
 

  متداولة  وغير  كمتداولة والمطلوبات  الموجودات تصنيف 
 

  متداولة  غير / كمتداولة  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  والمطلوبات  الموجودات بإظهار  المجموعة تقوم
  : وذلك متداولة  الموجودات تعتبر .
 

 العادية، العمليات دورة خالل استنفادها أو بيعها ينوي أو تحققها يتوقع عندما  
 المتاجرة،  ألغراض أساسي  بشكل اقتنائها حالة  في  
 أو  المالية، الفترة بعد  شهراً  عشر  اثني خالل  تحققها يتوقع عندما  
 بعد  شهراً   عشر  اثني عن تقل  ال  لمدة مطلوبات  أية  لسداد  استخدامها أو  استبدالها على  قيود هناك تكن  لم  ما  نقدية وشبه  نقدية تكون عندما  

  . المالية الفترة
 

   .متداولة  غير  كموجودات األخرى  الموجودات  كافة تصنف
 

  : وذلك  متداولة المطلوبات تعتبر
 العادية،  العمليات دورة  خالل سدادها يتوقع عندما  
 المتاجرة،  ألغراض أساسي  بشكل اقتنائها حالة  في  
 أو  المالية،  الفترة بعد شهراً  عشر اثني خالل   السداد تستحق عندما  
 المالية  الفترة بعد شهراً  عشر اثني عن تقل ال  لمدة  المطلوبات  سداد  لتأجيل للمنشأة مشروط  غير حق   وجود عدم عند .  

 
  . متداولة  غير كمطلوبات االخرى  المطلوبات  كافة  المجموعة تصنف

 
  النقدية  وشبه   النقدية

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

 
   المالية   األدوات 
  األولي  اإلثبات

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

 
  والمطلوبات   المالية  الموجودات   معامالت  تكاليف  إثبات  ويتم .العادلة  بالقيمة  المالية  المطلوبات  أو   المالية  الموجودات  قياس  يتم  األولي،  اإلثبات  وعند

  المالية  المطلوبات   أو   المالية   الموجودات  حالة   وفي . الخسارة  أو   الربح  في   كمصاريف   الخسارة  أو   الربح  خالل   من  العادلة   بالقيمة   المدرجة  المالية
  أو   شراء   بعملية  مباشرة   المتعلقة   المعامالت  تكاليف   ذلك  في   بما  لها   العادلة  القيمة   فإن   الخسارة،   أو   الربح  خالل  من   العادلة   بالقيمة   المدرجة  غير

   .لها األولي االثبات  قيمة تمثل المالية  المطلوبات أو المالية الموجودات  إصدار
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  (تتمة)   المالية األدوات 
  التصنيف

  : التالية  الفئات ضمن  بها الخاصة المالية الموجودات  بتسجيل  المجموعة تقوم
 الخسارة،  أو  الربح خالل   من العادلة بالقيمة مدرجة  مالية  موجودات  
 و  اآلخر، الشامل  الدخل  خالل   من العادلة بالقيمة مدرجة  مالية  موجودات  
 المطفأة بالتكلفة مدرجة  مالية  موجودات .  

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

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

  . القائم  األصلي المبلغ على
 

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

  . اآلخر الشامل  الدخل  خالل   من العادلة بالقيمة الملكية حقوق  استثمارات عن
 

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

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

 
  اإلثبات  عن التوقف 

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

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

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

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

 
  المجموعة  تستمر  األًصل،   على   السيطرة   تحويل   أو   لألصل   المصاحبة   والمنافع  المخاطر   معظم   بتحويل   المجموعة   فيها   تقوم   ال   التي   الحاالت   وفي 
ً   المجموعة   تقوم  الحالة،  تلك  وفي  .به   المستمر  المجموعة  ارتباط  بقدر   األصل  إثبات  في   الموجودات   قياس   يتم .لها  المصاحبة   المطلوبات  بإثبات  أيضا

قياس االرتباط المستمر    يتم .المجموعة   عليها  أبقت  التي  وااللتزامات  الحقوق  يعكس  الذي  األساس  نفس  وفق  لها  المصاحبة  والمطلوبات  المحولة
ال أو  للموجودات  الدفترية األصلية  بالقيمة  المحولة  الموجودات  على  يكون على شكل ضمان  األقصى  الذي  على    العوض   بقيمةحد  يجب  الذي 

  المجموعة دفعه، أيهما أقل. 
 
  الحالية   المالية  المطلوبات  تبديل  حالة  وفي  .مدته   انتهاء  أو  إلغاؤه  أو  العقد  في  المحدد  االلتزام  سداد  عند  المالية  المطلوبات   اثبات  عن  التوقف  يتم

ً   مختلفة   بشروط   المقرضة   الجهة   نفس  من   بأخرى   كتوقف   التعديل  أو   التبديل  هذا   مثل  اعتبار  يتم  عندئذ  الحالية،  المطلوبات  شروط   بتعديل  أو   تماما
  . الخسارة أو الربح في  المعنية  الدفترية القيم بين الفرق  اثبات يتم .جديدة  مطلوبات  واثبات األصلية  المطلوبات اثبات عن
 

  المالية  األدوات مقاصة
 المبالغ  لتسوية  ملزم  نظامي  حق   وجود  عند  فقط  وذلك  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  الصافي  ويدرج  المالية  والمطلوبات  الموجودات  مقاصة  تتم

  . واحد آن  في  المطلوبات وتسديد الموجودات  بيع أو  الصافي أساس  على المطلوبات  مع الموجودات لتسوية نية وجود  وعند إثباتها، تم التي
  



   شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

٢٢  
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  (تتمة)   المالية األدوات 
  المخاطر  تغطية ومحاسبة  المشتقة المالية األدوات 
لتغطية    تستخدم العموالت  أسعار  اآلجلة ومقايضات  األجنبي  الصرف  عقود  المشتقة مثل  المالية  األدوات  العمالت األجنبية   مخاطرالمجموعة 

العموالت. أسعار   قياسها  يعاد  ذلك   وبعد  المشتقات،  عقد  إبرام  بتاريخ  العادلة   بالقيمة   المشتقة  المالية   األدوات   إثبات   األصل،  في   يتم، ومخاطر 
  القيمة   تكون  عندما  مالية  كمطلوبات  وتقيد  إيجابية،  لها  العادلة  القيمة  تكون  عندما  وذلك  مالية  كموجودات  المشتقات  تقيد .العادلة   القيمة  في  بالتغيرات

ما عدا الجزء الفعال من األرباح أو الخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في الربح أو الخسارة، في   تدرج  . سلبية لها  العادلة 
التدفقات النقدية، حيث يتم إدراجه ضمن الدخل الشامل اآلخر، وبعد ذلك يعاد تصنيفه إلى األرباح أو الخسائر وذلك عندما يؤثر    مخاطر تغطية  

  البند المغطى على الربح أو الخسارة. 
 

التغيرات في التدفقات   التدفقات النقدية والتي تغطي مخاطر  مخاطرمحاسبة تغطية المخاطر، تصنف عمليات تغطية المخاطر كتغطية  وألغراض
تتعلق   النقدية سواًء كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجودات أو مطلوبات تم إثباتها أو معاملة يتوقع حدوثها بشكل كبير أو مخاطر عمالت أجنبية

ً   المجموعة  تقوم  التغطية،  عملية  بدء  وعند بالتزامات مؤكدة لم يتم إثباتها.   المجموعة  تود  التي  المخاطر  تغطية   عملية  وتوثيق  بتخصيص  رسميا
 والبند  التغطية،   أداة  تحديد  على  التوثيق  يشتمل .التغطية  بعملية  المتعلقة  المخاطر  إدارة  واستراتيجية  أهداف  وتوثيق  بشأنها،  التغطية  محاسبة   تطبيق

  في   التغيرات   في   تسويتها  عند  التغطية   ألداة   العادلة  القيمة   في   التغيرات   فعالية  مدى   تقييم  وطريقة   المغطاة،   المخاطر   وطبيعة  المغطاة،  المعاملة   أو
  عند  عالية   فعالية   ذات  هذه   المخاطر  تغطية   تكون  بأن  يتوقع .المغطاة   بالمخاطر   المرتبطة  النقدية  التدفقات   أو  تغطيته  تمت   الذي  للبند  العادلة   القيمة
  التي   المالية   الفترات   طوال  عالية   فعالية  ذات   فعالً   بأنها  للتأكد  مستمرة   بصورة  تقويمها  ويتم  النقدية،   التدفقات  أو   العادلة   القيمة  في   التغيرات   تسوية

  . فيها  خصصت
 

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

  مرة أخرى بمعايير التأهيل. 
 

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

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

تنفيذها بدون تبديل أو تجديد (كجزء من   التغطيةالتوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند انتهاء سريان أداة    يتم أو بيعها أو إنهاؤها أو 
المخاطر. تغطية  بمعايير محاسبة  تفي  المخاطر  تغطية  تعد  لم  أو عندما  التغطية)   يتم   المتوقعة،   للعمليات   بالنسبة   الوقت،   ذلك   وفي  استراتيجية 

ً   المثبتة  –   التغطية  أداة  عن   الناتجة  المتراكمة  الخسارة   أو   بالربح  مستقلة   بصورة   االحتفاظ  ضمن  مستقلة   بصورة   –  اآلخر   الشامل  الدخل   ضمن  سابقا
  . المتوقعة  العملية حدوث  لحين اآلخر الشامل  الدخل 

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

  . للفترة الخسارة أو  الربح إلى  – اآلخر  الشامل
 

    المدينون 
  لقاء   مخصص   بإثبات  المجموعة   تقوم . القيمة  في   انخفاض   أي   لقاء   المخصص   ناقصا   المطفأة   بالتكلفة   األولي،  اإلثبات   بعد  المدينة،   الذمم   تظهر

  العمومية"المصاريف    بند  ضمن  إظهاره  ويتم  الخسارة  أو   الربح  على  االنخفاض  مخصص   ويحمل .المتوقعة  االئتمانية  الخسائر   في   االنخفاض
المبالغ المستردة الحقاً من   تقيد .القيمة  في   االنخفاض  مخصص   من  شطبها  يتم  فإنه   للتحصيل،   قابلة  غير  المدينة  الذمم   تعتبر  وعندما ".واإلدارية 

   الربح أو الخسارة الموحدة.  قائمة في المبالغ التي سبق شطبها إلى "المصاريف العمومية واإلدارية" 
 

  مشاريع ال تطوير    تكلفة 
 يتم   الذي   بالقدر   وذلك  الموحدة   المالي  المركز   قائمة   في  كأصل  اقتصاديًا،  مجدية   تعتبر  التي   التطوير،  تحت  المشاريع  بشأن  المتكبدة  التكاليف  تقيد
  كمصاريف   المشروع  لذلك  المتراكمة  التكاليف  إثبات  يتم  اقتصاديا،  مجدي  غير  المشروع  فيها  يعتبر  التي  الحاالت  وفي .استردادها  إمكانية  تقييم  فيه
   .لها المتوقع النجاح نسب أساس على المشاريع لهذه مخصص  بتجنيب المجموعة تقوم  .فيها تحدد التي السنة خالل الخسارة  أو الربح في
 

   .الموحدة المالي المركز قائمة  في  المؤجلة  التكاليف من  كخصم الناجحة المشاريع من  المستردة التطوير  تكاليف اثبات يتم
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  المخزون 
  المباشرة،  العمالة   تكاليف   مالئم،  هو   حسبما   و،  الشراء   تكلفة   من   التكلفة  تتكون .أقل   أيهما  البيعية،  القيمة   صافي   أو   بالتكلفة   المخزون   يظهر

 .المرجح   المتوسط  طريقة  باستخدام  التكلفة  احتساب   يتم .الحالي  ووضعه  موقعه   إلى  المخزون  إحضار  بشأن  المتكبدة  المباشرة  غير  والمصاريف
ً   العادية  األعمال  دورة   خالل   التقديري   البيع  سعر   البيعية   القيمة   صافي   يمثل   عملية   إلتمام   الالزمة   المقدرة   والتكاليف المقدرة  اإلكمال  تكاليف   ناقصا
  .البيع

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

  المشتركة   المشاريع  أما  .والتشغيلية  المالية  سياساتها  على  سيطرة،  وليس   هاماً،   تأثيراً   المجموعة   تمارس  التي  المنشآت   تلك  هي   الزميلة  الشركات 
 هذا   موجودات  صافي  في  حصة  على  الحصول   عليها  مشتركة  سيطرة  تمارس  التي  لألطراف  بموجبها  يحق  مشتركة  ترتيبات  عن  عبارة  فهي

ً   عليها  المتفق  المشاركة  السيطرة  تمثل .المشترك   المشروع   األنشطة   بشأن  القرارات  اتخاذ  يتطلب  عندما  فقط  وتتواجد  ما،  ترتيب  على  للسيطرة  تعاقديا
  . السيطرة  في  يشاركون الذين لألطراف الجماعية الموافقة  العالقة  ذات

 
 تاريخ   من  اعتبارا  وذلك  الملكية   حقوق  طريقة  أساس  على  المشتركة  والمشاريع  الزميلة   الشركات  في  المجموعة  استثمارات  عن  المحاسبة  يتم

  الزميلة   الشركات   في  االستثمارات   تقيد  الملكية،   حقوق   طريقة   وبموجب  . ذلك  عن   التوقف  ولحين  المشتركة  السيطرة  أو   الهام  التأثير  ممارسة 
  الشركة   موجودات   صافي   في   المجموعة   حصة   على  تطرأ   التي  التغيرات  زائداً   بالتكلفة  الموحدة   المالي   المركز  قائمة   في   المشتركة  والمشاريع
  وفي .المشتركة   والمشاريع   الزميلة   الشركات  عمليات  نتائج  في   المجموعة   حصة   للمجموعة  الخسارة   أو   الربح  يعكس  .الشراء   بعد  لما   فيها  المستثمر

 التغيير  هذا  في  حصتها  بإثبات  المجموعة  تقوم  المشتركة،  والمشاريع  الزميلة  للشركات  اآلخر  الشامل  الدخل  ضمن  مباشرة  تغيير  أي  إثبات  حالة
 والمشاريع  الزميلة   والشركات  المجموعة  بين  والناتجة   المحققة   غير  والخسائر  األرباح  استبعاد  ويتم .بها  الخاص  اآلخر   الشامل   الدخل  حقوق  ضمن

  . المشتركة والمشاريع الزميلة  الشركات في  المجموعة  حصة  بقدر المشتركة
 

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

 
  كي  الالزمة  التسويات  إجراء  يتم الضرورة، وعند .للمجموعة المالية الفترة لنفس المشتركة المشاريع أو الزميلة للشركات المالية القوائم إعداد يتم

  . المجموعة قبل  من المتبعة تلك مع المحاسبية  السياسات  تتفق
 

ً   المحاسبةتطبيق    وبعد  استثمارها  قيمة   في   انخفاض  خسارة   إثبات  الضروري   من  كان   إذا  فيما  بالتأكد  المجموعة  تقوم   الملكية،   حقوق   لطريقة   وفقا
مالي، تقوم المجموعة بالتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في    تقرير  كل  وبتاريخ .المشتركة  المشاريع  أو  الزميلة   الشركات   في

 بين  بالفرق   وذلك   االنخفاض   مبلغ  باحتساب   المجموعة   تقوم   الدليل،   هذا  مثل   وجود   وعند قيمة االستثمار في أي شركة زميلة أو مشروع مشترك.
  الشركات  نتائج  في"الحصة    ضمن  الخسارة  وإثبات  الدفترية،   وقيمته   المشترك  ع المشرو  أو  الزميلة  الشركة  في  لالستثمار  لالسترداد  القابلة  القيمة

  . الموحدة  الخسارة أو  الربح قائمة  في"  المشتركة  والمشاريع الزميلة
 

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

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

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

 
ً   أو   زميلة   شركة   الزيادة  هذه  بعد  يزاالن   وال  قائم  مشترك  مشروع  أو  قائمة  زميلة  شركة   في  ملكيتها  حصة   بزيادة  المجموعة  قيام   حالة   وفي   مشروعا

  إعادة   يتم  وال   المشترك  المشروع  أو  الزميلة  للشركة   الحالية  الدفترية  القيمة  إلى   اإلضافية  الحصة   لقاء   المدفوع  الشراء  سعر   إضافة   يتم  فإنه  مشتركاً،
  العادلة  القيمة  في   الحصة  بين  اإلضافي  االستثمار  تكلفة  توزع .المشترك  المشروع  أو  الزميلة  الشركة  موجودات  صافي  في  القائمة  الحصة  قياس

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

  إلظهار   وذلك   اإلضافي   الشراء   بعد  المشترك  المشروع   أو   الزميلة   الشركة   خسائر   أو   أرباح   في   المجموعة   حصة   في   الالزمة  التسويات   إثبات  يتم
   . اإلضافية الشراء  عملية عن والناتجة  الشراء بتاريخ الموجودات  لصافي العادلة القيمة في  المجموعة  حصة 
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   والمعدات   واآلالت   الممتلكات 
ً  بالتكلفة التنفيذ، تحت الرأسمالية واألعمال  األراضي عدا فيما والمعدات، واآلالت الممتلكات تظهر   االنخفاض وخسائر المتراكم االستهالك ناقصا

 بالمشاريع  المتعلقة  التمويل  وتكاليف   والمعدات  واآلالت   الممتلكات  من  جزء  استبدال  تكلفة  على  التكلفة   هذه  تشتمل .وجدت   إن  القيمة،  في  المتراكمة
ً   يكون  ماوعند .بذلك  المتعلقة  االثبات  بشروط  الوفاء  حالة  في األجل  طويلة   االنشائية   والمعدات  واآلالت   الممتلكات  من  هام  جزء   استبدال  ضروريا

ً  وتستهلك  محددة  إنتاجية  أعمار  ذات  كموجودات   األجزاء   تلك  بإثبات  المجموعة   تقوم  مراحل،  على  يتم   رئيسي،   فحص كل  إجراء  وعند .لذلك  وفقا
   .إثباتها بمعايير الوفاء  حالة في  وذلك كإحالل  والمعدات واآلالت  للممتلكات الدفترية القيمة في  تكلفته اثبات

 
 ما  أصل  إزالة   بشأن  المتوقعة  للتكاليف  الحالية  القيمة  تدرج .تكبدها  عند  الخسارة  أو   الربح  في  األخرى  والصيانة  االصالح  تكاليف  كافة  إثبات  يتم
   .بذلك  المتعلق المخصص  إثبات بمعايير الوفاء  حالة في  المعني األصل  تكلفة في  استخدامه  بعد
 

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

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

  . للموجودات
 

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

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

  .مستقبلي
 

  األعمال  تجميع  عمليات
  طريقة  باستخدام  عنها  المحاسبة  يتم  المشتركة  السيطرة   تحت  منشآت  تتضمن  التي  األعمال  تجميع  عمليات  عدا  فيما  األعمال،  تجميع  عمليات  إن

  المسيطرة  غير   الملكية  حقوق   ومبلغ  االستحواذ  بتاريخ  العادلة   بالقيمة  قياسه   يتم  والذي   المحول   العوض   بإجمالي   االستحواذ   تكلفة   قياس   يتم .االستحواذ 
  غير  الملكية  حقوق  قياس  الواجب   من  كان  إذا  فيما  المجموعة  تقرر  األعمال،  تجميع  عمليات  من  عملية  لكل  بالنسبة  .عليها  المستحوذ  الشركة  في

  تكاليف  تقيد .عليها  المستحوذ  للشركة  للتمييز  القابلة  الموجودات   صافي  في  التناسبية  بالحصة   أو  العادلة  بالقيمة  عليها  المستحوذ  الشركة   في  المسيطرة
   .واإلدارية العمومية  المصاريف ضمن  وتدرج  كمصاريف، المتكبدة االستحواذ 

 
 المالئم  والتخصيص   التصنيف   أجل   من  بها  التعهد  تم  التي  المالية   والمطلوبات   الموجودات   تقدير  يتم  ما،   عمل  على  باالستحواذ   المجموعة   قيام  وعند

ً   لها   أدوات   ضمن  المدرجة  المشتقات   فصل   على  ذلك   يشتمل . االستحواذ  بتاريخ  السائدة  واألوضاع  االقتصادية   والظروف  التعاقدية  للشروط   وفقا
  . عليها المستحوذ الشركة  قبل  من الرئيسية  العقود في  أخرى مالية

 
ً   المملوكة   الحصة  قياس   يعاد  مراحل،   على   األعمال  تجميع  عملية   إجراء   حالة   وفي    أو  أرباح   أية   وتدرج   االستحواذ،   بتاريخ  العادلة   بالقيمة  سابقا

  . الشهرة تحديد عند االعتبار بعين تؤخذ  ثم ومن  الخسارة، أو  الربح في   ذلك عن ناتجة  خسائر
 

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

 
 وكذلك  إثباته  تم  الذي  المسيطرة  غير  الملكية   حقوق  ومبلغ  المحول  العوض  إجمالي  في  الزيادة  تمثل  والتي  بالتكلفة  الشهرة  قياس  األصل،  في  يتم،
ً  مملوكة  حصص  أية   زيادة  حالة  وفي  .بها  التعهد  تم  التي  والمطلوبات  عليها  االستحواذ  تم  التي  للتمييز  القابلة  الموجودات   صافي  عن بالزيادة  سابقا

  صحيحة  بصورة   قيامها من  للتأكد  تقديرها  بإعادة  المجموعة   تقوم  المحول،  العوض   إجمالي   عن   عليها  المستحوذ  الموجودات  لصافي   العادلة   القيمة
 إثباتها   المراد  المبالغ  قياس   في  المستخدمة  اإلجراءات   ومراجعة   بها،  التعهد  تم  التي  المطلوبات  وكافة  عليها  المستحوذ   الموجودات  كافة  بتحديد
  إثبات   يتم  المحول،   العوض   إجمالي   عن  المشتراة  الموجودات   لصافي   العادلة  القيمة  زيادة   هذه   التقدير  إعادة  عن  نتج  ما   وإذا  .االستحواذ  بتاريخ

ً  بالتكلفة الشهرة تقاس لها، األولي اإلثبات وبعد  .الخسارة  أو  الربح في  األرباح    .المتراكمة االنخفاض  خسائر  ناقصا
 

يتم الحقا تخصيص الشهرة المشتراة عند    ولغرض تاريخ   –األعمال    تجميعإجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض في القيمة،  من  اعتباراً 
  موجودات  خصصت  إذا  عما النظر بصرف ،التجميعيتوقع بأن تستفيد من  التي  للمجموعةللنقدية  المدرة إلى كل وحده من الوحدات  – االستحواذ 

    . الوحدات تلك إلى  خرىأ مطلوبات  أو
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  (تتمة)  األعمال  تجميع  عمليات
  المستبعدة   بالعملية  المتعلقة  الشهرة  إدراج  يتم  عندئذ  المستبعدة،  الوحدة  ضمن  العملية  من  وجزءاً   للنقدية  المدرة  الوحدة  من  جزءاً   الشهرة  تعتبر  وعندما

  النسبية  القيمة   أساس   على  الحاالت   هذه  مثل  في   المستبعدة  الشهرة   تقاس . العملية   استبعاد  خسائر  أو   أرباح   تحديد  عند  للوحدة   الدفترية  القيمة   في
  . للنقدية المدرة  الوحدة  من به المحتفظ  والجزء المستبعدة للعملية

 
  المجمعة  بالمنشآت  الخاصة  والمطلوبات  الموجودات  إظهار  يتم  المشتركة،  السيطرة  تحت   منشآت  تتضمن  التي  األعمال  تجميع  لعمليات  بالنسبة
  المستخدمة   المحاسبية   السياسات   في   االختالفات   عن   ناتجة   فروقات   أي   إلدراج   وذلك   الدفترية   القيمة   على   التسويات  إجراء   ويتم . لها  الدفترية   بالقيمة

  وحقوق   المحول  /المدفوع   العوض  بين  فرق   أي   إثبات  ويتم  األعمال   تجميع  لعملية   نتيجة   أرباح  أو  شهرة   إثبات  يتم  ال  . المندمجة  المنشآت   قبل   من
  المندمجة   المنشآت  نتائج  الموحدة   اآلخر  الشامل   والدخل   الخسارة   أو  الربح  قائمة   تعكس  .بالمجموعة   الملكية   حقوق  ضمن  عليها  المستحوذ   الملكية

  . التجميع عملية حدوث  تاريخ منذ
 
  المتوقفة  والعمليات للبيع  المعدة المتداولة غير  الموجودات 

  معاملة  طريق  عن  أساسي   بشكل   الدفترية  قيمتها استرداد   حالة  في   للبيع  كمعدة  االستبعاد  ومجموعات  المتداولة غير  الموجودات   المجموعة   تصنف
  القيمة   أو   الدفترية  بالقيمة  للبيع  كمعدة  المصنفة  االستبعاد  ومجموعات  المتداولة  غير  الموجودات   تقاس .لها  المستمر  االستخدام  خالل  من  وليس  البيع

ً   العادلة   تكاليف  باستثناء)،  االستبعاد(مجموعة    األصل   باستبعاد  مباشرة   المتعلقة   اإلضافية  التكاليف  البيع  تكاليف   تمثل .أقل  أيهما  البيع،  تكاليف   ناقصا
  . الدخل  ضريبة  ومصروف التمويل

 
  متاحة   االستبعاد  مجموعة  أو   األصل   يكون  وأن   كبير  بشكل  محتملة  البيع  عملية  تكون  عندما  فقط   للبيع  المعدة   الموجودات  تصنيف  بمعايير  الوفاء  يتم

على عملية البيع   هامة أن تشير االجراءات المطلوبة إلتمام عملية البيع إلى أنه من غير المحتمل حدوث تغيرات    يجب .الحالية   بحالتها   فوراً   للبيع
  . التصنيف  تاريخ من واحدة سنة  خالل   يتم أن يتوقع والذي  األصل بيع بخطة  ملتزمة تكون أن اإلدارة على يجب  أو الغاء قرار البيع.

 
  والمطلوبات  الموجودات  عرض   يجب .للبيع  كمعدة  تصنيفها  حال  الملموسة   غير  والموجودات  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  اطفاء  أو  استهالك  يتم  ال

  . المالي المركز  قائمة  في  متداولة  كبنود مستقلة  بصورة للبيع كمعدة المصنفة
 
ً   تشكل كانت  إذا  متوقفة عملية العتبارها مؤهلة االستبعاد مجموعة  إن   :وأنها للبيع، كمعدة تصنيفها تم  أو استبعادها تم المنشأة  من قطاعا

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

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

ارة  أو الربح  قائمة  عرض  إعادة  يتم  متوقفة، كعملية  العملية تصـنيف  حالة  وفي  العملية عن  التوقف تم  لو كما  المقارنة  اآلخر  الشـامل  والدخل  الخـس
  .المقارنة السنة بداية منذ
 

   القيمة   في   االنخفاض 
  المالية   الموجودات 

   .الخسارة  أو   الربح  خالل  من  العادلة   بالقيمة  قياسها  يتم  لم  التي  التالية  الدين  أدوات   بشأن  المتوقعة  االئتمان  خسائر  مخصص   بإثبات  المجموعة   تقوم
 دين، سندات تعتبر التي المالية  الموجودات   
 العقود، وموجودات  التجارية  المدينة الذمم   
 اإليجار، عقود مدينو   
 البنك، لدى النقد  
 عالقة،  ذات  جهات  
 و الصادرة، المالي  الضمان عقود   
 الصادرة  القروض التزامات.   

   
  العامة   الطريقة   باستخدام  القيمة   انخفاض  مخصصات  المجموعة  تقيس .الملكية  حقوق  أدوات  في   االستثمارات  قيمة  في   انخفاض   خسارة  إثبات  يتم  ال

  الطريقة   تتبع  التي  العالقة،  ذات  بالجهات  المتعلقة  األجل   قصيرة  المدينة  الذمم  ذلك   في  بما  التجارية  المدينة  الذمم  باستثناء  المالية،  الموجودات  لجميع
    . المبسطة 
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  (تتمة)  الهامة  المحاسبية السياسات   - ٣
 

  (تتمة)   القيمة   في   االنخفاض 
  (تتمة)   المالية   الموجودات 

 
  التالية   الحاالت  باستثناء  العمر،  مدى  على  المتوقعة  االئتمان  لخسائر  مساو  بمبلغ  الخسائر  مخصصات  بقياس  المجموعة  تقوم  العامة،  للطريقة  وفقًا
   :شهراً   ١٢ مدى على لها  المتوقعة االئتمان خسائر  قياس يتم التي
 و المالي،  التقريرائتمان منخفضة بتاريخ  مخاطرالدين التي تبين بأن لها  سندات   
  االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها. مخاطرالمالية األخرى التي لم تزداد  األدوات   

   
ائتمان منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر االئتمان لها الدرجة المتعارف عليها عالمياً بـ   مخاطرالمجموعة بأن سندات الدين لها    تعتبر

   "من الدرجة األولى".
   

االئتمان المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعلق باألداة المالية والتي يمكن أن  مخاطرشهر جزء من  ١٢خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  تمثل
   شهر بعد تاريخ التقرير المالي. ١٢تحدث خالل 

   
  المجموعة   تقوم  .العمر   مدى   على   المتوقعة   االئتمان  لخسائر   مساوٍ   بمبلغ  دائًما  القيمة   في   االنخفاض   مخصصات  قياس   يتم  المبسطة،   الطريقة   بموجب 
 االئتمانال تقوم المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر   عليه،و .التجارية المدينة  للذمم المتوقعة االئتمان خسائر وقياس المبسطة  الطريقة بتطبيق

  بإنشاء   المجموعة   قامت .المالي  التقريرولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ  
   .االقتصادية  والبيئة بالمدينين الخاصة   المستقبلية بالعوامل تعديلها يتم والتي االئتمان، خسائر في  السابقة  الخبرة إلى استناًدا  مخصصات مصفوفة

 
   :التالية المتغيرات  المتوقعة االئتمان خسائر لقياس األساسية المدخالت  تمثل
 السداد عن التعثر احتمال   
  التعثر عن  الناتجة الخسارة   
 السداد عن التعثر عند التعرض   

   
     ):٩المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية إلى المراحل الثالث التالية طبقاً للمنهجية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي ( تقوم
  مخصص االنخفاض في القيمة    يسجل  .استحداثها  منذ   جوهرية  بصورة  االئتمانية  جودتها  تنخفض   لم  التي   المالية   الموجودات   -   ١  المرحلة

      شهًرا.  ١٢ مدى ئر االئتمان المتوقعة على على أساس خسا
  على   القيمة  في   االنخفاض   مخصص  يسجل .نشأتهاالموجودات المالية التي انخفضت جودتها االئتمانية بصورة جوهرية منذ    -   ٢  المرحلة  

على مدى    عن السداد   لتعثر  احتمالمخصص االنخفاض في القيمة على أساس    يسجل . العمر  مدى   على  المتوقعة   االئتمان  خسائر   أساس 
     العمر.

 القيمة على أساس خسائر    المالية  للموجودات  بالنسبة  -  ٣  المرحلة بإثبات مخصص االنخفاض في  المجموعة  القيمة، تقوم  المنخفضة 
   االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

   
االئتمان منذ استحداثها، باإلضافة إلى    مخاطرالمجموعة أيَضا بعين االعتبار المعلومات المستقبلية عند تقويمها لالنخفاض الجوهري في    تأخذ

      قياس خسائر االئتمان المتوقعة. 
   

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

   
     قياسها على النحو التالي:  ويتم االئتمان، لخسائر  باالحتماالت مرجح  تقديًرا   المتوقعة االئتمان خسائر تمثل
  المالي: بالقيمة الحالية للعجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات    التقريريس لها مستوى ائتمان منخفض بتاريخ  المالية التي ل  الموجودات

      النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها)،
  لي: الفرق بين صافي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات  الما  التقريرالمالية ذات المستوى االئتماني المنخفض بتاريخ    الموجودات

     النقدية المستقبلية المقدرة، والتي تشمل القيمة القابلة لالسترداد من الضمانات.
 االل  التزامات سحب  حالة  في  للمجموعة  المستحقة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين  للفرق  الحالية  بالقيمة  المسحوبة:  غير  تزام  القروض 

      والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، و 
 الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصاً أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها. عقود     

   
المالي بمعدل العمولة الفعلي المحدد عند اإلثبات األولي أو ما يقاربه وبما يتفق مع إثبات    التقريرخصم خسائر االئتمان المتوقعة حتى تاريخ    يتم

     اإليرادات. 
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  (تتمة)  الهامة  المحاسبية السياسات   - ٣
 

  (تتمة)   القيمة   في   االنخفاض 
  المالية  غير   الموجودات 

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

  عندئذ   لالسترداد،   القابلة   القيمة   عن   للنقدية  المدرة   الوحدة   أو   لألصل   الدفترية القيمة فيها  تزيد   التي  الحاالت   وفي .الموجودات   مجموعة  أو   األخرى 
   .لالسترداد  القابلة  القيمة  إلى ويخفض  القيمة، منخفض  األصل يعتبر

 
  يعكس   والذي   الضريبة   قبل   لما  الخصم   معدل  باستخدام   الحالية  قيمتها  إلى   المقدرة   المستقبلية  النقدية   التدفقات   خصم  يتم  الحالية،   القيمة   تقدير  وعند

ً   العادلة   القيمة   تحديد  وعند .لألصل   المالزمة  والمخاطر   للنقود   الزمنية   للقيمة   السوق   تقديرات   معامالت   آخر   باالعتبار  يؤخذ   فأنه   البيع،  تكاليف   ناقصا
  بمضاعفات   مدعمة   هذه  االحتساب  عمليات  إن . مالئمة  تقويم  طريقة  استخدام  يتم  المعامالت،  هذه  تحديد  إمكانية  عدم   وعند . توفرها  عند  بالسوق   تمت

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

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

 
  المصاريف  فئات   ضمن  الخسارة   أو  الربح  في  البضاعة  قيمة  في   االنخفاض  ذلك   في  بما  المستمرة  العمليات   من  القيمة  في  االنخفاض  خسائر  اثبات  يتم

   .القيمة المنخفض األصل  وظيفة مع يتمشى وبما
 

مالي، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر االنخفاض    تقريرللموجودات، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقويم بتاريخ كل    بالنسبة
  عدا  فيما .للنقدية   المدرة  الوحدة  أو   لألصل  لالسترداد  القابلة  القيمة  بتقدير  المجموعة  تقوم  الدليل،  هذا  مثل   وجود  حالة   وفي المثبتة سابقاً أو نقصانها.

ً   المثبتة  االنخفاض  خسائر  قيد   عكس  يتم  الشهرة،  منذ  لالسترداد   القابلة  القيمة  لتحديد  المستخدمة  االفتراضات  في  تغيير  وجود  حالة  في   فقط  سابقا
 عن  وال  له   لالسترداد   القابلة   القيمة  عن  لألصل   الدفترية   القيمة   تزيد  ال   بحيث  محدوداً   يعتبر  القيد  عكس   إن . القيمة  في  انخفاض  خسارة  آخر   إثبات
 .السابقة  السنوات   في   القيمة   في  االنخفاض  خسارة  إثبات   يتم  لم   لو   فيما   –   االستهالك  خصم  بعد  –   تحديدها   المفترض  من   كان   التي  الدفترية   القيمة

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

  الدفع   مستحقة   والمبالغ   الدائنون 
  قبل   من  فواتير   بها  تقدم   لم   أم   قدمت   سواء  المستلمة،  الخدمات   أو   البضاعة   عن   المستقبل  في   دفعها   الواجب   المبالغ  لقاء   االلتزامات   إثبات  يتم

  . المطفأة بالتكلفة الحقًا  قياسها  ويعاد العادلة  بالقيمة األصل  في إثباتها ويتم .الموردين
 
  المخصصات 

 ويمكن  محتملة   االلتزام  سداد   تكاليف  وأن  سابقة،  أحداث  عن  ناتجة   المجموعة   على )  متوقعة   أو(قانونية    التزامات  وجود   عند  المخصصات   إثبات  يتم
  أقساط   كإيرادات  الحسابات   في   وتسجل   األقساط،   واحتساب   العقود   إبرام  عند  مخصص  يجنب  التأمين،  لعمليات  وبالنسبة . به  موثوق  بشكل   قياسها

ً  العقد  فترة   مدى  على   المخصصات   خصم  يتم  فإنه   جوهريًا،  للنقود   الزمنية  القيمة  أثر  كان  وإذا .العقد  بموجب  المقدمة  التأمين  خدمات لشروط  طبقا
  في  الزيادة  إثبات  يتم  الخصم،  استخدام  وعند .بااللتزام   المتعلقة  المخاطر  مالئًما،  يكون  عندما  يعكس،  والذي  الحالي  الضريبة  قبل  ما  معدل  باستخدام

  . تمويل  كتكلفة الوقت  مرور  عن  الناتجة المخصص 
 

  الموظفين  منافع
   األجل قصيرة  الموظفين منافع
  وجود   حالة   في  سداده   المتوقع   المبلغ  لقاء   االلتزام  اثبات  يتم .العالقة   ذات  الخدمات   لتقديم  نتيجة  كمصروفات   األجل   قصيرة   الموظفين   منافع  تقيد

  بشكل   االلتزام   تقدير  وإمكانية   الموظفين،  قبل   من   المقدمة   السابقة   للخدمات   نتيجة  المبلغ  هذا   لسداد   المجموعة   على  حالي   متوقع   أو   قانوني   التزام
  . به موثوق

 
  التوظيف  بعد ما التزامات

  بإدارة برنامج منافع ما بعد التوظيف وفقًا ألنظمة العمل في الدولة التي تعمل فيها المجموعة.  المجموعة تقوم
 
ً إجراء تقويم االلتزام بموجب هذا البرنامج    يتم .ممول  غير  برنامج  عن  عبارة  هو  التوظيف  بعد  ما  منافع  برنامج  إن  االئتمان   وحدة  طريقةل  وفقا

  سنوات   من  سنة  كل  إلى  متساوي  أساس  على  تعزى  التي  للمنافع  الحالية   القيمة  من  أساسي  بشكل  البرنامج  بهذا  المتعلقة  التكاليف  تتكون .المتوقعة
   .السابقة السنوات في  الموظفين بخدمات  المتعلق االلتزام  هذا على  والعمولة الخدمة 
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  (تتمة)  الهامة  المحاسبية السياسات   - ٣
 

  (تتمة)  الموظفين  منافع
  (تتمة)   التوظيف  بعد ما التزامات

ل الزيادة  اثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد التوظيف فوًرا في الربح أو الخسارة كتكاليف موظفين، بينما يتم تسجي   يتم
المستخدمة كتكاليف   التقويم  أية تغيرات في صافي االلتزام نتيجة لعمليا  إن  . الخسارة  او   الربح  قائمة   في   تمويل في االلتزام بمعدالت الخصم  ت 

  والتغيرات في االفتراضات يتم اعتبارها كإعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر.   االكتواري
 

في الفترة التي تحدث فيها،   االكتواريةعلى الخبرة والتغيرات في االفتراضات    المبنيةاثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات    يتم
  . الالحقة  الفترات في  الخسارة  أو  الربح إلى  القياس إعادة  عمليات تصنيف إعادة يتم  ال  ر.مباشرة في الدخل الشامل اآلخ

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

  . سابقة  خدمة  كتكاليف
 

  على أساس األسهم  ات الدفع 
 تحديد  يتم.   الملكية   حقوق  ت اأدو  مقابل  الخدمات  بتقديم  الموظفون  يقوم  بموجبها  أسهم،  شكل  على  مسددة  منافع  على  المجموعة  موظفو   يحصل  قد

  تم  التي   واألحكام   الشروط   االعتبار  بعين  األخذ   مع   توفرها،  حال   في   السوق،   أسعار   على   بناءً   المنح  بتاريخ  الملكية   حقوق   ألدوات   العادلة   القيمة
  الملكية   حقوق   ألدوات   العادلة   القيمة   تقدير  يتم  األسهم،   مكافآت   بشأن   السوق   أسعار  توفر  عدم   حال  وفي  .هذه  الملكية   حقوق  أدوات  منح  بموجبها
  . عادل  تعامل  بشروط  ذلك  في  راغبة  أطراف  بين  المعني  القياس  بتاريخ  هذه  الملكية   حقوق  أدوات  لسعر  تقدير  على   للحصول  تقويم  طرق  باستخدام

 
الثنائية باإلضافة إلى    الطريقة   باستخدامعلى أساس األسهم المسددة على شكل حقوق ملكية للموظفين بالقيمة العادلة لألدوات،    اتالدفع  قياس  يتم

االكتساب. إثباتها كمصاريف على مدى فترة  المنح، ويتم  بتاريخ    االفتراضات  بعض  على   المصروف  قيمة   مدتعت  طريقة محاكاة مونت كارلو 
  أساس   على  االكتساب   شروط   العادلة   القيمة   قياس   يعكس .المنح  تاريخ  في  المجموعة   سهم  لسعر   المتوقعة   المستقبلية  التقلبات  ذلك  في   بما  الرئيسية

  التقديرات   تعديل  أثر  إثبات  يتم .اكتسابها  المتوقع  الحقوق   عدد  تحديد  عند  االعتبار  بعين  بالسوق  المرتبطة   غير  واألداء  الخدمة   شروط  أخذ  يتم . السوق 
  . الملكية حقوق  الحتياطات  مقابل تعديل  مع المعدل التقدير المتراكم المصروف يعكس  بحيث الخسارة  أو الربح في  وجدت،  إن األصلية،

 
 مع  الخسارة   أو   الربح  في  كمصروف  إثباتها  ويتم  المنح  بتاريخ  العادلة  بالقيمة  للموظفين  نقًدا  المسددة   األسهم  أساس  على  الدفع  معامالت  قياس  يتم

   .المقابل لاللتزام إثبات
 

  النظامي  االحتياطي 
 ً   االحتياطي  إلى  والضريبة  الزكاة  بعد  السنة   دخل  من  ٪١٠  تحويل  الشركة  على  يجب  السعودي،  الشركات   ونظام  للشركة   األساسي  للنظام  طبقا

  .للتوزيع قابل  غير االحتياطي  هذا إن .المال رأس من ٪٣٠ االحتياطي هذا  مجموع يبلغ حتى النظامي
 

  اإليجار   عقود
  في  الحق  نقل العقد  بموجب تم ما  إذا  وذلك، .إيجار  عقد على  ينطوي أو إيجار يعتبر العقد كان إذا  ما بتحديد العقد نشأة  عند المجموعة تقوم

  . لذلك  مقابل نظير محددة لسنة محدد  أصل  استخدام  على السيطرة 
 

  كمستأجر  المجموعة 
  منخفضة الموجودات إيجار  وعقود األجل قصيرة اإليجار  عقود  عدا فيما اإليجار،  عقود  كافة وقياس  إلثبات واحدة طريقة   بتطبيق المجموعة  تقوم

  . المعنية   الموجودات  استخدام   في  الحق   تمثل  التي   االستخدام   حق   وموجودات   اإليجار،  سداد  أجل   من  اإليجار   التزامات  بإثبات   المجموعة   تقوم .القيمة
 
  االستخدام  حق   موجودات) ١

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

 
   سنة ٤٠-٢  المستأجرة والمباني   األراضي

 
نها  إذا أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، يتم حساب    اإليجار  عقدية مدة  تم تحويل ملكية الموجودات المستأجرة إلى المجموعة في 

  . القيمة  في  لالنخفاض أيضا االستخدام  حق   موجودات  تخضع العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. باستخداماالستهالك 
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  (تتمة)  الهامة  المحاسبية السياسات   - ٣
 

  (تتمة)   اإليجار  عقود
 
  اإليجار  التزامات  )٢

  فترة  مدى  على  سدادها  يتعين  التي  اإليجار  لدفعات  الحالية  بالقيمة  قياسها  تم  التي  اإليجار  التزامات  بإثبات  المجموعة  تقوم  اإليجار،  عقد  بدء بتاريخ
  المتغيرة   اإليجار   ودفعات   مدينة   إيجار  حوافز   أي   ناقًصا )  جوهرها  في  الثابتة  الدفعات  ذلك   في (بما    ثابتة  دفعات  على   اإليجار   دفعات   تشتمل .اإليجار

 على  تعتمد  ال  التي  المتغيرة  اإليجار  دفعات  إثبات  يتم .المتبقية  القيمة  ضمانات  بموجب  سدادها  المتوقع  والمبالغ  معدل،  أو  مؤشر  على  تعتمد  التي
  . الدفع  إلى  يؤدي الذي الشرط أو  الحدث  فيها يقع التي الفترة  في ) البضاعة إلنتاج متكبدة تكن(مالم   كمصروف معدل أو مؤشر

 
  العمولة   معدل   ألن   اإليجار   بدء  بتاريخ  بها  الخاص   اإلضافي  االقتراض   معدل   المجموعة   تستخدم   اإليجار،   لدفعات   الحالية   القيمة   احتساب   عند

  وتُخفض  العمولة،   زيادة   لتعكس   اإليجار  التزامات   قيمة   زيادة   يتم  اإليجار،  بدء   تاريخ  وبعد .بسهولة  للتحديد   قابل   غير   اإليجار   عقد   في   الضمني
  اإليجار  مدة  في  تغيير  أو  تعديل  هناك  كان  إذا   اإليجار   اللتزامات  الدفترية  القيمة   قياس  إعادة  يتم  ذلك،   إلى  إضافة  .المسددة  اإليجار  دفعات  لتعكس

  وجود  أو)،  الدفعات   تلك  تحديد  في  المستخدم  المعدل  أو  المؤشر   في  التغير  نتيجة  المستقبلية  اإليجار  دفعات  تغيير(أي    اإليجار   دفعات  في  تغيير  أو
  . المعني األصل شراء بخيار  الخاص التقويم في تغيرٍ 

 
  القيمة منخفضة الموجودات  إيجار  وعقود  األجل قصيرة   اإليجار  عقود) ٣

  عقود(أي    والمعدات  باآلالت   الخاصة   األجل  قصيرة   اإليجار  عقود   على  األجل   قصيرة   اإليجار  عقود  إثبات  من   اإلعفاء   بتطبيق  المجموعة   تقوم
  منخفضة   الموجودات   إثبات  من   اإلعفاء  أيًضا   تطبق   كما  ).الشراء  خيار   تتضمن  وال   اإليجار   بدء   تاريخ  من   أقل   أو   شهًرا   ١٢  مدتها  تبلغ  التي   اإليجار

  إيجار  وعقود  األجل قصيرة  اإليجار بعقود المتعلقة اإليجار دفعات إثبات يتم .القيمة منخفضة تعتبر التي المكتبية المعدات إيجار عقود على القيمة
  . اإليجار  فترة  مدى  على  الثابت القسط أساس  على كمصروف  القيمة منخفضة  الموجودات

 
  كمؤجر  المجموعة 

األنشطة في   هذهاإلفصاح عن  تمطويلة األجل.   طاقة  /شراء مياه   اتفاقياتبموجب  والطاقةإيجار المجموعة تقديم المياه المحالة  أنشطة  تتضمن
  .  ٢٤اإليضاح 

  
األجل يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار، أو عند قيام المجموعة بتحويل كافة   طويلمياه   /قيام المجموعة بتحديد أن ترتيب توريد طاقة   عند

  كصافي   التمويلي  اإليجار   عقد  إظهار   يتم .تمويلي  إيجار  كعقد  الترتيب  اعتبار  يتم  فإنه  المؤجر،  للبند  المصاحبة  للملكيةالمنافع والمخاطر الجوهرية  
 . أقل أيهما اإليجار، لدفعات  األدنى للحد الحالية القيمة أو المؤجر لألصل العادلة بالقيمة العقد بداية عند إثباته  ويتم تمويلي إيجار عقد في استثمار

  على  ثابت   عائد  معدل  إلى   للوصول   التمويلي  اإليجار  عقد  في   االستثمار  صافي  في   والنقص   التمويل   دخل  بين  المستلمة  اإليجار  دفعات  تجزئة  يتم
  . األصل من المتبقي الرصيد

 
  اإليجار   عقد   بموجب   القبض   المستحق   المبلغ  بإجمالي   كأصل   الموحدة   المالي  المركز   قائمة   في   التمويلي   اإليجار  عقد  في   االستثمار  صافي   يقيد

ً  التمويلي    .المكتسب  غير العائد ناقصا
 

  الموجودات بإزالة المتعلقة االلتزامات
  خالل   األصلية   حالته   إلى   الموقع  إلعادة  وذلك  الموجودات   بإزالة  المتعلقة  القانونية   لاللتزامات  المقدرة  للتكاليف  الحالية   القيمة  بقيد  المجموعة   تقوم

  النفايات   ومواقع  المحطات   وإقفال   التشغيلية  المرافق  وفك  المباني  وإزالة   فك  على   التكاليف  هذه  طبيعة  تشتمل .االلتزامات  تكبد  فيها  يتم  التي  الفترة
  . المتضررة  المناطق  تخضير وإعادة  واستصالح وإزالتها

 
الحالية    وعند .الموقع  فيالبيئة  /األرض  وإعداد   تجهيز  أو   األصل   تركيب  عند   عادة  االلتزام  ينشأ القيمة  يتم رسملة  للمطلوبات،  اإلثبات األولي 

   .األصل  إنشاء / تطويرل كنتيجةللتكاليف المقدرة وذلك بزيادة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات المعنية وذلك بالقدر الذي يتم تكبده 
 

ً   السائدة   التقديرات   تعكس   التي   الخصم   معدالت   اساس   على   وذلك   الحالية   القيمة   في   بالتغير   المخصومة   المطلوبات   تزداد   الزمن،   مرور   ومع    في   حاليا
  مراجعة   يتم  . التمويل   تكاليف إثبات الزيادة الدورية في الخصم في الربح أو الخسارة كجزء من    يتم  . للمطلوبات   المصاحبة   المحددة   والمخاطر   السوق 

  التكاليف   في   وجدت،   إن   التغيرات،   خصم   أو   إضافة   ويتم  . مالئم   هو   حسبما   تعديلها   ويتم   سنويا   الموجودات   إزالة   بشأن   المقدرة   المستقبلية   التكاليف 
  . األصل   تكلفة   من   المطبق،   الخصم   معدل   في   أو   المقدرة   المستقبلية 
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  (تتمة)  الهامة  المحاسبية السياسات   - ٣
 

  اإليرادات   إثبات 
منفصلة ضمن الحدود التي   أداءكالتزامات    في العقد  العمالء، يتم تحديد البضائع والخدمات التي سيتم تقديمها  أحدتبرم المجموعة اتفاقية مع    عندما

المنفصلة مميزة عن البضائع األخرى والخدمات في   البضائع والخدمات  سيتفيد بموجبها العميل من البضائع والخدمات كل على حدة، وتعتبر 
المنفردة او الخدمات المعايير المحددة كالتزامات أداء منفصلة، يتم اضافتها إلى البضائع و/او الخدمات في    البضائع  تحققحال لم    في تفاقية.اال

   .للعمالء الفردية  العقود  على المحددة  التنفيذ التزامات تعتمد االتفاقية الي أن يتم تحديد التزام منفصل.
 

 بعد بها االلتزام يتم تعاقدية مبالغ على  بناء العميل  إلى  الموعودة األداء التزامات تقديم مقابل تستحقه  أن تتوقع  الذي المعاملة سعر  المجموعة تحدد
 البيع المنفردة المالئمة لاللتزامات.  ألسعارتخصيص سعر المعاملة بين التزامات األداء المحددة وفقاً    يتم .والخصومات  المبيعات  ضرائب   طرح 

  أداء   التزام   ضمن  الخدمات  أو   / و  البضائع  نفس   بيع  من  تحقيقها  المجموعة   تتوقع  التي   لألسعار  وفقا  العقد   في  االداء  اللتزام  البيع  سعر   تحديد  يتم
   .منفرد بشكل  مثيل لعميل

 
اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المسلم او    تقاس  .محتمالً   السداد  ويكون  العمالء   إلى   العقد  في   المعنية  األداء   التزامات   تقديم  عند  اإليرادات  تدرج

المستحق القبض مقابل تقديم الخدمات ضمن دورة االعمال العادية بعد طرح الخصومات التجارية والخصم على الكميات وضرائب المبيعات فيما 
ً  ٤٥-١٠ خالل أساسي بشكل  السداد  يستحق  ثالثة. أطرافعدا المبالغ المحصلة نيابة عن     .المحددة العقد  شروط على بناء الفاتورة تاريخ من يوما

 
 .للعمالء والطاقة   المحالة  المياه  تسليم عند  عادةً  ذلك ويكون  األداء  بالتزام الوفاء  عند والطاقة   المحالة المياه تزويد عن الناتجة   اإليرادات إثبات يتم
  المياه  شراء  اتفاقية  بموجب)  والصيانة  التأمين  مثل  المقدمة  الخدمات  لقاء  المقبوضات  عدا(فيما    السعة  أساس  على  المحتسبة  اإليرادات  إثبات  يتم

  على  الثابت   القسط  بطريقة   المياه   وتحلية  للتوليد  جاهزة  المحطة  فيها  تكون  ساعة  كل   خالل   المياه  شراء  اتفاقية  أو  الطاقة  شراء   اتفاقية   أو   والطاقة 
  اتفاقية  أو   والطاقة   المياه   شراء  اتفاقية   من  كل   شروط   االعتبار  بعين  األخذ  بعد  وذلك   مالئم،  هو   حسبما   الفعلي،   الفاتورة  بتاريخ  أو   اإليجار،   فترة   مدى
   .المياه شراء   اتفاقية أو  الطاقة  شراء

 
  الزيادة   أي   المكتسب،  غير  التمويل  عائد  إجمالي   إطفاء  يتم  اإليجار،  عقد  بدء  وعند)، أعاله"  اإليجار(انظر "عقود    كمؤجر   المجموعة  تعمل  عندما

  مدى  على وذلك  المؤجر  األصل تكلفة عن  وجدت،  إن)، المضمونة  وغير(المضمونة  المتبقية القيمة  زائدا  اإليجار لدفعات  األدنى الحد إجمالي في
  القائم  المجموعة   استثمار  صافي   على   ثابت   دوري   عائد   معدل  ليعكس   المحاسبية  الفترات   على   التمويلي   اإليجار  دخل   توزيع  ويتم   اإليجار،   عقد   فترة

  . اإليجار  بعقد المتعلق
 

  . الزمن مدى على إثباتها ويتم عليها المتعاقد الخدمات  تقديم عند والصيانة  التشغيل  وخدمات  الفنية الخدمات تقديم من  اإليرادات إثبات يتم
 

اإلغالق المالي للمشروع (وهي   عند  المشاريع،اريع، والمقدمة بشأن تطوير  اثبات اإليرادات التي حققتها المجموعة من خدمات تطوير المش  يتم
اي مبالغ سداد زائدة لتكلفة التطوير مقابل القيم الدفترية لتكلفة تطوير المشروع    تدرج  النقطة الزمنية التي تحقق فيها التمويل المتعهد به للمشروع).

  كإيرادات عند االقفال المالي للمشروع.  رسملالمُ 
 

محطات الطاقة و/أو الماء واإليرادات من خدمات االستشارات المتنوعة من   بإنشاء اإليرادات من تقديم خدمات إدارة اإلنشاء التي تتعلق    تدرج
 عندما   الزمن  مدى   على  اإليرادات  إثبات  يتم مجموعة على مدار الوقت او في نقطة من الزمن وفقاً الستيفاء التزام االداء في العقد ذي الصلة. ال

قطة من ذلك، تدرج اإليرادات في ن   بخالف . باألداء  الشركة   قامت   طالما   الوقت  نفس   في   ويستهلكها  المجموعة  أداء   من   المقدمة   المنافع  العميل  يتلقى
  االداء وحالما تحقق أي احداث محتملة.  التزاماتالزمن عند استيفاء 

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

  .استالمها في  المجموعة بأحقية  اإلقرار عند األرباح  توزيعات إثبات يتم
 

   والمؤجلة المستحقة  اإليرادات
د ويتم إثبات كافة المبالغ تم تحصيلها من العمالء والتي لم تستوف معايير إثبات اإليرادات خالل فترة إعداد القوائم المالية كمطلوبات العقو  يتم

  تسجيلها كإيرادات مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.   
 

 الذمم  ضمن  المستحقة  اإليرادات   إثبات  يتم .ذلك   يتأخر  قد  ولكن  الخدمات،   تقديم  فيه   يتم  الذي   الشهر   نفس   في  شهريًا  للعمالء  فواتير  تقديم  يتم  ما  عادةً 
  . بعد بشأنها للعمالء فواتير إصدار يتم ولم  مقدمة خدمات   بأية يتعلق فيما  وذلك  الموحدة، المالي المركز  قائمة  في  واألخرى   التجارية المدينة
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  (تتمة)  الهامة  المحاسبية السياسات   - ٣
 

  االقتراض  تكاليف
المتعلقة مباشرة بإنشاء أو إنتاج أصل مؤهل ما، والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتاً طويالً كي يكون جاهزاً للغرض    االقتراضإضافة تكاليف    يتم

إيرادات    تخصم الربح أو الخسارة للفترة التي تتكبد فيها.  األخرى في  االقتراضإثبات كافة تكاليف    يتم الذي أنشئ من أجله، إلى تكلفة ذلك األصل.
   محددة بانتظار إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف التمويل الخاضعة للرسملة. القتراضات االستثمار المتحققة عن االستثمار المؤقت 

 
األتعاب المقدمة وأتعاب الترتيب والحصول على القروض، بخالف أتعاب االلتزام بشأن التسهيل غير المسحوب، والمتعلقة بالحصول على   تطفأ

  المتعلقة   القرض  التزام  أتعاب  اعتبار  ويتم .الفعلية  العمولة  معدل  باستخدام  القروض  فترات  مدى  علىالتمويل    وتسهيالتاألجل    طويلةالقروض  
 غير   التسهيل   بشأن  االلتزام   وأتعاب  الفعلية  العمولة   معدل   أساس   على  اإلطفاء  رسملة  ويتم .خدمة   كتكلفة  القرض   من  المسحوب  غير  بالجزء

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

  المصاريف 
 التوزيع   يتم .التشغيلية  التكاليف  من  جزءاً   محدد  بشكل  تعتبر  ال  والتي   المباشرة  وغير  المباشرة   التكاليف  على  واإلدارية  العمومية  المصاريف   تشتمل

  . ثابتة أسس  وفق  الضرورة،  عند العمليات، وتكاليف  واإلدارية العمومية  المصاريف بين
 

  والضريبة   الزكاة 
ً   والضريبة   للزكاة  مخصص  يجنب   تحمل .االستحقاق  مبدأ  أساس   وعلى  السعودية  العربية  المملكة  في  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  ألنظمة  وفقا
  الربوط   عن  الناتجة  وجدت،  إن   الفروقات،  تسوية  ويتم .الخسارة   أو  الربح  قائمة   على   التابعة  والشركات  بالشركة  المتعلقة  الدخل   وضريبة  الزكاة

   .الربوط تلك إنهاء فيها  يتم التي السنوات  خالل النهائية
 

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

  المؤجلة  الضريبة 
للفروقات    يجنب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وذلك  بين األسس الضريبية للموجودات    التقرير  بتاريخ  المؤقتة،مخصص للضريبة  المالي، 

  والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية. 
 

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

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

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

  . المنظور
 

  الضريبية   والخسائر  المرحلة،  المستخدمة  غير  الضريبية  واإلعفاءات  لالستقطاع  القابلة  المؤقتة  الفروقات  لكافة  المؤجلة  الضريبة  موجودات  تحسب
ً   فيه  تتوفر  أن  يحتمل  الذي  بالقدر  وذلك المرحلة،  المستخدمة  غير   لالستقطاع   القابلة   المؤقتة  الفروقات  لقاء  استخدامها  يمكن  للضريبة  خاضعة  أرباحا
  : عدا  فيما المرحلة، المستخدمة  غير  الضريبية والخسائر المرحلة  المستخدمة غير الضريبية اإلعفاءات  وتلك

 
 في   مطلوبات  أو  لموجودات  األولى   االثبات  عن  لالستقطاع  القابلة  المؤقتة  بالفروقات  المتعلقة  المؤجلة   الضريبة  موجودات  تنشأ  عندما  

  و  الضريبية، الخسارة أو  الربح أو  المحاسبي  الربح على  تؤثر  ال المعاملة بتاريخ وأنها اعمال، تجميع عملية تعتبر ال معاملة
 المشتركة،   المشاريع  في   والحصص  والزميلة   التابعة  الشركات   في   باالستثمارات   المتعلقة   لالستقطاع  القابلة   المؤقتة   بالفروقات   يتعلق  ما  

  سيتوفر  وأنه  المنظور،  المستقبل في  المؤقتة  الفروقات قيد  عكس فيه  يحتمل  الذي  بالقدر فقط  وذلك  المؤجلة الضريبة موجودات اثبات يتم
  . المؤقتة  الفروقات استخدام مقابله يمكن للضريبة، خاضع ربح

 
مالي وتخفض بالقدر الذي ال يحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً كافية خاضعة   تقريرمراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ كل  تتم

  كل   بتاريخ  إثباتها  يتم  لم  التي  المؤجلة  الضريبة  موجودات   تقويم  يعاد للضريبة تسمح باستخدام كافة موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها.
  رباح مستقبلية خاضعة للضريبة تسمح باسترداد موجودات الضريبة المؤجلة. مالي، ويتم إثباتها بالقدر الذي من المحتمل أن ينتج عنه أ تقرير

 
موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي تتحقق فيها الموجودات أو تسدد    تقاس

  . المالي التقريرريبية) الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية (واألنظمة الض
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  (تتمة)  الهامة  المحاسبية السياسات   - ٣
 

  األجنبية  العمالت 
تحويل قيمة   ويعاد قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الرياالت الســــعودية بأســــعار التحويل الســــائدة حين إجراء المعامالت.  تُقاس

  الفروقات تدرج المالي. التقريرالموجودات والمطلوبات النقدية المســـجلة بالعمالت األجنبية لرياالت ســـعودية بأســـعار التحويل الســـائدة بتاريخ  
  .الخسارة أو الربح في النقدية والمطلوبات الموجودات ترجمة أو تسوية عن الناتجة

 
 عن  الناتجة  الخسارة أو الربح إثبات مع يتماشى بما العادلة بالقيمة المقاسة النقدية غير البنود ترجمة عن الناتجة الخسارة  أو الربح مع التعامل يتم

  أو   الربح  أو  اآلخر   الشامل   الدخل   في   لها   العادلة   القيمة   خسارة   أو   ربح إثبات  يتم  التي البنود  ترجمة   فروقات  أن(أي،    للبند  العادلة   القيمة  في  التغير
  ). التوالي على الخسارة، أو الربح أو اآلخر الشامل  الدخل  في  أيضا إثباتها يتم الخسارة،

 
الشــــهرة الـناتـجة عـند شــــراء العملـيات الـخارجـية وكذلك تســــويات القيـمة الـعادلة إلى القيـمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الـناتـجة عـند   تعتبر

  المالي. التقريراالستحواذ كموجودات ومطلوبات خاصة بالعمليات الخارجية، وتحول بأسعار التحويل الفورية بتاريخ 
 

ائدة بتاريخ توحيد القوائم المالية وعند  التقرير، تترجم الموجودات والمطلوبات الخاـصة بالعمليات الخارجية لرياالت ـسعودية بأـسعار التحويل الـس
ائدة بتاريخ المعامالت. المالي  كانت  إذا  التحويل، عن  الناتجة  الفروقات  تدرج وتحول قوائم الدخل أو المـصاريف الخاـصة بها بأـسعار التحويل الـس

  الدخل  ـضمن  مـستقلة  بـصورة  إظهاره تم  الذي البند  إدراج يتم  خارجية، عملية  أية اـستبعاد  وعند .اآلخر  الـشامل  الدخل  ـضمن  قلمـست  كبند  جوهرية،
  .الخسارة أو الربح في معينة خارجية بعملية المتعلقة التحويل فروقات بشأن اآلخر الشامل

 
  المضافة   القيمة   ضريبة 

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

 
  األرباح   توزيعات 

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

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

 
  خسارتها  المتوقع  العقود 

 المتوقع  للعقد  مستقل   مخصص  تجنيب  وقبل .كمخصص   العقد   بموجب  الحالي  االلتزام  وقياس   إثبات   يتم  خسارته،  متوقع   عقد   المجموعة  لدى   كان  إذا
  . العقد  لذلك المخصصة  الموجودات على  حدثت قد  انخفاض  خسارة أي  بإثبات المجموعة  تقوم  خسارته،

 
  للوفاء)  العقد  وجود   بحكم   تجنبها  للمجموعة  يمكن  ال  التي   التكاليف(أي    تجنبها  يمكن  ال   التي   التكاليف  بموجبه   تزيد  عقًدا  خسارته   المتوقع   العقد  يمثل

  يصاف   العقد  بموجب   تجنبها  يمكن  ال  التي  التكاليف  تعكس .العقد  بموجب   استالمها  يتوقع  التي  االقتصادية   المنافع  عن   العقد  بموجب   بااللتزامات
  الوفاء   تكلفة  تشتمل . أقل  أيهما  بالعقد،  الوفاء  عدم  عن  ناتجة  غرامات   أو   تعويضات  وأية   بالعقد  الوفاء   تكلفة  يمثل  والذي   العقد،  من  الخروج  تكلفة
  ). العقد  بأعمال مباشرة المتعلقة الموزعة  والتكاليف  اإلضافية التكاليف  من كل(أي  بالعقد مباشرة  المتعلقة التكاليف على بالعقد

 
  المجموعة   قبل   من   المطبقة   الجديدة   والتفسيرات   والتعديالت   المعايير 

  تقم  لم .٢٠٢٢  يناير  ١  بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  على   تسري  والتي  مرة،  ألول   والتعديالت  المعايير  بعض  بتطبيق  المجموعة   قامت
   .بعد المفعول سارية وغير  صادرة  أخرى  تعديالت أو تفسيرات أو معايير ألي المبكر بالتطبيق المجموعة 

 
   ):٣٧(  الدولي المحاسبة معيار على  التعديالت -  بالعقود الوفاء  تكاليف  -  خسارتها  المتوقع العقود

 إدراجها  المنشأة  على  يتعين  التي  التكاليف  لتحديد  ٣٧  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر،  ٢٠٢٠  مايو  في
   .خاسًرا   أو خسارته متوقع  العقد كان إذا ما تقييم عند

 
  اإلضافية   التكاليف  من   كل  على   الخدمات  أو   البضاعة   تقديم  بعقد  مباشرة  المتعلقة  التكاليف  تشتمل ".مباشرة  المتعلقة  التكلفة "طريقة    التعديالت  تطبق

  صراحة   تحميلها  يتم  لم  ما  استبعادها  ويتم  بالعقد  مباشرة   واإلدارية  العمومية  التكاليف  تتعلق  ال  .العقد   بأنشطة  مباشرة  المرتبطة   التكاليف  وتوزيع
   .العقد بموجب  المقابل الطرف  على

 
  العقود  على   التعديالت  هذه   بتطبيق  المجموعة  قامت .التاريخ  ذلك   بعد  أو  ٢٠٢٢  يناير  ١  في   تبدأ  التي   السنوية  المالية  الفترات   على  التعديالت   تسري

  . للمجموعة الموحدة  المالية القوائم على أثر  أي التعديالت لهذه يكن لم . الحالية السنوية المالية الفترة بداية في  التزاماتها بجميع بعد تفِ  لم التي
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  (تتمة)  الهامة  المحاسبية السياسات   - ٣
 

  (تتمة)   المجموعة   قبل   من   المطبقة   الجديدة   والتفسيرات   والتعديالت   المعايير 
 

   ):٣( المالي  للتقرير الدولي المعيار على التعديالت - المفاهيمي اإلطار إلى  اإلشارة
  إلى  اإلشارة   - "  األعمال  تجميع"عمليات    ٣  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  تعديالت  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر،  ٢٠٢٠  مايو  في

 المفاهيمي  اإلطار  إلى   باإلشارة،  ١٩٨٩  عام   في  الصادر  المالية،  القوائم   وعرض  إعداد  إطار   إلى  اإلشارة   التعديالت  تستبدل .المفاهيمي  اإلطار 
   .كبير بشكل  متطلباته تغيير دون ٢٠١٨ مارس في  الصادر  المالي للتقرير

 
  في   محتَملة   خسائر  أو   أرباح   إلصدار   تفادًيا)  ٣(  المالي   للتقرير  الدولي   المعيار  في   عليه  المنصوص   اإلثبات  لمبدأ  استثناءً   أيًضا   المجلس  أضاف 
  لجنة   عن  الصادر )  ٢١(  التفسير  أو )  ٣٧(  الدولي   المحاسبة   معيار  نطاق   ضمن  تقع  التي  المحتملة   وااللتزامات   المطلوبات   عن  تنشأ"  الثاني"اليوم  
االستثناء من المنشآت تطبيق الضوابط المنصوص عليها في    يتطلب .مستقل  بشكل  تكبدها  تم  إذا  الرسوم،:  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  تفسير

) الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي، على التوالي بدًال من اإلطار المفاهيمي، ٢١(  التفسير  أو)  ٣٧معيار المحاسبة الدولي (
  لتحديد احتمالية وجود التزام حالي بتاريخ االستحواذ.    

 
  المحتملة   الموجودات   بشأن )  ٣(  ليالما  للتقرير  الدولي  المعيار  في   الواردة   الحالية   اإلرشادية  التوجيهات   توضيح  المجلس   لم  قرر  ذاته،  الوقت  وفي
  . المالية القوائم  وعرض إعداد  إطار  إلى  الرجوع باستبدال تتأثر لن التي

 
  المالية   الفترة  بداية  بعد  تحدث  التي  األعمال  تجميع  عمليات  على  أي  مستقبلي،  بأثر  التعديالت  بتطبيق  المجموعة  تقوم  االنتقالية،  لألحكام  ووفقا

   ).األولي التطبيق (تاريخ  مرة  ألول  التعديالت المجموعة  فيها تطبق  التي السنوية
 
  محتملة  ومطلوبات   مطلوبات   أو   محتملة  موجودات   أية  هناك  يوجد   ال   حيث  للمجموعة   الموحدة  المالية   القوائم  على   أثر  أي   التعديالت  لهذه   يكن  لم

  . الفترة  خالل  الناشئة  التعديالت هذه  نطاق ضمن
 

  . المقصود االستخدام قبل  والمتحصالت  والمعدات واآلالت   الممتلكات ):١٦( الدولي المحاسبة معيار على التعديالت
  على  يحظر  والذي "،  المقصود  االستخدام  قبل  العائدات  -  والمعدات   واآلالت"الممتلكات    الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر ،  ٢٠٢٠  مايو  في

  الموقع   إلى   األصل   ذلك   إحضار   أثناء  المنتجة   البنود   بيع  من  عائدات   أي   -   والمعدات   واآلالت   الممتلكات   بنود  من  بند  أي   تكلفة   من   -   الخصم   المنشآت
  المتعلقة   والتكاليف   البنود،  هذه  بيع  من  المتحصالت   بإثبات  المنشأة   تقوم  ذلك،  من  وبدالً  .اإلدارة   تريده  الذي   النحو  على   للعمل   لتأهيله  الالزمة   والحالة 
   .الخسارة أو  الربح في البنود، تلك بإنتاج

 
  واآلالت   الممتلكات   بنود  على   رجعي   بأثر  تطبيقه   ويجب   التاريخ،  ذلك  بعد  أو   ٢٠٢٢  يناير  ١  في  تبدأ  التي  المالية   الفترات   على  التعديل   يسري

  بالتطبيق  المجموعة  قامت  .مرة   ألول  التعديل   بتطبيق   المنشأة  تقوم  عندما  المعروضة   األولى   الفترة   بداية  بعد  أو   في   لالستخدام  المتاحة  والمعدات
مليون لایر سعودي في قائمة الربح  ٤٣٫٧ما قيمته  بإثباتللتطبيق المبكر، قامت المجموعة  نتيجة .٢٠٢١ يوليو ١ من اعتباًرا للمتطلبات المبكر

  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  الدولية   للمعايير  المطبقة   التابعة  الشركة   –   مرة   ألول   المالي  للتقرير   الدولية  المعايير  تطبيق  –)  ١(  المالي  للتقرير  الدولي   المعيار  على  التعديالت
   :مرة ألول 

  على   تعديًال   الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس   أصدر  المالي،  للتقرير  الدولية  المعايير  على  ٢٠٢٠-٢٠١٨  لألعوام  السنوية  التحسينات  من  كجزء
 ١٦ د الفقرة  تطبيق تختار التي التابعة  للشركة  التعديل يسمح ".مرة  ألول المالي  للتقرير الدولية  المعايير: "تطبيق ١ المالي للتقرير الدولي المعيار

 تاريخ  على  بناءً   األم،  الشركة   قبل   من  عنها  المفصح   المبالغ  باستخدام   التراكمية  التحويل  فروقات   قياس )  ١(  المالي  للتقرير  الدولي   المعيار   من(أ)  
  تطبيق يختار الذي   المشترك المشروع  أو  الزميلة الشركة  على أيًضا  التعديل هذا  تطبيق يتم .المالي  للتقرير الدولية المعايير  إلى األم  الشركة  تحول 
  ). ١( المالي للتقرير  الدولي المعيار من(أ)   ١٦ د الفقرة

 
   .مرة  ألول  الدولية للمعايير مطبقة غير ألنها للمجموعة؛ الموحدة  المالية القوائم على أثر  أي التعديالت لهذه يكن لم
 

   :المالية المطلوبات إثبات عن للتوقف " بالمئة ١٠"الـ  اختبار في  الرسوم  -"  المالية ) "األدوات ٩(  رقم  المالي  للتقرير الدولي المعيار
  على   تعديًال   الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس   أصدر  المالي،  للتقرير  الدولية  المعايير  على  ٢٠٢٠-٢٠١٨  لألعوام  السنوية  التحسينات  من  كجزء

  أو   الجديد  المالي  االلتزام  شروط   كانت  إذا  ما  تقييم  عند  بإدراجها  المنشأة  تقوم  التي  األتعاب  التعديل  يوضح ). ٩(  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار
  المقترض  بين المستلمة  أو  المدفوعة  الرسوم تلك على فقط   الرسوم هذه  تشتمل .األصلي  المالي االلتزام  شروط  عن جوهريًا اختالفًا تختلف  المعدل
  على  التعديل  هذا  المنشأة  تطبق . اآلخر  عن  نيابة  المقرضة  الجهة  أو  المقترض  قبل  من  المستلمة  أو  المدفوعة  الرسوم  ذلك  في  بما  المقرضة،  والجهة

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

  السنوية   المالية  الفترة   بداية  بعد  أو  في  تبادلها   أو  تعديلها  يتم  التي   المالية  المطلوبات  على  التعديالت   بتطبيق  المجموعة  تقوم  االنتقالية،  لألحكام  ووفقا
   ).األولي  التطبيق (تاريخ  التعديل هذا  أوالً  المنشأة فيها  تطبق التي

 
  خالل  للمجموعة  المالية   األدوات   على  تعديالت   أية   يوجد   ال   حيث   للمجموعة،  الموحدة   المالية   القوائم  على  أثر   أي   لها   ليس   التعديالت   هذه  إن

   .الفترة
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  (تتمة)  الهامة  المحاسبية السياسات   - ٣
 

  (تتمة)   المجموعة   قبل   من   المطبقة   الجديدة   والتفسيرات   والتعديالت   المعايير 
 

   :العادلة القيمة  قياسات   في  الضرائب -  الزراعة) ٤١( الدولي   المحاسبة معيار
على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديًال على    ٢٠٢٠-٢٠١٨من التحسينات السنوية لألعوام    كجزء

الذي يقضي بأن   ) ٤١(من معيار المحاسبة الدولي    ٢٢التعديل المطلب الوارد في الفقرة    يلغي "الزراعة".   ) ٤١(المعيار الدولي للتقرير المالي  
   .) ٤١(تستبعد المنشآت التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب عند قياس القيمة العادلة للموجودات ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 
كما  ٤١لمجموعة نظًرا ألنه ليس لديها اية موجودات ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  يكن للتعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة ل  لم

  المالي. التقريربتاريخ 
 

   بعد  المفعول  سارية وغير  الصادرة  المعايير
 تعتزم  .للمجموعة   المالية   القوائم  إصدار  تاريخ  حتى  بعد  المفعول   سارية  وغير   الصادرة   والمعدلة  الجديدة   والتفسيرات   بالمعايير  بيان  يلي  فيما

  .سريانها عند ذلك،  ينطبق إذا  والمعدلة، الجديدة والتفسيرات المعايير هذه إتباع المجموعة 
 

   ":التامين"عقود   –) ١٧( المالي  للتقرير الدولي المعيار
"عقود التأمين"، وهو معيار محاسبي شامل جديد لعقود    ١٧أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي    ،٢٠١٧مايو    في

 للتقرير  الدولي   المعيار   محلَّ )  ١٧(  المالي  للتقرير  الدولي   المعيار  سيِحلُّ   سريانه،  وبمجرد  والقياس والعرض واإلفصاح.  اإلثبات التأمين يغطي  
  على  التأمين(أي    التأمين  عقود   أنواع   كافة   على)  ١٧(  المالي   للتقرير  الدولي   المعيار   يسري  .٢٠٠٥  عام   في   صدر  الذي "  التأمين) "عقود  ٤(  المالي
  المالية  واألدوات   الضمانات   وبعض  بإصداره،  تقوم   التي  المنشآت   نوع  عن  النظر  بصرف)  التأمين  وإعادة   المباشر  والتأمين  الحياة  وغير  الحياة
   .اختيارية بصورة  االشتراك فيها يتم التي

 
 التأمين لعقود  محاسبي  نموذج  تقديم في)  ١٧( المالي  للتقرير الدولي المعيار من العام  الهدف يتمثل .ضيق نطاق  على  قليلة  استثناءات تطبق سوف 
  حد إلى تستند التي)، ٤( المالي للتقرير الدولي المعيار في عليها المنصوص المتطلبات عكس وعلى .التأمين لشركات  وتوافقًا نفعًا أكثر نحو على
  الجوانب  كافة  يغطي  التأمين، لعقود  شامالً   نموذًجا ) ١٧(  المالي للتقرير  الدولي المعيار  يوفر  السابقة،   المحلية المحاسبية  السياسات  أقدمية  إلى كبير

  ) في النموذج العام، الذي يتم استكماله عن طريق:   ١٧جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي ( يتمثل .العالقة  ذات المحاسبية
   ). المتغيرة األتعاب(طريقة   المباشر االشتراك  خصائص  ذات للعقود  المحدد التكييف •
   .المدة قصيرة للعقود  أساسية بصورة ) األقساط  توزيع(طريقة   المبسطة الطريقة  •
 

ً   تم  ما  إذا   له  المبكر  بالتطبيق  ويسمح .المقارنة   أرقام  تقديم  ويتعين،  ٢٠٢٣  يناير  ١  بعد  أو  في  تبدأ  التي  المالية  الفترات  ىعل  المعيار  هذا  يطبق  أيضا
  المالي  للتقرير  الدولي   للمعيار  أوالً   المنشأة  تطبيق   تاريخ  قبل  أو   في )  ١٥(  المالي   للتقرير  الدولي   والمعيار )  ٩(  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  تطبيق

  . المجموعة  قبل  من األثر تقييم حالًيا ويجري  ).١٧(
 

  : متداولة  وغير  كمتداولة المطلوبات تصنيف ):١( الدولي المحاسبة معيار على التعديالت
  المتطلبات   لتحديد)  ١(  الدولي   المحاسبة  معيارمن    ٧٦إلى    ٦٩، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات من  ٢٠٢٠يناير    في

  : التعديالت توضح .متداولة غير أو كمتداولة المطلوبات  بتصنيف الخاصة 
   السداد تأجيل  بحق  المقصود  ما •
   المالية الفترة  نهاية في موجوًدا يكون  أن يجب  التأجيل  حق  أن •
   السداد تأجيل  في  لحقها  المنشأة  ممارسة باحتمالية يتأثر ال  التصنيف أن •
  فقط إذا كانت إحدى المشتقات الضمنية في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها.    أنه •

  تأثير   بتقييم  حالًيا المجموعة  تقوم  .رجعي  بأثر  تطبيقها  ويتعين،  ٢٠٢٣  يناير  ١  بعد  أو   في  تبدأ  التي  السنوية   المالية  الفترات   على   التعديالت   تسري
  . بشأنها  التفاوض إعادة تتطلب  قد  الحالية القروض اتفاقيات  كانت  إذا وما  الحالية الممارسات على التعديالت

 
  ): ٨(   الدولي المحاسبة  معيار  على تعديالت -  المحاسبية التقديرات تعريف

 ".المحاسبية"للتقديرات    تعريفًا  يقدم  حيث)  ٨(  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس   أصدر،  ٢٠٢١  فبراير  في
 كيفية  توضح  أنها  كما .األخطاء   وتصحيح  المحاسبية  السياسات  في   والتغيرات  المحاسبية   التقديرات   في  التغيرات  بين  التمييز  التعديالت  توضح

  . المحاسبية  التقديرات  إلعداد والمدخالت  القياس  لطرق المنشآت استخدام
   

  والتغيرات   المحاسبية  السياسات   في   التغيرات   على   تطبيقها  ويتم ،  ٢٠٢٣  يناير  ١  بعد  أو   في   تبدأ  التي   السنوية   المالية   الفترات  على   التعديالت  تسري 
 يكون  أن  المتوقع من ليس  .ذلك  عن اإلفصاح تم  طالما  لها المبكر بالتطبيق ويُسمح  الفترة، تلك بداية بعد أو  في  تطرأ التي المحاسبية  التقديرات  في

  . للمجموعة  الموحدة المالية القوائم على هام أثر  أي للتعديالت
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  (تتمة)  الهامة  المحاسبية السياسات   - ٣
 

  (تتمة)  بعد  المفعول  سارية وغير  الصادرة  المعايير
 

  : "  الممارسة"بيان  ٢المعيار الدولي للتقرير المالي   ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  - عن السياسات المحاسبية   اإلفصاح 
  المالي  للتقرير  الدولي   المعيار  ممارسات  وبيان  ١  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت،  ٢٠٢١  اير  فبر   في   الدولية،  المحاسبة   معايير  مجلس   أصدر

  اإلفصاح   عمليات  على   النسبية  األهمية  أحكام  تطبيق  في  المنشآت   لمساعدة  وأمثلة   إرشادات   فيها  قدم   والتي  النسبية،  األهمية   أحكام   إصدار :  ٢  رقم
تقديم    تهدف  .المحاسبية   السياسة   عن المنشآت على  تكون أكثر فائدة من خالل    إفصاحات التعديالت إلى مساعدة  عن السياسات المحاسبية التي 

حول  استبدال متطلبات المنشآت باإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "الهامة" بمتطلب اإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "الهامة" وإضافة إرشادات  
  ت عن السياسات المحاسبية. كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم األهمية النسبية عند اتخاذ القرارات بشأن اإلفصاحا 

 
  المبكر   بالتطبيق   السماح  مع  التاريخ،  ذلك  بعد  أو  ٢٠٢٣  يناير  ١  في   تبدأ  التي  السنوية   الفترات   على   ١  الدولي   المحاسبة  معيار  على  التعديالت   تسري

  السياسات   معلومات   على  النسبية  األهمية  تعريف  تطبيق   حول  إلزامية  غير  إرشادات  توفر  ٢  الممارسات  بيان  على  التعديالت  ألن  ونظًرا .لها
   . ضرورًيا  ليس التعديالت هذه سريان تاريخ فإن  المحاسبية،

 
  المعلومات المتعلقة بالسياسات المحاسبية لضمان اتساقها مع المتطلبات المعدلة.  إفصاحات المجموعة حاليا بإعادة النظر في  تقوم

 
  ): ١٢(  الدولي المحاسبة معيار على التعديالت -  واحدة   معاملة عن الناشئة  وااللتزامات  بالموجودات المتعلقة المؤجلة  الضريبة

الدولي (٢٠٢١فبراير    في المجلس تعديالت على معيار المحاسبة  )، والتي تضيق نطاق استثناء االعتراف األولي بموجب معيار  ١٢، أجرى 
   على المعامالت التي تؤدي إلى فروق مؤقتة متساوية خاضعة للضريبة وقابلة للخصم. ذلكينطبق بعد  لن )، بحيث ١٢المحاسبة الدولي (

 
إلى ذلك، يجب أيضا، في بداية    وباإلضافة  .بعدها  أو   معروضة   مقارنة   فترة  أقرب   بداية   في   تحدث   التي  المعامالت   على   التعديالت  تطبيق  يتعين

أقرب فترة مقارنة معروضة، االعتراف بأصل ضريبي مؤجل (شريطة توافر قدر كاف من األرباح الخاضعة للضريبة) والتزام ضريبي مؤجل  
  . االستخدام بعد  ما اماتوالتز اإليجار  بعقود المرتبطة  الضريبة و  للخصم القابلةفيما يتعلق بجميع الفروق المؤقتة 

 
  . المجموعة قبل  من التعديالت أثر تقييم حالًيا ويجري 

  
 
  واالفتراضات  التقديرات  استخدام     - ٤
 

لتقرير المالي، إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير الدولية ل  يتطلب
المحتملة  استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات  

  واألحكام  التقديرات  تقويم  يتم المالي بشأنها.  التقرير  عنها  المالي ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل فترة التي أعد  التقريربتاريخ  
ً   عقولةم  بأنها  يعتقد  والتي  المستقبلية  لألحداث   توقعات  على تشتمل  أخرى   وعوامل  السابقة  الخبرة  على  بناءً   وذلك مستمرة  بصورة  .للظروف   وفقا

الناتجة عن ذلك عن النتائج الفعلية    للتعريف،  وفقا  ،المحاسبية  التقديرات  تختلف  وقد . المستقبل  بشأن  واالفتراضات   التقديرات   بإجراء  المجموعة   تقوم
  ذات العالقة.   

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

 
  والمعدات   واآلالت  الممتلكات قيمة  في  انخفاض )١( 

  القيمة   تمثل  والتي   له   لالسترداد  القابلة   القيمة   عن   للنقدية   المدرة   الوحدة  أو  لألصل   الدفترية   القيمة   تزيد  عندما   القيمة   في   االنخفاض   يحدث 
ً   العادلة   للقيمة  األعلى ً   العادلة   القيمة  احتساب   يتم .الحالية   والقيمة   البيع  تكاليف   ناقصا   من   المتوفرة   البيانات  أساس  على  البيع  تكاليف   ناقصا

ً   السوق  في  للمالحظة  القابلة  األسعار  أساس  على  أو  مشابهه  لموجودات  التعامل  شروط  بنفس  تتم  التي  الملزمة  البيع  معامالت   التكاليف   ناقصا
  موازنة   من  النقدية   التدفقات  تتحقق  .المخصومة  النقدية   التدفقات  طريقة  أساس   على   الحالية   القيمة   احتساب   يتم .األصل   الستبعاد  العرضية 
  الهامة   المستقبلية  االستثمارات  أو  المجموعة  بها   تلتزم  لم   التي  الهيكلة  إعادة   عمليات   على  تشتمل   وال   بالمشاريع  الخاصة   اإلنتاجية   األعمار

  طريقة   في المستخدم  الخصم  بمعدل  لالسترداد  القابلة  القيمة  تتأثر .مراجعتها  يتم  التي  للنقدية  المدرة  الوحدة  أو  األصل  أداء  من  ستعزز  التي
   .االستقراء  ألغراض المستخدم النمو ومعدل  المتوقعة  المستقبلية الواردة  النقدية  التدفقات وكذلك  المخصومة  النقدية  التدفقات

 
  الشهرة  قيمة  في  انخفاض )٢( 
 

 أداء  تقييم  يتم .التشغيلية  القطاعات  في المدرجة  للنقدية  المدرة   الوحدات  مجموعة   في  أي   التشغيل  قطاع  مستوى  على  الشهرة  اإلدارة  تراقب
  الوحدات   عبر   تنتشر  ما   عادة  والتي)  والتحسين  والتشغيل   والتطوير   باالستثمار  المرتبطة   العوائد (أي    العوائد  إجمالي   على  بناءً   الفردي  األصل 
  في   النظر األنسب  من  أنه اإلدارة تعتقد القيمة، انخفاض  اختبار  ولغرض  ذلك، على  وبناءً  .التشغيلية  القطاعات داخل  المختلفة  للنقدية  المدرة
  القيمة،   في   االنخفاض   اختبار  وألغراض  ).للنقدية  المدرة   الوحدات  مجموعة(أي    التشغيلية  بالقطاعات  الصلة  ذات   النقدية  التدفقات  إجمالي
  ومعدل   الخصم  لمعدل   حساسة   القيمة   في  االنخفاض  حسابات   تكون  ما  وعادةً  .المعتمدة  المالية   النماذج  من  النقدية   التدفقات  توقعات  تستخدم

  يتسبب   لن  الداخلي  العائد  ومعدل  الخصم   معدل   في   معقول   بشكل   المحتمل  التغيير  فإن  ذلك،  ومع .المشاريع  في   تحقيقه   تم  الذي  الداخلي  العائد
    . كبيرة زيادة توفر بسبب لالسترداد القابل المبلغ للشهرة الدفترية  القيمة  تجاوز في
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  (تتمة)  واالفتراضات التقديرات  استخدام     - ٤

 
  المدينة الذمم قيمة  انخفاض )٣( 

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

 
  المخصصات  )٤( 

  يتم  .المجموعة   ضد  المرفوعة   والمطالبات  التعاقدية   االلتزامات   لتغطية  وتقييمها  المثبتة  المخصصات  بمراقبة   مستمر   بشكل   اإلدارة   تقوم
 تستند .اإلدارة   قبل   من  توفيرها  ويتم  دوري   بشكل   بطبيعتها،  المؤكدة  غير  المستقبلية  األحداث  على  تعتمد  التي   المخصصات،  تقديرات   تحديث

 عند  قانونًيا  تقييًما  وتتضمن  المستقبلية،  التكلفة  ومستوى  واالحتماالت  االلتزامات  ونطاق  توقيت  ذلك  في   بما  التوقعات،  إلى  التقديرات
  . االقتضاء

 
  والمعدات   واآلالت  للممتلكات اإلنتاجية األعمار )٥( 

 بعد   التقدير  هذا  يحدد .االستهالك  حساب  ألغراض  والمعدات  واآلالت  للممتلكات  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  بتحديد  المجموعة  إدارة  تقوم
  . العادي  االستهالك أو  لألصل المتوقع  العمر االعتبار بعين األخذ
      
ً   اإلنتاجية  األعمار  بمراجعة   اإلدارة  تقوم   تختلف   اإلنتاجية  األعمار  بأن  اإلدارة  اعتقاد  عند  تعديله  سيتم  الذي  المستقبلي  االستهالك  وقسط  سنويا
  . السابقة  التقديرات عن

 
  مواءمة   وقررت   محفظتها   في   -   النفط   حرق   تقنية   على   تعتمد  التي  -  اآلالت   لبعض   اإلنتاجي   العمر   تقييم  بإعادة   المجموعة   قامت   السنة،  خالل 
 .٢٠٢١  يناير  ١  من  اعتباًرا والطاقة  المياه   شراء   اتفاقيات   لشروط  وفقًا   تقييمه   المعاد  االقتصادي   عمرها  مع  لآلالت   الحالي   اإلنتاجي   العمر

  إثباته   تم)  سعودي  لایر   مليون  ١٩٨٫٤:  ٢٠٢١(  سعودي   لایر  مليون  ١٣٤٫٤  قدره   مبلغ  المحاسبية  التقديرات  في   التغير  هذا  عن  نتج
  صافي   في الحصة خالل من إظهاره وتم اإلضافي، االستهالك في المجموعة  حصة يمثل الموحدة، الخسارة أو الربح قائمة  في كمصاريف

ً   عنها  المحاسبة   يتم  التي  فيها  المستثمر  الشركات  نتائج  ويبلغ  سنة   ٤٠  اآلالت   لهذه  الحالي  اإلنتاجي   العمر  ويبلغ .الملكية   حقوق  لطريقة   وفقا
   .سنة ٢٠ المعّدل  اإلنتاجي العمر

 
  انتهاء   حتى  المستقبلية  الفترات  في   الخسارة   أو  الربح  على  سعودي  لایر  مليون  ١١٧٫٦  قدره   سنوي   أثر  التقديرات   في  التغير  لهذا  وسيكون
  . والطاقة   المياه شراء  اتفاقيات

 
  المتداولة  غير المالية  لألدوات العادلة  القيمة )٦( 

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

  . المالية لألدوات  المسجلة  العادلة  القيمة  على يؤثر أن يمكن العوامل  بهذه  المتعلقة االفتراضات 
 
تقويم   تم .جيد  ائتماني  تصنيف  ذات   مالية  مؤسسات  خاص  وبشكل  مختلفة  أخرى  أطراف  مع  مشتقة  مالية   أدوات  بإبرام  المجموعة  تقوم

المدخالت القابلة للمالحظة في السوق بشكل أساسي من مقايضات أسعار العموالت وعقود    وتتكون.  مناسبةالمشتقات باستخدام طرق تقويم  
  على   احتسابها  يتم  التي   والمقايضات  اآلجلة  األسعار  على  المستخدمة   التقويم   طرق  أكثر  تشتمل  الصرف األجنبي اآلجلة وخيارات الشراء. 

   .العموالت أسعار  ومنحنيات واألجل  الفوري  األجنبي الصرف  على  تشتمل متعددة مدخالت  من  الطرق تتكون .الحالية القيمة أساس 
 

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

  تقرير   كل إجراء قياس القيمة العادلة بتاريخ    يتم .التعاقدية   االتفاقيات  بموجب   المحددة   المستردة   والقيمة   المعنية  بالمنشآت   الخاصة   المخصومة
   مالي.

   



   شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

٣٧  

 
  (تتمة)  واالفتراضات التقديرات  استخدام     - ٤

 
  الالحق  القياس وإعادة اإليجار عقود تصنيف )٧( 

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

   ".تمويلي إيجار"عقد  أو " تشغيلي إيجار"عقد  كـ إما إثباتها يتم فإنه   إيجار، عقد على تشتمل لترتيباتا بأن تبين ما وإذا
 

  يشتمل   الترتيب  كان  إذا  ما  لتحديد  بالمجموعة  الخاصة  المحاسبية   السياسات  تطبيق  عند  استخدامها  تم  التي  الهامة  باالفتراضات  بيان  يلي  فيما
   :الموحدة  المالية القوائم  في  المثبتة المبالغ على جوهري تأثير لها والتي  إيجار عقد على

 بين   ليست")  والطاقة  المياه  شراء "اتفاقيات    أو"  المياه  شراء  اتفاقيات   أو "  الطاقة   شراء("اتفاقيات    والطاقة  المياه  شراء  اتفاقيات  إن  
  يجب   ال   أنه   اإلدارة   تعتقد  عليه، .  الجمهور  تجاه   مباشرة  مسئولية   أية   المجموعة   على   يوجد  وال   الخاص   والقطاع   العام  القطاع 

  ". بالخدمات  متعلقة امتياز"ترتيبات   كـ االتفاقيات  هذه عن  المحاسبة
 في   السائد  السعر  يعادل  ال   أنه  كما  إنتاج،  وحدة  لكل   تعاقديا  محدد  غير  اإلنتاج  لقاء   بدفعه   المشترية  الجهة   ستقوم  الذي   السعر  إن  

  . إيجار  عقد على  يحتوي الترتيب أن اإلدارة  تعتقد وعليه اإلنتاج،  توريد وقت  إنتاج وحدة  لكل  السوق 
 إلى   والطاقة   المياه  شراء  اتفاقيات   أو   المياه  شراء   اتفاقيات  أو   الطاقة  شراء   اتفاقيات  مدة   نهاية  في   المحطة  ملكية   تحويل  حالة   في  

 والتي  االعتبار  بعين األخرى   العوامل   بأخذ  اإلدارة   تقوم  وإال   تمويلي،  إيجار   كعقد  اإليجار   عقد  تصنيف  يتم  فإنه  المشترية،  الجهة 
  ". تشغيلي إيجار"عقد  أو " تمويلي إيجار"عقد  كـ  اإليجار عقد  تصنيف على تؤثر

 
  : يلي ما يحدث  عندما اإليجار  عقد  في االستثمار صافي قياس  يعاد  اإليجار، عقد بدء بعد

 يعتبر  وال )،  األصلية  وشروطه   أحكامه   من   جزءاً   يكن  لم  اإليجار،   مبلغ  أو   اإليجار،   نطاق   في  تغيير(أي    اإليجار   عقد   تعديل  يتم 
   .منفصل كعقد المعدَّل اإليجار عقد

 اإليجار  عقد من لإللغاء القابلة  غير الفترة  في تغيير هناك  يكون عندما اإليجار  مدة تعديل يتم .  
 المضمونة غير المقدرة  المبقاة القيمة  في تغيير هناك .  

 
  للبيع معدة  موجودات )٨( 

  المحتمل   من  كان   إذا   للبيع  كمعدة  والمطلوبات،   الموجودات   على   تشتمل  التي   االستبعاد،  مجموعات   أو   المتداولة   غير   الموجودات   تصنيف  يتم
  عوامل   االعتبار  في   اإلدارة   تأخذ  الغرض،  ولهذا .المستمر  االستخدام  خالل  من  وليس  البيع  خالل   من  رئيسي  بشكل  استردادها  كبير  بشكل

 للبيع الموجودات  وتوافر  األسهم، شراء  اتفاقية   في  السابقة  والشروط  األسهم،  شراء  اتفاقية  وتوفر   اإلدارة، مجلس  موافقة  ذلك  في  بما  مختلفة
 .إلخ البيع، إلتمام المتوقعة  والفترة  الفوري،
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  والمعدات   واآلالت الممتلكات     - ٥
 

  :  التالية احتساب االستهالك باستخدام المعدالت  يتم
 

  ٪٧ إلى ٪٢   المباني
   ٪٢٥ إلى ٪٢٫٥  واآلالت والمعدات   المصانع
  ٪٤٠ إلى ٪٥  األونشور ومعدات   البوارج
  ٪ ٣٣٫٣ إلى ٪١٠     المكتبيةوالتركيبات والمعدات  األثاث

    ٪ ١٢٫٥ إلى ٪٣٫٣  الغيار الرأسمالية   قطع
  ٪٢٥ إلى ٪٢٠    السيارات

     

  
  و  اراضي
  * مباني

  وآالت مصانع 
  ** ومعدات

  وتركيبات اثاث
  سيارات     رأسماليةغيار  قطع  مكتبية  ومعدات

  رأسمالية  عمالأ
  التنفيذ  تحت

  اإلجمالي 
 

        
         : التكلفة

        
  ١٨٬١٥٣٬٦٦٨  ١٬٦٣١٬٠٥٥  ٤٠٬٧١٦  ٦٠٬٦٥٠  ١١٢٬٢٩٤  ١٥٬٣٦٣٬٨٥٠  ٩٤٥٬١٠٣  ٢٠٢٢ يناير ١ في
      ١٬٣٠٣٬٦٢٤  ١٬٢٢٨٬٣٥٦  ٤٬٤٦٨  

  ) ٧١٩٬٣٤١(  -  ) ٢٬٥٥٨(  ٤٨٢  ١٣٬٠٩٤  ٥٤٬٦٥٢  ٢٬٥٧٢  إضافات 
  ) ٢٬٤٦١٬٦٥٧(  ) ٢٬٤٤٦٬٨٢٣(  ) ٣٬١١٢(  -  ) ٧٬٠٤١(  ) ٦٧٩٬٩٨٠(  ) ٢٩٬٧٦٢(   استبعادات

  ) ٢٬٥٥٩(  -  ) ٣٩٨(  -  ) ٦٬٨٩٧(  ) ٤٬٨٢٥(  -  )٣٣(إيضاح  تابعة شركة على السيطرة  فقدان  عند االثباتعن  توقفال
  ) ٢٬٥٥٩(        -  ) ٣٩٨(  -  ) ١٬٦٤٣(  ) ٩٠(  ) ٤٢٨(  أجنبية  عمالت ترجمة

  ١٦٬٢٧٣٬٧٣٥  ٤١٢٬٥٨٨  ٣٩٬١١٦  ٦١٬١٣٢  ١٠٩٬٨٠٧  ١٤٬٧٣٣٬٦٠٧  ٩١٧٬٤٨٥  ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ في
        

         القيمة  في واالنخفاض  المتراكم االستهالك
  ٦٬٣٣٧٬٩٤٠  -  ٣٧٬٠٢١  ٢٩٬٥٧١  ١٠٥٬٩١٥  ٥٬٦٥٧٬٨٦٣  ٥٠٧٬٥٧٠  ٢٠٢٢ يناير ١ في

  ٤٣٩٬٨١٠  -  ٢٬٧٧٥  ٦٬٤٩٦  ١١٬٠٩٤  ٣٨٥٬١١٩  ٣٤٬٣٢٦  )٣-٥(إيضاح  للسنة  محمل استهالك
  ١٢١٬٥٩٥  -  -  -  -  ١٢١٬٥٩٥  -  ) ١-٢٩(إيضاح  القيمة في  انخفاض خسارة
  ) ٧١٥٬٦٣٧(  -  ) ١٬٦٩٤(  -  ) ٦٬٨٨٠(  ) ٦٧٨٬٢٨٠(  ) ٢٨٬٧٨٣(  باالستبعادات  متعلق

  ) ١٣٬٨٦٦(  -  ) ٢٬٨٥١(  -  ) ٦٬٢٤٠(  ) ٤٬٧٧٥(  -  )٣٣(إيضاح عن االثبات عند فقدان السيطرة على شركة تابعة  التوقف
  ) ١٬٨٢٠(  -  ) ٤٢٠(  -  ) ١٬٢٢٥(  ) ٩١(  ) ٨٤(   أجنبية عمالت ترجمة

  ٦٬١٦٨٬٠٢٢  -  ٣٤٬٨٣١  ٣٦٬٠٦٧  ١٠٢٬٦٦٤  ٥٬٤٨١٬٤٣١  ٥١٣٬٠٢٩  ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ في

  ١٠٬١٠٥٬٧١٣  ٤١٢٬٥٨٨  ٤٬٢٨٥  ٢٥٬٠٦٥  ٧٬١٤٣  ٩٬٢٥٢٬١٧٦  ٤٠٤٬٤٥٦  ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ في  كما الدفترية القيمة 

 
  مليون لایر سعودي).  ١٢٢٫٤: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٢٢٫٤األراضي  تكلفة، بلغت ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في  كما  *

    ).  ٨ إيضاح( المجموعة لمنشآت  تشغيلي إيجار عقود ترتيبات بموجبواآلالت والمعدات  المصانع هذا البند بشكل أساسي  يمثل**
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  (تتمة)   والمعدات  واآلالت الممتلكات     - ٥
 

 
  و  راضيأ

  * مباني
  التآو مصانع 

  ** ومعدات
  وتركيبات ثاثأ

  مكتبية  ومعدات
  غيار   قطع

  سيارات   رأسمالية 
  رأسمالية  عمالأ

 اإلجمالي   التنفيذ  تحت
        

         : التكلفة
        

  ١٨٬٥٠٧٬٢٢١  ١٬٩٨٣٬١٠٠  ٣٨٬٨٥٦  ٥٩٬٢٩٣  ١١٨٬٠٤٤  ١٥٬٣٢٩٬٩٥٩  ٩٧٧٬٩٦٩  ٢٠٢١ يناير ١ في
        

  ٢٬٢٨٨٬٤٥٠  ٢٬٢٣٠٬٣٧٧  ١٬٨٦٠  ١٬٣٥٧  ١٬١٨٣  ٥٣٬٦٧٣  -  إضافات 
  ) ٥٧٬٩٨٥(  -  -  -  ) ٥٬٣٣٧(  ) ١٩٬٧٨٢(  ) ٣٢٬٨٦٦(  مشطوبات  /استبعادات

  ) ٢٬٥٨٢٬٤٢٢(  ) ٢٬٥٨٢٬٤٢٢(  -  -  -  -  -  )١-٥عقد إيجار تمويلي (إيضاح  إثبات
  ) ١٬٥٩٦(  -  -  -  ) ١٬٥٩٦(  -  -  أجنبية  عمالت ترجمة

  ١٨٬١٥٣٬٦٦٨  ١٬٦٣١٬٠٥٥  ٤٠٬٧١٦  ٦٠٬٦٥٠  ١١٢٬٢٩٤  ١٥٬٣٦٣٬٨٥٠  ٩٤٥٬١٠٣  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في
        

         القيمة  في واالنخفاض  المتراكم االستهالك
  ٥٬٧٧٤٬٨٨١  -  ٣٤٬١٢٣  ٢٦٬٥١٠  ١٠٤٬٩٢٥  ٥٬١٢١٬٩٦١  ٤٨٧٬٣٦٢  ٢٠٢١ يناير ١ في

  ٥٩٢٬٣١٢  -  ٢٬٨٩٨  ٣٬٠٦١  ٧٬٢٦٦  ٥٤٧٬٩٣٧  ٣١٬١٥٠  )١-٥محمل للسنة (إيضاح  استهالك
  ) ٢٨٬٣١٤(  -  -  -  ) ٥٬٣٣٧(  ) ١٢٬٠٣٥(  ) ١٠٬٩٤٢(  المشطوبات  /باإلستبعادات  متعلق
  ) ٩٣٩(  -  -  -  ) ٩٣٩(  -  -   أجنبية عمالت ترجمة

  ٦٬٣٣٧٬٩٤٠  -  ٣٧٬٠٢١  ٢٩٬٥٧١  ١٠٥٬٩١٥  ٥٬٦٥٧٬٨٦٣  ٥٠٧٬٥٧٠  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في

  ١١٬٨١٥٬٧٢٨  ١٬٦٣١٬٠٥٥  ٣٬٦٩٥  ٣١٬٠٧٩  ٦٬٣٧٩  ٩٬٧٠٥٬٩٨٧  ٤٣٧٬٥٣٣  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في  كما الدفترية القيمة 

 
مليون لایر سعودي إلى مديني   ٢٬٥٨٢٫٤البالغة    الثالثة  رابغ  بشركةتحويل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ فيما يتعلق    تم للمجموعة في أوزباكستان.    اإلنشاء  تح   مشاريعببعض    بشكل أساسي  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١تتعلق األعمال الٍرأسمالية تحت التنفيذ كما في      ١-٥

  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١د بدء العمليات التجارية اعتباًرا من عقود اإليجار التمويلي عن
   خالل مرحلة إنشاء الموجودات المؤهلة. اتكبده التي تم  ،القروضالمتعلقة ببعض  ،االقتراض تكلفة مليون لایر سعودي) والتي تمثل ١٤٠٫٥: ٢٠٢١مليون لایر سعودي ( ٩٤٬٠خالل السنة   المرسملةتكاليف التمويل  بلغت  ٢-٥
  : الخسارة أو الربح  حساب في الظاهر االستهالك بيان يلي فيما  ٣-٥
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
   

  ٥٩٢٬٣١٢   ٤٣٩٬٨١٠   ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة  محمل استهالك
  ١٥٬٧٦٣  ١٢٬٩٧٢  االستخدام  حق أصل بشأن  محمل استهالك

  ٦٠٨٬٠٧٥   ٤٥٢٬٧٨٢  ) ٢٦و ٢٥ديسمبر (انظر إيضاح   ٣١للسنة المنتهية في   الُمحمل االستهالك  بيان يلي  فيما
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  الملموسة  غير  الموجودات     - ٦
 
  

  إيضاح 
  في  كما

  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١
  في  كما

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
    

  ١٬٩٣٧٬٢٨٧  ١٬٩٢٤٬٦٨٧  ١-٦  شهرة 
  ٦٠٬١٤٣  ١٠٤٬١٤٣  ٢-٦  أخرى  ملموسة غير موجودات

  ١٬٩٩٧٬٤٣٠  ٢٬٠٢٨٬٨٣٠  
 

  القيمة  عن  األقلية   حقوق  لقاء  المثبت  والمبلغ  المحول  العوض   إجمالي  في  الزيادة  تمثل  التي  الشهرة،  الملموسة   غير  الموجودات  تشمل    ١- ٦
   .االستحواذ  عند المجموعة قبل  من بها المتعهد والمطلوبات  عليها المستحوذ للتمييز القابلة للموجودات العادلة

 
ً  للشهرة  اختبار إجراء يتم    .الدفترية قيمتها  في  انخفاض وجود إمكانية إلى  الظروف تشير عندما قيمتها في  انخفاض  وجود   عدم من للتأكد سنويا
 

للقطاعات    تخصص  .بروجيكتسباور    أكوا ٪ في رأسمال  ١٠٠  بنسبة  حقوق ملكية  حصة  على  االستحواذ  عند  الشهرة  هذه  نشأت الشهرة  هذه 
  في القيمة:  االنخفاضالتشغيلية الخاصة بالمجموعة، على النحو التالي، لغرض اختبار 

 
  في  كما  

  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١
  في  كما

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
    

  ٧٧٤٬٩١٥  ٧٦٢٬٣١٥   العكسي  بالتناضح المياه وتحلية  الحرارية  التحلية
  ١٬١٦٢٬٣٧٢  ١٬١٦٢٬٣٧٢    المتجددة الطاقة مصادر

  ١٬٩٣٧٬٢٨٧  ١٬٩٢٤٬٦٨٧  
 

  األصل أداء تقييم يتم . التشغيلية القطاعات في  المدرجة  للنقدية  المدرة الوحدات مجموعة  في  أي  التشغيل  قطاع   مستوى  على  الشهرة  اإلدارة  تراقب 
 للنقدية   المدرة  الوحدات  عبر  تنتشر  ما  عادة  والتي)  والتحسين  والتشغيل   والتطوير  باالستثمار  المرتبطة  العوائد(أي    العوائد  إجمالي  على  بناءً   الفردي

  التدفقات   إجمالي  في   النظر   األنسب   من  أنه  اإلدارة  تعتقد  القيمة،  انخفاض  اختبار  ولغرض   ذلك،  على  وبناءً  . التشغيلية  القطاعات   داخل   المختلفة
 التشغيلي،  القطاع  ضمن  معين  أصل  استبعاد  يتم  عندما  ذلك،  ومع ).للنقدية  المدرة   الوحدات  مجموعة(أي    التشغيلية  بالقطاعات  الصلة  ذات  النقدية

  األرباح   حساب  لغرض)  المعني  للقطاع  االستخدام  قيد  القيمة   تقارب  التي  العادلة النسبية  القيم  على(بناًء    لألصل  الشهرة   من  جزًءا  اإلدارة  تخصص
  .االستبعاد عند الخسائر أو
 

تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس    تم . للشهرة  الدفترية   القيمة   من   أعلى  للشهرة   لالسترداد   القابلة   القيمة   أن  لإلدارة   تبين  ،مالي  تقريرال  بتاريخ
 .اإلدارة قبل  من المعتمدة  المالية النماذج على المبنية النقدية  التدفقات توقعات هذه االحتساب  عمليات تستخدم . االستخدام قيدطرق احتساب القيمة  

  معدل  باستخدام خصمها ويتم سنة، ٣٥  إلى ١٥ من تتراوح والتي الصلة،  ذات المشاريع عمر قدرها  متوقعة فترة  مدى على النقدية التدفقات تقدر
  المدرة   بالوحدة  المتعلقة  للمخاطر   الحالية  السوق  تقديرات   المستخدم  الخصم  معدل  يمثل ٪).٧٫٥٠:  ٢٠٢١٪ (٨٫٣٠  بنسبة  الضرائب   قبل  خصم

  التدفقات   تقديرات   ضمن   إدراجها   يتم  لم  التي  المعنية   بالموجودات   الخاصة   الفردية   والمخاطر   للنقود   الزمنية   القيمة   االعتبار  بعين  األخذ   مع  للنقدية،
  بشكل  المحتمل   التغيير  فإن  ذلك،  ومع .المشاريع  في   تحقيقه   تم  الذي  الداخلي  العائد  ومعدل  الخصممعدل    بحسابات  االستخدام  قيدالقيمة    تتأثر .النقدية
ومعدل العائد الداخلي ليس من   معدل الخصم  في   محتمالً   معقوالً . إال أن تغيراً  المحقق من المشاريع  الداخلي  العائد  ومعدل  الخصم   معدل  في  معقول

  إلى انخفاض في القيمة.   يؤدي أنالمتوقع 
   



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

٤١  

 
  (تتمة)   الملموسة غير  الموجودات     - ٦
 

   :على األخرى  الملموسة  غير الموجودات  تشتمل    ٢- ٦
 

 سنوًيا و٣٣٫٣٣ - ٪ ٢٥بمعدل  إطفاؤهاالحاسب اآللي التي يتم  برامج ٪  
 العقد  فترة  مدى على األخرى  الملموسة غير الموجودات  إطفاء ويتم .  

 

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
    : التكلفة

  ١٠٧٬١٧٢  ١١٨٬٧٩٩   يناير ١ في
  ١١٬٦٢٧   ٥٧٬١٤٢  * إضافات 

  -  ) ١٠٧(  ) ٣٣(إيضاح  تابعة شركة  على السيطرة  فقدان  عند ثباتاإلعن  توقف ال
  ١١٨٬٧٩٩   ١٧٥٬٨٣٤   ديسمبر ٣١ في

   

    المتراكم  اإلطفاء
  ٤٥٬٨٠٥  ٥٨٬٦٥٦   يناير ١ في

  ١٢٬٨٥١   ١٣٬٠٣٥  )٢٦ إيضاح(انظر  للسنة  محمل  اطفاء
  ٥٨٬٦٥٦   ٧١٬٦٩١   ديسمبر ٣١ في

  ٦٠٬١٤٣   ١٠٤٬١٤٣   ديسمبر ٣١ في كما الدفترية  القيمة
  
المتكبدة    علىمليون لایر سعودي    ٥٠٬٣مبلغ    تتضمنمليون لایر سعودي    ٥٧٬١  بقيمة  ٢٠٢٢اإلضافات خالل سنة    إن  * حساب التكلفة 

 أنظمة جديدة وتحسينات.   تطبيق تمثل  والتي المتعلقة باألعمال تحت التنفيذ 

 
  الملكية  حقوق  لطريقة وفقا   عنها  المحاسبة  يتم التي   فيها المستثمر  الشركات   -   ٧
 

َ  المعنية  المنشأة  كانت إذا  ما  لتحديد األحكام  استخدام  المجموعة  من المشترك  الترتيب  تصنيف  يتطلب ً  مشروعا   ويتطلب  . مشتركة عملية أو  مشتركا
 . مشتركة  بصورة   للسيطرة   الخاضعة   المنشآت   تصنيف   تحديد   عند"  األخرى   والظروف "للحقائق    تحليل   إجراء )  ١١(  المالي   للتقرير   الدولي   المعيار

  في   المجموعة  حقوق   عن  تنشأ  أن   يجب  األخرى   والظروف   الحقائق   ذلك  في   بما  الترتيبات  شروط   فإن   مشتركة،  كعميلة  ما   منشأة  ولتصنيف
  موجودات   صافي   في  الحق  للمجموعة   فإن  المشترك،  للمشروع  وبالنسبة .المشترك  بالترتيب  الخاصة   بالمطلوبات   المتعلقة  وااللتزامات   الموجودات

مراعاة الشروط التعاقدية للترتيبات المشتركة بما في ذلك الحقائق والظروف األخرى، فإن كافة الترتيبات    ومع "الشركة").   أو ("المشروع"    الترتيب
  . الملكية  حقوقالمشتركة الخاصة بالمجموعة مؤهلة لتكون مشاريع مشتركة، وبالتالي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة 
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٤٢  

  

  المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية (تتمة)   يتما التي المستثمر فيه  الشركات   -   ٧
 

  الملكية   حقوق   لطريقة   وفقا   عنها   المحاسبة   يتم   التي   فيها   المستثمر   الشركات   من   المساهمة   ١- ٧
الـشامل اآلخر و"توزيعات األرباح المـستلمة من الـشركات المـستثمر   الدخل  والجدول أدناه مـساهمة كل ـشركة من الـشركات المـستثمر فيها (المـشاريع المـشتركة) في قائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل    يوـضح

  قات النقدية.فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية" في قائمة التدف
  

  الملكية  نسبة
  االفتتاحي   الرصيد  التأسيس بلد  الفعلية 

(االستبعادات)   / اإلضافات
  األخرى التعديالت  /

  صافي   في الحصة
  (الخسارة)  الدخل 

  األرباح   توزيعات
  المستلمة 

  في  حصةال
  الختامي   الرصيد  األخر   الشامل الدخل 

    ٢٠٢٢  ديسمبر  ٣١
  ٥٨٨٬٣٩١  ١٠٦٬١١٨  -  ٤٥٬٢٤٢  ) ٤٨٬٥٥٠*(  ٤٨٥٬٥٨١  اإلمارات  / البحرين  ٪ ٣٣٫٣٣  القابضة   مرافق آيهأي جي  نوفا  /اس جي إيه   شركة
  -  -  -  ) ٧٬٥٩٨(  ) ٣٧٨٬٨٠١(  ٣٨٦٬٣٩٩  السعودية   العربية المملكة   ٪ ٥٣٫٣٤  ) ٢-١-٧ و ١-١-٧الشقيق الدولية للمياه والكهرباء المحدودة (إيضاح  شركة

  ١٬٢٨٥٬٤٧٥  ٢٤٬٤٠٧  ) ١٠٥٬٩١٥(  ١١١٬٢٢٤  -  ١٬٢٥٥٬٧٥٩  السعودية   العربية المملكة   ٪ ٥٠٫٠٠  )  ٦-١-٧(إيضاح  المحدودة والكهرباء  للمياه الماليزية السعودية الشركة 
  ٢٧٬٢٨١  -  ) ١٢٬٨٢٥(  ١١٬٨١٢  -  ٢٨٬٢٩٤  البحرين   ٪ ٤٠٫٠٠  القابضة   نوماك للتشغيل والصيانة سويز   شركة
  ٢٧٬٢٩٧  -  ) ١٢٬٨٢٥(  ١١٬٨٢٢  -  ٢٨٬٣٠٠  البحرين   ٪ ٤٠٫٠٠  القابضة  للعمليات الجبيل شركة
  ٥٨٢٬٠٣٦  ٨٤٬٨٢٣  ) ١٧٬٠٩٢(  ) ٦٬٧٢٥(  -  ٥٢١٬٠٣٠  السعودية   العربية المملكة   ٪ ٤٤٫٩٨  االستثمارية القرية شركة
  ٦٥٧٬٤٢٦  ١١٦٬٢٤١  ) ٣٧٬٤٢٣(  ) ٣١٬٨٥٥(  -  ٦١٠٬٤٦٣  السعودية   العربية المملكة   ٪ ٤٠٫٠٠  )٢-١-٧(إيضاح  للكهرباء  رابغ  شركة
  ٥٤٤٬١٦٦  ١٧٦٬١٨٢  -  ) ٧٢٬٦٧٤(  -  ٤٤٠٬٦٥٨  السعودية   العربية المملكة   ٪ ٥٠٫٠٠  الكهرباء  إلنتاج المرجان شركة
  ٩٧٬٠٠٠  ٢٠٬٩٠٧  -  ٥٬١١٩  -  ٧٠٬٩٧٤  عُمان   ٪ ٢٧٫٠٠  للتوليد  ظفار  شركة
  ٥٨٨٬٠٥١  ٨٤٬٠٧٦  -  ) ٢٥٬٥٧٩(  -  ٥٢٩٬٥٥٤  اإلمارات   ٪ ٤٧٫٢٦  ليمتد  هولدينج انالند ماب

  ٤٧٥٬٠٥١  ٨٥٬٤٦٧  -  ) ٣٨٬٥٥٩(  -  ٤٢٨٬١٤٣  اإلمارات   ٪ ٤٧٫٢٦  ليمتد  هولدينج كوستالماب  شركة
  -  -  -  ٢٬٩٢٤  ) ٧٧٬٨٠٣(  ٧٤٬٨٧٩  فيتنام  ٪ ٦٠٫٠٠  ) ٤-٣٣باور المساهمة (إيضاح  ٦هاو  فين  شركة
  ٤٨٠٬٧٧٨  ٧٤٬٣٣٧  ) ٤٬٧٨١(  ) ١٧٬٤٧٥(  -  ٤٢٨٬٦٩٧  اإلمارات   ٪ ٥١٫٠٠   للطاقة المتجددة القابضة المحدودة  أكواباور شركة
  ٣٬٠٧٠  -  ) ٤٬٨٦٩(  ٨٧٧  -  ٧٬٠٦٢  عُمان   ٪ ٣٥٫٠٠  المحدودة  والصيانة  للتشغيل ظفار  شركة

  ١٬٦٣١٬٥١٧  ٣٩٧٬٦٩٠  -  ١٠٬٦٤٦  ٨٢٦٬٠٦٢**  ٣٩٧٬١١٩  اإلمارات   ٪ ٢٦٫٩٥  األولى  المرحلة  –  للطاقة الحسيان
  ٧١٬٥٥٦  ٢٢٬٧٠٨  -  ) ٨١٢(  -  ٤٩٬٦٦٠  عُمان   ٪ ٥٠٫١٠  المياهظفار لتحلية  شركة
  ٢٠١٬٥٣١  ٨٩٬٩٤٥  -  ) ٢٠٬٥٨١(  -  ١٣٢٬١٦٧  اإلمارات   ٪ ٤٠٫٠٠  .م م .ذ  المياه لتحلية رو   الطويلة شركة
  ٩٩٬٣٧٣  ٨٨٬١٦٠  -  ) ١٣(  -  ١١٬٢٢٦   السعودية  العربية المملكة   ٪ ٤٠٫٠٠   القابضة المياه اتحاد  شركة
  ٧١٤  -  -  ٢٨٧  -  ٤٢٧   المغرب  ٪ ٤٩٫٠٠  المغرب  في(للتشغيل والصيانة) الطاقة المتجددة  شركة

  ٢٨٤٬٤٢٦  ) ٣٧٤(  -  ) ٣٬١٦٩(  ١٧٬٢٨٦  ٢٧٠٬٦٨٣  أفريقيا   جنوب  ٪ ٣٦٫٠٤  شركة محطة ريدستون للطاقة الشمسية المركزة المحدودة 
  ٢٬٩٤٩٬١٠٢  ٨٢٬٨٥١  -  ٣٠٣٬٨٣٠  ) ٢٥٢٬١٤٣*(  ٢٬٨١٤٬٥٦٤  السعودية   العربية المملكة   ٪ ٢١٫٢٥  والطاقة  الغاز لتحويل المتكاملة جازان  شركة
  ١٧٠٬١٧٩  -  -  ١١٬١٤٤  ١٥٩٬٠٣٥  -  السعودية   العربية المملكة   ٪ ٦٨٫٠٠  ) ١-١-٧(إيضاح  والصيانة للخدمات الشقيق شركة
  ٨٤١٬١٢٠  -  -  ٣٬٥٥٨  ٨٣٧٬٥٦٢**  -  السعودية   العربية المملكة   ٪ ٣٣٫٣٣  جرين للهيدروجين نيوم  شركة

  ٤٨  -  -  -  ٤٨  -  أوزبكستان   ٪ ٥١٫٠٠  )٢-٣٣(إيضاح  سيرديرا  أكواباور
  ٢٤١٬٢٩٤  ٢٥٠٬١٦٠  -  ٢٢  ) ٤٧٠٬١٨٥*(  ٤٦١٬٢٩٧  السعودية   العربية المملكة   ٪ ٥٠٫١٠  المحدودة  العالمية  أمواج شركة
  ٢١٠٬٠٠٣  ٢٥١٬٠٧٧  -  ) ٦٬٣٠٤(  -  ) ٣٤٬٧٧٠(  البحرين   ٪ ٦٠٫٠٠  للطاقة وتحلية المياه هايا شركة
  ١٢٨٬١١١  ٤٨١٬٣٠٥  -  ) ٤٬٨٧٧(  ) ١٧٬٥١٥(  ) ٣٣٠٬٨٠٢(   اإلمارات   ٪ ٢٤٫٩٠  للطاقة  نور شركة
  ٢٣٩٬٩٨٦  ٢١٦٬٩٦٧  -  ٢٦٬٣٧٦  -  ) ٣٬٣٥٧(  اإلمارات   ٪ ٤٠٫٠٠  المياه  لتحلية نقاء محطة
  ٣١٬٣٤١  ٦٧٬٢٥٣  -  ) ١٩٬٨٨٠(  ٣٣٬٧٢٥  ) ٤٩٬٧٥٧(  عُمان   ٪ ٥٠٫٠٠  للتوليد   الظهيرة شمس  شركة
  -  ٨٢٬٤٧٨  -  ١٬٦٠٥  ) ٦٢٬٦٠٩(  ) ٢١٬٤٧٤(   اإلمارات   ٪ ٢٤٫٠٠  )٣-٣٣(إيضاح  .م.ع.ش  ٣شعاع للطاقة   شركة
  ١٦٨٬١٩٥  ١٧١٬٣٢٣  -  ) ١٢١(  -  ) ٣٬٠٠٧(  السعودية   العربية المملكة   ٪ ٣٥٫٠٠  القابضة  األولى سدير   شركة

         
  ) ٦٦٬٨٠٠(  ) ٣٢٬١٨٨(  -  -  ) ٣٤٬٦١٢(  -  السعودية   العربية المملكة   ٪ ٦٨٫٠٠  المياه لتحلية  ضفرة  شركة

  ) ١٬٥٧٠(  -  ) ٢٬٩٤٠(  ١٬١٠٧  -  ٢٦٣  عُمان   ٪ ٣٥٫٠٠  المياه  لخدمات  فيوليا األولي  الوطنية الشركة 
  -  -  -  -  -  -  تركيا  ٪ ٧٠٫٠٠  )٥-١-٧(إيضاح  إيه إس  تيكاريتفي  ساناي  يونيتمفي  ايسلتمي إليكتريكجوس   أكوا

        )٦٨٬٣٧٠ (  

   ١٢٬٥٥٦٬١٤٨  ٢٬٩٤١٬٩١٣  ) ١٩٨٬٦٧٠(  ٢٩١٬٣٧٣  ٥٣١٬٥٠٠  ٨٬٩٩٠٬٠٣٢  

  . ٢٠٢٢ ديسمبر  ٣١ في المنتهية السنة خالل المساهمين قرض سداد  ذلك يمثل *  
    . ٢٠٢٢ ديسمبر  ٣١ في المنتهية   السنة خالل اإلضافي االستثمار ذلك يمثل **  



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
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٤٣  

  
  (تتمة)   الملكية   حقوق   لطريقة   وفقا   عنها   المحاسبة   يتم   التي   فيها   المستثمر   الشركات   -   ٧
 
  (تتمة)   الملكية   حقوق   لطريقة   وفقا   عنها   المحاسبة   يتم   التي   فيها   المستثمر   الشركات من    المساهمة   ١- ٧

  االفتتاحي الرصيد  التأسيس  بلد  الفعلية الملكية نسبة 
(االستبعادات)   /اإلضافات

  األخرى التعديالت  /
  الدخل  صافي في  الحصة

  (الخسارة) 
  األرباح  توزيعات

  المستلمة
  في  حصةال
  األخر  الشامل الدخل

  الختامي الرصيد

    ٢٠٢١ ديسمبر  ٣١
   ٤٨٥٬٥٨١   ٥٣٬٥٩١  -   ٤٦٬٤٩٢   )٥٤٬٦٠٧(   ٤٤٠٬١٠٥  اإلمارات  /البحرين  ٪ ٣٣٫٣٣  مرافق القابضة    آيهنوفا أس جي  /إيه جي اس شركة
  ٣٨٦٬٣٩٩    ٤٦٬٥٠٦   )٢٠٬٥٤٧(  ) ١٠١٬٤٢٦(   -   ٤٦١٬٨٦٦  السعودية  العربية المملكة  ٪ ٥٣٫٣٤  ) ٢-١-٧ و ١-١-٧الشقيق الدولية للمياه والكهرباء المحدودة (إيضاح  شركة

   ١٬٢٥٥٬٧٥٩   ٣٥٬٧٦١   )٤٩٬٩٤٩(   ١٤٥٬٩٥٦  -   ١٬١٢٣٬٩٩١  السعودية  العربية المملكة  ٪ ٥٠٫٠٠  ) ٣-١-٧(إيضاح  المحدودة والكهرباء  للمياه الماليزية السعودية الشركة 
   ٢٨٬٢٩٤  -   )١٦٬٧٢١(   ١٦٬٨٩٦  -   ٢٨٬١١٩  البحرين  ٪ ٤٠٫٠٠  القابضة   نوماك للتشغيل والصيانة سويز   شركة
   ٢٨٬٣٠٠  -   )١٦٬٧٢١(   ١٦٬٨٩٨  -   ٢٨٬١٢٣  البحرين  ٪ ٤٠٫٠٠  القابضة  للعمليات الجبيل شركة
  ٥٢١٬٠٣٠  ٣٧٬٧٥٥  ) ٧٬٢٣١(  ١٣٬٥١٢  ) ٥٬٢٦٤(  ٤٨٢٬٢٥٨  السعودية  العربية المملكة  ٪ ٤٤٫٩٨  االستثمارية القرية شركة
   ٦١٠٬٤٦٣   ٦٨٬٥٥٢   )٢٨٬٨٣٦(   )٦٦٬٥٣٧(  -   ٦٣٧٬٢٨٤  السعودية  العربية المملكة  ٪ ٤٠٫٠٠  )٢-١-٧(إيضاح  للكهرباء  رابغ  شركة
   ٤٤٠٬٦٥٨   ٩٠٬٣٤٧  -   ٨٬٠٢٨  -  ٣٤٢٬٢٨٣   السعودية  العربية المملكة  ٪ ٥٠٫٠٠  الكهرباء  إلنتاج المرجان شركة
   ٧٠٬٩٧٤   ١١٬١٤٠   )٥٬٢٥٩(   ٧٬٦٠٦  -   ٥٧٬٤٨٧  عُمان   ٪ ٢٧٫٠٠  للتوليد  ظفار  شركة
   ٥٢٩٬٥٥٤   ٣٦٬٦١٤  -   )١٨٬١٢٢(   ٢٧٬٠٢٧   ٤٨٤٬٠٣٥  اإلمارات  ٪ ٤٧٫٢٦  ليمتد  هولدينج انالند ماب

   ٤٢٨٬١٤٣   ٣٥٬٢٤٥  -   )٧٬٢٥٣(   ٢١٬١٨٧   ٣٧٨٬٩٦٤  اإلمارات  ٪ ٤٧٫٢٦  ليمتد  هولدينج كوستالماب  شركة
   ٧٤٬٨٧٩  -  -   ٥٬١١٠   )٤٬٨١٨(  ٧٤٬٥٨٧   فيتنام   ٪ ٦٠٫٠٠  باور المساهمة ٦هاو  فين  شركة
   ٤٢٨٬٦٩٧   ٣٦٬٤٨٦  ) ٤٣٬٨٠٧(  ) ٣٠٬٠٠٦(  ) ٤٧٬٣٥٧(   ٥١٣٬٣٨١  اإلمارات  ٪ ٥١٫٠٠   للطاقة المتجددة القابضة المحدودة  أكواباور شركة
   ٧٬٠٦٢  -  -   )٣٬٣٠٣(  -  ١٠٬٣٦٥  عُمان   ٪ ٣٥٫٠٠  المحدودة  والصيانة  للتشغيل ظفار  شركة

  ٣٩٧٬١١٩    ١٤٣٬٦٧٧  -   ٩٠٬٩٤٩   ٤٦٨٬١٠٩   )٣٠٥٬٦١٦(  اإلمارات  ٪ ٢٦٫٩٥  األولى  المرحلة  –  للطاقة الحسيان
   ٤٩٬٦٦٠   ١١٬٣٧٩  -   )٤٬١٢٢(   ٦٤٬٢٧٢   )٢١٬٨٦٩(  عُمان   ٪ ٥٠٫١٠  المياهظفار لتحلية  شركة
   ١٣٢٬١٦٧   ٤٠٬٢٩٨  -   ٩٬٣٩٤   ١٤٤٬٠٧٠   )٦١٬٥٩٥(  اإلمارات  ٪ ٤٠٫٠٠  .م م .ذ  المياه لتحلية رو   الطويلة شركة
   ١١٬٢٢٦   ٢٤٬٤٨١  -   )١٣٣(  -   )١٣٬١٢٢(   السعودية العربية المملكة  ٪ ٤٠٫٠٠   القابضة المياه اتحاد  شركة
   ٤٢٧  -  -   ٣٦٧   ٦٠  -   المغرب  ٪ ٤٩٫٠٠  في المغرب  (للتشغيل والصيانة) المتجددة الطاقة شركة

   ٢٦٣  -  ) ٢٬٣٣٢(   ٢٬٠٨٠   ٥١٥  -  عُمان   ٪ ٣٥٫٠٠  المياه  لخدمات  فيوليا األولي  الوطنية الشركة 
   ٢٧٠٬٦٨٣  -  -   )٣٠٠(   ٢٧٠٬٩٨٣  -  أفريقيا  جنوب  ٪ ٤٩٫٠٠  شركة محطة ريدستون للطاقة الشمسية المركزة المحدودة 

   ٢٬٨١٤٬٥٦٤  ) ١١٢(  -   ٥٧٬٩٣٩   ٢٬٧٥٦٬٧٣٧  -  السعودية  العربية المملكة  ٪ ٢١٫٢٥  والطاقة  الغاز لتحويل المتكاملة جازان  شركة
   ٤٦١٬٢٩٧  -  -   )١٢٢(   ٤٦١٬٤١٩  -  السعودية  العربية المملكة  ٪ ٥٠٫١٠  المحدودة  العالمية  أمواج شركة

          ٩٬٤٣٣٬١٩٩  
         

   )٣٤٬٧٧٠(   ٧٢٬٨٥٤  -   ٤٦٬٧٦٢    )١٥٤٬٣٨٦(  البحرين  ٪ ٦٠٫٠٠  للطاقة وتحلية المياه هايا شركة
   )٣٣٠٬٨٠٢(   ١٦١٬٤٤٧  -   )٣٣٢(   )١٨٬٠٤٩(   )٤٧٣٬٨٦٨(   اإلمارات  ٪ ٢٤٫٩٠  للطاقة  نور شركة
   )٣٬٣٥٧(   ٦٥٬١١٢  -   ١٬٥٤٧  -   )٧٠٬٠١٦(  اإلمارات  ٪ ٤٠٫٠٠  المياه  لتحلية نقاء محطة
   )٤٩٬٧٥٧(   ٤٬٦٠٨  -   )١٢٬٤٧٩(   )٣٬١٤٧(   )٣٨٬٧٣٩(  عُمان   ٪ ٥٠٫٠٠  للتوليد   الظهيرة شمس  شركة
   )٢١٬٤٧٤(   ٢٢٬٠٤٥  -   ٢٢٩  -   )٤٣٬٧٤٨(   اإلمارات  ٪ ٢٤٫٠٠  .م.ع. ش  ٣شعاع للطاقة   شركة
  ) ٣٬٠٠٧(  -  -  ) ٢٤(  ) ٢٬٩٨٣(  -  السعودية  العربية المملكة  ٪ ٣٥٫٠٠  القابضة  األولى سدير   شركة
-١-٧(إيضاح  إيه إس  تيكاريتفي  ساناي  يونيتمفي  ايسلتمي إليكتريكجوس   أكوا

٧٠٫٠٠  )٥ ٪  
  تركيا 

-  -  -  -  -  -  
        )٤٤٣٬١٦٧(   

    ٨٬٩٩٠٬٠٣٢   ٩٩٧٬٧٨٦   )١٩١٬٤٠٣(  ٢٢٥٬٦٠٦  ٤٬٠٧٨٬١٥٤   ٣٬٨٧٩٬٨٨٩  

   



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

٤٤  

  
  (تتمة)   الملكية   حقوق   لطريقة   وفقا   عنها   المحاسبة   يتم   التي   فيها   المستثمر   الشركات   -   ٧
  
  المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية (تتمة)   الشركات   من   المساهمة   ١- ٧
 
  ("الموجودات"):   التالية   الموجودات   بيع   بشأن   ثالث   طرف   مع   وشراء   بيع   اتفاقية   المجموعة   أبرمت ،  ٢٠٢١  سبتمبر   ٧  بتاريخ   ١- ١- ٧

 وذات الصلة،  من الملكية الفعلية (حصة المجموعة بالكامل) في شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء ("الشقيق")، جنبا الى جنب مع الشركات القابضة ٪٣٢ قدرهاوالمجموعة حصتها  باعت  
 للصيانةحصة جزئية في شركة الشقيق للخدمات  ،الشقيق بشركة المتعلق والصيانة التشغيل عقد في٪ ٣٢ قدرها حصة .  

 
  ٩٣٬٠انخفاض قيمة بمبلغ    خسارة   تسجيل   تم مليون لایر سعودي. بالتالي،    ٩٣٬٠للموجودات تتجاوز القيمة القابلة لالسترداد بمبلغ    الدفترية   القيمة   بأن   اإلدارة   قدرت   ، والشراء   البيع   اتفاقية للعوض المتفق عليه في    وفقا 

 ). ١- ٣٣(انظر ايضاح    ٢٠٢٢مارس    ١٧من المعاملة بتاريخ    االنتهاء   تم   .  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١المنتهية في    للسنة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء المحدودة    شركة   من   النتائج   صافي لایر سعودي في حصة    مليون 
  . المعاملة   إتمام   بتاريخ   كما   سعودي   لایر   مليون   ٣٧٨٫٩  والكهرباء   للمياه   الدولية   الشقيق   شركة   في   لالستثمارات   الدفترية   القيمة   تبلغ 

 
هذا التغيير في التقدير المحاسبي إلى حصة    أدى  . ٢٠٢١  يناير   ١  من   اعتباًرا   للكهرباء   رابغ   وشركة   المحدودة  والكهرباء   للمياه   الدولية   الشقيق ، أعادت المجموعة تقييم العمر اإلنتاجي لشركة  ٢٠٢١سنة    خالل   ٢- ١- ٧

  عنها   المحاسبة   تتم  فيها   مستثمر   شركات   نتائج   صافي   في   الحصة   خالل   من   ينعكس   ما   وهو )،  سعودي   لایر  مليون   ١٩٨٫٤:  ٢٠٢١( إضافي استهالك    إلى مليون لایر سعودي    ١٣٤٫٤بقيمة    ٢٠٢٢المجموعة لسنة  
  (ت)).   ٤(ايضاح    الملكية   حقوق   لطريقة   وفًقا 

 
  ذلك   في   بما   االفتراضات   مراجعة   بسبب   سعودي   لایر   مليون   ٣٠٫٠  البالغة   المجموعة   حصة   قيمة   انخفاض   قيد   عكس   ٢٠٢١  لسنة   المحدودة   والكهرباء  للمياه   الماليزية   السعودية   الشركة   نتائج   صافي   في   الحصة   تشمل   ٣- ١- ٧

  . الثابتة   للموجودات   المتبقية   القيمة 
 
  : والمتوقفة   المستمرة   العمليات   نتائج   صافي   في   المجموعة   حصة   تفصيل   يلي   وفيما     ٤- ١- ٧

 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح 
    

  ٣٢١٬٦٩٣  ٢٩٤٬٤٤٢   مستمرة  عمليات -  الملكية  حقوق  لطريقة وفقًا  عنها المحاسبة  تتم فيها  مستثمر شركات نتائج صافي في  المجموعة  حصة 
  )٩٦٬٠٨٧(  ) ٣٬٠٦٩(  ٦-٣٣  متوقفة  عمليات -  الملكية  حقوق  لطريقة وفقًا  عنها المحاسبة  تتم فيها  مستثمر شركات نتائج صافي في  المجموعة  حصة 
  ٢٢٥٬٦٠٦  ٢٩١٬٣٧٣   اإلجمالي -  الملكية  حقوق  لطريقة وفقًا  عنها المحاسبة  تتم فيها  مستثمر شركات نتائج صافي في  المجموعة  حصة 

 
جوس    أكوا في شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، وهي شركة    ٪ ٣٠، استحوذ بعض المساهمين في الشركة (ويشار إليهم فيما بعد بـ "الجهة المستحوذة") على حصة فعلية قدرها  ٢٠١٨ديسمبر    ١٦  بتاريخ   ٥- ١- ٧

من الصفقة، أبرمت الجهة المستحوذة اتفاقية مشروع مشترك، وبموجبها يجب    وكجزء  (أ)).   ١- ٢٣جوس") بالقيمة العادلة (انظر اإليضاح    أكوا أيه. أس. ("   تيكارت في أي    ساناي   يونيتم في أي    إيسلتمي الكتريك  
  أكوا على ذلك، فقدت المجموعة سيطرتها على    وبناء  ة. جوس بشكل مشترك من قبل المجموعة والجهة المستحوذ   أكوا تؤثر في الغالب بشكل جوهري على عائدات    التي    المعنية اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة  

إيه إس بنسبة ال شيء،    تيكاريت في    ساناي   يونيتم في    ايسلتمي   إليكتريك جوس    أكوا المتبقية من ملكيتها في    ٪ ٧٠إيه إس، وقّيمت المجموعة والحساب ما نسبته    تيكاريت في    ساناي   يونيتم في    ايسلتمي   إليكتريك جوس  
  إليكتريك جوس    أكوا تحديد القيمة الدفترية الستثمارات المجموعة في شركة    تم  ): الترتيبات المشتركة، على النحو الذي أقرته االتفاقية. ١١وق الملكية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( باستخدام طريقة حق 

 إليكتريكجوس    أكوا ي خسائر أخرى، حيث لم يكن لدى المجموعة التزامات قانونية أو متوقعة أو سددت مدفوعات نيابة عن شركة  إيه إس بقيمة صفر ولم يتم االعتراف بأ   تيكاريت في    ساناي   يونيتم في    ايسلتمي 
    إيه إس.   تيكاريت في    ساناي   يونيتم في    ايسلتمي 
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٤٥  

  
  (تتمة)   الملكية   حقوق   لطريقة   وفقا   عنها   المحاسبة   يتم   التي   فيها   المستثمر   الشركات   -   ٧
  
  (تتمة)   الملكية   حقوق   لطريقة   وفقا   عنها   المحاسبة   يتم   التي   فيها   المستثمر   الشركات   من   المساهمة   ١- ٧
  
  ٣ الشعيبة لشركة  والطاقة  المياه شراء  اتفاقية  هيكلة  وإعادة لتعديل اتفاقية ") والكهرباء  للمياه ٣("الشعيبة   والكهرباء للمياه  الشعيبة بشركة  الخاصة  المشترية  والجهة  المجموعة  وقعت، ٢٠٢٢ يونيو ٢٠ بتاريخ    ٦- ١- ٧

   ").والكهرباء للمياه ٣("الشعيبة   مستقلة مياه ومحطة العكسي بالتناضح البحر  مياه لتحلية  جديدة  بمحطة  الستبدالها والكهرباء، للمياه
 

  في  والكهرباء  للمياه  ٣  الشعيبة  تستمر .٢٠٢٥  عام  من  الثاني  الربع  في  المقرر  للمحطة   التجاري   التشغيل  تاريخ  ومتضمنة   سنة،  ٢٥  مدتها  اتفاقية  بموجب   العكسي  بالتناضح  المياه  تحلية  محطة  تطوير  وسيتم
  وستستمر  .والكهرباء  للمياه  ٣  الشعيبة   تشغيل   إيقاف   سيتعين  العكسي،  بالتناضح  المياه   تحلية   لمحطة   التجاري  التشغيل   تاريخ  بلوغ   عند  .العكسي  بالتناضح  المياه   تحلية   لمحطة   التجاري  التشغيل  تاريخ  حتى  أعمالها

للمياه والكهرباء، في تلقي دفعات السعة حتى انتهاء المدة األصلية التفاقيات شراء المياه والطاقة في    ٣الشعيبة    الملكية،شركة المشروع، وهي شركة مستثمرة فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق  
  .٢٠٣٠عام 

 
إلعادة الهيكلة أي أثر على قائمة    ليس  ) بشأن تعديالت عقود اإليجار.١٦قامت شركة المشروع بحساب إعادة الهيكلة المذكورة أعاله بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (  ،٢٠٢٢ديسمبر    ٣١من    اعتباًرا

  . ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١لمنتهية في ا وللسنةالربح أو الخسارة الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة كما في 
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٤٦  

  
  (تتمة)   الملكية   حقوق   لطريقة   وفقا   عنها   المحاسبة   يتم   التي   فيها   المستثمر   الشركات   -   ٧
 
  الملكية   حقوق   لطريقة   وفقاً   عنها   المحاسبة   يتم   التي   فيها   المستثمر   الشركات   حول   المالية   المعلومات   ٢- ٧

ً   عنها  المحاسبة  يتم  التي  فيها  المستثمر  لشركات ل   الملخصة  الماليةالمجموعة اإلفصاح عن المعلومات    اعتادت  السابقة،السنوات    في في السنة الحالية،    بينمافي قوائمها المالية الموحدة.    الملكية  حقوق   لطريقة  وفقا
 المستثمر   شركاتها  مستوى  على  المالية  المعلومات   بخالفيتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية الخاصة بها    التيعن المعلومات المالية للمشاريع في الشركات المستثمر فيها    اإلفصاحاختارت المجموعة  

ً  عنها المحاسبة  يتم التي فيها     . لحاليةمع العرض في السنة ا يتوافق كي المالية لفترة المقارنة   بالمعلومات. تم إعادة عرض اإلفصاح الخاص الملكية حقوق  لطريقة وفقا
 

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

  غير  موجودات
  متداولة 

  وشبه نقدية
  نقدية 

  موجودات
  خرى أمتداولة  

  قصيرة قروض
  تسهيالت واألجل 

   تمويل
متداولة    مطلوبات

    خرىأ

  طويلة قروض
  وتسهيالت األجل 

   تمويل
غير   مطلوبات
  خرى امتداولة  

  حقوق  إجمالي 
  الملكية 

  الملكية  نسبة
  الفعلية

  للمجموعة 

  حقوق  إجمالي 
  المتعلقة  الملكية

  بالمجموعة 

  ملكية   حصة
  األجل   طويلة

  في أخرى
  مستثمر  شركات

  *فيها
  تسويات 

  ** أخرى
  القيمة

  الدفترية 
               ٢٠٢٢  ديسمبر  ٣١

              
  الشركة ضمن  مشروع - والكهرباء للمياه الشعيبة شركة

     ٨١٠٬٥١٦  ٪٣٠٫٠  ٢٬٧٠١٬٧٢٠  )٦٬٣٧٨(  )٢٬١٩٨٬٠٩١(  )٣٩٧٬٥٨٣(  )٥١٢٬٥٢٩(  ٢٣٧٬٧٣٧  ٤٩٦٬١٤٢  ٥٬٠٨٢٬٤٢٢  المحدودة  والكهرباء للمياه الماليزية السعودية 
  الشركة ضمن  مشروع - الشعيبة توسعة مشروع شركة

     ٧١٬٩٦٢  ٪٣٠٫٠  ٢٣٩٬٨٧٢  )٨١٬٥١٤(  )١٩٩٬٠٢٦(  )٣٩٬٦٧٨(  )٤٩٬٢٢٤(  ٣٠٬٨٩٩  ٦٬٦٧٦  ٥٧١٬٧٣٩  المحدودة  والكهرباء للمياه الماليزية السعودية 
  ١٬٢٨٥٬٤٧٥  ٤٠٢٬٩٩٧  -  ٨٨٢٬٤٧٨          المحدودة  والكهرباء للمياه  الماليزية السعودية  لشركةا اجمالي
  القرية  شركة  ضمن مشروع  -  الكهرباء إلنتاج هجر  شركة

  ٥٨٢٬٠٣٦  )٢١٬٧٢٣(  -  ٦٠٣٬٧٥٩  ٪٢٢٫٤٩  ٢٬٦٨٤٬٥٦٥  )٥٤١٬٤٦٨(  )٤٬٩٢٨٬٣٨١(  )٥١٠٬٠٦٣(  )٢٧٥٬٥٢٩(  ٣٧٤٬٤٩٥  ٤٣٬٤٥٣  ٨٬٥٢٢٬٠٥٨  االستثمارية
  اس  شركة ضمن  مشروع - والكهرباء  للمياه الجبيل شركة

  ٥٨٨٬٣٩١  )٦٩٬٨٩١(  ١٤٨٬٥٤١  ٥٠٩٬٧٤١  ٪٢٠٫٠  ٢٬٥٤٨٬٧٠٦  )٣٦٬١٤٦(  )٤٬٣٦٥٬٨٥٩(  )١٩٤٬٠٢٣(  )٦٤٤٬٧٥٣(  ٤١٨٬٨٠٧  ١٢٥٬٧٧٠  ٧٬٢٤٤٬٩١٠   مرافق إيه جي
  ٦٥٧٬٤٢٦  )١٣١٬٨٥٨(  -  ٧٨٩٬٢٨٤  ٪٤٠٫٠  ١٬٩٧٣٬٢١٠  )٥٧١٬٢٨٧(  )٤٬٣٥٦٬٠٤١(  )٢٤٠٬٣٥٠(  )٣٥٢٬٥٤٨(  ٢١٦٬١٧٩  ١٢٠٬٥٦٠  ٧٬١٥٦٬٦٩٧  للكهرباء  رابغ  شركة
  ٩٧٬٠٠٠  )٤١٬٨٢٨(  -  ١٣٨٬٨٢٨  ٪٢٧٫٠  ٥١٤٬١٧٨  )١٨١٬٦٦٣(  )١٬١٧٩٬١٠٠(  )٧٧٬٥٩٥(  )٧١٬٧٨١(  ١٢١٬٧٠٦  ٦٣٬٩٧٧  ١٬٨٣٨٬٦٣٤  للتوليد  ظفار  شركة
  ٥٤٤٬١٦٦  )٧٥٬٢١٥(  -  ٦١٩٬٣٨١  ٪٥٠٫٠٠  ١٬٢٣٨٬٧٦٢  )١٤٢٬٣٣٧(  )٣٬٣٨٢٬٤٧٧(  )٣٦٧٬٩٣٧(  )١٣٠٬٧٨٧(  ١٦١٬٦١٦  ٢٠٬٠٨٩  ٥٬٠٨٠٬٥٩٥  الكهرباء  إلنتاج المرجان شركة

  ١٬٦٣١٬٥١٧  ٢١٨٬٧٧٢  ١٬١٣٦٬٩٣٩  ٢٧٥٬٨٠٦  ٪٢٦٫٩٥  ١٬٠٢٣٬٣٩٨  )٢٬٥٥٠٬٤٢٧(  )٨٬٢٥٢٬٩٤٨(  )٥٩١٬٣٢٠(  )٢٧١٬٠٧٠(  ٧٣٩٬٥٧٧  ٥٣٤٬٦٣٤  ١١٬٤١٤٬٩٥٢  األولى  المرحلة  –  للطاقة الحسيان
  ٥٨٨٬٠٥١  )١٥٬٢٨٩(  ٥٧٣٬٩٥٣  ٢٩٬٣٨٧  ٪٤٤٫٩٠  ٦٥٬٤٥١  )١٬٥٥٥٬١٧٨(  )١٬٨٨٥٬٤٧٩(  )٢٤١٬٣٠٩(  )١١٩٬٧١٥(  ٢٠٠٬٧٧٤  ١٤٨٬٠٧١  ٣٬٥١٨٬٢٨٧  للتوليد   الظهيرة شركة
  ٤٧٥٬٠٥١  )٢٧٬٣٣١(  ٥٠٦٬٦٥٢  )٤٬٢٧٠(  ٪٤٤٫٩٠  )٩٬٥٠٩(  )١٬٣٥١٬٩١٤(  )١٬٩٥٧٬٦٦٠(  )٤٨٩٬٤٩٦(  )١١٢٬٣٢٥(  ٣٦٧٬٣٨٧  ١٦٬٣٦٢  ٣٬٥١٨٬١٣٧  للتوليد  شيناس  شركة
  ٢١٠٬٠٠٣  )٤٦٬٤٩٥(  -  ٢٥٦٬٤٩٨  ٪٦٠٫٠٠  ٤٢٧٬٤٩٦  )١١٧٬٢٢٤(  )٣٬٧٤٩٬٤٩٧(  )١٩٥٬٠٨٨(  -  ١٣٤٬٠٢٦  ١٧٬٨١٤  ٤٬٣٣٧٬٤٦٥  للطاقة وتحلية المياه هايا شركة
  ١٢٨٬١١١  )٧٢٬١٩٦(  ٦٢٬٢٥٢  ١٣٨٬٠٥٥  ٪٢٤٫٩٩  ٥٥٢٬٤٤٠  )٢٨١٬٠٧٢(  )١٤٬٠٤٥٬٠٨٢(  )٤٧٥٬٠٠٦(  )١٤٦٬٣١١(  ٣٨٣٬٦٩٣  ٥٥٠٬٠٦٩  ١٤٬٥٦٦٬١٤٩  للطاقة  نور شركة

للطاقة المتجددة القابضة   أكواباورضمن شركة  مشاريع
  ٩٨٬٨٢٦  )٦٦٨٬٣٧٠(  )٢٬٨٧٨٬٥٩٩(  )٢٦٦٬٩٤٥(  )١٥٢٬٥٤٢(  ٢٠٣٬٧٣٢  ١٤٨٬٣٣٦  ٣٬٧١٣٬٢١٤  )١-٢-٧المحدودة (إيضاح 

١٨٫٠٥٪-
٤٨٠٬٧٧٨  ٤٣٣٬٨٢٩  -  ٤٦٬٩٤٩  ٪٥١٫٠  

 تيكاريتفي  ساناي  يونيتمفي  ايسلتمي إليكتريكجوس   أكوا
  -  ١٬٠٩٩٬٦٣٦  -  )١٬٠٩٩٬٦٣٦(  ٪٧٠٫٠  )١٬٥٧٠٬٩٠٨(  )٥٦(  )١٬٧٦٧٬٥٢٥(  )٣٨٥٬٢٤٣(  )١٬٠٥٠٬١٢٣(  ٣٢٣٬٤٨٢  ٣٤٧٬٥٦٢  ٩٦٠٬٩٩٥  )٥-١-٧(إيضاح  إيه إس

  ٢٬٩٤٩٬١٠٢  -  ٢٬٤٩٠٬٥٣١  ٤٥٨٬٥٧١  ٪٢١٫٢٥  ٢٬١٥٧٬٩٨٣  )٢٬٤٩٠٬٥٣٠(  )٢٣٬٥١٨٬٥٧١(  )٨٥٣٬٩١١(  -  ١٬٠٥٩٬٨٥٩  ٦٥٧٬٦٧٥  ٢٧٬٣٠٣٬٤٦١  والطاقة  الغاز لتحويل المتكاملة جازان  شركة
  ٧١٬٥٥٦  )٢٬٣٠١(  ٦٤٬٢٧٢  ٩٬٥٨٥  ٪٥٠٫١  ١٩٬١٣٢  )٢٥٬٧٧٥(  )٤٢٤٬٤٠٦(  )٥٠٬٥٢٦(  -  ٢٢٬٢٣٠  ٦٬١٨٢  ٤٩١٬٤٢٧  المياهظفار لتحلية  شركة
  ٣١٬٣٤١  ١٥٬٠٢٢  -  ١٦٬٣١٩  ٪٥٠٫٠  ٣٢٬٦٣٨  )١١٥٬٨٣٩(  )١٬٣٠٤٬٥٨٠(  )١١٩٬١١٩(  )٦٠٬٧٥٦(  ٣٣٬٩١٢  ٤٩٬٢٢١  ١٬٥٤٩٬٧٩٩  للتوليد   الظهيرة شمس  شركة
  -  )٨٠٬٣٤١(  ١١٬٢٨٨  ٦٩٬٠٥٣  ٪٦٠٫٠  ١١٥٬٠٨٩  -  )١٠٤٬٨٢٧(  )٥٥٤(  )١٢٬٩٨١(  ٣٤٬٠٣٠  ١٧٬١٤٩  ١٨٢٬٢٧٢  باور المساهمة ٦هاو  فين  شركة
  ٢٠١٬٥٣١  )١٬٧١٥(  ١٤٤٬٠٧٠  ٥٩٬١٧٦  ٪٤٠٫٠  ١٤٧٬٩٣٩  )١٤٤٬٣٥٥(  )٢٬٧٩٢٬٨٨٣(  )٩٢٬١٥٥(  )٧٧٬٢١٠(  ١٢١٬٣٤٥  ٩٠٬٥٩٦  ٣٬٠٤٢٬٦٠١  .م م .ذ  المياه لتحلية رو   الطويلة شركة
  ٢٣٩٬٩٨٦  )٤٬٤١٦(  -  ٢٤٤٬٤٠٢  ٪٤٠٫٠  ٦١١٬٠٠٥  )٤٩٬٤٩٨(  )٢٬٨٧٧٬٨٩٥(  )١٨٩٬٨٦٨(  )٧٥٬١٧٢(  ١٨١٬٨٩٦  ٢٠٧٬٢٦٥  ٣٬٤١٤٬٢٧٧  المياه  لتحلية نقاء محطة
  -  )٦٥٬٤٣٢(  -  ٦٥٬٤٣٢  ٪٢٤٫٠  ٢٧٢٬٦٢٨  )٣٧٬٨٥٠(  )١٬٧٢٠٬٨٧٩(  )١٠١٬٢٩٥(  -  ٧١٬٣٥٩  ٩١٬٣٣٧  ١٬٩٦٩٬٩٥٦  .م.ع. ش  ٣شعاع للطاقة   شركة
  ٢٤١٬٢٩٤  )٩٬٢١١(  -  ٢٥٠٬٥٠٥  ٪٥٠٫١٠  ٥٠٠٬٠١٠  )٦٩٢(  )٥٬١٠٠٬٤٧٧(  )٤٢٥٬٩٤٣(  -  ١٧٩٬٢٨٨  ٧٨٣٬٦١٤  ٥٬٠٦٤٬٢٢٠  للطاقة  األحمر البحر مرافق
  ٨٤١٬١٢٠  -  ٨٣٧٬٤٩٥  ٣٬٦٢٥  ٪٣٣٫٣٣  ١٠٬٨٧٥  )٢٬٥١٥٬٢٨٣(  -  )١٧٬٢٤٧(  -  ٨٨٬٥٦١  ٨٣٩٬٩٢٩  ١٬٦١٤٬٩١٥  جرين للهيدروجين نيوم  شركة

   



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

٤٧  

 
  (تتمة)   الملكية   حقوق   لطريقة   وفقا   عنها   المحاسبة   يتم   التي   فيها   المستثمر   الشركات   -   ٧
 
  (تتمة)   الملكية   حقوق   لطريقة   وفقاً   عنها   المحاسبة   يتم   التي   فيها   المستثمر   الشركات   حول   المالية   المعلومات   ٢- ٧
 

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

 

  غير  موجودات
  نقدية وشبه نقدية  متداولة 

متداولة   موجودات
  خرى أ

  قصيرة  قروض
  وتسهيالتاألجل 

   تمويل
متداولة   مطلوبات

  خرى أ

  طويلة  قروض
  وتسهيالتاألجل 

   تمويل
  غير مطلوبات

  خرى أ متداولة
  حقوق إجمالي

  الملكية
  الملكية نسبة
  للمجموعة  الفعلية

  حقوق إجمالي
  المتعلقة الملكية

  بالمجموعة 

  ملكية حصة
  األجل طويلة

  في  أخرى
  مستثمر شركات

  * فيها
  تسويات

  الدفترية  القيمة  ** أخرى
            

             ٢٠٢١ ديسمبر  ٣١
  السعودية الشركة ضمن  مشروع - الشعيبة توسعة مشروع شركة

    ٥٩٬٤٠٨ ٪ ٣٠٫٠٠ ١٩٨٬٠٢٧ ) ١٠٦٬٧٧٥( ) ٢٤٧٬٧٨٨( ) ٣٠٬٠٧٩( ) ٤٥٬٩١٧( ٢٩٬٩٣٥ ٦٬٠١٣ ٥٩٢٬٦٣٨  المحدودة   والكهرباء للمياه الماليزية
  الشركة ضمن  مشروع - والكهرباء للمياه الشعيبة شركة

    ٧٦٤٬٣٤٠ ٪ ٣٠٫٠٠ ٢٬٥٤٧٬٨٠١ ) ٥٧٤٬٤٩٦( ) ٢٬٢٢٨٬٢٣٢( ) ١٧٠٬٨٦٤( ) ٥٤٣٬٧٦٥( ٢٢٤٬٤٤٨ ١٧٣٬٦٠٨ ٥٬٦٦٧٬١٠٢  المحدودة  والكهرباء للمياه الماليزية السعودية 
 ١٬٢٥٥٬٧٥٩ ٤٣٢٬٠١١       - ٨٢٣٬٧٤٨           المحدودة  والكهرباء للمياه  الماليزية السعودية  الشركة إجمالي
  القرية  شركة  ضمن مشروع  -  الكهرباء إلنتاج هجر  شركة

 ٥٢١٬٠٣٠ ) ٢٢٬٣١٦(       - ٥٤٣٬٣٤٦ ٪ ٢٢٫٤٩ ٢٬٤١٥٬٩٤٥ ) ٦٤٧٬١١٧( ) ٥٬١٩٤٬٤٦٣( ) ٣٨١٬٩٠٣( ) ٢٨٦٬٣٣٨( ٢١١٬١٤١ ٧٩٬٥٥٤ ٨٬٦٣٥٬٠٧١   االستثمارية
 جي اس  شركة ضمن  مشروع - والكهرباء  للمياه الجبيل شركة

  ٤٨٥٬٥٨١  ) ١١١٬٩٠١(  ١٩٧٬٠٩١  ٤٠٠٬٣٩١  ٪ ٢٠٫٠٠  ٢٬٠٠١٬٩٥٤  ) ٢٠٣٬٨٤٣(  ) ٥٬٠١٠٬٦١٣(  ) ٣١٩٬٧٣٦(  ) ٥٩٧٬٦٠٦(  ٣٢٠٬٧٤١  ١٣٠٬٥٤٨  ٧٬٦٨٢٬٤٦٣   مرافق إيه
  الشقيق شركة  ضمن مشروع  - والكهرباء للمياه الشقيق شركة
  ٣٨٦٬٣٩٩  ) ٤٢٢٬١٠٠(  ٣٣٨٬٢٦١  ٤٧٠٬٢٣٨  ٪ ٣٢٫٠٠  ١٬٤٦٩٬٤٩٥  ) ٥٩٣٬٣٦٩(  ) ٢٬٥٦٤٬٩٢٣(  ) ١٨١٬٢٨٠(  ) ٢٦٦٬٦٥٩(  ١٨٤٬٩٥٣  ٦٬٩٠٢  ٤٬٨٨٣٬٨٧١   المحدودة والكهرباء  للمياه  الدولية
  ٦١٠٬٤٦٣  ) ١٨٬٧٨٧(  -  ٦٢٩٬٢٥٠  ٪ ٤٠٫٠٠  ١٬٥٧٣٬١٢٦  ) ٨٥٤٬٢٨٦(  ) ٤٬٦٠٧٬٢٣١(  ) ٣٢٥٬٤٧٠(  ) ٢٨٦٬٤٠٩(  ١١٩٬٤٩٠  ١٨٣٬١٣٠  ٧٬٣٤٣٬٩٠٢  للكهرباء  رابغ  شركة
  ٤٤٠٬٦٥٨  ) ٧٧٬٤٥٣(  -  ٥١٨٬١١١  ٪ ٥٠٫٠٠  ١٬٠٣٦٬٢٢١  ) ٣٦٥٬٦٥٢(  ) ٣٬٥٣٩٬٩٧٠(  ) ٢٥٤٬٠٢٥(  ) ١٥٢٬٧١٧(  ٦٠٬٥٥٣  ٦١٬١٧٤  ٥٬٢٢٦٬٨٥٨  الكهرباء  إلنتاج المرجان شركة
  ٧٠٬٩٧٤  ) ٤١٬٨١٦(  -  ١١٢٬٧٩٠  ٪ ٢٧٫٠٠  ٤١٧٬٧٣٩  ) ٢٢٣٬٧١٣(  ) ١٬٢٤٦٬٩٧٤(  ) ١٧٧٬١٥٧(  ) ٩٩٬٢٩٢(  ٢٤٤٬٢٩٢  ٤٣٬٦٨٣  ١٬٨٧٦٬٩٠٠  للتوليد  ظفار  شركة

  ٣٩٧٬١١٩  ٢١٨٬٧٧٢  ٣١٠٬٨٧٧  ) ١٣٢٬٥٣٠(  ٪ ٢٦٫٩٥  ) ٤٩١٬٧٦٢(  ) ١٬٥١٧٬٦٦٦(  ) ٨٬٣٥٤٬١٤٣(  ) ٧٥٥٬١٢٧(  ) ٨٤٬٩٩٨(  ٥٩٦٬٢٦١  ٤٣٥٬٤٦٧  ٩٬١٨٨٬٤٤٤  األولى  المرحلة  –  للطاقة الحسيان
  ٥٢٩٬٥٥٤  ١٥٬٠٨٨  ٥٧٣٬٩٥٣  ) ٥٩٬٤٨٧(  ٪ ٤٤٫٩٠  ) ١٣٢٬٤٨٧(  ) ١٬٣٢٠٬٢٠٨(  ) ٢٬٠٠٤٬٧٨١(  ) ٩٣١٬١٢٨(  ) ١١٢٬٣٠٣(  ٦٦٧٬٦٠١  ١٣٩٬٣٦٣  ٣٬٤٢٨٬٩٦٩  للتوليد   الظهيرة شركة
  ٤٢٨٬١٤٣  ٦٬٢٢٢  ٥٠٦٬٦٥٢  ) ٨٤٬٧٣١(  ٪ ٤٤٫٩٠  ) ١٨٨٬٧١٠(  ) ١٬٤٣١٬٢٤٧(  ) ٢٬٠٧٠٬٦١٠(  ) ٩٩٦٬٥١٥(  ) ١٠٥٬٦٠٣(  ٩٤٠٬٩٢١  ١٤٬٥١٤  ٣٬٤٥٩٬٨٣٠  للتوليد  شيناس  شركة
  ) ٣٤٬٧٧٠(  ) ٤٥٬٠٠٠(  -  ١٠٬٢٣٠  ٪ ٦٠٫٠٠  ١٧٬٠٥٠  ) ٨٤٬٦٩٠(  ) ٣٬٤٥١٬١١٧(  ) ١١١٬٦٩٠(  -  ٤٨٬٣٤٠  ١٬٣٥٤  ٣٬٦١٤٬٨٥٣  للطاقة وتحلية المياه هايا شركة
  ) ٣٣٠٬٨٠٢(  ) ٥٤٬٦٨١(  ٦٢٬٢٥٢  ) ٣٣٨٬٣٧٣(  ٪ ٢٤٫٩٩  ) ١٬٣٥٤٬٠٣٤(  ) ١٬٨٤٩٬٩١٨(  ) ١٢٬١٩٨٬٢٥٠(  ) ٢٨٢٬٠٢٦(  -  ١٩٦٬٩٠١  ٨٣٥٬٢٠٦  ١١٬٩٤٤٬٠٥٣  للطاقة  نور شركة

للطاقة المتجددة القابضة   أكواباور/ منشآت ضمن شركة  مشاريع
  ) ١٣٢٬٠١٠(  ١٬٠٠٢٬٦٢٩  ) ٤٬٨٩٣٬٠١٠(  ٦٣٬٨١٨  ) ٤٣٦٬٠٩٧(  ٥٠٬٣١١  ٢٣٥٬٨٨٠  ٣٬٨٤٤٬٤٥٩  ) ١-٢-٧(إيضاح  المحدودة 

١٨٫٠٥٪ -
٤٢٨٬٦٩٧  ٤٤٥٬٨٩٦  -  ) ١٧٬١٩٩(  ٪ ٥١٫٠٠  

إيه   تيكاريتفي  ساناي  يونيتمفي  ايسلتمي إليكتريكجوس   أكوا
  -  ٥٦١٬٩٢١  -  ) ٥٦١٬٩٢١(  ٪ ٧٠٫٠٠  ) ٨٠٢٬٧٤٤(  ) ٢٧(  ) ١٬٧٣٦٬١٨٤(  ) ١٣٩٬٤١٩(  ) ٣١٠٬٠٥٩(  ١٨٢٬٧٥١  ١٧٤٬٩٢٥  ١٬٠٢٥٬٢٦٩  )٥-١-٧(إيضاح  إس
  ٢٬٨١٤٬٥٦٤  -  ٢٬٧٤٢٬٦٧٤  ٧١٬٨٩٠  ٪ ٢١٫٢٥  ٣٣٨٬٣٠٥  ) ٢٬٧٤٢٬٦٧٣(  ) ٢٤٬١٧٤٬٥١٧(  ) ٣٦٩٬٠٦٤(  -  ٧٦٧٬٠٠٥  ١٦٠٬١٦٢  ٢٦٬٦٩٧٬٣٩٢  والطاقة  الغاز لتحويل المتكاملة جازان  شركة
  ٤٩٬٦٦٠  -  ٦٤٬٢٧٢  ) ١٤٬٦١٢(  ٪ ٥٠٫١٠  ) ٢٩٬١٦٦(  ) ١٦٩٬٨٥٠(  ) ٤٢٤٬١١٦(  ) ٥٤٬٧٢٣(  ) ١٤٬٠٦٢(  ٢٠٬٤٠٣  ٧٥٣  ٦١٢٬٤٢٩  المياةظفار لتحلية  شركة
  ) ٤٩٬٧٥٧(  ) ١٣٬٧٥٠(  -  ) ٣٦٬٠٠٧(  ٪ ٥٠٫٠٠  ) ٧٢٬٠١٤(  ) ١٩٥٬٤٧٩(  ) ١٬٣٦٣٬٤٥٧(  ) ١٤١٬٦٧٠(  ) ٤٥٬٧٥٢(  ٣٣٬٧٤٠  ٦٨٬٠٨٢  ١٬٥٧٢٬٥٢٢  للتوليد   الظهيرة شمس  شركة
  ٧٤٬٨٧٩  -  ١١٬٧٣٧  ٦٣٬١٤٢  ٪ ٦٠٫٠٠  ١٠٥٬٢٣٦  -  ) ١٠٤٬٦٤٥(  ) ٥٢٧(  ) ١٧٬٩٩٢(  ٣٣٬٢٣٩  ١٣٬١٠٧  ١٨٢٬٠٥٤  باور المساهمة ٦هاو  فين  شركة
  ١٣٢٬١٦٧  ) ١٢٬٠٠٠(  ١٤٤٬٠٧٠  ٩٧  ٪ ٤٠٫٠٠  ٢٤٢  ) ١٦٧٬١٣٢(  ) ٢٬٢٣٤٬٨٩٥(  ) ١٦٬٠٨٠(  -  ٨٬٨٩٦  ٤٥٬٥٩٤  ٢٬٣٦٣٬٨٥٩  .م م .ذ  المياه لتحلية رو   الطويلة شركة

 

  . فيها المستثمر الشركة إلى المجموعة تقدمها التي(كاستثمار)  المساهمينسلف /قروض فيها المستثمر الشركة في األخرى   األجل طويلة الحصة تمثل * 
    . المجموعة مستوى على األخرى التوحيد وتسويات الشراء سعر وتخصيص األولية،/  النهائية  المراحل توحيد تسويات األخرى التعديالت تشمل ** 



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

٤٨  

 
  (تتمة)   الملكية   حقوق   لطريقة   وفقا   عنها   المحاسبة   يتم   التي   فيها   المستثمر   الشركات   -   ٧
 
  (تتمة)   الملكية   حقوق   لطريقة   وفقاً   عنها   المحاسبة   يتم   التي   فيها   المستثمر   الشركات   حول   المالية   المعلومات   ٢- ٧
  
ً يتم المحاسبة عنها  التيحول قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للمشاريع المستثمر فيها  المعلومات     : الملكية  حقوق  لطريقة وفقا

 
  إيرادات 

  )٢-٢-٧(إيضاح 
  قبل تشغيلي ربح

  االستهالك
  استهالك 

  أعباء
  تمويل 

    إيرادات
  تمويل 

 أو الربح صافي
  * الخسارة

 اآلخر الشامل  الدخل
*  

  الدخــــل إجمالي
  *  الشامل

          ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة
  ٨٤٢٬٨٤٧  ٥٣٠٬٦٤٥  ٣١٢٬٢٠٢  ١٬٧٣٤  ) ٢١٨٬١٣٩(  )٢٧٬١٦٦(  ٥٩٧٬٧٣٩  ١٬١١٠٬٠٨٥  مرافق  إيه  جي اس  شركة ضمن مشروع  - والكهرباء للمياه الجبيل شركة
  ٣٧٬٥١٩  -  ٣٧٬٥١٩  ١٠  )٣١٬٠٦٠(  )٢٩٬٤٠٩(  ٩٨٬٧٤٤  ١٣٢٬٦١٤  المحدودة والكهرباء للمياه الدولية الشقيق  شركة ضمن مشروع  - والكهرباء للمياه الشقيق شركة
 والكهرباء للمياه الماليزية السعودية الشركة ضمن  مشروع - والكهرباء للمياه الشعيبة شركة

  المحدودة 
٤٧٤٬٨٦٢  ٦٤٬٨١١  ٤١٠٬٠٥١  ٦٥٬٥٢٢  ) ١٧٩٬٣٥٤(  ) ١٤٤٬٥٢٥(  ٦٩٨٬١٦٣  ٨٢٩٬١٠٠  

 والكهرباء للمياه  الماليزية السعودية  الشركة ضمن مشروع - الشعيبة توسعة مشروع شركة
  المحدودة 

٥٧٬١١٠  ٢٧٬٨٤٧  ٢٩٬٢٦٣  ٤٤  )٢٢٬١٣٧(  )٢٨٬٥١٢(  ٨٤٬٥٠٣  ١٥٤٬٨٥٨  

  ٣٤٦٬٦٢٠  ٣٧٧٬٠٨٠  )٣٠٬٤٦٠(  ٤٩١  ) ٢٤٢٬٨٩١(  ) ٢٧٠٬٩٣٦(  ٣٤٣٬٢٧٠  ٩١٨٬٦٤٦  االستثمارية القرية شركة ضمن مشروع  - الكهرباء إلنتاج هجر شركة
  ٤٨١٬١٢٦  ٢٩٠٬٦٠٢  ١٩٠٬٥٢٤  ٩٦٩  ) ٣٢٣٬٥٠٦(  ) ٢١٧٬٩٧٥(  ٧٥٤٬٥٦٠  ٩٣٢٬٥٨٤  للكهرباء  رابغ شركة
  ٩٦٬٤٣٦  ٧٧٬٤٣٢  ١٩٬٠٠٤  ١٬٩٠٧  )٦٨٬٠٠٢(  )٣٩٬٥٢٢(  ١٣٠٬٩١٣  ٤٦١٬٠٨٣   للتوليد ظفار شركة
  ٢٠١٬٩١٣  ٣٥١٬٧٣٨  ) ١٤٩٬٨٢٥(  ٥٠٧  ) ٢٢٢٬١٧٣(  ) ١٦١٬٤٦١(  ١٩٧٬٦٧٤  ٣٩٩٬٩١١  الكهرباء إلنتاج المرجان شركة

  ١٬٥١٥٬١٦٠  ١٬٤٧٥٬٦٥٨  ٣٩٬٥٠٢  -  ) ٢٠٠٬٩٨٦(  )١٥(  ١٨٦٬٣٢٥  ٦٥٠٬٤٤٤   األولى المرحلة  – للطاقة الحسيان
  ١١٧٬٣٣٠  ١٨٧٬٢٥٣  )٦٩٬٩٢٣(  -  ) ١٤٤٬١٦٧(  )٨٧٬٤٥٠(  ١٩٨٬٠٨٨  ٩٣٧٬٢١٤  للتوليد الظهيرة شركة
  ٧٩٬٧١١  ١٩٠٬٣٤٩  ) ١١٠٬٦٣٨(  -  ) ١٤٨٬٥١٤(  )٩٣٬٦٠١(  ١٥٥٬٠٨٧  ٩٩٥٬٦٢٣  للتوليد شيناس شركة
  ٤٠٧٬٩٥٤  ٤١٨٬٤٦١  )١٠٬٥٠٧(  ٤٠٨  ) ١٢٧٬٦٨٢(  )٧٢٬١٧٩(  ١٨٨٬٩٤٦  ٨٣١٬٦٩٧  للطاقة وتحلية المياه هايا شركة
  ١٬٩٠٦٬٤٧٧  ١٬٩٢٥٬٩٩٢  )١٩٬٥١٥(  -  )٣٤٬٥١٥(  )٢٥٬٢٨٠(  ٤٠٬٢٨٠  ٤٧٬٠٠٢  للطاقة  نور شركة

  ٢٦٠٬٥٠٣  ٢٧٢٬٠٠٤  )١١٬٥٠١(  ١٬٦٠٣  ) ٢٥٩٬٢٠٥(  ) ١٢٤٬٨٦٩(  ٣٩١٬٧٣٣  ٥٢٥٬٠٧٣   )١-٢- ٧للطاقة المتجددة القابضة المحدودة (إيضاح  أكواباور/ منشآت ضمن شركة  مشاريع
  ) ١٬١٥٣٬٠٦١(  -  ) ١٬١٥٣٬٠٦١(  ٤٤٬١٤٥  ) ١٬٥١٥٬٥٧٩(  ٤٧٬٤٤٨  ٩٣٬٥٧٢  ٢٬٤٠٩٬٤٢٠  ) ٥-١-٧(إيضاح  إيه إس تيكاريتفي  ساناي يونيتمفي  ايسلتمي إليكتريكجوس  أكوا

  ١٬٨١٩٬٦٧٥  ٣٨٩٬٨٨٩  ١٬٤٢٩٬٧٨٦  ٨٬٣٩٢  ) ٩٤٠٬٩٥٦(  )١١٬٩٩٣(  ٢٬٦٢٣٬٧٦١  ٤٬٣٢٠٬٦٢٢  والطاقة الغاز لتحويل المتكاملة جازان شركة
  ٤٨٬٢٩٧  ٤٥٬٣٢٥  ٢٬٩٧٢  -  )٢٦٬٠٦٤(  )١٤٬٩٠٠(  ٣٧٬٨٢٤  ٨٦٬٢٢٧  المياةظفار لتحلية  شركة
  ١٠٤٬٦٥٣  ١٣٤٬٥٠٧  )٢٩٬٨٥٤(  ١٠٦  )٤٩٬٤٨٠(  )٥٢٬٣٨٩(  ٩٦٬١١٤  ١٢٨٬٤٢٤  للتوليد الظهيرة  شمس شركة
  ٩٬٨٧٣  -  ٩٬٨٧٣  ٣٣١  )١١٬٣٤٢(  )٦٩(  ٢٠٬٩٥٣  ٢٤٬٧٤٩  باور المساهمة  ٦هاو  فين شركة
  ١٧٣٬٤١٠  ٢٢٤٬٨٦٢  )٥١٬٤٥٢(  -  )٧٩٬٦٤١(  )٥٣٦(  ٢٨٬٧٢٥  ٥٢٬٥٥٠   .م.مذ المياه لتحلية  رو الطويلة شركة
  ٢٬٥٠٦  -  ٢٬٥٠٦  -  )٤٧٤(  -  ٢٬٨٨٦  ٢٩٣٬٨٥١  المحدودة والصيانة للتشغيل ظفار شركة
  ٣٥٠٬٣٤٣  ٣٤٣٬٦٥٨  ٦٬٦٨٥  -  )١٧٬٥٥٨(  )٣٦٬٨٩٣(  ٦١٬١٣٦  ٦٩٬٥٥٣  .م.ع. ش ٣شعاع للطاقة  شركة
  ٦٠٨٬٣٥٨  ٥٤٢٬٤١٧  ٦٥٬٩٤١  ١٦٢  )٣٢٬٩١٦(  )٤٢٥(  ٩٩٬١١٩  ٣٢٠٬٢٩٢   المياه لتحلية  نقاء محطة

  ١٬٢٦٧٬٥٢٧  ١٬١٦٠٬٨١٥  ١٠٦٬٧١٢  ١١٬٦٣٣  )٧٬٦٩٦(  )٥٧٨(  ٤٠٬٩٧٧  ١٣٠٬٧٥٤  أخرى  مشاريع

  ١٠٬٠٥٧٬١٤٩  ٩٬٠٣١٬٣٤٥  ١٬٠٢٥٬٨٠٤     ٧٬١٧١٬٠٩٢   اإلجمالي 

  ٢٬٩٤١٬٩١٣ ٢٬٦٤٧٬٥٤٠  ٢٩١٬٣٧٣     ٢٬٠٦٩٬٤٠٥   ) أكواباور(حصة  إجمالي

    
    



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

٤٩  

 
  (تتمة)   الملكية   حقوق   لطريقة   وفقا   عنها   المحاسبة   يتم   التي   فيها   المستثمر   الشركات   -   ٧
 
  (تتمة)   الملكية   حقوق   لطريقة   وفقاً   عنها   المحاسبة   يتم   التي   فيها   المستثمر   الشركات   حول   المالية   المعلومات   ٢- ٧
 

  وفقاً لطريقة حقوق الملكية (تتمة):  التي يتم المحاسبة عنها فيها المستثمر للمشاريع اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة  حول المعلومات  
 
  إيرادات  

 ) ٢- ٢-٧(إيضاح 
 قبل تشغيلي ربح

  االستهالك 
  استهالك 

 
  أعباء
  تمويل 

  إيرادات 
  تمويل 

  أو الربح صافي
  * الخسارة

  اآلخر الشامل   الدخل
*  

  الدخــــل  إجمالي
  * الشامل 

          ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة
  ٥٩٣٬٢٣٦  ٢٦٧٬٩٨٠  ٣٢٥٬٢٥٦  ٦٧٧  ) ٢٢٩٬١٧١(  ) ٣٤٬٥٢٣(  ٦١٣٬٨٤٦  ١٬١٠٣٬٧٢٩  مرافق  إيه  جي اس  شركة ضمن مشروع  - والكهرباء للمياه الجبيل شركة
  ٣٩٣٬٧٣٠  ١٥٩٬٤٨٨  ٢٣٤٬٢٤٢  ٢٢١  ) ٢٠٢٬٤٧٩(  ) ١٧٣٬١٦٨(  ٥٤٨٬٦٢٦  ٧٨١٬٥٣٧  المحدودة والكهرباء للمياه الدولية الشقيق  شركة ضمن مشروع  - والكهرباء للمياه الشقيق شركة
 والكهرباء للمياه  الماليزية السعودية  الشركة ضمن مشروع - الشعيبة توسعة مشروع شركة

  المحدودة 
٥٤٬٧٩٠  ٢٢٬٣٥٥  ٣٢٬٤٣٥  ٥  ) ٢٥٬٠٠٩(  ) ٢٨٬٩٥٨(  ٨٨٬٩٨٥  ١٥٤٬٣٦٦  

 والكهرباء للمياه الماليزية السعودية الشركة ضمن  مشروع - والكهرباء للمياه الشعيبة شركة
  المحدودة 

٥٠٢٬٣٨١  ١٠٨٬٣٤٠  ٣٩٤٬٠٤١  ١٩٣  ) ١٧٧٬٧٧٦(  ) ٣٠٤٬١٥٦(  ٩٠٩٬٧٥٤  ١٬٠٨٩٬٧٧١  

  ٢٤٤٬٠٣٨  ١٦٧٬٨٧٦  ٧٦٬١٦٢  ٢٣٣  ) ٢٥٩٬٤٣٢(  ) ٢٧٠٬٠٦٧(  ٥٨٧٬٦٥٩  ٩٩٤٬٦٨٠  االستثمارية القرية شركة ضمن مشروع  - الكهرباء إلنتاج هجر شركة
  ٢٨٣٬٢٠٢  ١٧٠٬٨٨٢  ١١٢٬٣٢٠  ٥٣٩  ) ٣٤٠٬٠١٦(  ) ٢١٩٬١٥٠(  ٦٨٥٬١٧٧  ٨٧٠٬٩٢٧  للكهرباء  رابغ شركة
  ٧٠٬٠٠٠  ٤٢٬١١٢  ٢٧٬٨٨٨  ٢٬١٣٧  ) ٧١٬٠٨٥(  ) ٣٩٬٦٨٣(  ١٣٦٬٤٨٤  ٤١٢٬٦٤١  للتوليد ظفار شركة
  ١٧١٬٧٩٨  ١٨٠٬٧٣٧  ) ٨٬٩٣٩(  ١٩٧  ) ٢٢٣٬٢٥٥(  ) ١٨١٬٠٣١(  ٣٩٥٬٨٥٥  ٦٠٢٬٨٠٩  الكهرباء إلنتاج المرجان شركة

  ٨٦٩٬٩٤٨  ٥٣٢٬١٣٨  ٣٣٧٬٨١٠  -  ) ١٨١٬٩٨١(  ) ١٦(  ٥٩٬٦٦٥  ٩٤٧٬٢١٦   األولى المرحلة  – للطاقة الحسيان
  ٢٧٬٠١٠  ٨١٬٥٤٥  ) ٥٤٬٥٣٥(  ٨٦  ) ١٤١٬٧٧٨(  ) ٨٧٬٥١١(  ١٤١٬١٦٢  ٨٢٥٬٢٢١  للتوليد الظهيرة شركة
  ٣٨٬٨٢١  ٧٨٬٤٩٧  ) ٣٩٬٦٧٦(  -  ) ١٤٩٬٠٠٧(  ) ٩٣٬٨١٤(  ١٥١٬١٧٦  ٩٤٧٬٩٦٤  للتوليد شيناس شركة
  ١٩٩٬٣٥٩  ١٢١٬٤٢٣  ٧٧٬٩٣٦  ٤  ) ٢٠٬٠٠٠(  ) ١٣٬٥٣٢(  ١١١٬٤٦٤  ١٧٣٬٤٠٨  للطاقة وتحلية المياه هايا شركة
  ٦٤٥٬٨٠٥  ٦٤٦٬٠٤٥  ) ٢٤٠(  -  -  -  ٩١٦  -  للطاقة  نور شركة

  ١٠٦٬٣١٦  ١٤٠٬١٢٣  ) ٣٣٬٨٠٧(  ٣٬٣٢٥  ) ٢٥٦٬٣٢٤(  ) ١٣٤٬٥٠٨(  ٣٩٦٬٣٧٣  ٥٥٢٬٦٥٦  ) ١-٢- ٧للطاقة المتجددة القابضة المحدودة (إيضاح  أكواباور/ منشآت ضمن شركة  مشاريع
  ) ٦٢٦٬٣٧٩(  -  ) ٦٢٦٬٣٧٩(  ١٥٬٥٢٢  ) ٩٧٥٬١٧١(  ) ٨٧٬٢٤٩(  ١٣٢٬٧٣٨  ١٬١٥٨٬٠٠٣     )٥-١-٧(إيضاح  إيه إس تيكاريتفي  ساناي يونيتمفي  ايسلتمي إليكتريكجوس  أكوا

  ٢٧٢٬٧٠٥  -  ٢٧٢٬٧٠٥  -  ) ١٥٨٬٣٨٨(  ) ١٬٩٠٥(  ٤٨٠٬٣٤٣  ٦١٨٬٦٤٤  والطاقة الغاز لتحويل المتكاملة جازان شركة
  ١٤٬٤٨٥  ٢٢٬٧١٢  ) ٨٬٢٢٧(  -  ) ٢٥٬٤٠١(  ) ١٢٬٠٠٦(  ٨٬٥٧٣  ٥٧٬٧٧٩  المياةظفار لتحلية  شركة
  ) ١٥٬٧٤٢(  ٩٬٢١٦  ) ٢٤٬٩٥٨(  -  ) ٢٢٬١٩٥(  ) ٢١٬٤٣٢(  ٦٬٩٢٠  ٤٠٬١٦٦  للتوليد الظهيرة  شمس شركة
  ٨٬٥١٦  -  ٨٬٥١٦  ٢٨٤  ) ١١٬٥٠٨(  ) ٥٢(  ٢٠٬٢٢٦  ٢٣٬٨٢٦  باور المساهمة  ٦هاو  فين شركة
  ١٢٤٬٢٣٠  ١٠٠٬٧٤٥  ٢٣٬٤٨٥  -  -  ) ١٬٦٧٦(  ) ١٬٦٣٥(  -  .مم.ذ المياه لتحلية  رو الطويلة شركة

  ٤٠٠٬٩١٧  ٣١٥٬٨٣٦  ٨٥٬٠٨١  ٥٣  ) ٣٬٨٢٦(  ) ١٢٬٨٣٣(  ١٩٬٠١١  ٣٣٣٬٣٤٥  أخرى  مشاريع

  4,379,166 3,168,050  1,211,116     ٥٬٤٩٣٬٣١٨   اإلجمالي 

  997,786 772,180  225,606     ١٬٧٦٧٬٩٩٩   ) أكواباور(حصة  إجمالي

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

  العربية   واإلمارات   واألردن   والمغرب   ومصر   أفريقيا   جنوب   في   الموجودة   المتجددة   المشاريع   شركات   من   مجموعة   لمحفظة للطاقة المتجددة القابضة المحدودة من النتائج الموحدة    أكواباور نتائج شركة    تتألف   ١- ٢- ٧
  .المتحدة 

  مليون  ١٥٦٫٦  قيمته   ما   المشاريع   لهذه   التمويلي   اإليجار   لعقد   األصلي   المبلغ   إطفاء   في   المجموعة   حصة   تأثير   يبلغ  . ذلك   ينطبق   حيثما   التمويلي،   اإليجار   لعقد   األصلي   المبلغ   إطفاء   من   بالصافي   اإليرادات   مبالغ   تظهر   ٢- ٢- ٧
 ). سعودي   لایر   مليون   ١٢٠٫٨:  ٢٠٢١(   سعودي   لایر 
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  التمويلي   اإليجار   عقد   في   االستثمار   صافي   -   ٨
 

  إلدارة  تبين  المشترية،  الجهة  وبين  للمجموعة  التابعة  الشركات  بعض  بين  المبرمة   المياه  شراء  واتفاقيات  الطاقة  شراء  اتفاقيات  ببعض  يتعلق  فيما
 تقويم   بإجراء  اإلدارة  قامت  ذلك،  إلى  إضافة  ".اإليجار): "عقود  ١٦(  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  نطاق  ضمن  تقع  االتفاقيات  هذه  أن  المجموعة
  . الموحدة   المالية  القوائم  في  التمويلي  اإليجار   عقود  بمديني  االعتراف  وتم  تمويلي،  إيجار  عقود  تعتبر  الترتيبات  أن  لها  وتبين  اإليجار  عقود  لتصنيف

  .  ٥اإليضاح  ضمنالتشغيلي للمجموعة  اإليجار عقود بترتيبات المتعلقة  والمعدات  واآلالت الممتلكات تم اإلفصاح عن 
 

  بصورة  اإليجار   لدفعات  األدنى  الحد  تحديد  تم  عليه، .متعددة  بعمالت  مقومة  لإليجار  النقدية   التدفقات  فإن  التمويلي،  اإليجار  ترتيبات  لبعض  بالنسبة
ً   عليه  المتفق   العمولة   معدل   باستخدام  بها  مسجل   عملة   لكل  مستقلة   التمويلي  اإليجار   عقود  إيرادات  إجمالي  توزيع  تم  .معنية  عملة   لكل   العقد   في  ضمنا

 بشأن  التوالي  على  عملة   بكل  القائم  المجموعة  استثمار  صافي  عن  ثابت  دوري  عائد  معدل  يعكس   بحيث  المحاسبية  الفترات  على  معنية  عملة  بكل
   .اإليجار عقد

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

 
   في كما 

  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١
   في كما

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
    : من التمويلي اإليجار عقود في  االستثمار صافي يتكون  )  أ (    
   

   ١٩٬٨٢٧٬١١٠  ١٨٬٢٠٨٬٣٤٥  إجمالي استثمار في عقود ايجار تمويلي (انظر (ب) أدناه)    
   )٧٬٠٧٨٬٨١٥(  ) ٦٬٣٢٨٬٠١٧(  ) أدناه(انظر (ج)  مكتسبة غير تمويل إيرادات  ناقصاً:   
 ١٢٬٧٤٨٬٢٩٥  ١١٬٨٨٠٬٣٢٨   

    تم تحليلها على النحو التالي:    
   ٣٧٥٬٨٢١  ٣٧٨٬٤٨٦  جزء متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي       

   
   ١٢٬٣٧٢٬٤٧٤  ١١٬٥٠١٬٨٤٢  جزء غير متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي        

   
  التي سيتم استالمها المستقبلية اإليجار لدفعات المخصومة  غير للقيمة  األدنى الحد يتكون (ب)     

    من اآلتي: 

   
   ٩٢٢٬٥٧٧  ٨٩٣٬٨٢٢  سنة   خالل

   ٤٬٣٦٥٬٥٧٦  ٤٬١٨٦٬٥٧٨  سنوات  خمس   من وأقل  سنة بعد
   ١٤٬٥٣٨٬٩٥٧  ١٣٬١٢٧٬٩٤٥  سنوات  خمس  بعد

 ١٩٬٨٢٧٬١١٠  ١٨٬٢٠٨٬٣٤٥   
   
    : المكتسبة  غير التمويل إيرادات باستحقاق بيان يلي فيما (ج)     

   ٥٤٦٬٧٥٦  ٥١٥٬٣٣٦  سنة   خالل
   ٢٬٣٦١٬٦١٥  ٢٬٢٣٩٬٧٣٧  سنوات  خمس   من وأقل  سنة بعد
   ٤٬١٧٠٬٤٤٤  ٣٬٥٧٢٬٩٤٤  سنوات  خمس  بعد

 ٧٬٠٧٨٬٨١٥  ٦٬٣٢٨٬٠١٧   
 
  خالل .ســـنوًيا)  ٪١٠٫٢١  إلى ٪٢٫٠٤: ٢٠٢١( ٪١٠٫٢١ إلى ٪٢٫٠٤ من  المجموعة  قبل من  المســـتخدم  الدوري العائد  معدل  يتراوح  ١-٨

مليون لایر ســـعودي)    ٣١٣٫١:  ٢٠٢٢مليون لایر ســـعودي ( ٢٤٣٫٤دخل عقد اإليجار التمويلي بقيمة  بإثباتالســـنة، قامت المجموعة  
    ).٢٤(إيضاح 

 
 ٣١  في المنتهية  للســــنة  ســــعودي  لایر مليون ٢٠٦٫٨  وقدره  الطاقة توليد  في  العجز  خصــــم بعد  التمويلي اإليجار  عقد  دخل  عرض يتم

ــمبر ــمبر  ٣١(  ٢٠٢٢  ديســ ــعودي لایر  مليون  ١٧١٫٤: ٢٠٢١  ديســ  مقارنة  االنتاجية  في  االنخفاض  الطاقة  توليد  في  العجز يمثل ).ســ
  .تمويلي إيجار كعقود عنها المحاسبة يتم التي المحطات لبعض التشغيل عدم لفترات نتيجة األصلية المقدرة اإلنتاج بمستويات

 
 ديسمبر  ٣١(  سعودي  لایر مليون ٣٤٧٫١  قيمته ما ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١  في  المنتهية  للسنة التمويلي  اإليجار  لعقد  األصلي المبلغ  إطفاء بلغ

  ).سعودي لایر مليون ٣٢٢٫٨: ٢٠٢١
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  األخرى   الموجودات   -   ٩
 
 

  إيضاح
   في كما

  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١
   في كما

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
    

  -  ٢٠٣٬٨٦٦  ٥-١٥  العمالء إلى مقدماً  مدفوعة  سلف  رسوم
  ٩٨٬٤٦٦  ٨١٬٤٧٣   مدينة  مضافة  قيمة ضريبة

  ٤٥٬٤٥٦   ٦٧٬٤٠١   االستخدام  حق   موجودات
  ٥٤٬٠٨٦  ٢٧٬٣٥٦  ١-٩  استراتيجي  وقود  مخزون
   ١٣٬٠٠١  ١٧٬٦٧٩   أخرى 

  ٢١١٬٠٠٩  ٣٩٧٬٧٧٥  
 
بكميات كافية من الوقود (تسمى "مخزون وقود استراتيجي") في محطات توليد    االحتفاظ   مجموعة ل ل  التابعة  الشركات  إحدى   على  تعين  ١-٩

  تم،  ٢٠٢٢  ديسمبر  ٣١  في  وكما  .مستمر  بشكلالطاقة، للفترات المنصوص عليها في اتفاقية شراء الطاقة، لتمكين المحطات من العمل  
  المحطة  في)  سعودي لایر مليون ٥٤٫١: ٢٠٢١ ديسمبر ٣١( سعودي لایر مليون ٢٧٫٤ بقيمة االستراتيجي الوقود بمخزون االحتفاظ

   .الموحدة المالي  المركز قائمة  في  متداول غير أنه على تصنيفه وتم
  
 

  المخزون   -  ١٠
 
   في كما 

  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١
   في كما

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
   

  ٣٩٨٬٨٧٨  ٣٧٦٬٨٤٠  مستهلكة  ومواد  غيار  قطع
  ١٤٬٩٦٩  ١٨٬٨٩٦   كيماوية مواد
  ١١٬٠٢١  ١٠٬٥٤٠  ديزل

  ٤٣١  ٥٤٤  الطريق  في  بضاعة
 ٤٢٥٬٢٩٩  ٤٠٦٬٨٢٠  

  
 

  اآلخرون  والمدينون مقدماً،  المدفوعة والمصاريف المدينون،   - ١١
 

  
  إيضاح

   في كما
  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١

   في كما
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١

    
   ١٬٣٤٨٬٤٣٥  ١٬٦٦٩٬١٥٣   تجاريون مدينون
 ً   )٢٩٬٥١٩(   ) ٨٦٬٢٠٤(  ١-١١  المدينة الذمم  قيمة  في   انخفاض مخصص  :ناقصا
  ١٬٣١٨٬٩١٦   ١٬٥٨٢٬٩٤٩  ٢-١١   التجاريين المدينين صافي

     
  ٣٣٥٬٦١١  ٥٧٩٬٢٩٣   آخرون  ومدينون  مقدما مدفوعة مصاريف
  ٣٨٨٬٤٥٤  ٢٥٩٬١٨٢  ٣-١١  القبض مستحقة إعادة تأمين وأقساط  موجودات

   ١٦٧٬٤٧٢  ٢٤٨٬٦٧١  ٤-١١  مشروع  تطوير  تكلفة
  ٥٦٧٬٧٧٩   ٤٤١٬٧٢٧   لموردين مقدمة دفعات 
   ٩٩٬٤٣٦  ٨٦٬٠٥٧  ٥-١١  الضريبية  السلطات  من  مستحقة  أخرى  ومبالغ مضافة  قيمة ضريبة

   ٣٢٬١٠٤  ٢٧٬٤٣٠   موظفين سلف 
   ٣٬٨٤٥  ١٬٨٥٥   أخرى 

  ٢٬٩١٣٬٦١٧  ٣٬٢٢٧٬١٦٤   
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  ) (تتمة  اآلخرون  والمدينون مقدماً،  المدفوعة والمصاريف المدينون،   - ١١

 
  الدولي   المعيار  في   عليها  المنصوص  المتوقعة  االئتمان  خسائر   طريقة   باستخدام  المدينة  الذمم  قيمة   في   االنخفاض  مخصص  احتساب   تم  ١-١١

 واحتمالية   للعميل  االئتماني  التصنيف  على  بناء  التجارية  المدينة  الذمم  تقييم  يتم  المتوقعة،  االئتمان  خسائر  ولقياس ).٩(  المالي  للتقرير
  (ج)).   ١-٣٦( اإليضاح  في   المدينة الذمم قيمة   في  االنخفاض مخصص حركة   عن اإلفصاح تم .السداد عن التعثر

 
  مستحق )  سعودي   لایر  مليون  ٣٩٠٫١:  ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١(  سعودي  لایر  مليون  ٣٧٦٫٥  قدره  مبلغ  التجاريين  المدينين  صافي  يتضمن  ٢-١١

  مليون  ٣٠٦٫٩:  ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١(  سعودي   لایر  مليون  ٣٠٦٫٩  قدره   مبلغ  يتضمن  والذي   الكهرباء  لتوليد  المركزية   الشركة   من  القبض
  والكائنة  للكهرباء،   الوطنية  الشركة   المشترية،   الجهة   إلى   الموردة  الكهرباء  حساب   على   المستحقة  الوقود  بإيرادات  يتعلق )  سعودي  لایر
  األردنية   الحكومة  تمتلك .األردنية  الحكومة   من  مضمونة   للكهرباء  الوطنية   بالشركة  المتعلقة  الدفعات  إن .الهاشمية   األردنية   المملكة   في

  ). ١-١٨(إيضاح  للكهرباء الوطنية  والشركة  الكهرباء لتوليد المركزية الشركة  من كل  في  حصص 
 

(شركة    يمثل  ٣-١١ بالكامل  مملوكة  تابعة  لشركة  المدينة  واألقساط  التأمين  إعادة  موجودات  )  المحدودة  التأمين  إلعادة  أكواباورالرصيد 
  ). ٢-١٨(إيضاح   األخرى والمطلوبات   الدفع المستحقة  المصاريف ضمن  مدرجة العالقة  ذات التأمين مطلوبات  إن .للمجموعة 

 
  يجنب  المالي.  التقريرتكلفة تطوير المشاريع التكاليف المتكبدة بشأن المشاريع تحت التطوير والتي اعتبرت مجدية اقتصاديا بتاريخ    تمثل  ٤-١١

  وخالل  .اإلدارة   تقديرات   أفضل   ووفق   للمشروع   المتوقعة   النجاح  نسبة  متوسط  أساس   على   وذلك  المشاريع  تطوير  تكاليف  لقاء   مخصص 
قدره  ٢٠٢٢عام   تسجيل مبلغ  تم  الخسارة من    ١٣٣٫٢:  ٢٠٢١مليون لایر سعودي (  ٣٥٬٤،  الربح أو  مليون لایر سعودي) ضمن 

   العمليات المستمرة على حساب المخصصات والمبالغ المشطوبة.
  

  المضافة   القيمة  ضريبة   التزامات  مقابل  استخدامها  وسيتم  وخدمات  بضاعة   شراء  عمليات  بشأن  المدينة  المضافة   القيمة   ضريبة  دفع  تم     ٥-١١
  . المستقبلية الفترات  في

  
  

  البنوك  لدى   النقد    -١٢
   في كما 

  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١
   في كما

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
   

   ١٬٧٢٨٬٠٦٧  ٤٬٤٣٢٬٦٧٩  في الصندوق    قدون  البنك لدى نقد
   ٣٬٤٤٤٬٨٥٤  ١٬٩٢١٬٨٤٣  األجل  قصيرة  ودائع

  ٥٬١٧٢٬٩٢١  ٦٬٣٥٤٬٥٢٢ البنوك  لدى  أرصدة و نقد
  -  ) ١٩٩٬٩٩٨(  أشهر  ثالثة من  أكثر أصلية استحقاق  فترات  ذاتقصيرة األجل  ودائع:  ناقص
  ٥٬١٧٢٬٩٢١  ٦٬١٥٤٬٥٢٤   نقديةوشبه  نقدية

  .سنويًا٪) ٢٫٥ -٪ ٠٫٧٥: ٢٠٢١٪ (٤٫٤٠ إلى٪ ٤٫٠٠ بين متغير عائد  معدل األجل قصيرة  الودائع تحمل

 
  واالحتياطيات  المال  رأس     -١٣

 
   اإلصدار وعالوة المال رأس  ١-١٣

 
ركة  رأسـمال يتكون هم  ٧٣١٬٠٩٩٬٧٢٩ من  بالكامل  والمدفوع به  المصـرح  الـش مبر  ٣١(  ـس هم  ٧٣١٬٠٩٩٬٧٢٩: ٢٠٢١ ديـس هم  كل  قيمة)،  ـس  ـس

  .سعودي لایر ١٠
 
  : الملكية حقوق  ضمن  األسهم إصدار بشأن المتكبدة المعامالت  تكاليف إثبات تم
   في كما 

  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١
   في كما

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
   
  ٧٬٣١٠٬٩٩٨  ٧٬٣١٠٬٩٩٨   سعودي لایر  ١٠ سهم كل  وقيمة  بالكامل ومدفوعة عنهامصرح  سهمأ

  ) ١٧٦٬٨٥٥(  ) ١٧٦٬٨٥٥(  معامالت  تكلفة
   ٧٬١٣٤٬١٤٣   ٧٬١٣٤٬١٤٣   المال رأس

  
همها  إدراج وتم  األولي العام  طرحها  الـشركة  أكملت،  ٢٠٢١  أكتوبر ١١  بتاريخ وق  في  العادية أـس عودية، المالية  الـس ركة  أصـدرت .تداول  الـس   الـش

٨٥٬٣٣٦٬٨٥١   ً ً   ـسهما  بالتالي، .المال  رأس  زيادة بعد  الشركة  رأسمال من٪ ١١٫٦٧ تمثل  للـسهم،  ـسعودي  لایر ٥٦  بلغت  اـسمية بقيمة  جديداً  عاديا
عالوة االصــدار بمبلغ   تمليون لایر ســعودي وزاد  ٨٥٣٬٤بمبلغ    )للســهم  ســعودي لایر ١٠  بقيمةاســمية    بقيمة(زاد رأســمال الشــركة المصــدر  

دفع   كمعامالتســهم ممنوح لموظفين مؤهلين في الشــركة    ٤٬١٣٧٬٥٥٢اجمالي الزيادة في رأس المال    يشــمل مليون لایر ســعودي.  ٣٬٩٢٥٬٥
  أســاس على  والدفعات  ةتكلفة المعامل  خصــماالولي قبل   االكتتابالمتحصــالت المســتلمة مقابل    اجمالي بلغ).  ٤-٢٩(إيضــاح   الســهمأســاس   على

    .سعودي لایر مليون ٤٬٧٧٨٬٩ قيمة السهم
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  (تتمة)   واالحتياطيات المال  رأس     -١٣

 
  األخرى االحتياطيات  ٢-١٣

 
  : يلي كما األخرى االحتياطيات حركة كانت

 

تغطية    احتياطي
التدفقات  مخاطر

  النقدية 
ترجمة   احتياطي

  العمالت  

  الدخل في الحصة
  اآلخر الشامل
 المستثمر للشركات 
 يتم التي فيها

  عنها المحاسبة
 ً   حقوق لطريقة وفقا

  الملكية
  )١-٧(إيضاح 

 التزامات قياس إعادة
  المحددة  المنافع

  أخرى 
  اإلجمالي   )٥-٢٣(إيضاح 

       
  ) ٢٬٧٩٨٬٤١٩(  ) ٢٧٬١٨٠(  ) ١٠٬٦١١(  ) ٢٬١٦٣٬٣٤١(  ) ٦٬١٧١(  ) ٥٩١٬١١٦(  ٢٠٢١ يناير ١ في كما الرصيد
في القيمة العادلة الحتياطي تغطية  التغير

  ١٬٢٢٦٬١٤٠  -  ) ١٨٬٥١٧(  ٩٩٧٬٧٨٦  ) ٢٧٨(  ٢٤٧٬١٤٩التدفقات النقدية، بعد خصم التسوية    مخاطر
  ) ١٬٥٧٢٬٢٧٩(  )٢٧٬١٨٠(  )٢٩٬١٢٨(  ) ١٬١٦٥٬٥٥٥(  )٦٬٤٤٩(  ) ٣٤٣٬٩٦٧(  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في كما الرصيد
في القيمة العادلة الحتياطي تغطية  التغير

  ٤٬٦٣٢٬٤٦٠  -  -  ٢٬٩٤٠٬٤٥٥  -  ١٬٦٩٢٬٠٠٥  التدفقات النقدية، بعد خصم التسوية  مخاطر
التدفقات النقدية المعاد  مخاطرتغطية  احتياطي

تدويرها إلى الربح أو الخسارة عند إنهاء 
  )٥٧٬١٠١(  -  -  )٥٥٥(  -  )٥٦٬٥٤٦(  عالقات التغطية 

التدفقات النقدية المعاد  مخاطرتغطية  احتياطي
فقدان  عندتدويرها إلى الربح أو الخسارة 

  ) ٥١٠٬٣٨٢(  -  -  -  -  ) ٥١٠٬٣٨٢(  ) ٣٣السيطرة على شركة تابعة (إيضاح 
بيع  دعن الخسارة أو الربح إلى تدويره معاد

شركة مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً 
  ١٢٨٬٦٣٨  -  -  ١٢٨٬٦٣٨  -  -  ) ٣٣لطريقة حقوق الملكية (إيضاح 

  ٨٬٠٨٣  -  ٥٬٠٥٣  ٢٬٠١٣  ١٬٠١٧  -  أخرى   تغيرات

  ٢٬٦٢٩٬٤١٩  )٢٧٬١٨٠(  )٢٤٬٠٧٥(  ١٬٩٠٤٬٩٩٦  )٥٬٤٣٢(  ٧٨١٬١١٠  ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ في كما الرصيد
 

  التدفقات النقدية مخاطرتغطية  احتياطي
 عن  التراكمية  المؤجلة  الخسارة  أو الربح إثبات يتم التدفقات النقدية الجزء الفعال من تغطية مخاطر التدفقات النقدية. مخاطراحتياطي تغطية  يمثل

  األجل،   طويلة   القروض   تسهيالت   شروط   وبموجب  .الخسارة  أو   الربح  على  المغطاة   المعاملة   تؤثر   عندما  الخسارة  أو   الربح  في  التغطية   عمليات
 إن   المغطى،  للبند  المخصص   غير   للجزء  العادلة   القيمة   في   التغيرات   إثبات  يتم .االستحقاق  تاريخ  حتى  المخاطر   تغطية   عمليات   على   اإلبقاء  يجب 
   .الخسارة  أو الربح في  وجد،

 
  ترجمة العمالت  احتياطي

ــائدة بتا عند ــعار التحويل الس ــعودي بأس ــة بالعمليات األجنبية إلى اللایر الس ريخ توحيد القوائم المالية، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات الخاص
  وألغراض .المالي ويتم تحويل قوائم الربح أو الخسارة الخاصة بها بمتوسط أسعار التحويل السائدة خالل الفترة المالية للمعامالت المعنية التقرير

 يتم فإنه  خارجية، عملية  اســـتبعاد وعند .الملكية  حقوق  ضـــمن أجنبية  عمالت  ترجمة  كاحتياطي  التحويل عن  الناتجة  الفروقات  إثبات يتم التوحيد،
  .الخسارة أو الربح ضمن معينة خارجية بعملية والمتعلق األجنبية العمالت ترجمة باحتياطي الخاص البند إثبات

 
  الملكية حقوق لطريقة   وفقاً   عنها  المحاسبة يتم  التي  فيها  المستثمر  للشركات   االخر الشامل   الدخل في الحصة

ً   وفقًا  لطريقة حقوق الملكية، قامت المجموعة أيضاً بتسجيل حصتها في الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا
الحركة في احتياطيات تغطية   تتضمن  المؤجلة بشأن احتياطي تغطية مخاطر    مخاطر لطريقة حقوق الملكية، والتي  النقدية والضريبة  التدفقات 

المتعلقة بالتزام منافع نهاية الخدمة للموظفين بالشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً  االكتواريةفقات النقدية واألرباح والخسائر  التد
  لطريقة حقوق الملكية. 

 
  أخرى
  المسيطرة   غير   الملكية  حقوق   قبل  من   المملوكة  األسهم   بشأن   المجموعة   قبل   من   المكتتبة  البيع  خيارات   بشأن  األصل   في   المثبت   المبلغ  البند  هذا  يمثل
  . الموحدة  التابعة الشركات إحدى  في
 

  المال رأس إدارة  ٣-١٣
 

ً   االستمرار   على   المجموعة   مقدرة   على  الحفاظ   في   المال   رأس   إدارة   عند  المجموعة   أهداف   تتمثل   لعدة   المنفعة   وتحقيق   االستمرارية   لمبدأ  وفقا
  المستقبلية   التطورات   وتعزيز   والسوق   الدائنين  ثقة   على  للحفاظ   قوية   رأسمال  قاعدة   على   الحفاظ   في   اإلدارة   سياسة   تتمثل .لها  تابعين  مساهمين

   . للعمل
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  (تتمة)   واالحتياطيات المال  رأس     -١٣

  
  األرباح توزيعات  ٤-١٣

 
  لسنة )  للسهم  سعودي  لایر  ٠٫٨٣(  سعودي  لایر  مليون  ٦٠٦٫٨  بمبلغ  أرباح  توزيعات  دفع   على   اإلدارة  مجلس  وافق ،  ٢٠٢٣  يناير  ٢٦  بتاريخ
   .العادية العمومية  الجمعية اجتماع في  المساهمين لموافقة  المقترحة  األرباح  توزيعات  تخضع .٢٠٢٣ في  الدفع وتستحق ٢٠٢٢

 
  على  المصادقة   تمت ).للسهم  سعودي  لایر  ٠٫٧٧(  سعودي  لایر  مليون  ٥٦٢٫٩  بمبلغ  أرباح   توزيعات   دفع  على  اإلدارة   مجلس   وافق،  ٢٠٢١  ولسنة 

  األرباح  توزيعات  سداد  تم .٢٠٢٢  يونيو  ٣٠  بتاريخ  المنعقد  العادية  العمومية  الجمعية   اجتماع  خالل  المساهمين  قبل  من  المقترحة  األرباح  توزيعات
  .٢٠٢٢ يوليو  ٢١ في
 

 ديسمبر  ٣١(  سعودي  لایر مليون ٦٢٫٥ بقيمة أرباح  توزيعات  بدفع للمجموعة التابعة الشركات  بعض  قامت ، ٢٠٢٢ سنة  خالل   ذلك، على  عالوة
 المسيطرة  غير  الملكية حقوق  لمساهمي)  سعودي لایر مليون ١٠٥٫٠: ٢٠٢١
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  المسيطرة   غيرالملكية  حقوق  - ١٤

 
  احتساب أجل  من التابعة للشركات  والمطلوبات  الموجودات تعديل يتم الضرورة، عند ، هامةحقوق ملكية غير مسيطرة   فيها تمتلك التي للمجموعة  التابعة الشركات بكافة  المتعلقة المعلومات التالي الجدول  يلخص

  . للمجموعة المالية القوائم  بتوحيد المتعلقة التعديالت
 

  المالي المركز  قائمة  حول  المعلومات
 

 
  المركزية   الشركة
  الكهرباء   لتوليد

  

باور   أكوا   شركة
بركاء اس ايه او  

  جي  
  ("بركاء") 

باور   أكوا
  أس  أورزازيت 
  أيه 

  ))١(  أورزازيت(

  شركة
  أكواباورأورزازيت 

  أيه   أس
  ))٢(  أورزازيت(

  شركة
  أكواباورأورزازيت 

  أيه   أس
  ))٣(  أورزازيت(

  الزرقاء  محطة
  الطاقة   لتوليد

  رابغ  شركة
  الثالثة 

  سكاكا  شركة
  الشمسية  للطاقة 

  رابغ  شركة
  للتشغيل
  والصيانة 

باور   أكوا   شركة
  هولدينجزهاربن 

  ليمتد  
  شاملة*  أخرى

  اإلجمالي   التسويات 
  ٢٠٢٢ ديسمبر   ٣١ في  كما

    
       

  

    ٪ ٤٥٫٠٠  ٪ ٤٠٫٠٠  ٪ ٣٠٫٠٠  ٪ ٣٠٫٠٠  ٪ ٤٠٫٠٠  ٪ ٢٥٫٠٠  ٪ ٢٥٫٠٠  ٪٢٦٫٨٧٥  ٪ ٥٨٫١٠  ٪٥٩٫٠٧٢  المسيطرة  غير  الملكية  لحقوق المئوية   النسبة 
             

    ١٬١٤٢٬٦٠٦  ٥٥٥  ١٬٠٤٠٬٩٨٢  ٢٬٦٧٢٬٧٣٤  ٢٬٠٤٠٬٠٥٤  ٢٬٥١٥٬٠٢٦  ٢٬٩٩٠٬٩٧٢  ٢٬٧٦٥٬٥٨٧  ٣٢٨٬٧٥١  ٣٠٧٬٢٦٨  متداولة  غير  موجودات

    ٢٣١٬٧١٥  ٧٤٬٠٦٨  ١٠١٬٠٤٥  ١٩٧٬٨٨٠  ١٦٣٬١٥٥  ١٧٤٬٤٠٦  ٢٦٠٬٠٣٧  ١٩١٬٨٥٨  ١٥٠٬٦٠٢  ٥٤٧٬٩٦٧  متداولة  موجودات

    -  ) ٣٬١٣٢(  ) ٩٨٥٬٧١٧(  ) ٢٬٤٧٦٬٥٠٤(  ) ١٬٤٥١٬٨٣١(  ) ٢٬٣٠٠٬٠٨٣(  ) ٢٬٤٦٤٬٣١٣(  ) ٢٬٠٤٧٬٤٩٤(  ) ٢٤٨٬٣٩٥(  ) ٩٢٬٥١٩(  متداولة  غير  مطلوبات

    ) ٤٢٬٨٩٠(  ) ٣٥٬٦٧٢(  ) ٥٢٬٧٥٣(  ) ١٤٠٬٣٥٤(  ) ١٨٨٬٨٠١(  ) ٦٣٧٬٩١٧(  ) ٦٨٤٬٨٥٨(  ) ٢٥٧٬٤١٦(  ) ٢١١٬٠٠٣(  ) ٣٧٣٬٦٥١(  متداولة   مطلوبات

    ١٬٣٣١٬٤٣١  ٣٥٬٨١٩  ١٠٣٬٥٥٧  ٢٥٣٬٧٥٦  ٥٦٢٬٥٧٧  ) ٢٤٨٬٥٦٨(  ١٠١٬٨٣٨  ٦٥٢٬٥٣٥  ١٩٬٩٥٥  ٣٨٩٬٠٦٥  (المطلوبات) /الموجودات  صافي 

 بحقوق  المتعلقة (المطلوبات)  /الموجودات  صافي 
  ١٬٣٦٨٬٥٠٧  ٤٢٬٧٠١  ٥٩٩٬١٤٤  ١٤٬٣٢٨  ٣١٬٠٦٧  ٧٦٬١٢٧  ٢٢٥٬٠٣١  ) ٦٢٬١٤٢(  ٢٥٬٤٦٠  ١٧٥٬٣٦٩  ١١٬٥٩٤  ٢٢٩٬٨٢٨  المسيطرة  غير  الملكية

             

              ٢٠٢١ ديسمبر  ٣١ في كما

    ٪ ٤٥٫٠٠  ٪ ٤٠٫٠٠  ٪ ٣٠٫٠٠  ٪ ٣٠٫٠٠  ٪ ٤٠٫٠٠  ٪ ٢٥٫٠٠  ٪ ٢٥٫٠٠  ٪ ٢٦٫٨٧٥  ٪ ٥٨٫١٠  ٪ ٥٩٫٠٧٢  المسيطرة  غير الملكية  لحقوق المئوية النسبة

             

    ٣١٣٬٣٩٧  ١٬٤٧٤  ١٬٠٥٣٬٧٥٦  ٢٬٥٢٩٬٢٩٨  ٢٬٠٤١٬٤٦٨  ٢٬٧٥٦٬٩٠٦  ٣٬٣٣٥٬٣٣٤  ٢٬٩٦٨٬٨٢٥  ٤٧٦٬٥٣٨  ٤٠٨٬٩١٦  متداولة  غير  موجودات

    ٤٧٬٨٣٥  ٦٢٬١٦١  ٧١٬٩٢٥  ٩٧٬٧٩٦  ١٦٢٬٢٤١  ١٧٥٬٥١١  ١٦٣٬٥٢٤  ١٧١٬١١٥  ٢٣٠٬٣٠٦  ٤٩٤٬١٧١  متداولة  موجودات

    -  ) ٣٬٢٢٨(  ) ١٬٠٩٨٬٨٤٧(  ) ٢٬٥٨٨٬٥٣٣(  ) ١٬٥٩٠٬٩٨٨(  ) ٢٬١١٥٬٥٤٧(  ) ٢٬٤٧٩٬٥٧٢(  ) ٢٬١٥٧٬٩٢٦(  ) ٢١٩٬٥٧٦(  ) ١٣٣٬٧٨٥(  متداولة  غير مطلوبات

    ) ٣٨٬٥٧٤(  ) ٢٧٬١٠٥(  ) ٧٦٬١٤٣(  ) ٢١٣٬٣١٧(  ) ١٦٣٬٥٧٢(  ) ٩٦٥٬٥٤٠(  ) ٨٠٦٬١٥٣(  ) ٢٠٧٬٦٨٣(  ) ٣٣٧٬٠٧٠(  ) ٤٥٠٬١٩٧(  متداولة  مطلوبات

    ٣٢٢٬٦٥٨  ٣٣٬٣٠٢  ) ٤٩٬٣٠٩(  ) ١٧٤٬٧٥٦(  ٤٤٩٬١٤٩  ) ١٤٨٬٦٧٠(  ٢١٣٬١٣٣  ٧٧٤٬٣٣١  ١٥٠٬١٩٨  ٣١٩٬١٠٥  (المطلوبات)  / الموجودات صافي

  بحقوق المتعلقة(المطلوبات)  / الموجودات صافي
  ٨٣٥٬٧٩٩  ٦٤٬٨٥٩  ١٤٥٬١٩٦  ١٣٬٣٢١  ) ١٤٬٧٩٣(  ) ٥٢٬٤٢٧(  ١٧٩٬٦٦٠  ) ٣٧٬١٦٨(  ٥٣٬٢٨٣  ٢٠٨٬١٠١  ٨٧٬٢٦٥  ١٨٨٬٥٠٢ المسيطرة  غير الملكية

 
  



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
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  (تتمة) المسيطرة   غير الملكية حقوق  - ١٤

 
  اآلخر  الشامل  والدخل  الخسارة أو الربح قائمة  حول  المعلومات

 

  المركزية   الشركة 
  الكهرباء   لتوليد

  

باور   أكوا   شركة
بركاء اس ايه او  

  جي  
  ("بركاء") 

باور   أكوا
  أس أيه  أورزازيت 

  ))١(  أورزازيت(

  شركة
أكواباورأورزاز 

  أس أيه   يت
  أورزازيت(

)٢((  

  شركة
أكواباورأورزاز 

  أس أيه   يت
  ))٣(  أورزازيت(

  الزرقاء  محطة
  الطاقة   لتوليد

  رابغ  شركة
  الثالثة 

  سكاكا  شركة
  الشمسية  للطاقة 

  رابغ  شركة
  للتشغيل
  والصيانة 

باور   أكوا   شركة
  هولدينجزهاربن 

  اإلجمالي   *  أخرى  ليمتد  
              ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١

    ٪ ٤٥٫٠٠  ٪ ٤٠٫٠٠  ٪ ٣٠٫٠٠  ٪ ٣٠٫٠٠  ٪ ٤٠٫٠٠  ٪ ٢٥٫٠٠  ٪ ٢٥٫٠٠  ٪٢٦٫٨٧٥  ٪ ٥٨٫١٠  ٪٥٩٫٠٧٢  المسيطرة  غير الملكية  لحقوق المئوية النسبة
    -  ٩٣٬٦٧٦  ٥٢٬٢٩٨  ٢٧٤٬٠١١  ٢٥٢٬٢٤٤  )٦٥٬٥٦٢(  ٩٧٬٣٩٩  ١٧١٬٦٣٨  ١٤٤٬٩٥٥  ٣٣٢٬٤٢٦  اإليرادات 

    )٨٬٥٧٧(  ٢٧٬٧٧٦  )٦٦٠(  ٥٬٠٧٦  ٣٠٬٠٥٢  )٩٩٬٨٩٧(  ) ١١١٬٢٩٥(  ) ١٢١٬٧٩٥(  ) ١٣٠٬٢٤٣(  ١٣١٬٦٠٥  (الخسارة)  /الربح
    -  -  ١٥٣٬٧٣٦  ٤٢٣٬٦٩١  ١٣٢٬١٦٧  -  -  -  -  ٢٬٨٥٣  اآلخر  الشامل   الدخل

    )٨٬٥٧٧(  ٢٧٬٧٧٦  ١٥٣٬٠٧٦  ٤٢٨٬٧٦٧  ١٦٢٬٢١٩  )٩٩٬٨٩٧(  ) ١١١٬٢٩٥(  ) ١٢١٬٧٩٥(  ) ١٣٠٬٢٤٣(  ١٣٤٬٤٥٨  (الخسارة)   /الشامل الدخل   إجمالي

  )٣٠٬٠١٧(  )٧٦٢(  )٣٬٨٦٠(  ١١٬١١٠  )١٩٨(  ١٬٥٢٣  ١٢٬٠٢١  )٢٤٬٩٧٤(  )٢٧٬٨٢٤(  )٣٢٬٧٣٢(  )٧٥٬٦٧١(  ٧٧٬٧٤٢  المسيطرة  غير الملكية حقوق حصة -(الخسارة)  /الربح

  ٢٤٢٬٩٦٥  ١٥٬١٨٥  -  -  ٤٦٬١٢١  ١٢٧٬١٠٧  ٥٢٬٨٦٧  -  -  -  -  ١٬٦٨٥  المسيطرة غير الملكية حقوق حصة - اآلخر الشامل  الدخل

             
              ٢٠٢١ ديسمبر ٣١

    ٪ ٤٥٫٠٠  ٪ ٤٠٫٠٠  ٪ ٣٠٫٠٠  ٪ ٣٠٫٠٠  ٪ ٤٠٫٠٠  ٪ ٢٥٫٠٠  ٪ ٢٥٫٠٠  ٪ ٢٦٫٨٧٥  ٪ ٥٨٫١٠  ٪ ٥٩٫٠٧٢  المسيطرة  غير الملكية  لحقوق المئوية النسبة
    ٢٥٬٩٦٨  ١٠٦٬٠٧٢  ٥٣٬٨٤٣  ١٦٬٩٥٣  ٢٥٠٬٣٧٤  ٢٧٬٢٧١  ٢٠٤٬٤٤٦  ١٨٥٬٣٣١  ٣٨٨٬٥٧٢  ٤١٠٬١٠٤  اإليرادات 

    ) ٩٧٠(  ٣١٬٧٦٦  ١٬٠٢٣  ٢٣٢  ٣٠٬٦٦٩  ) ١٤٩٬١١٨(  ) ٣٢٬٨٩٧(  ١٩٬٥٩٧  ٩٬٥٩٤  ٤٩٬٧٨٤  (الخسارة)  /الربح
    -  -  ٦٣٬٠٠٨  ١٥٧٬٧٠٢  ٥٦٬٨٩٥  -  -  -  -  ) ٩١١(  اآلخر  الشامل   الدخل

    ) ٩٧٠(  ٣١٬٧٦٦  ٦٤٬٠٣١  ١٥٧٬٩٣٤  ٨٧٬٥٦٤  ) ١٤٩٬١١٨(  ) ٣٢٬٨٩٧(  ١٩٬٥٩٧  ٩٬٥٩٤  ٤٨٬٨٧٣  (الخسارة)   / الشامل الدخل   إجمالي

  ) ١٤٬٨٩٠(  ) ٣٤٬٥٤٩(  ) ٤٣٧(  ١٢٬٧٠٦  ٣٠٧  ٧٠  ١٢٬٢٦٨  ) ٣٧٬٢٨٠(  ) ٨٬٢٢٤(  ٥٬٢٦٧  ٥٬٥٧٤  ٢٩٬٤٠٨  المسيطرة  غير الملكية  حقوق حصة - (الخسارة)  /الربح

  ٩٣٬٦٤٨  ٥٬٢١٥  -  -  ١٨٬٩٠٢  ٤٧٬٣١١  ٢٢٬٧٥٨  -  -  -  -  ) ٥٣٨(  المسيطرة  غير  الملكية حقوق حصة  - اآلخر الشامل   الدخل

  باور بوجدور.  أكوا القابضة المحدودة، وشركة  ردستونباور  أكواوشركة  اليوني،باور  أكوا)، وشركة ٤( آيهأس   باورأورزازيت أكوابند أخرى بشكل رئيسي حقوق الملكية غير المسيطرة المتعلقة بشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، وشركة   يمثل * 
 

مليون   ٥٫٥: ٢٠٢١مليون لایر سعودي ( ٠٫٧لایر سعودي) و ١٣٩٫٩: ٢٠٢١مليون لایر سعودي ( ٣٧٨٫١مساهمة إضافية في رأس المال بلغت  وردستونباور هاربين القابضة  أكواية في ، قدم مساهمي األقل ٢٠٢٢عام  خالل   ١-١٤
باور    وأكوا  اليونيباور    وأكوا)  ٣(  آيهأس    وأورزازيت)  ٢(  آيه  أس  أورزازيتمليون لایر سعودي من مساهمي األقلية في    ٢٠٩٫٥إلى ذلك، تم تحويل جزء معين من قرض مساهم بقيمة    باإلضافة لایر سعودي) على التوالي.

  وشركة  الزرقاء محطة قبل  من) شيء  ال: ٢٠٢١( سعودي لایر  مليون ٧٫٦و) سعودي  لایر  مليون ٢٣٫٨: ٢٠٢١( سعودي  لایر  مليون ١٩٫٥ بقيمة  رأسمال سداد  تم  ذلك،  على عالوة .٢٠٢١بوجدور إلى حقوق ملكية خالل عام 
  . الملكية حقوق ضمن مباشرة والسداد المال  رأس في اإلضافية المساهمة تسجيل   تم.  األقلية  لمساهمي التوالي على والكهرباء  للمياه العربية رابغ

 
باور) ("البائع") اتفاقية شراء وبيع مع طرف ثالث ("المشتري") فيما يتعلق بحصة البائع البالغة    أكوا٪ لشركة  ١٠٠المحدودة (شركة تابعة مملوكة بنسبة    أفريكاباور جرين انيرجي    أكوا، أبرمت شركة  ٢٠٢٢يوليو    ٢٨  في    ٢-١٤

  المتعلقة  القانونية  اإلجراءات  من االنتهاء  تم مليون لایر سعودي.  ٦١٫٠وب أفريقي يعادل مليون راند جن  ٢٧٦٫٨٪) مقابل عوض متفق عليه قدره  ٩٨(شركة تابعة مملوكة للبائع بنسبة    ردستون٪ (حصة جزئية) في شركة  ٢٥٫٩٢
 .٢٠٢٢ ديسمبر في األسهم  بتحويل 

ضمن   المبقاةمليون لایر سعودي مباشرةً في األرباح    ٣٫٢يتم تسجيل الخسارة المتعلقة بهذه المعاملة البالغة    وعليه، .ردستونالبائع في التحكم في قرارات األنشطة ذات الصلة التي تؤثر بشكل كبير على عوائد شركة    سيستمر
مليون لایر سعودي.  ٦٤٫١٥ة لصافي الموجودات المحولة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة عند تحويل األسهم القيمة الدفتري تبلغ . الموحدةقائمة التغيرات في حقوق الملكية 
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    التمويل  وتسهيالت األجل طويلة  القروض   - ١٥
  

     
  إيضاح 

  في  كما
  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١

  في  كما
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١

     : الرجوع حق مع  القروض 
  ٢٬٤٧٩٬٣٠٦  ٢٬٩٤١٬٣٤٠   بمشاريع متعلقة  تمويل تسهيالت
  ١٬١٣٠  ١٬١٣٠   للشركات  تسهيالت

  ٢٬٧٨٩٬٢٦٩  ٢٬٧٩٠٬٩٩١  ١-١٥  شركات   سندات
     : الرجوع حق  دون  القروض 
  ١٤٬٩٢٦٬٨٤٣  ١٥٬٥١٣٬٣٦١   بمشاريع متعلقة  تمويل تسهيالت
  ٣٬٠٠٤٬٤٦٠  ١٬٥٢٧٬٢٥٠  ٢-١٥  ليميتد  ون  إنفستمنت آند مانيجمينت أكواباور
  ٦١٤٬٢٢١  ٥٩٨٬٥١٠  ٣-١٥  ليميتد  مانيجمينتكابيتال  أكواباور
  ٢٣٬٨١٥٬٢٢٩  ٢٣٬٣٧٢٬٥٨٢   * التمويلالقروض وتسهيالت  إجمالي 
 ً   ) ٩٥٨٬٤٧٦(  ) ١٬٠٣٩٬٩٠٤(       تمويل وتسهيالت األجل  طويلةمتداول من قروض  جزء :ناقصا
  ٢٢٬٨٥٦٬٧٥٣  ٢٢٬٣٣٢٬٦٧٨   غير متداول ظاهر ضمن المطلوبات غير المتداولة  جزء

 
  لایر سعودي).    مليون٦٬٤٠٠٬٨ : ٢٠٢١(حساب تسهيالت إسالمية  على مليون لایر سعودي  ٨٬١٧٧٬٥إجمالي القروض وتسهيالت التمويل مبلغ  يتضمن*
  
  الجهة  قبل   من  العادة   في  الرجوع  حق  دون  التسهيالت   ضمان  ويتم ".الرجوع   حق  دون"تسهيالت    أو "  الرجوع   حق  مع"تسهيالت    كـ  للمجموعة  الموحدة  المالي  المركز  قائمة   في  الظاهرة  والتسهيالت   القروض  تصنيف  يتم

 تلك  أو   المباشرة   القروض  الرجوع  حق  مع  التسهيالت  وتمثل  .ضمان  أي  بموجب  الشركة   على  الرجوع  حق  دون  بها  الخاصة   النقدية   والتدفقات  التعاقدية  والحقوق  الموجودات  خالل  من)  التابعة(الشركة    المقترضة
  طويلة   العائمة  المخاطر   لتغطية  المجموعة  تسعى .الصلة   ذات  المعدالت  عن  يزيد  بهامش  أو   ثابتة  خاصة  بعمولة  مرتبطة  تكون  أن  إما   بالمجموعة  الخاصة   المالية   المطلوبات  إن  .الشركة  قبل   من  المضمونة   التسهيالت

  ). ٢١(إيضاح    المشتقات باستخدام األجل 
   



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

٥٨  

  
  (تتمة)  التمويل  وتسهيالت األجل  طويلة  القروض   - ١٥

 
  اإليضاح   في   المذكورة  بالشركات  الخاصة   القروض  الشركات  قروض  تمثل . والمشاريع  الشركات  بين  إضافي  توزيع  مع  التمويل  وتسهيالتاألجل    طويلة المتداول وغير المتداول من القروض    الجزءالجدول أدناه    يوضح

   ).للمجموعة تابعة  شركات   هي(والتي  األخرى  القابضة والشركات  المشاريع بشركات  الخاصة المباشرة القروض  المشاريع قروض  تتضمن .بالكامل مملوك  اعتباري كيان قبل  من(أو)   و)  ١(
  

 
 

  إيضاح 
 

  العمولة  معدل
  تاريخ

  االستحقاق 
 

  متداول  غير جزء
 

  متداول  جزء

 
  /ثابت 

  متغير
  في   كما 

  ديسمبر ٣١
٢٠٢٢  

  في كما
  ديسمبر ٣١

٢٠٢١  

  في   كما
  ديسمبر ٣١

٢٠٢٢  

  في كما
  ديسمبر ٣١

٢٠٢١  
         :الرجوع حق  مع  القروض
        ٤-١٥  : بمشاريع متعلقة تمويل  تسهيالت

  -  -  ٨٨٬٩١١  ٧٩٬٤٩٩  ٢٠٢٥  ثابت    ))٣( أورزازيت( آيهأس    أكواباورأورزازيت شركة
  -  -  ١٤١٬٦٠٥  -  ٢٠٢٣  متغير   باور القابضة الطويلة المحدودة ("الطويلة") أكوا شركة
  -  -  ٣٢٬٥٧٨  ٨٢٬٤٥٣  ٢٠٢٥  متغير   ") أومبوالقابضة ("كوم  أومبوباور كوم   أكوا شركة
  -  -  ٤٢٤٬٢٦١  -  ٢٠٢٤  متغير   ") ٣("رابغ  الثالثة رابغ شركة
  -  -  ١٩٨٬٨٩٧  -  ٢٠٢٥  متغير   ("سكاكا") الشمسية  للطاقة سكاكا شركة/  الشمسية للطاقة قطر شركة
  -  -  ٩٧٥٬٠٠٠  -  ٢٠٢٥  متغير   )٣٣") (إيضاح سيرداريا (" سيردارياباور  أكوا شركة
  -  -  ٣٦٧٬٢١٧  ٧٢٤٬٥٧٤  ٢٠٢٨  متغير    باور للطاقة التقليدية المحدودة أكوا شركة
  -  -  -  ٤٨٩٬٥١٠  ٢٠٢٦  متغير   باور للطاقة  أكوا شركة
  -  -  -  ٦٢٠٬٧٥٥  ٢٠٢٦  متغير   ويند المحدودة  دزيانكيلديباور  أكوا شركة
  -  -  -  ٦٥٠٬٧٢٤  ٢٠٢٦  متغير   باور باش ويند المحدودة  أكوا شركة
  -  -  ٢٥٠٬٨٣٧  ٢٩٣٬٨٢٥  ٢٠٢٤  متغير   بيه تي واي المحدودة  أفريكاباور جرين انيرجي   أكوا شركة

  -  -  ٢٬٤٧٩٬٣٠٦  ٢٬٩٤١٬٣٤٠     بمشاريع  متعلقة تمويل  تسهيالت - اإلجمالي
  

   



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

٥٩  

  
  (تتمة)  التمويل  وتسهيالت األجل  طويلة  القروض   - ١٥

  متداول  جزء  متداول  غير جزء  االستحقاق  تاريخ  العمولة  معدل  إيضاح  

 
  / ثابت 

  متغير
  في   كما 

  ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١
  في كما

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
  في   كما

  ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١
  في كما

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
         : للشركات  تسهيالت

  -  -  ١٬١٣٠  ١٬١٣٠  ٢٠٢٥  متغير   متجدد  شركات مرابحة تسهيل
  -  -  ٢٬٧٨٩٬٢٦٩  ٢٬٧٩٠٬٩٩١  ٢٠٢٨  متغير  ١-١٥  شركات  سندات 

        
  -  -  ٥٬٢٦٩٬٧٠٥  ٥٬٧٣٣٬٤٦١     الرجوع  حق  مع  القروض - إجمالي 

        
         : الرجوع حق  دون  القروض

        
        ٤-١٥  : بمشاريع متعلقة تمويل  تسهيالت

  ١١٧٬٨٨٥  ٤٥٬٦٦٥  ١١٦٬٨١٦  ١٤٢٬٨٩٥  ٢٠٢٤  ثابت   ٦-١٥  ("بركاء") جي  اوه ايه اس والطاقة للمياه بركاء شركة
  ٢٥٬٢٧٤  ٢١٬٨١٧  ٧٦٬١٥٧  ٤٣٬٨٤٤  ٢٦ - ٢٠٢٤  ثابت    الكهرباء  لتوليد  المركزية الشركة
  ٨٢٬٦١٣  ٨٨٬٥٨٧  ١٬٦٨١٬٩٨٦  ١٬٥١٥٬٩٩٨  ٢٠٣٨  ثابت    ))١( أورزازيت( آيهأس    أكواباورأورزازيت شركة
  ١٠٤٬٢٦٠  ١٠٣٬٥٣٠  ٢٬٣٩٠٬٦٦١  ٢٬٢٠٨٬٤٦٤  ٢٠٤٠  ثابت    ))٢( أورزازيت( آيهأس    أكواباورأورزازيت شركة
  ١١٠٬٧٥٥  ١١٥٬١٨٨  ٢٬٠٥٤٬٧٣٣  ١٬٧٢٨٬١٢٩  ٢٠٣٩  ثابت    ))٣( أورزازيت( آيه  أس  أكواباورأورزازيت شركة
  ١٢٬٤٥٨  ١٢٬٩٢٥  ١٨٣٬٣١٠  ١٦٧٬٦٨٩  ٢٠٣٥  ثابت    ))٤( أورزازيت( آيهأس    أكواباورأورزازيت شركة
  ١١٬٦٤٩  ١٢٬٩٠٣  ٣٢٥٬٠٧٢  ٣٢٦٬٦٢١  ٢٠٤٠  متغير   ("الشعيبة الثانية") المياه لتنمية  الثانية الشعيبة مشروع شركة

  ١٢٬٩٥٩  ٤٥٬٠٤٠  ٢٣١٬٨٣٤  ١٧٣٬١٤٠  ٢٠٣٥  ثابت    اليوني  أكواباور
  ٥٬٠٣٦  ١٠٬٦٩٣  ٧٣٬٤٤٣  ٦٢٬٨٧٣  ٢٠٣٥  ثابت    بوجدور  أكواباور

  ٦٠٬٩٧٣  ٦٦٬٥٢٩  ١٬٠٩٣٬٩٧٥  ١٬٠٢٧٬٤٤٦  ٢٠٣٥  متغير    ")الزرقاء("محطة   الطاقة  لتوليد الزرقاء محطة
  ٢٤٬٩٦٨  ٢٥٬٩٦٦  ٧٥٤٬٩٤٦  ٧٢٨٬٩٨٠  ٢٠٤٤  متغير   ("سكاكا")  الشمسية  للطاقة سكاكا شركة
  ٤٤٬٤٧٥  ٥٣٬١٤٤  ١٬٩٣٠٬٤١٥  ١٬٨٢٣٬٩٧٩  ٢٠٤٥  متغير   ") ٣("رابغ  الثالثة رابغ شركة
  ٣٣٦٬٤٦٣  ٤١٠٬٦٧٥  ٢٬٥٣٣٬٥٩١  ٤٬٣٦٨٬٨١٥  ٣٤ - ٢٠٣٠  متغير  / ثابت  ٥-١٥  والكهرباء  للمياه  العربية رابغ شركة
  -  -  ٥٣٠٬١٣٦  -  ٢٠٣٩  متغير   )  ٣٣(إيضاح  ")سيرداريا (" سيردارياباور  أكوا شركة
  -  -  -  ١٨١٬٨٢٦  ٢٠٢٤  ثابت    للمياه   علياء شركة

        
  ٩٤٩٬٧٦٨  ١٬٠١٢٬٦٦٢  ١٣٬٩٧٧٬٠٧٥  ١٤٬٥٠٠٬٦٩٩     بمشاريع  متعلقة  تمويل تسهيالت - اإلجمالي

        
  ٣٠٥  ١١٬٠٠٣  ٣٬٠٠٤٬١٥٥  ١٬٥١٦٬٢٤٧  ٢٠٣٩  ثابت   ٢-١٥  ون  تنفستمنأ  دنآ  تمانيجمن ورباواكأ كةرش سندات 
  ٨٬٤٠٣  ١٦٬٢٣٩  ٦٠٥٬٨١٨  ٥٨٢٬٢٧١  ٢٠٤٤  ثابت   ٣-١٥  ليميتد  مانيجمينتكابيتال  أكواباورشركة  سندات 

        
        

  ٩٥٨٬٤٧٦  ١٬٠٣٩٬٩٠٤  ١٧٬٥٨٧٬٠٤٨  ١٦٬٥٩٩٬٢١٧     الرجوع  حق  دون  القروض - إجمالي 
        

  ٩٥٨٬٤٧٦  ١٬٠٣٩٬٩٠٤  ٢٢٬٨٥٦٬٧٥٣  ٢٢٬٣٣٢٬٦٧٨     التمويل  وتسهيالت القروض  إجمالي 
 

. المتغير الفائدة معدل  ذات   المالية المطلوبات  على الفائدة أسعار  حساسية  لمعرفة  ٣-٣٦  إيضاح  انظر  .الفائدة  أسعار مقايضات  خالل   من المتغيرة الفائدة أسعار لمخاطر  بالتحوط المجموعة  قامت
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٦٠  

  (تتمة)  التمويل  وتسهيالت األجل  طويلة  القروض  -١٥
 

ندات  المجموعة  أصـدرت،  ٢٠٢١  يونيو ١٤  بتاريخ ١- ١٥ المية  ـس مية  بقيمة  سـعودي لایر  مليون  ٢٬٨٠٠٫٠ بقيمة(صـكوًكا)   إـس  ١  قدرها اـس
  السـعودية البنوك بين  السـائدة الفائدة  ألسـعار  وفقًا عائًدا  الصـكوك  إصـدار  يحمل .عالوة  أو  خصـم بدون منها  لكل  سـعودي  لایر مليون

  اـستحقاقها  بتاريخ  األـسمية بالقيمة  الـصكوك  اـسترداد  ـسيتم .ـسنوية  نـصف  دفعات على  يـستحق  ـسلفًا  محدد ربح  هامش زائًدا")  ـسايبور("
  .٢٠٢٨ يونيو ١٤ في

 
  بإصـــدار)  ون أنفســـتمنت  آند مانيجمنت  أكواباور، قامت المجموعة (من خالل إحدى شـــركاتها التابعة، وهي شـــركة  ٢٠١٧مايو   في ٢- ١٥

ً  ٪٥٫٩٥  قدره  بمعدل ثابتة  عمولة  الـسندات  هذه  تحمل .أمريكي  دوالر مليون  ٨١٤٫٠  قدره  أـصلي  مبلغ  بإجمالي  ـسندات   وتـستحق ـسنويا
 أن على، ٢٠٢١ يونيو من  بداية ـسنوية  نـصف  أقـساط على  الـسداد  يـستحق  للـسندات  األـصلي لغالمب  إن .ـسنوي  نـصف  أـساس على  الـسداد

  المحاـسبة يتم التي  فيها المـستثمر  الـشركات بعض من  النقدية بالتدفقات  مـضمونة  الـسندات إن .٢٠٣٩ ديـسمبر  في  األخير  القـسط  يـستحق
ً  عنها باور بإعادة شــراء ســندات بشــكل جزئي بقيمة   أكواقامت   العام،  خالل .للمجموعة التابعة  والشــركات الملكية  حقوق  لطريقة  وفقا

 ٧٤٫٨  قدره  مكســـب بإثبات  المجموعة  قامت  مليون لایر ســـعودي) بعد الخصـــم.  ١٫٥٠٢٫٧مليون دوالر أمريكي (ما يعادل    ٤٠٠٫٧
عودي  لایر مليون راء إعادة من  ـس بية  الحصـة من  صـافي  وهو  الـش ندات بإصـدار  يتعلق فيما  المطفأة  غير المعاملة  تكلفة  في  النـس  تم .الـس

  ).١-٢٨ إيضاح(انظر  األخرى اإليرادات ضمن المكسب عرض
 

ليميتد") بإصدار سندات بإجمالي مبلغ  مانيجمينتكابيتال   أكواباور، قامت المجموعة (من خالل شركة تابعة "شركة  ٢٠٢١عام   خالل ٣- ١٥
ندات  تحمل مليون دوالر أمريكي.  ١٦٦٫٢أـصلي قدره   نوًيا،٪  ٣٫٧  قدرها  فائدة  الـس   نـصف  أقـساط  على  الـسداد المبلغ  أـصل  ويـستحق  ـس

 قائم تـسهيل  تمويل  إلعادة  الـسندات  إـصدار تم .٢٠٤٤ مايو ٢٧ بتاريخ  األخير  القـسط  ويـستحق، ٢٠٢١ مايو ٣١ من اعتباًرا تبدأ  ـسنوية
  ").الثانية("الشعيبة  المياه لتنمية الثانية الشعيبة مشروع وهي للمجموعة، بالكامل المملوكة التابعة الشركات إلحدى األجل طويل

 
بـشركات المـشاريع مـضمونة بـشكل رئيـسي بالموجودات األـساـسية لـشركات المـشاريع المعنية، فيما عدا القروض    الخاـصة  القروض إن ٤- ١٥

عودي كما في    ٢٬٩٤١٫٣التي تتضـمن حق الرجوع على المجموعة وقدرها   مبر   ٣١مليون لایر ـس مبر   ٣١(  ٢٠٢٢ديـس  :٢٠٢١ديـس
  ).سعودي لایر مليون  ٢٬٤٧٩٫٣

 
ــنة  خالل ٥- ١٥ ــمبر ٣١  في المنتهية  الس ــركة  أنهت،  ٢٠٢٢  ديس  تم .الديون  تمويل إعادة  من الثانية  المرحلة  والكهرباء للمياه  العربية رابغ  ش

  :التالي النحو على شريحتين على الجديدة التسهيالت على الحصول تم .سعودي لایر مليون ٢٫٢٣١٫٢ بمبلغ جديد تسهيل سحب
 

 أساس  على  يسدد  سعودي،  لایر  مليون ٤٦٨٫٧ يعادل  بما أمريكي  دوالر  مليون  ١٢٥٫٠ بقيمة -   األول  الجزء  - التجاري   القرض  
  و ٪. ٤ هو للقرض الثابت المعدل  .٢٠٣٤ يونيو في  األخير  القسط  سداد مع ٢٠٢٢ يونيو من اعتباًرا سنوي   نصف

 
 أساس   على  يسدد  سعودي،  لایر  مليون  ١٫٧٦٢٫٥  يعادل  بما   أمريكي  دوالر  مليون  ٤٧٠  بقيمة  -  الثاني  الجزء  -  التجاري  القرض  

  ؛٪٤ القرض على الثابت المعدل  .٢٠٣٤ يونيو في  األخير  القسط  سداد مع ٢٠٢٢ يونيو من اعتباًرا سنوي   نصف
 

  .  ٢٠٢١ديسمبر  ٣٠مليون لایر سعودي في   ٣٬٠٠٠٬٠  بقيمة ُمجمع تسهيل مع الدين تمويل  إعادة من األولى  المرحلة  استُكملت
  

مليون   ٢٣٦٫٢٥االنتهاء من إعادة التمويل بنجاح، تكون شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء قد دفعت رسوًما لمرة واحدة قدرها  عند
  الدفعة تصنيف  تم  .والمياه  الطاقة شراء اتفاقية  لشروط وفقًاهو المساهم باألغلبية،  الذي  العميل /  المشترية الجهة إلى لایر سعودي 

  . والكهرباء  الماء شراء  التفاقية المتبقي المدى  على إطفاءها وسيتم) ٩(إيضاح  آخر  كأصل
 

 يعادل  بما  ُعماني  لایر  مليون  ٢٤٫١  البالغة  الرئيسية  ديونها  هيكلة  إعادة  بركاء  أنهت،  ٢٠٢٢  ديسمبر  ٣١  في  المنتهية  السنة  خالل ٦- ١٥
  ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠  من  اعتباًرا  سارية  سنوية  نصف  أقساط  على القرض  سداد  سيتم المعدلة،  للشروط  وفقًا   . سعودي  لایر  مليون  ٢٣٦٫٢

  ١٠٣٫٩  يعادل  بما  عماني  لایر  مليون  ١٠٫٦  بقيمة  واحدة   دفعة  المبلغ  سداد  مع  ٢٠٢٤  ديسمبر  ٣١  في  مستحق  أخير  قسط  سداد  مع
  ٪.٥٫٥ يبلغ فعلي  سنوي فائدة  معدل القرض يحمل . االستحقاق عند  سعودي لایر مليون
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 (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

  

٦١  

  للموظفين   الخدمة نهاية  منافع  التزامات  -١٦
 

  نهاية الخدمة) (غير الممول):  منافع( الموظفين منافع التزام  بحركة بيان يلي فيما  ١-١٦
 

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١ 
   

  ١٧٨٬٩٦٤  ١٩٦٬٠٢٥  السنة  بداية في  الرصيد
  ٤٠٬٨٢٠   ٣٥٬٦٢٩  الخسارة أو  الربح في   مقيدللسنة ُ محمل
   ١٨٬١٧٧  ) ٥٬٧٩٦(  إعادة قياس التزامات المنافع المحددة (مثبتة في الدخل الشامل اآلخر)  خسارة 

  -  ) ٥٬١٩٦(  فقدان السيطرة على شركة تابعة/ عمليات تجميع األعمال  عندتم التوقف عن إثباتها  بنود
   )٤١٬٩٣٦(  ) ٢٩٬٨٧٤(  السنة  خالل   مدفوع

  ١٩٦٬٠٢٥  ١٩٠٬٧٨٨  السنة  نهاية في  الرصيد
 

  : الخسارة  أو الربح على  المحمل للموظفين الخدمة نهاية منافع  مصروف تفاصيل يلي فيما  ٢-١٦
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
   

  ٣٬٣١٣  ٣٬٢٤٨   عمولة تكلفة
   ٣٧٬٥٠٧  ٣٢٬٣٨١  حالية   خدمة تكلفة

   ٤٠٬٨٢٠  ٣٥٬٦٢٩  اإلجمالي 
 

  الرئيسية المستخدمة:  االكتواريةيلي بيان االفتراضات  فيما  ٣-١٦
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
   

  ٪٥٫٥ - ٪٢٫٥٠  ٪ ٤٫٠٥   الخصم معدل
  ٪١٠ - ٪١٫٤٥  ٪ ٧٫٣٥ -  ٪ ٤٫٣٠  الزيادات 

    العمل  ترك معدل
  ٪ ٢٢٫٥-٪٤  ٪ ٢٢٫٥-٪٤  سنة  ٢٠ عمر حتى
  ٪١٨٫٨ - ٪٤  ٪ ١٨٫٨ -  ٪٤  سنة   ٢٥ إلى ٢١ عمر من
  ٪١٥ - ٪٤  ٪ ١٥ -  ٪٤  سنة   ٣٠ إلى ٢٦ عمر من
  ٪٧٫٥ - ٪٣  ٪٧٫٥ -  ٪٣  سنة   ٥٠ إلى ٣١ عمر من

  ٪٣٫٨ - ٪١  ٪٣٫٨ -  ٪١  سنة  ٥١ عمر من أكبر
 

  الحساسية  تحليل  ٤-١٦
  (النقص)   الزيادة  ) أساس (نقطة  التغير  
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١  
    

   )١١٬٧٥٧(  ) ٤٬٢١٣(  ١٠٠+   الخصم معدل
 - ١٣٬٦٩٥  ٤٬٥٢٣  ١٠٠   
    

   ١٤٬٢٧٩  ٥٬١٠٠  ١٠٠+  الزيادات 
 - ١٢٬٤٧٩(  ) ٤٬٨٤٢(  ١٠٠(   

 
  المؤجلة  اإليرادات   - ١٧

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح 
    

  ٢٨٩٬١٥٣  ٢٠٨٬٥٢١    يناير ١في   كما الرصيد
  ٢٤٥٬٣٢٢  ٢٥٦٬٩٩٠   السنة  خالل مؤجل 
  ) ٣٢٥٬٩٥٤(  ) ١٦٠٬٤٨٧( ١-١٧   السنة خالل  مثبت

  ٢٠٨٬٥٢١  ٣٠٥٬٠٢٤    ديسمبر ٣١ في  كما الرصيد
 ً   ) ١٥٤٬١٩٠(  ) ٢١٤٬٣٧٣(  ١٨  المتداول  الجزء :  ناقصا

  ٥٤٬٣٣١  ٩٠٬٦٥١   السنة  نهاية في  المتداول  غير  الجزء
 

  التزامات تأديةاثبات اإليرادات فقط عند  سيتمأساسي دفعة مقدمة مستلمة بموجب عقد صيانة طويل األجل.  بشكلاإليرادات المؤجلة  تمثل
 المحطة.   انقطاع الصيانة خالل  خدمة المتبقية وفقاً للعقد، أي تقديم   األداء

    االفتتاح ايرادات منمليون لایر سعودي)   ٢٢٥٬٨: ٢٠٢١مليون لایر سعودي ( ١٥٤٬٢ بقيمة مثبتة إيرادات يتضمن البند هذا  ١-١٧ 
   المؤجلة.



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

  

٦٢  

  األخرى   المالية والمطلوبات  الدفع  مستحقة والمبالغ  الدائنون   -  ١٨
 
  في  كما  إيضاح 

  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١
 في  كما

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
    

  ١٬٥٧٠٬٧٠٤  ١٬٤٦٥٬٤٩٧  ١-١٨  دائنون
  ٩٩٢٬٧٣١  ٧١٠٬٨٧٢   أخرى   ومطلوبات   الدفع مستحقة  مصاريف

  ٢٣٥٬٦٧٧  ٢٧٩٬٢٤٨   الدفع  مستحقة ومنافع  رواتب
  ٣٧١٬٩٠٥  ٢٦١٬٣٨٧  ٢-١٨  الدفع  مستحقة واألقساط التأمين إعادة مطلوبات 
  ١٥٤٬١٩٠  ٢١٤٬٣٧٣  ١٧  مؤجلة  إيرادات
  ١٠٢٬٨٥٣  ٧٧٬٨٥٣   الدفع  مستحقة مضافة  قيمة ضريبة

  ٣٢٬٦٦٩  ٣١٬٣٧١   وقروض  ضمان  خطابات  على مستحقة مالية أعباء
  ٦٬٧٦٦  ٧٬١٦٠   إيجار  عقود  التزامات
  ١٢٨٬٣٥٩  ١٬٣٥٢  ٤-٢٣  أخرى  مالية مطلوبات 
  ١٬٣٠٥  ١٬٠٨٧   الدفع  مستحقة  أرباح توزيعات

  ٨٢٢  ١٬٠٤٧    أخرى
  ٣٬٥٩٧٬٩٨١  ٣٬٠٥١٬٢٤٧  
 

قدره    يتضمن  ١-١٨ مبلغ  الدائنين  (  ٣٠٦٫٩رصيد    حساب   بشـأن )  سعودي  لایر  مليون  ٣٠٦٫٩:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي 
  ). المشترية (الجهة   للكهرباء الوطنية للشركة  فورية   ترتيبات بموجب الوقود  تكاليف تمت .للمورد  المستحقة  الوقود مصاريف

 
  الشركة   من  كل  في  حصص  األردنية  الحكومة  تمتلك .األردنية  الحكومة  من   مضمونة  للكهرباء  الوطنية  بالشركة  المتعلقة  الدفعات   إن

  ). ٢-١١(إيضاح  للكهرباء  الوطنية والشركة  الكهرباء لتوليد المركزية
 

التامين  باور  أكوا (  بالكامل  مملوكة  تابعة  لشركة  الدفع   مستحقة   واألقساط   التأمين  إعادة  التزامات   الرصيد  يمثل ٢-١٨ )  المحدودة  إلعادة 
ً   المدفوعة   المصاريف  بند  ضمن   مدرجة   العالقة   ذات   المدينة  التأمين  ذمم   إن  .للمجموعة  - ١١(إيضاح    اآلخرين   والمدينين  والتأمين  مقدما

٣ .(  

 
  قصيرة األجل  التمويل  تسهيالت  - ١٩

 
 وقدرها  المالي  التقرير  بتاريخ  قائمة   وهي   التابعة   الشركات  قبل   من  وسحبها  عليها  الحصول  تم  التي   العامل  المال   رأس  تسهيالت  البند  هذا  يمثل

٪ ١٫٥:  ٢٠٢١٪ (٨٫٧٥  - ٪  ١٫١٥  بين  متغير  فائدة  معدل   التسهيالت   تحمل  ).سعودي  لایر   مليون  ١٨٦٫٤ :٢٠٢١(  سعودي   لایر   مليون  ٢٧٥٫١
  . سنوًيا ٪) ٦٫٥ -

 
  والضريبة  الزكاة   - ٢٠

 
   الخسارة أو الربح   في المثبتة  المبالغ  ١-٢٠

 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح 
    

  ١٣١٬٩٣١  ١٢٢٬٣٦٤  ٣-٢٠ و ٢-٢٠  وضريبة  زكاة

  )٤٨٬٨٠٨(  ١١٠٬٥١٠  ٤-٢٠   (دائنة)  /*  مؤجلة ضريبة  ُمحمل

  ٨٣٬١٢٣  ٢٣٢٬٨٧٤   وضريبة  زكاة  ُمحمل

 ً   )٣٬٠١٣(  -  ٣٣  المتوقفة   العمليات من  ضريبة  محمل :ناقصا

  ٨٠٬١١٠  ٢٣٢٬٨٧٤    الخسارة أو الربح في  ظاهرة   وضريبة زكاة  محمل
 
  المحتفظ  بالموجودات  المرتبط االئتمان أو المؤجلة  الضريبة  مصروفات  ٤-٢٠ اإليضاح في عنها المفصح المؤجلة الضريبة رسوم تشمل  ال *  

  .للبيع بها
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٦٣  

  (تتمة)   والضريبة الزكاة   - ٢٠
 

  الهامة  والضريبية  الزكوية الربوط   ٢-٢٠
 

  الشركة 
 العربية  المملكة  في  مختلطة  كمنشأة  الزكاة  عن  الشركة  محاسبة  يتم،  ٢٠١٤ سبتمبر  ١٧  بتاريخ  الشركة  في  الدولية  التمويل  مؤسسة  الستثمار  نظراً 

 المساهم   حصة  من  زاد   مما  سعودي،  مساهم  إلى  حصتها  ببيع  الدولية   التمويل  مؤسسة  قامت،  ٢٠٢٠  عام  خالل .٢٠١٤  من  اعتباراً   السعودية
  نظام   بموجب   بواجبها  االلتزام  في   الشركة  استمرت  والضريبية،  الزكوية   اإلقرارات   تقديم  لغرض  ذلك،  ومع .٪١٠٠  إلى   الشركة   في   السعودي 

  . فقط للزكاة  الشركة خضعت، ٢٠٢٢و ٢٠٢١ للسنتين بالنسبة .٢٠٢٠ لعام مختلطة  كمنشأة الزكاة
 

والضريبة    الزكويالشركة وضعها    أنهت .٢٠٢١  حتى  السنوات   كافة  عن   والضريبية  الزكوية  إقراراتها  بتقديم  الشركة  قامت  الزكاة  هيئة  مع 
  .٢٠٢١حتى  ٢٠١٩لألعوام  ربوط تقم الهيئة بعد بإجراء   لم .٢٠١٨والجمارك حتى سنة 

 
  بروجكتس  أكواباور

السنوات حتى عام    بروجكتس   أكواباورشركة    قامت  لكافة  الزكوية والضريبية  إقراراتها  الضريبي    قامت .٢٠٢١بتقديم  بإنهاء موقفها  الشركة 
  مطالبة   يتضمن  ٢٠١٨  لعام   الهيئة   من  ربًطا   العربية   والطاقة   المياه  أعمال  شركة  استلمت ،  ٢٠٢٠  عام   خالل  .٢٠١٤لدى الهيئة حتى عام    والزكوي 

  . سعودي لایر  مليون ١٫٣ بمبلغ المعدل الزكاة التزام بإنهاء الشركة قامت  .سعودي لایر  مليون ٣١ قدرها إضافية  بزكاة
 

  إضافية   بزكاة  المطالبة  تتضمن  ٢٠١٧  حتى   ٢٠١٥  للسنوات  الهيئة  من  ربًطا   العربية  والطاقة   المياه  أعمال  شركة   استلمت،  ٢٠٢١  أبريل   خالل
  في   الفصل  ولجنة  الضريبية  للجان  العامة  األمانة  أمام  اعتراًضا  العربية  والطاقة   المياه  أعمال  شركة  قدمت.   سعودي  لایر  مليون  ٣٩٫٧  قدرها

  لایر  مليون   ١١٫٣  إلى   االلتزام   وخفضت   الشركة   لصالح   جزئًيا  حكمها   اللجنة   أصدرت ،  ٢٠٢٢  عام   خالل  .الضريبية  والمنازعات   المخالفات 
  . اللجنة من  بعد االعتراض في  النظر  يتم لم  الهيئة قرار اللجنة أمام األمانة. تاستأنف الحق، وقت  في  .سعودي 

 
  ("نوماك")  السعودية  نوماك
 زكويينالسنوات السابقة، استلمت الشركة ربطين    خالل .٢٠٢١  حتى  السنوات  كافة  عن  الزكوية   إقراراتها  بتقديم  السعودية   نوماك  شركة   قامت

وأصدرت اللجنة حكًما   ٢٠١٢حتى    ٢٠٠٨إغالق الربوط للسنوات من    تم .٢٠١٦حتى    ٢٠١٣، و٢٠١٢حتى    ٢٠٠٨من الهيئة من السنوات  
ن لایر سعودي، ومع ذلك، فإن مليو  ٤٫٥، أدى قرار اللجنة إلى خفض التزام الزكاة بمبلغ  ٢٠١٦إلى    ٢٠١٣بالنسبة للسنوات     . الشركة  صالحل

  نوماك بصدد تقديم طلب إعادة نظر ضد القرار الصادر عن اللجنة. 
 

 ("رابغ")  والكهرباء  للمياه العربية رابغ شركة 
 والضريبة   الزكاة   هيئة  أصدرت .٢٠٢١  عام  حتى  السنوات   لكافة  والضريبية  الزكوية  إقراراتها  بتقديم  والكهرباء  للمياه  العربية  رابغ  شركة  قامت

  في  بما  سعودي   لایر  مليون  ١٠٫٧  قدرها  إضافية  استقطاع   وضريبة  وزكاة  بضريبة  فيها   مطالبة   ٢٠١٣  حتى  ٢٠٠٧  لألعوام   الربوط   والجمارك
  المخالفات  في   الفصل   ولجنة  الضريبية  للجان   العامة  األمانة  أمام  اعتراًضا  والكهرباء   للمياه  العربية  رابغ  شركة   قدمت .تأخير   غرامات  ذلك

 ١٫٨٥  إلى  االلتزام   وخفضت   والكهرباء  للمياه  العربية  رابغ   شركة  لصالح   جزئًيا  حكمها  اللجنة  أصدرت ،  ٢٠٢١  عام  خالل  .الضريبية  والمنازعات
   .اللجنة من بعد االعتراض  في  النظر يتم لم .األمانة  أمام اللجنة قرار   الهيئة استأنف الحق، وقت  في  . سعودي لایر مليون

 
  سعودي   لایر  مليون   ٤٧  قدرها  إضافية   وزكوية   ضريبية  بالتزامات  فيه   تطالب  ٢٠١٧  لعام  وضريبيًا  زكوًيا   ربًطا  الهيئة  أصدرت ،  ٢٠١٨  عام  خالل 

  غرامات  ذلك  في  بما  سعودي  لایر  مليون  ٢٫٥  بقيمة  االلتزام  لتخفيض   معدل  ربًطا   الهيئة  رفعت   الحق،  وقتٍ   في .التأخير   غرامات  ذلك  في  بما
  االعتراض قيد النظر حالًيا من قبل األمانة العامة للجان الضريبية   إن .التأخير

 
  لایر   مليون  ٢٠  قدرها  تأخير  وغرامات  إضافية  وزكوية   ضريبية  بالتزامات  فيه  تطالب  ٢٠١٥  لعام  ربًطا  الهيئة   أصدرت،  ٢٠٢١  عام  خالل

  والمنازعات   المخالفات  في  الفصل  ولجنة  الضريبية  للجان  العامة  األمانة  لدى  اعتراًضا  والكهرباء   للمياه  العربية  رابغ  شركة   قدمت .سعودي 
إلى  ٢٠٢٢عام    خالل  .الضريبية االلتزام  الشركة وخفضت  جزئًيا لصالح  اللجنة حكمها  بما    ٠٫٥٦٤، أصدرت  ذلك   في مليون لایر سعودي، 
  االعتراض  في   النظر  يتم  لم .والمنازعات  للمخالفات  االستئنافية  اللجنة  أمام  اللجنة  حكم  على  الشركة  اعترضت  الحق،  وقت   وفي .تأخيرال  غرامات

  . اللجنة  من بعد
 

 ذلك   في   بما  سعودي  لایر  مليون  ٢٣٫٦  قدرها  إضافية  وزكوية  ضريبية  بالتزامات  فيه  تطالب  ٢٠١٦  لعام  ربًطا  الهيئة  أصدرت،  ٢٠٢٢  عام  خالل
  والمنازعات   المخالفات  في   الفصل   ولجنة  الضريبية   للجان   العامة   األمانة   لدى  اعتراًضا  والكهرباء   للمياه  العربية  رابغ  شركة   قدمت  .التأخير  غرامات

  . الضريبية للجان العامة  األمانة  قبل  من حالًيا  النظر قيد االعتراض  إن .الضريبية
   



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

  

٦٤  

  (تتمة)   والضريبة الزكاة   - ٢٠
 

  (تتمة)   الهامة والضريبية  الزكوية الربوط    ٢-٢٠
 

  ("بركاء")  جي  او ايه  اس والطاقة  للمياه بركاء شركة 
  
   دون امور قائمة مع هيئة الضريبة أو المحاكم التجارية.  ٢٠٠٩استكمال الربط حتى السنة الضريبية  تم

 
، أصدرت الهيئة الضريبية في سنة  ٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٦الحقا لقرار المحكمة العليا عن السنوات الضريبية من  -٢٠١٢-٢٠١٠الضريبية  السنوات
لبيان التأثير الناتج عن القرار وطالبت بضريبة بمبلغ   ٢٠١٢إلى    ٢٠١٠من نظام ضريبة الدخل للسنوات    ١٤٨أوامر ربط وفقا للمادة    ٢٠١٩

، أصدرت المحكمة  ٢٠١٩سنة  في  بركاء بتسوية المطالبة الضريبية.  قامت . ٢٠١٢و ٢٠١١اني عن السنوات الضريبية لایر عم ٢٬٢٠٤٬٦٢٤
وسمحت ترحيل غير محدد للخسائر   ٢٠٠٠/  ٥٤العليا قراراً بقضية لشركة طاقة أخرى (معفاة من ضريبة الدخل بموجب نفس المرسوم الملكي  

بركاء أن قرار المحكمة العليا الصادر في قضية شركة الطاقة تلك يخضع لنفس المرسوم    تعتقد اإلعفاء.    الضريبية التي تم تكبدها خالل فترة
للنظام ويجب تطبيقه في قضيتها أيضاً.   الذي يعكس التفسير الصحيح والنهائي  لدى لجنة مظالم ضريبة الدخل    قدمت  الملكي  بركاء اعتراضاً 

لضريبية المتكبدة خالل فترة اإلعفاء (خمس سنوات) من تاريخ العمليات التجارية ب) عكس قيد الضريبة للمطالبة أ) ترحيل غير محدد للخسائر ا
يزال حكم اللجنة قيد االنتظار.                                                                          ال  . ٢٠١٢و ٢٠١١اإلضافية التي تم تحصيلها عن السنوات الضريبية 

 
 قدرها  إضافية  ضريبة  بسداد  المطالبة  يتضمن   ٢٠١٣  بعام  يتعلق  ضريبي  ربط  أمر  بركاء  استلمت،  ٢٠١٩  نهاية  في  -٢٠١٣  الضريبية  السنة

تم رفض    مع طلب الحفاظ على المطالبة الضريبية الصادرة من أجل التعليق لكن  ٢٠٢٠بركاء اعتراضاً في فبراير    قدمت .عماني  لایر  ٣٧٢٫٧١٦
استأنفت بركاء    كما قامت بركاء بتسوية هذه المطالبة قبل تقديم استئناف على رفض االعتراض.    بالتالي، االعتراض من قبل الهيئة الضريبية.  

سنة    الل خ ). ٢٠١٢ -  ٢٠١٠بناء على نفس أسس مطالبة الخسائر الضريبية المتكبدة خالل فترة اإلعفاء (الرجوع إلى السنوات الضريبية أعاله 
طالبت    عليه، وقامت بتصحيح األمور التي أبرزتها بركاء بنية حسنة.  ٢٠١٣، قامت الهيئة الضريبية بإعادة تقييم اإلقرار الضريبي لسنة ٢٠٢١

ض الذي  لتعديل الربط، تم رفض االعترا  ونظراً  لایر عماني وقامت بركاء بسداده.    ١٬٢٨٦٬٦٩٦الهيئة الضريبية بالتزام ضريبة إضافي بمبلغ  
لایر عماني   ٤١٥٬٨٤٩بركاء التزام ضريبة إضافي بمبلغ    دفعت وتم تقديم اعتراض معدل على نفس األسس.    ٢٠٢٠تقدمت به بركاء في سنة  

                                                                                                                              .                                ٢٠٢٢مارس   ٢٢وقدمت خطاب تظلم إلى لجنة المظالم الضريبية في  ٢٠٢٢مارس   ١٥في  ٢٠١٣عن السنة الضريبية 
 
 

ديسمبر    -٢٠١٦  -   ٢٠١٤الضريبية    السنوات الضريبية  ٢٠٢٠في  السنوات  عن  ربط  اوامر  الضريبية  الهيئة   ٢٠١٦إلى    ٢٠١٤، أصدرت 
بركاء بتكوين مخصص لهذا االلتزام في قوائمها   قامت  .  ٢٠٢١لایر عماني وقامت بركاء بسداده خالل سنة    ٢٬٦٠٨٬٦١٨وأصدرت مطالبة بمبلغ  

رة من االخصائي الضريبي لها، قدمت اعتراضاً على نفس األسس تطالب بخسائر ضريبية تكبدتها خالل فترة االعفاء  على االستشا  وبناء المالية.  
   أعاله).  ٢٠١٢-٢٠١٠(الرجوع إلى السنوات الضريبية 

 
وطالبت    ٢٠٢٠ى  إل  ٢٠١٧، أصدرت الهيئة الضريبية أوامر ربط عن السنوات الضريبية  ٢٠٢٢في ديسمبر    -   ٢٠٢٠-٢٠١٧الضريبية    السنوات 

  قدمت  بركاء بتكوين مخصص لهذا االلتزام في قوائمها المالية.  قامت . ٢٠٢٣يناير  ٢٥ويستحق السداد من قبل بركاء قبل  ٧٬٠٤٥٬٦١٦بمبلغ 
السنوات الضريبية   إلى  (الرجوع  تكبدتها خالل فترة اإلعفاء  بخسائر ضريبية  بناء على نفس األسس وطالبت  اعتراضاً   ٢٠١٢-٢٠١٠بركاء 

  لایر عماني مقابل مخصص سنوات سابقة.   ٧٬٠٤٥٬٦١٦أعاله).   الحقا لنهاية السنة، دفعت الشركة مبلغ 
 

  وبانتظار إغالق الربط القائم.   ٢٠٢١قدمت بركاء رداً على الربط عن السنة الضريبية  -٢٠٢١الضريبية  السنة
 

  أخرى 
المجموعة مسائل    لدى .معقدة  ضريبية  أنظمة  مع  العالم  حول  متعددة  دول  في  للضرائب  المجموعة  تخضع  الجنسيات،  متعددة  عملياتها  خالل  من

  كافٍ   مخصٍص   بتكوين  الشركة   قامت   اإلدارة،   تقديرات   أفضل  على  بناءً  الضريبية في مختلف الدول التي تعمل فيها.   بالربوطقيد النظر تتعلق  
   .مالئًما ذلك كان حيثما  الضريبية، الربوط  لجميع

 
اتحادي رقم  ٢٠٢٢ديسمبر    ٩  في المرسوم بقانون  بشأن فرض الضرائب على الشركات    ٢٠٢٢لعام    ٤٧، أصدرت وزارة المالية اإلماراتية 

المتحدة (النظام) في دولة اإلمارات العربية  القانون) لسن نظام ضريبة الشركات الفيدرالي  الشركات أو  .   والشركات التجارية (قانون ضرائب 
   .٢٠٢٣يونيو  ١التي تبدأ في أو بعد  المحاسبيةيسري نظام ضريبة الشركات الفيدرالي على الفترات 

   
  معدل   تطبيق   سيتم .الفيدرالي  الشركات   ضريبة   لنظام   وفقًا٪  ٩  لنسبة  المتحدة  العربية  اإلمارات   دولة  في التجارية  الشركات  ستخضع  عام،  وبشكل

درهم   ٣٧٥٬٠٠٠  يكون  أن  المتوقع(من    الوزراء  مجلس   قرار  بموجب  تحديده  يتم  معينًا  حًدا  يتجاوز  ال  الذي  للضريبة  الخاضع  الدخل  على٪  ٠
ء منها بعد إماراتي بناًء على المعلومات الصادرة عن وزارة المالية).   باإلضافة إلى ذلك، هناك العديد من القرارات األخرى التي لم يتم االنتها

في انتظار مثل    لذلك، ء والتي تعتبر مهمة من أجل تحديد الكيانات لوضعها الضريبي والدخل الخاضع للضريبة. بموجب قرار من مجلس الوزرا
، اعتبرت المجموعة أن القانون لم يتم سنه بشكل جوهري من معيار المحاسبة    ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١هذه القرارات المهمة من مجلس الوزراء كما في  

.   تواصل المجموعة مراقبة توقيت إصدار قرارات مجلس الوزراء الحاسمة  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١خل كما في  منظور ضرائب الد   - )  ١٢الدولي (
   ضرائب الدخل. -  ١٢هذه لتحديد وضعها الضريبي وتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 
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٦٥  

ارات  تعمل المجموعة حالًيا على تقييم التأثير المحتمل على القوائم المالية الموحدة، من منظور الضرائب الحالية والمؤجلة، بمجرد إصدار قر 
  مجلس الوزراء الهامة. 

 
  للسنة  والضريبة   الزكاة  مخصص  ٣-٢٠

 
  : يلي  كما للسنة والضريبة الزكاة  مخصص  في  الحركة كانت

 
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
   

  ٢٧٦٬٥١٧  ٢١٥٬٥٠٢   يناير ١ في  الرصيد
  ١١٨٬٥٣٢  ١٢٢٬٣٦٤  الحالية   للسنة المحمل
  ١٣٬٣٩٩  -  السنة السابقة  لربوط  المحمل

  ) ١٩٢٬٩٤٦(  ) ١٠١٬٠٨٠(  مدفوعة  مبالغ

  ٢١٥٬٥٠٢  ٢٣٦٬٧٨٦  السنة  نهاية في  الرصيد
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٦٦  

  (تتمة)   والضريبة الزكاة   - ٢٠
 

  المؤجلة  الضريبة  أرصدة  في  الحركة –  المؤجلة الضريبة   ٤-٢٠
 

  : التالية  بالبنود الموحدة المالية  القوائم في/ (المحملة)   المستردة المؤجلة  والضريبة المؤجلة الضريبة مطلوبات/  موجودات  تتعلق
  
  ديسمبر ٣١ في كما  
 

  الرصيد صافي
  يناير  ١ في

 في المثبت
 أو الربح

  **الخسارة

 الدخل في المثبت
  بما اآلخر الشامل

  فروقات ذلك في
  الرصيد صافي  العمالت ترجمة

 موجودات
  مؤجلة  ضريبة

 ضريبة مطلوبات
  مؤجلة

٢٠٢٢        

  ) ٤٥٦٬٨٥٣(  -  ) ٤٥٦٬٨٥٣(  -  ) ١٨٥٬٩٩٣(   )٢٧٠٬٨٦٠(  ومعدات  وآالت ممتلكات

  -  ٣٤٧٬٩١٧  ٣٤٧٬٩١٧  -  ٦٩٬٢٢٦  ٢٧٨٬٦٩١  *مستخدمة غير ضريبية خسائر

  )١٨٬٩٤٧(  -  )١٨٬٩٤٧(  )١٥٬٨٢١(  -   )٣٬١٢٦(  للمشتقات  العادلة  القيمة

  -  ٣٬٧٠٩  ٣٬٧٠٩  -  )٢٬٢٣٨(  ٥٬٩٤٧  للموظفين الخدمة  نهاية منافع  التزام

  -  ٢٩٬٨٥٢  ٢٩٬٨٥٢  )١٢٬٥٩١(  ٨٬٤٩٥  ٣٣٬٩٤٨  وأخرى  ومخصصات مستحقات

 ٤٧٥٬٨٠٠(  ٣٨١٬٤٧٨  )٩٤٬٣٢٢(  )٢٨٬٤١٢(  ) ١١٠٬٥١٠(  ٤٤٬٦٠٠ (  

  ٢٦١٬٥٢٣  ) ٢٦١٬٥٢٣(      موجودات ومطلوبات ضريبة مؤجلة  مقاصة

  ) ٢١٤٬٢٧٧(  ١١٩٬٩٥٥      مؤجلة  ضريبة(مطلوبات)  /موجودات  صافي

٢٠٢١        

   )٢٧٠٬٨٦٠(  -  ) ٢٧٠٬٨٦٠(  -  ) ٣٧٬٩١٧(  ) ٢٣٢٬٩٤٣(  ومعدات  وآالت ممتلكات

  -  ٢٧٨٬٦٩١  ٢٧٨٬٦٩١  -  ٨٠٬٣٨٩  ١٩٨٬٣٠٢  *مستخدمة غير ضريبية خسائر

   )٣٬١٢٦(  -  ) ٣٬١٢٦(  ) ١١٬٠٤٩(  -   ٧٬٩٢٣  للمشتقات  العادلة  القيمة

  -  ٥٬٩٤٧  ٥٬٩٤٧  -  ) ٤١(   ٥٬٩٨٨  للموظفين الخدمة  نهاية منافع  التزام

  -  ٣٣٬٩٤٨  ٣٣٬٩٤٨  ) ٢٬٩٤٦(  ٦٬٣٧٧   ٣٠٬٥١٧  وأخرى  ومخصصات مستحقات

 ٢٧٣٬٩٨٦(   ٣١٨٬٥٨٦  ٤٤٬٦٠٠  ) ١٣٬٩٩٥(  ٤٨٬٨٠٨  ٩٬٧٨٧(   

  ١٥٣٬٥٨٢  ) ١٥٣٬٥٨٢(      مؤجلة ضريبة ومطلوبات موجودات مقاصة

  ) ١٢٠٬٤٠٤(  ١٦٥٬٠٠٤      مؤجلة  ضريبة(مطلوبات)  /موجودات  صافي

       
  األرباح   مقابل   تحقيقه   يمكن  الذي   الضريبي   االستهالك  حدود   في   فقط   المستخدمة  غير  الضريبية  الخسائر  على  المؤجلة   الضريبة  بأصل  االعتراف  يتم  *  

  . محددة غير لفترة للضريبة  الخاضعة المستقبلية
 

  ١٦١٫١األثر الناتج عن الحركات في أسعار تحويل العمالت األجنبية وقدرها    ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١مصروف الضريبة المؤجلة للسنة المنتهية في    يتضمن  **  
 ).سعودي لایر مليون ٣٬٧: عكس قيد/مصروف قدره ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي (
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٦٧  

  التدفقات النقدية   مخاطروتغطية  المشتقات   - ٢١
 

 ً أسعار العموالت على القروض التي يتم الحصول عليها من  مخاطر عة تغطية ألحكام اتفاقيات التسهيالت، يتعين على بعض الشركات المستثمر فها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية والشركات التاب  طبقا
أسعار العموالت و/أو    مخاطرللعمالت األجنبية وذلك لتقليل    تعرضاتهاهذه الشركات المستثمر فها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية والشركات التابعة األدوات المالية المشتقة لتغطية    تستخدم بلهم.ق

 التدفقات النقدية الفعلية، بعد الشراء، ضمن حقوق الملكية.  مخاطر إثبات حصة المجموعة في تغيرات احتياطيات تغطية    يتم غطية مخاطر التدفقات النقدية".مخاطر أسعار العمالت األجنبية المؤهلة لتخصيصها كـ "أدوات ت 
  .معامالتها لها  تتعرض التي المخاطر  بعض  إلدارة  اآلجلة األجنبي الصرف عقود المجموعة تستخدم كما

 
ً   عنها   المحاسبة  يتمفها    مستثمر  شركات   في آخرين    بمساهمينإلى ذلك، وبموجب اتفاقية مبرمة مع المساهمين، يوجد لدى المجموعة خيارات بيع وشراء بشأن ملكية أسهم خاصة    إضافة أو    الملكية  حقوق  لطريقة   وفقا

  . الخسارة  أو الربح في  المثبتة العادلة القيمة في  التغيرات مع  كمشتقات هاقياس يتم .شركات تابعة
 

ً   أدناه   الجدول  يوضح المبالغ اإلسمية إلى حجم المعامالت القائمة بتاريخ   تشير .لها   التابعة  والشركات   بالشركة   الخاصة   لها  العادلة   والقيمة  األسمية،  والمبالغ  التجارية   والمشتقات  التغطية  وأدوات   المغطاة،   بالبنود   ملخصا
  السوق ومخاطر االئتمان.  مخاطرالمالي، وال تعتبر مؤشراً على  التقرير

 
  السلبية  العادلة  القيمة   اإليجابية  العادلة  القيمة   اإلسمية  المبالغ  
 

 
  ديسمبر ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبر ٣١

٢٠٢١  
  ديسمبر ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبر ٣١

٢٠٢١  
  ديسمبر ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبر ٣١

٢٠٢١  
        المخاطر  تغطية أدوات   المغطاة  البنود

   )٤٠١٬٦٧٢(  ) ١٬٦٦٩(  ٤٥٬٥٤٠  ١٬٠٣٠٬٦٦٨  ٦٬٥٧٩٬٧٨٣  ٨٬٧٦٧٬٧٥٢  عموالت  أسعار  مقايضات  عائمة  بعمولة قروض  على مدفوعة عموالت
   )٥٬٢٧٦(  -  -  -   ٣٢٬١٩٠  -  آجلة   أجنبي صرف عقود   كبير بشكل  حدوثها يتوقع معامالت

    ٤٠٦٬٩٤٨(   ) ١٬٦٦٩(  ٤٥٬٥٤٠  ١٬٠٣٠٬٦٦٨ (  

   )٤٤٬٠٥٨(  -   -  ١٠٦٬١٣١     المتداول   الجزء :ناقًصا 

   )٣٦٢٬٨٩٠(  ) ١٬٦٦٩(  ٤٥٬٥٤٠  ٩٢٤٬٥٣٧     المتداول  غير الجزء
 

ً   القليلة  التغيرات  إن .القيمة   في  جداً   قليلة  وتقلبات  المالي  الرفع  من  عالية   درجة  األدوات  هذه  تتطلب .للقيمة  تحويل  عدم  أو  قليل  تحويل  مع  للوعود  المشترك  التبادل  فقط  نشأتها  عند  الغالب،  في  المشتقات،  تتطلب   في   نسبيا
ً  تأثيراً  لها يكون أن يمكن المشتقات  بعقد المتعلق  السعر قيمة   . بالمجموعة الملكية حقوق  أو  الدخل  على هاما



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

  

٦٨  

  وأرصدتها   العالقة  ذات الجهات  مع  المعامالت  - ٢٢
 

ً   العالقة  ذات  الجهات  مع  المعامالت  إجراء  يتم يلي    فيما .الضرورة   عند  اإلدارة  مجلس  من  والمعتمدة  مشتركة  بصورة  عليها  المتفق  للشروط  وفقا
  المالي:  التقريربيان بالمعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة الهامة بتاريخ 

 
  في  المنتهية للسنة  العالقة  طبيعة  إيضاح   البنود 

   ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
      :* المعامالت
   ٢٬٠٦١٬٧٨٥  ٢٬٠٧٣٬٢٩٨  منتسبة جهات /    مشتركة مشاريع   اإليرادات 

  ١٣٢٬٦٧٦  ١٥٧٬٢٥٧   مشتركة مشاريع   أخرى  عمليات دخل 
   ٥٤٬٧٥٤  ١٤٠٬٧٦١  مشتركة  مشاريع   تمويل  إيرادات

   ٥٥٬٩٧٩  ٥٠٬٢٩٥  منتسبة  جهات /    مشتركة مشاريع   ٣١  عالقة  ذات جهات من قرض   على مالية أعباء
  أعضاء مكافأة ذلك  في  بما اإلدارة  موظفي  كبار تعويضات
  ١٦٥٬٢٤٦   ٧٠٬٠٩٦  -   ** اإلدارة مجلس 

 
في إيضاح    الخاصة بالمجوعة  الملكية  حقوق   لطريقة  وفقاً   عنها  المحاسبة  يتم  التي  فيها  المستثمر  الشركات* تم اإلفصاح عن المعامالت األخرى مع  

)١-٧ (  
 

على أساس األسهم ومخصص خطة الحوافز طويلة األجل لكبار موظفي اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة للسنة    الدفع  معامالت** يشمل ذلك  
  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في 

 
  في  كما  العالقة  طبيعة  إيضاح  
  ديسمبر ٣١   

٢٠٢٢  
 ديسمبر ٣١

٢٠٢١  
      العالقة  ذات الجهات من المستحقة المبالغ
      :متداولة
  ١٦٦٬٨٥٩  ٢٠٨٬١٩٠  مشترك  مشروع  (أ)  الكهرباء  إلنتاج هجر  شركة
  ١٠٩٬٢٨٢  ١٥٥٬٧٩٧  مشترك  مشروع  (أ)  الكهرباء إلنتاج المرجان شركة
  -  ٤٦٬٠٦٠  مشترك  مشروع  (د)    سردارياباور  أكوا شركة

  ٧٤٬٧٦٦  ٤٦٬٩٨٠  مشترك  مشروع  (أ)  األولى  المرحلة – للطاقة الحسيان
  ٦١٬٦٩٥  ٤٩٬٩١٠  مشترك  مشروع  (أ)  والصيانة للتشغيل ظفار شركة
  ٤٥٬٠٢٦  ٢٤٬٩٢٢  مشترك  مشروع  (أ)  والكهرباء  للمياه الشعيبة شركة

  ٣٩٬٨٧٣  ٣٤٬٦٧٢  مشترك  مشروع  (هـ)  سوالر تي بي بي ردستونسوالر ريزيرف  أكواباور
  ٣٥٬٢٦٧  ٩٬٧٩٨  مشترك  مشروع  (ز)  و(أ)   تيكاريت في  ساناي يونيتمفي   ايسلتميجوس  أكوا

  ٣٢٬٦٨٨  ١٥٬٩٧٠  مشترك  مشروع  (أ)  المياه لتحلية نقاء محطة
  ٢٨٬٧٠٩  ٣٥٬٦٤٢  مشترك  مشروع  (أ)   للكهرباء رابغ شركة
  ٢٧٬٠٠١  -  مشترك  مشروع  (أ)  )٣٣(إيضاح  والكهرباء للمياه الشقيق شركة
  -  ٢٥٬٠٨٨  مشترك  مشروع  (أ)  الصيانة لخدمات الشقيق شركة

  ٢٦٬٩٥٢  ٨٬١٨٢  مشترك  مشروع  (أ)  .ايه اس  رينيوابلزبي سي  يو
  ٢٣٬٢٣٧  ٢٨٬٩٦٨  مشترك  مشروع  (و)  وانتاج الطاقة للتغويزجازان   شركة

  ١٥٬٠٥٤  ١٥٠٬١٠٦  مشترك  مشروع  (أ)  األولى  المرحلة – للطاقة نور
  ١٤٬٠٤٨  ١٧٬١١٢  مشترك  مشروع  (أ)  سي  أوه أيه إس - للتوليد الظهيرة شركة
  ١١٬٣٦٣  ١٣٬٠٤٦  مشترك  مشروع  (أ)   الشعيبة توسعة مشروع  شركة
  ٨٬٦٠٤  ٢١٬٩٧٥  مشترك  مشروع   (أ)  ليمتد بالنتسي أس بي باور  بوكبورتباور سول أفريقيا  أكوا شركة

  ٨٬٠٢٢  ٨٬٢٦٤  مشترك  مشروع  (أ)  باور الواحة الثالثة  أكوا
  ٤٬٨٧٠  ١٤٬٦٣٦  مشترك  مشروع  (أ)  إس أيه أوه سي   -للتوليد  شيناس  شركة
  ٣٬٠٥٥  ٢٤٬١٦٦  مشترك  مشروع  (أ)  للطاقة وتحلية المياه هايا  شركة
  -  ٦٬٢٢٧  مشترك  مشروع  (د)  هايدروجينجرين  نيوم شركة
  ٣٬٢٠٠  ١٬٦٥٧  مشترك  مشروع  (هـ)و(د)   سي  أوه أيه إس - للتوليد الظهيرة شمس  شركة

  ٣٩٥  ٨٣٦  مشترك  مشروع  (د)  والكهرباء للمياه الماليزية السعودية الشركة
  ٢٠٤  ٢٤٥  مشترك  مشروع  (أ)  الشمسية  الطاقة لمشاريع الريشة
  ٤٠٬٤٨٦  ٣٦٬٦٧١  مشترك  مشروع   أخرى  عالقة ذات جهات

  
 ٧٨٠٬٦٥٦  ٩٨٥٬١٢٠  

   



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

  

٦٩  

  (تتمة)  وأرصدتها   العالقة  ذات الجهات  مع  المعامالت  -  ٢٢
 
  في  كما  العالقة  طبيعة  إيضاح  
  ديسمبر ٣١   

٢٠٢٢  
 ديسمبر ٣١

٢٠٢١  
      العالقة ذات جهات  إلى المستحقة المبالغ

      : متداولة  غير
  ٧٦٠٬٨٧٣  -  مشترك مشروع  (ب)   المحدودة  باور للطاقة المتجددة القابضة أكوا شركة 
  ٧٠٧٬٤١٠  ٧٣٨٬٨٠٨  المساهمين حقوق   (ط)   مقفلة  مساهمة شركة  -  القابضة والكهرباء المياه شركة 

  ١٢٦٬٥٦٩  ١٢٤٬٠٧٩  -  (ج)   تابعة  شركات في  األقلية   مساهمي من قروض 
   ١٬٥٩٤٬٨٥٢  ٨٦٢٬٨٨٧  

        متداولة 
  ١٧٬٩٥٣  ١٦٬١٩٩  مشترك مشروع  (ح)   (بي تي واي) ليمتد  هولدينجزأفريقيا  باور اكوا شركة 
  ٤٤٬٧٤٦  ٢١٬٤٧٦  مشترك مشروع  (ي)   تيكاريت في  ساناي يونيتمفي  ايسلتمي إليكتريكجوس  أكوا

  -  ١٨٬٢٨٩  مشترك مشروع   المحدودة  القابضة المتجددة للطاقة باور أكوا شركة 
  ٢٠٬٧٨٦  ٣٢٬٦٣٩  مشتركة  مشاريع   أخرى 

   ٨٣٬٤٨٥  ٨٨٬٦٠٣  
       وارصدة لدى البنوك    نقد

  ١٬٦٨٢  ١١٬٠٦٨ منتسبة   جهة  األهلي السعودي   البنك
         

           وتعهدات محتملة  التزامات 
  ٨١٨٬٦٦٤  ٦٦٦٬٦٠٢  منتسبة  جهة   السعودي  األهلي البنك

 
("نوماك")    القابضة  األولى  الوطنية  الشركة   إلى  العالقة   ذات  الجهات  من  المستحقة   المبالغ  على  رئيسي   بشكل  األرصدة  هذه  تشتمل  ) أ(

  بعض   في . والصيانة  التشغيل  عقود  بموجب  العالقة  ذات  الجهات  إلى  المقدمة  والصيانة  التشغيل  خدمات  مقابل)  لها  التابعة(والشركات  
   .لسدادها  محدد تاريخ يوجد ال  التي العالقة ذات  الجهات إلى  مقدًما المدفوعة  الدفعات على أيًضا  األرصدة   هذه تشتمل الحاالت،

 
للطاقة المتجددة القابضة المحدودة اتفاقية قرض قابل للتحويل، بموجبها تم إقراض المبالغ   باور  أكوا، أبرمت شركة  ٢٠١٨عام    خالل  ) ب (

  إقراض   اتفاقية   خالل  من  وذلك  للشركة،  بالكامل  مملوكة   تابعة  شركة  سيرفيسيز،جلوبال    باور  أكواالمسحوبة بموجب تلك االتفاقية إلى  
  حمل  . سيرفيسيزجلوبال    باور  أكوا مليون لایر سعودي إلى شركة    ١٫٣٦١٫٢مبلغ  تقديم    تم ("االتفاقية").   المجموعة   في  المساهمين  بين

مليون لایر سعودي كمقابل مبيعات    ٦٠٠٫٤تحويل جزء من القرض بمبلغ    تم سنويًا.  ٪٣٫٦٧  بمقدارفعلي    عمولة  معدلب هذا القرض  
، ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١السنة المنتهية في    خالل للطاقة المتجددة القابضة المحدودة.    باور  أكوا٪ من ملكية المجموعة في شركة  ٤٩مقابل بيع  

   .المحدودة   القابضة  المتجددة  للطاقة  باور  أكوامل إلى شركة  السداد المبكر لرصيد القرض بالكا  سيرفيسيزجلوبال    باور  أكوااختارت شركة  
 
  : يلي ما ذلك  ويشمل  ) ج(

 مليون لایر سعودي    ٤٠٫٧للطاقة المتجددة المحدودة بمبلغ    إفمستحق الدفع للمساهمين غير المسيطرين في شركة ايه سي    قرض
ً  ٪٥٫٧٥ قدرها  عمولة وتحمل، ٢٠٢٤  عام في  السداد  القروض  تستحق ).سعودي  لایر مليون ٤١٫٤ :٢٠٢١(    .سنويا

  ٨٥٫٢ :٢٠٢١(  سعودي   لایر   مليون  ٨٣٫٣  بمبلغ  الشمسية   للطاقة  قطر   شركة   في   المسيطرين  غير  للمساهمين  الدفع   مستحق   قرض 
  سنوياً. ٪١٫٣قدرها + اليبور، وتحمل عمولة وفقًا لسعر  ٢٠٢٤القروض السداد في عام  تستحق ).سعودي لایر مليون

 
  . عمولة أي  تحمل  وال  لسدادها محدد  تاريخ يوجد وال عالقة ذات  جهات   إلى مقدمة  دفعة  الرصيد يمثل  ) د(
 
ً   عنها  المحاسبة   يتم  التي  فيها  المستثمر  الشركة   عن  نيابة  المتكبدة  التكاليف   واسترداد   التطوير   أتعاب  لقاء  مستحق   مبلغ  البند  هذا  يمثل  ) ه(   وفقا

  . الملكية حقوق  لطريقة 
 
  قرض   حساب  على  الملكية  حقوق  لطريقة  وفقًا  عنها  المحاسبة  يتم  التي  فيها  المستثمر  الشركة   من  القبض  المستحقة   الفوائد  الرصيد  يمثل  ) و(

  عنها   المحاسبة  يتم  التي   فيها  مستثمر  شركات   ضمن  ومصنف   المشروع،  في   األجل   طويلة   حصص   عن  عبارة  هو   المساهم   قرض .المساهم
 ً    .الملكية حقوق  لطريقة  وفقا

 
هذا البند مبلغ مستحق إلى الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك) لقاء خدمات تشغيل وصيانة تم تقديمها إلى    يمثل  ) ز(

مليون لایر    ٥٬١، عكست المجموعة خسارة انخفاض في القيمة قدرها  ٢٠٢٢  عام  خالل  التشغيل والصيانة.  لعقود شركة المشروع وفقًا  
  يمثل  مليون لایر سعودي) عند استرداد جزئي للرصيد.    ٤٫٩  بقيمة   : عكس قيد٢٠٢١(  ٢٠٢٠سعودي والتي تم االعتراف بها في عام  

   .٢٠٢٢ عام  خالل المقدمة  والصيانة  التشغيل بخدمات المتعلقة  المدينة الذمم ٢٠٢٢ ديسمبر  ٣١ في  كما الرصيد
 
ً  عنها المحاسبة  يتم فيها  مستثمر شركة إلى  الدفع مستحقة  المبالغ البند هذا يمثل  ) ح(   .مشاريع تطوير تكلفة في  كما الملكية  حقوق  لطريقة وفقا



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

  

٧٠  

  (تتمة)  وأرصدتها   العالقة  ذات الجهات  مع  المعامالت  -  ٢٢
 

  توزيعات   من  جزء   تحويل  تم . سعودي  لایر  مليون  ٢٫٧٠١  بقيمة  واحدة  لمرة   أرباح   توزيعات  عن  المجموعة  أعلنت،  ٢٠٢٠  عام  خالل   ) ط (
  ٩٠١٫٠  قدره   عمولة   بدون  األجل   طويل   قرض   إلى ("المساهم")،    السعودي   العامة   االستثمارات   لصندوق   والمستحق   المعلنة،   األرباح
  للمساهم،   التابعة  الشركة   عن  نيابة  القرض،  هذا  تعديل  يمكن .المساهم  لهذا   بالكامل  مملوكة   تابعة  شركة  خالل  من  سعودي   لایر  مليون
  بحلول   تسويته   أو   القرض   سداد  سيتم .معينة  شروط  على   بناءً   الشركة،  بها  تقوم   التي  المتجددة   المشاريع  في   المستقبلية   االستثمارات   مقابل

  الحالية   بالقيمة  القرض   هذا  المجموعة  سجلت .الطرفين  قبل  من  متبادل   بشكل  التسوية  أو  السداد   فترة  تمديد  يتم  لم  ما  ٢٠٣٠  ديسمبر  ٣١
  بين   الفرق  إثبات   تم .مماثلة   طبيعة  ذات  األجل   طويلة  القروض  على  ينطبق   مناسب   معدل   باستخدام   مخصومة  المتوقعة   النقدية   للتسديدات

  تمويل  أعباء  إطفاء  تم  ٢٠٢٢ عام  وخالل  .اإلصدار  عالوة  ضمن  المساهم من أخرى  كمساهمة  المخصومة  وقيمته  للقرض  االسمية  القيمة
  . القائم القرض  رصيد  بشأن) سعودي لایر مليون ٢٩٫٤: ٢٠٢١(   سعودي  لایر مليون ٣١٫٤ قدرها

 
ً   عنها  المحاسبة  يتم  التي  فيها  المستثمر  الشركة   من  المستلمة  المقدمة  الدفعة  البند  هذا  يمثل  ) ي(   خدمات  حساب  على  الملكية  حقوق لطريقة  وفقا

   .التالية شهًرا  عشر  االثني خالل  الخارجي المورد  إلى  دفعه وسيتم .تقديمها يتم التي والصيانة  التشغيل

 
  األخرى   المطلوبات    -٢٣

 
  : يلي ما على ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ في  كما الموحدة المالي  المركز قائمة  في عنها المصرح  األخرى المطلوبات تشتمل

 
   في  كما  إيضاح  

  ديسمبر ٣١
٢٠٢٢  

   في كما
 ديسمبر ٣١

٢٠٢١  
    

  ٢١٧٬٠٧٦  ٢٢٨٬١٢٧  ١-٢٣  السيطرة  فقدان عند بها التعهد  تم مالية مطلوبات 
  ١٩٤٬٣٢٠  ٢٢٧٬٠٦٦  ٢-٢٣  موجودات  بإزالة متعلقة التزامات
  ١١٤٬٦٤٧  ١٢٧٬١٤٣   األجل  طويلة   غيار قطع باتفاقية  متعلقة التزامات

  ٦٠٬٩٩٥  ٩١٬٨٠٩  ٣-٢٣   األجل  طويلة   حوافز برامج
  ٤٣٬٠٤٤  ٨٠٬٠١٢  ٤-٢٣  الفحم  بشأن مشتقة  مطلوبات 
  ٣٨٬٩٩١  ٦٣٬١٥٣   إيجار  عقود  التزامات
  ٥٬١٧٥  ٢٬٧٦٠  ٥-٢٣  البيع خيارات

 
 ٦٧٤٬٢٤٨  ٨٢٠٬٠٧٠  

 
  ). ٥-١-٧(إيضاح  ٢٠١٨ عام  خالل تابعة شركة  في  السيطرة فقدان  عند بهاتم التعهد  التيهذا البند المطلوبات المالية  يمثل   ١-٢٣

 
  : الموجودات إزالة  التزامات حركة يلي فيما   ٢-٢٣

 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
   

  ١٣٠٬٤٦٤  ١٩٤٬٣٢٠  السنة  بداية في  الرصيد
  ٥٥٬٨٧٥  ٢٥٬٩٧٣  السنة  خالل  مثبت

  ٧٬٩٨١  ٦٬٧٧٣   العمولة  في  الزيادة

  ١٩٤٬٣٢٠  ٢٢٧٬٠٦٦  السنة  نهاية في  الرصيد
 

 برنامج  يغطي  .اإلدارة  أفراد  لبعض  منحها   تم  والتي   األجل،   طويل  نقدية  حوافز   برنامج  على   اإلدارة  مجلس   وافق ،  ٢٠٢١  سنة   خالل    ٣-٢٣
 .سنوات  ثالث  منها  كل  منفصلة  أداء  فترات   ثالث  من  ويتألف،  ٢٠٢٠  يناير  ١  من  اعتباًرا  إجماالً   سنوات  تسع  فترة  األجل   طويل  الحوافز

  إثبات  تم  وعليه،  .األداء  شروط  لتحقيق   تخضع  أداء  فترة   كل   نهاية   في   األجل   طويل  الحوافز  لبرنامج  وفقًا  النقدية   المكافآت  منح  سيتم
  لایر سعودي ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.  نمليو ٦٠٫٩: ٢٠٢١(  سعودي  لایر مليون ٣٠٫٨ قدره  مخصص 

 
  من   المملوكة   المستقلة   الطاقة   توليد  بمحطة   يتعلق  فيما   خارجي،   مورد   مع ")  ثانوية ("اتفاقية    الفحم   توريد  اتفاقية   بإبرام  المجموعة   قامت    ٤-٢٣

ً   عنها  المحاسبة  يتم  فيها  مستثمر  شركة  قبل   بين   الفائض  قبول  أو  الفرق  بتغطية   المجموعة  التزمت  حيث  الملكية،  حقوق   لطريقة  وفقا
  بين  فرق  ألي  بالنسبة  االتفاقية،  وبموجب  .المستقلة   الطاقة   توليد  محطة   عمليات  فترة   خالل   الفحم  مورد   مع  عليهما  المتفق  السعرين
  بشأن  عليها المتفق  الفحم  لمورد الفعلية  األسعار  من  بدالً  الفحم  توريد اتفاقية  بموجب  المرجعي  السعر(أي  عليهما متفق  سعرين معدالت 

  الفحم،  أسعار  مؤشرات  إلى  الرجوعب   مالفح  سعر  تحديد  يتم الفرق عند شراء الفحم.  أو استالم  بدفع  ملزمة  المجموعة  تكون)،  الفحم  توريد
("المشتق")    مضمنة   سلع   مقايضة  على  اإلضافية   االتفاقية   تحتوي  وبالتالي، .وآسيا  أوروبا  في   الفحم  لتجارة  سوقي  كمرجع   تعمل  والتي
    . العادلة  بالقيمة وإدراجها  فصلها يجب  والتي
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٧١  

  (تتمة)  األخرى   المطلوبات  -  ٢٣
 

مليون لایر    ٨٠٫٠مليون لایر سعودي (مطلوبات غير متداولة قدرها    ٨١٫٤التزام قدره    المجموعة ، سجلت  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١في    كما
 لایر  مليون  ١٧١٫٤ :٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي) في قائمة المركز المالي الموحدة (  ١٫٤  قدرهاسعودي ومطلوبات متداولة  

 ). سعودي   لایر  مليون  ١٢٨٫٤  قدرها  متداولة  ومطلوبات   سعودي   لایر   مليون  ٤٣٫٠  قدرها  متداولة   غير  كمطلوبات   مصنف  سعودي 
 ١٠٤٫٦  قدرها  للمشتقات   العادلة  القيمة  في   التغير  عن  بمكاس  بإثبات  المجموعة   قامت،  ٢٠٢٢  ديسمبر  ٣١  في  المنتهية  السنة   خالل
  . األخرى  اإليرادات  ضمن) شيء ال: ٢٠٢١ ديسمبر ٣١(  سعودي لایر مليون

 
  القوائم   على  الفعلي   التأثير  سيكون  .الرئيسية  االفتراضات   في   المستقلة   للتغيرات   نتيجة   للمطلوبات   العادلة   القيمة   على   التأثير  يلي  فيما

  . المختلفة للمتغيرات التراكمي التأثير هو المالية
 

٢٠٢٢  
  مليون لایر سعودي  ١١٫٢) / سعودي مليون لایر  ١١٫٢(   الفحم استهالك كمية  في تغيير ٪١٠ - +/
  مليون لایر سعودي  ١١٫٢) / سعودي مليون لایر  ١١٫٢(  الفحم  سعر  في تغيير ٪١٠ - +/
  مليون لایر سعودي)  ٥٫٥ ) /سعودي مليون لایر  ٥٫٥(  الخصم  معدل  في التغير أساس  نقطة ٥٠ بواقع  - +/

٢٠٢١  
  مليون لایر سعودي  ١٩٫٧) / سعودي مليون لایر  ١٩٫٧(   الفحم استهالك كمية  في تغيير ٪١٠ - +/
  مليون لایر سعودي  ١٩٫٧) / سعودي مليون لایر  ١٩٫٧(  الفحم  سعر  في تغيير ٪١٠ - +/
  مليون لایر سعودي  ٢٫٤ ) /سعودي مليون لایر  ٢٫٤(  الخصم  معدل  في التغير أساس  نقطة ٥٠ بواقع  - +/

 
  المسيطرة   غير   الملكية  حقوق   قبل   من  المملوكة  األسهم  بشأن  المجموعة  قبل   من  المكتتبة  البيع  بخيارات  المتعلق   االلتزام  البند  هذا  يمثل   ٥-٢٣

  المبلغ  وتسجيل  مالية،  كمطلوبات  األصل  في  الملكية  حقوق  أدوات  لشراء  التعاقدي  االلتزام  إثبات  تم . الموحدة   التابعة  الشركات  إحدى  في
  سعودي   لایر  مليون  ٢٧٫٢  قدره   بمبلغ  المستردة   للقيمة  الحالية   بالقيمة   الموحدة   المالي   المركز  قائمة  في  الملكية   حقوق   ضمن   المقابل

   ).٢-١٣(إيضاح 

  
  اإليرادات   - ٢٤

 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح 
      مقدمة خدمات    

  ١٬٧١٤٬١٤٥  ١٬٩٢٢٬٤٠٩    وصيانة تشغيل
  ٦٥٣٬٤٧٨  ٨٠٣٬٨٦٥   وإنشاءات   تطوير إدارة خدمات
  ١٧٬٤٦٤  ٢٢٤  ١-٢٤  أخرى 

      كهرباء بيع    
  ١٬٠٣٦٬٢٤٨  ٨٠٤٬٥٦٢   السعة  رسوم
  ٣٩٣٬١٦٥  ٢٦٣٬٠٤٦   الطاقة  إنتاج
  ٣١٣٬١١٠  ١٣٧٬٩٤٧  ١-٨  تمويلي إيجار  عقد دخل 

     مياه  بيع    
  ٩٧١٬٤٥٣  ٩٤٥٬٤٨٩  ٢-٢٤  السعة  رسوم
  ١٣٦٬٣٣٠  ٢٩٢٬٩٤٣  ٢-٢٤  المياه إنتاج
  -  ١٠٥٬٤٤٥  ١-٨  تمويلي إيجار  عقد دخل 

 
 ٥٬٢٣٥٬٣٩٣  ٥٬٢٧٥٬٩٣٠  

   .لإليرادات الجغرافي التوزيع على  لالطالع ٣٥ االيضاح انظر
  

  ). المقّيد التأمين شركة(المحدودة  باور إلعادة التأمين أكواهذا البند صافي دخل تعهد التأمين من أعمال إعادة التأمين في  يمثل    ١-٢٤
 

  ). سعودي لایر مليون ٣٩٥٫٩ :٢٠٢١(  السنة خالل   سعودي لایر مليون ٣٩٩٫٧ بمبلغ البخار بيع إيرادات  تشمل    ٢-٢٤
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٧٢  

  التشغيلية  التكاليف   - ٢٥
 

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح  
  ٦٢٧٬٦٢٧  ٧٧٣٬٢٤٧   المحطة   تشغيل  وتكلفة  المباشرة المواد  تكلفة    

  ٥٧٩٬٤٥٧  ٤٣١٬٣٦٧  ٣-٥  استهالك
  ٣١٣٬٩٣٠  ٣٥٠٬١٦٤   فنية  وأتعاب  تشغيل تكاليف
  ٥٣٥٬٥٧٨  ٥٤٢٬٦٢٦   موظفين  تكاليف
  ١٣٦٬٢٤٧  ٨٩٬٦٦٠   والوقود  الطبيعي الغاز تكاليف
  ٨٥٬٩٤٦  ٨٨٬١٧١   مباشرة التأمين تكاليف

  -  ١٥٬٦٠٤  أضرار  تعويضات مصروف
  ١٠٤٬٨٩٢  ١١٩٬٧٤٣   أخرى  مباشرة تكاليف

 
 ٢٬٣٨٣٬٦٧٧  ٢٬٤١٠٬٥٨٢  

 
  واإلدارية  العمومية  المصاريف   - ٢٦

 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح  
  ٥٢٠٬٨٧٤  ٥٧٨٬٧٦٠   أخرى  موظفين ومنافع  رواتب    

  ١٤١٬٤٤٢  ١٥١٬٠٩٣   ومهنية  قانونية أتعاب
  ٥٢٬٧٣٦  ٧٨٬٣٤٢ ١-٢٦  ومشطوبات   مخصصات

  ١٤٬٥٠١  ٣٩٬٩٤٧    سفر   مصاريف
  ٦٠٬٩٩٥  ٣٠٬٨١٤  ٣-٢٣   األجل طويلة  الحوافز برنامج مخصص 
  ٢٨٬٦١٨  ٢١٬٤١٥  ٣-٥  استهالك  مصروف
  ١٤٬٦٠١  ١٦٬٦٥٣   واشتراكات  اتصاالت  مصاريف
  ١١٬٨٩٣  ١٥٬٣٥٩   عامة  ومنافع  إيجار مصاريف

  ١٢٬٨٥١  ١٣٬٠٣٥  ٢-٦  ملموسة  غير موجودات  إطفاء
  ١١٬٣٥٣  ١١٬٠٢٠   اإلدارة  مجلس أعضاء  مكافأة
  ١٬٢٦١  ١٠٬٩٥٤   عامة  عالقات  تكلفة

  ٤٬٩٣١  ٢٬٣٠٩   وصيانة  إصالح  مصاريف
  ٤٨٬٨١٦  ٦٠٬٧٦٦   أخرى 

  ٩٢٤٬٨٧٢  ١٬٠٣٠٬٤٦٧  
 

  مخصص انخفاض القيمة المحمل للسنة فيما يتعلق بما يلي:  ات المشطوب والمخصصات   تشمل   ١-٢٦
    مليون لایر سعودي)؛   ١٤٬٤: ٢٠٢١مليون لایر سعودي ( ٥٦٬٧ بمبلغ عالقة ذات   جهاتذمم مدينة تجارية وأرصدة  
 و  ، )سعودي لایر مليون ٢٩٫٩ :٢٠٢١(  سعودي لایر  مليون ٨٫١ بقيمة مخزون 
 مليون لایر سعودي).   ٨٬٤: ٢٠٢١(مليون لایر سعودي  ١٣٬٥أخرى بمبلغ  موجودات  

 
  األخرى   العمليات دخل     -٢٧

 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح  
  ١٣٢٬٦٧٦  ١٥٧٬٢٥٧ ١-٢٧  المجموعة  خدمات    

  ٥٤٬٧٥٤  ١٤٠٬٧٦١   مساهم قروض  من تمويل دخل 
  -  ٢٢١٬٧٣٠  ٢-٢٧  أضرار وتأمين مستردة    تعويضات

  ١٨٧٬٤٣٠  ٥١٩٬٧٤٨  
 

إضافي   دعم واستشاري اإلدارة  إلى مليون لایر سعودي)  ١٣٢٬٧: ٢٠٢١مليون لایر سعودي ( ١٥٧٬٣المجموعة بمبلغ  خدمات تعود    ١-٢٧
  عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية.   المحاسبة يتمشركات مستثمر فيها  إلىمقدم 

 مليون   ١٧٧٫٨  بمبلغ  األعمال   انقطاع   عن  المستردة   والتأمين  والبناء  والمشتريات  الهندسة   مقاولي   من   األضرار   تعويضات   البند  هذا   يتضمن  ٢-٢٧
  . المغرب  في  للمجموعة  التابعة الشركات  ببعض يتعلق فيما  سعودي لایر مليون ٤٣٫٩و  سعودي لایر
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٧٣  

  صافي  األخرى، اإليرادات   - ٢٨
 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح  
  -  ١١٣٬٢١٣  ١-٢٨  التحوط  أدوات  وإنهاء  تمويل وتسهيالت  األجل  طويل   لتمويل  مبكرة بتسوية متعلقة  ايرادات    

   ١٧٬٥٨٤  ١١٨٬٣٩١   ودائع  عن محقق دخل 
  -  ١٠٤٬٥٧١   مشتقة  ألداةمن تغير في القيمة العادلة   مكاسب

  -  ٣٢٬٩٣٠   المخزون بيع
  )٧٬٧٤٧(  ٢٣٬٢٧٨   / (خسائر) استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات    مكاسب
  ٦٬٠٧٥   ٢٬٤١٥   الخيارات  قياس  إعادة  مكاسب

   ٢١٬٩٦٩  ٢٣   مسترد  تأمين
   ٣٬٦٧٣  -   أخرى 

  ٤١٬٥٥٤  ٣٩٤٬٨٢١  
 

مليون لایر سعودي    ٧٤٫٨البالغة    ون  أنفستمنت  آند  مانيجمنت  أكواباورهذا البند الدخل المتعلق بالتسوية المبكرة لسندات شركة    يتضمن    ١-٢٨
) وإعادة تدوير احتياطيات التحوط، عند إنهاء بعض عقود التحوط (فيما يتعلق ببعض الشركات التابعة للمجموعة  ٢-١٥(راجع إيضاح  

  مليون لایر سعودي.  ٣٨٫٤والمستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية) بمبلغ 

 
  صافي   األخرى، والمصاريف  القيمة  في االنخفاض  خسارة  - ٢٩

   
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح  
  ٦٠٬٠٢٤  ١٢١٬٥٩٥  ١-٢٩  قيمة انخفاض   خسارة     

  -  ١١١٬٥٣٢  ٢-٢٩  مورد وتسوية قانونية /تحكيم   مطالبة
  ١٦٬٤٥٨  ١٨٬٣٨٣  ٣-٢٩  للشركة  االجتماعية المسؤولية 
  ٢٨٠٬٠٠٠  -  ٤-٢٩  األسهم  أساس  على دفع معامالت  مصاريف

 
 

٣٥٦٬٤٨٢  ٢٥١٬٥١٠  
  

   القيمة  في االنخفاض  خسارة    ١-٢٩
 

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح  
  -  ١٢١٬٥٩٥  ٥  والمعدات  واآلالت   الممتلكاتانخفاض في قيمة  خسارة     

  ٦٠٬٠٢٤  -  ١-٦  الشهرة  قيمة   في  انخفاض خسارة 

 
 ٦٠٬٠٢٤  ١٢١٬٥٩٥  

 
  النحو   على  للمجموعة  التابعة   بالشركات  الخاصة   والمعدات  واآلالت  للممتلكات  الدفترية  القيمة  في   باالنخفاض  القيمة   في   االنخفاض   خسارة   تتعلق  

   :التالي
 

  :بركاء
باور بركاء اس ايه او جي ("بركاء") لمحطات تحلية المياه بالتناضح العكسي واتفاقية شراء    أكوااتفاقية شراء المياه والطاقة القائمة لشركة    انتهت

، عملت اإلدارة على تمديد اتفاقية  ٢٠٢٢فبراير  ٢على التوالي. في  ٢٠٢٢فبراير  ٨و ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المياه والطاقة (المحطة الرئيسية) في 
  جوهري   تطور   أي  هنالك  يكن  لم  ذلك،  مع ر الالحقة مع خيار تمديد لمدة تسعة أشهر إضافية.  الشه  ٢٣  لفترة  شراء المياه والطاقة (المحطات)

    ).الرئيسية (المحطة   والطاقة المياه  شراء  اتفاقية على
  

  بموجب  القيمة انخفاض تقييم إجراء تم ُعمان، في  اإليجابي غير الفوري والسوق)  الرئيسية(المحطة   والمياه الطاقة شراء  اتفاقية  تجديد لعدم نظًرا
  افتراضات   تأكيد  إلعادة  خارجية  جهة  من   بخبير  االستعانة  تمت  األغراض،  لهذه . لالسترداد  القابل  المبلغ  لتقييم  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير
  . للمحطة لالسترداد القابلة القيمة  لتقييم الخبراء تقرير في الماضي العام  فيها النظر  تم التي  التعرفة

 
:  ٢٠٢١(  الحالي   العام   في   سعودي   لایر  مليون  ١٢١٬٦تقييم المبلغ القابل لالسترداد على أنه أقل من القيمة الدفترية لألصل وتم تسجيل انخفاض قدره    تم
  للتدفقات   ةالحالي   القيمة   تقدير  عند)  ٪٧٫٥٧:  ٢٠٢١(  ٪٩٫٢١  قدره   الضريبة   قبل   لما  خصم  معدل   استخدام   تم  وقد  ).القيمة  في   انخفاض  تسجيل  يتم  لم

  . سعودي لایر  مليون ١٩٬٩٪ إلى زيادة القيمة الدفترية عن قيمتها القابلة لالسترداد بمبلغ ١التغيير في معدل الخصم بنسبة  سيؤدي  .المستقبلية النقدية
 

، نجحت إدارة شركة بركاء في إعادة هيكلة ديونها ٢٠٢٢أيًضا في فبراير    مدتها  انتهت  التيالعام، وعلى أساس تجديد تمديد اتفاقية شراء المياه    خالل
    .الكبيرة
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٧٤  

  (تتمة)  صافي   األخرى، والمصاريف  القيمة  في االنخفاض  خسارة  - ٢٩
 

وتسويات الموردين على حساب إلغاء    والتسويات  والتحكيممصاريف تتعلق بالمطالبات القانونية المحتملة،    /مخصصات    البندهذا    يشمل    ٢-٢٩
  المشتريات.  

 
  في   بما  البلدان  مختلف  في)  سعودي  لایر  مليون  ١٦٫٥:  ٢٠٢١(  سعودي  لایر  مليون  ١٨٫٤  بمبلغ  المجموعة  ساهمت،  ٢٠٢٢  عام  خالل    ٣-٢٩

  . الصلة  ذات  التحتية  والبنية التعليم لدعم أساسي  بشكل  السعودية العربية  المملكة ذلك
 

المؤهلين   للموظفين")  البرنامج("  النقدية  والمنافع  األسهم  من  يتألف  حوافز  برنامج  على  اإلدارة  مجلس  وافق،  ٢٠٢١  مارس  ٣٠  بتاريخ     ٤-٢٩
األخرى. األداء  مراعاة شروط  مع  المالية  السوق  في  للشركة  الناجح  اإلدراج  عند  الدفع    وافق ،  ٢٠٢١  يونيو  ١٣  وبتاريخ تستحق 

 ").المنح("تاريخ    ٢٠٢١  سبتمبر  ٢٨  في   المؤهلين  للموظفين  مزاياه  ومنح  البرنامج  منح  تم .البرنامج  على   الشركة  في   المساهمون
ل  وبالتالي، العربية  ووفقًا  المملكة  المعتمدة في  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  بإثبات مصروف    السعودية، متطلبات  المجموعة  قامت 

  . المنح تاريخ في  للخطة  العادلة   القيمة عادل ي كان  والذيمليون لایر سعودي  ٢٨٠٫٠إلى   صل ي مدفوعات على أساس األسهم 

 
  صافي   األجنبية، العمالت تحويل خسارة    -٣٠

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  )٣١٬٩٠٨(  ١٩٬٩١٤   محققة  أجنبية عمالت تحويل) خسارة / (  أرباح    

  )١٥٬٠٠٧(  ) ٥٦٬٧٥٦(   محققة  غير أجنبية  عمالت تحويل  خسارة 

 
 )٤٦٬٩١٥(  ) ٣٦٬٨٤٢(  

 
  المالية  األعباء    -٣١

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح  
  ٨٥٧٬٧٢٠  ١٬٠٢١٬١٤٩   قروض   على مالية أعباء    

   ٩٠٬٢٢٣  ١١٠٬٢٧٢    ضمان خطابات   على مالية أعباء
   ٥٥٬٩٧٩  ٥٠٬٢٩٥  ١-٢٢  من جهات ذات عالقة  قروضمالية على   أعباء
  ٤٨٬٦٠٩  ٤٦٬٩٥٨  ١-٣١  أخرى  مالية أعباء

 
١٬٠٥٢٬٥٣١  ١٬٢٢٨٬٦٧٤ ٢-٣١  

 
 ١٤٫٤: ٢٠٢١(  سعودي لایر مليون ٣٫٨ البالغة األجل طويلة  المدينة الذمم على الخصم تسوية من صافية األخرى  المالية المصاريف    ١-٣١

  ). سعودي لایر مليون
  

  تمويل إسالمية.   بتسهيالتمليون لایر سعودي) يتعلق  ١٨٦٬١: ٢٠٢١مليون لایر سعودي ( ٣٩٣٬٨ مبلغاألعباء المالية  اجمالي يتضمن ٢-٣١

 
  السهم  ربح    -٣٢

 
  (باآلالف):   الفترة خالل  القائمة األسهم لعدد  المرجح   بالمتوسط تحليل  يلي  فيما    ١-٣٢

 
  ديسمبر ٣١

٢٠٢٢  
 ديسمبر ٣١

٢٠٢١  
  

  ٧٣١٬١٠٠  ٧٣١٬١٠٠   في  كما المصدرة  العادية  األسهم
  

  ٦٦٤٬٧٠١  ٧٣١٬١٠٠  المنتهية  السنة خالل القائمة  العادية األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط
  

 
  : التالي   النحو على  والمخفض   األساسي السهم ربح احتساب  تم    ٢-٣٢

   ٧٥٨٬٧٩٨  ١٬٥٤٠٬٠٣٥  األم  الشركة  في بالمساهمين المتعلق السنة  ربح  صافي
    

  ٨٢٣٬١٢٤  ١٬٣٢٢٬١٧٩   األم الشركة  في بالمساهمين المتعلق المستمرة  العلميات  من السنة ربح
    

  ١٫٠٤  ٢٫١١  ) السعودي(باللایر   األم الشركة  في للمساهمين العائد للسهم  والمخفض األساسي  الربح
    

  ١٫١٣     ١٫٨١)السعودي (باللایر  األم  الشركة  في للمساهمين العائد المستمرة  العمليات من  للسهم  والمخفض األساسي  الربح
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٧٥  

  المتوقفة  العمليات     -٣٣
 

  والكهرباء  للمياه الشقيق  شركة    ١-٣٣
 

  باإلضافة   المحدودة   والكهرباء  للمياه   الدولية   الشقيق   شركة   في )  بالكامل(حصتها    الفعلية   ملكيتها  حصة   من  ٪٣٢  ببيع  المجموعة   قامت 
  التشغيل ("منشأة    والصيانة  التشغيل  بعقد  يتعلق  فيما  وذلك)  جزئية(حصة    ٪٣٢  قدرها  وحصة  الصلة،   ذات  القابضة  شركاتها  إلى

  األولى   الوطنية   الشركة  للمجموعة،  بالكامل   مملوكة  تابعة  شركة  مع  سابقًا  المبرم")،  والصيانة  للخدمات  الشقيق   شركة "    أو"  والصيانة
  وتم .المشتري   إلى  األسهم   تحويل  تم  اإلغالق،   بتاريخ ") اإلغالق("تاريخ    ٢٠٢٢  مارس  ١٧  من  اعتباًرا("نوماك")،    والصيانة  للتشغيل

  . المشتري قبل  من سعودي  لایر مليون ٣٩١٫٤ وقدره البيع عوض سداد
 

  الموجودات   صافي   توحيد   عن  وتوقفت   والكهرباء   للمياه  الدولية   الشقيق   شركة   في   بالكامل   استثمارها  إثبات   عن  المجموعة   توقفت   والحقًا، 
  العادلة،   بالقيمة  والصيانة  التشغيل  منشأة  في  ٪٦٨  وقدرها  للمجموعة  المتبقية  الحصة  على  االحتفاظ  تم . والصيانة  التشغيل  بمنشأة  المتعلقة

  سعودي   لایر   مليون   ١٧٫٢  بمبلغ  خسارة   صافي   المجموعة   سجلت  . اإلغالق   تاريخ  من   اعتباًرا  الملكية  حقوق   لطريقة   وفقًا   عنها  والمحاسبة 
  : التالي  النحو على المعاملة من
 
 

   في  كما  إيضاح 
  ٢٠٢٢  مارس ١٧

   
  ٣٩١٬٤٤٠   المستلم  للعوض  العادلة  القيمة
  ١٥٩٬٨٥٩   والصيانة التشغيل  منشأة في به  محتفظ ستثمارال العادلة  القيمة
  ) ٣٧٨٬٩٢٥(   والكهرباء  للمياه  الدولية الشقيق  شركة   في استثمار إثبات عن توقف 
  ) ٤٤٬٣٢٢(   والصيانة  التشغيل بمنشأة متعلقة مستبعدة موجودات  لصافي الدفترية  القيمة
  ) ١٢٬٦٠٠(   الشقيق  بشركة  متعلقة  شهرة

  ) ١٢٨٬٦٣٨(  ٢-١٣  اآلخر  الشامل الدخل من  الخسارة أو  الربح إلى تدويره معاد  آخر متراكم احتياطي
  ) ٣٬٩٩٣(   معامالت  تكلفة

   

  ) ١٧٬١٧٩(   االستبعاد عند الخسارة صافي
  

  : اإلغالق  بتاريخ  كما  والصيانة التشغيل لمنشأة  المالي المركز  قائمة بيان يلي فيما
  

  إيضاح 
   في كما

  ٢٠٢٢ مارس ١٧
     الموجودات 

  ٤٦٩    نقدية  وشبه  نقدية
  ٣٩٬٣٠٥    مخزون 
ً  مدفوعة ومصاريف  مدينون   ٣٧٬٩٦٨    آخرون  ومدينون مقدما

  ٩٦٨  ٥   ومعدات  وآالت ممتلكات
   ٧٨٬٧١٠  

     المطلوبات 
  ٢٥٬٠٨٦    الدفع   مستحقة ومبالغ دائنون

  ٤٬١٠٦    مؤجلة  إيرادات
  ٥٬١٩٦    نهاية الخدمة للموظفين  منافع التزامات

  
 ٣٤٬٣٨٨  

   الموجودات  صافي
 ٤٤٬٣٢٢  

    
  ). ٦-٣٣( االيضاح في  والصيانة   التشغيل ومنشأة  شقيق  شركة  نتائج عن اإلفصاح تم

    



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

  

٧٦  

  (تتمة)  المتوقفة  العمليات     -٣٣
 
  باور أوزبكستان القابضة  أكوا  مشاريع شركة    ٢-٣٣

 
  بالكامل،   وكة الشركة التابعة الممل   في ٪  ٤٩  قدرها  حصة   لبيعاتفاقية بيع وشراء    أكواباور ، أبرمت شركة  ٢٠٢٢سبتمبر    ١٤  بتاريخ
الشركة المستثمر فيها كامل الحصص    تمتلك ").سرداريا"  أو"  فيها   المستثمرباور أوزباكستان القابضة ("الشركة    أكوامشاريع    شركة

ديسمبر    ٢٧االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بعملية البيع كما في    تم .  البيع  قبل  ("شركة المشروع")   سرداريا  أكواباور في شركة  
٢٠٢٢.  

 
باور اآلن بشكل مشترك على قرارات األنشطة ذات الصلة التي تؤثر بشكل كبير على عوائد    أكوالهذه المعاملة، ستسيطر شركة    نتيجة

مليون   ٢٣٥٫٧وحققت مكاسب قدرها    سيردارياباور السيطرة في    أكوا لذلك، فقدت    ونتيجة مع شركة المشروع.  فيها  المستثمر  الشركة
وفقًا لطريقة حقوق الملكية، ووفقًا لمتطلبات    سرداريا حساب شركة    باور في   أكوالایر سعودي. في تاريخ إتمام المعاملة، بدأت شركة  

  الترتيبات المشتركة.  - ) ١١المعيار الدولي للتقرير المالي (
 

  : السيطرة فقداننتيجة   المثبت المكسب   غلب م يلي فيما
  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١  إيضاح 

   
  ١٢٬٢٠٢   مساهمبما في ذلك حصة المشتري في قرض ال  المستلم للعوض  العادلة  القيمة
 ً   ) ٣٣٢٬٩٩٢(  ١-٢-٣٣  اثباتها  التوقف  تم التي الموجودات  لصافي العادلة  القيمة  :ناقصا

  )٣٢٠٬٧٩٠ (  
  ٤٨    به المحتفظ لالستثمار العادلة القيمة :زائًدا
  ٥١٠٬٣٨٢   الدخل  قائمة  إلى تدويرها معاد  اخرى احتياطيات  :زائًدا
  ٤٦٬٠٦٠   سرداريا القبض من  مستحق  :زائًدا

  ٢٣٥٬٧٠٠   السيطرة  فقدان مكاسب  صافي
 

  ما يلي:  سرداريامن تاريخ فقدان السيطرة يتضمن صافي موجودات   اعتباًرا    ١-٢-٣٣
  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١  

    الموجودات 
  ٢٬٤٤٦٬٨٢٣   التنفيذ تحت رأسمالية  اعمال

  ١٠٧   ملموسة  غير موجودات
  ٥١٠٬٣٨٢   للمشتقات  العادلة  القيمة

ً  مدفوعة ومصاريف  مدينون   ٥٧٬٠٤٢   آخرون  ومدينون مقدما
  ٢٢٬٨٩٥   نقدية  وشبه  نقدية

       المطلوبات
  ) ٢٬٦٩١٬٨٤٤(   واقتراضات  قروض 
  ) ١٢٬٤١٣(   أخرى  ومطلوبات  الدفع  مستحقة ومبالغ دائنون
  ٣٣٢٬٩٩٢   الموجودات  صافي

 
  ). ٦-٣٣( االيضاح  في  فيها  المستثمر للشركة الموحدة  النتائج عن اإلفصاح تم

 
  الثالثة  المرحلة  -للطاقة  شعاع شركة    ٣-٣٣

 
أبرمت شركة  ٢٠٢٢  ديسمبر  في لشركة    أكوا،  بالكامل  تابعة مملوكة  (شركة  المحدودة  القابضة  انيرجي  أو    أكواباور جرين  باور 

  في   حصتها  كامل   بتحويل باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة ("المشتري") فيما يتعلق    أكوا "البائع") اتفاقية شراء للبيع مع شركة  
  شركة   في ٪  ٤٠  بنسبة   حصة   فعلًيا  تمتلك  التي)  في   سوالر   أو   للمجموعة   التابعة  الشركات (إحدى    المحدودة   هولدينغ  في   سوالر   شركة 
ً   عنها  المحاسبة   يتم  فيها  مستثمر(شركة    الثالثة  المرحلة   -  للطاقة  شعاع يتم االنتهاء من    لم "). الثالثة"شعاع    أو   الملكية   حقوق   لطريقة   وفقا

لغرض هذه القوائم المالية الموحدة، تم تصنيف صافي موجودات    .٢٠٢٢بر  ديسم  ٣١اإلجراءات النظامية المتعلقة بعملية البيع كما في  
الثالثة والبالغة    أكواشركة سوالر في مع القيمة الدفترية الستثمارات   مليون لایر سعودي كموجودات    ٦٢٫٦باور في شركة شعاع 

ستستمر المجموعة باالحتفاظ    . سعودي  لایر  مليون  ٨٢٫٥  الثالثة  شعاع   لشركة  المصاحبة   األخرى  االحتياطيات   وتبلغ محتفظ بها للبيع.
  المحدودة.   القابضةباور للطاقة المتجددة   أكوا من خالل شركة  في" سوالر   شركة"من  ٪٣٠٬٦في رأس المال بنسبة  بحصتها

 
  باور المساهمة  ٦هاو  فين شركة    ٤-٣٣

 
٪ (حصة كاملة) في استثمارها التي يتم المحاسبة عنه وفقًا  ٦٠باور اتفاقية بيع وشراء لبيع حصة   أكوا ، أبرمت ٢٠٢٢أكتوبر  ٢٠ في

هذه    لغرض  .وشراء   بيع  اتفاقية  في  السابقة  الشروط  استيفاء  بشرطشركة مساهمة،    ،باور  ٦هاو    فينلطريقة حقوق الملكية، شركة  
مليون لایر سعودي      ٧٧٬٤  البالغة باور    ٦فين هاو    شركة   في   المجموعة القوائم المالية الموحدة، تم تصنيف القيمة الدفترية الستثمارات  

   كموجودات محتفظ بها للبيع.
  

الملكية    حصتهاأعاله، استبعدت المجموعة جزئياً    المذكور  إلى  إضافة   ٥-٣٣   الشركة   على   السيطرة  فقدان  دون   تابعة  شركة  في في حقوق 
.  ٢-١٤ اإليضاح  إلى  الرجوع الرجاء. فيها المستثمر



  شركة أكوا باور والشركات التابعة لها
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

  

٧٧  

  (تتمة)  المتوقفة  العمليات     -٣٣
 

  المتوقفة  العمليات نتائج  ٦-٣٣
 

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ديسمبر   ٣١ في المنتهية  للسنة

 

  التشغيل  منشأة
  بما والصيانة

  شركة   ذلك في
  اإلجمالي   ٦هاو  فين  الثالثة  شعاع   سرداريا   الشقيق 

  التشغيل منشأة
  في بما  والصيانة

  شركة ذلك
  اإلجمالي   ٦هاو  فين  الثالثة  شعاع  سرداريا   الشقيق 

           
  ١٢٥٬٥٤٧  -  -  -  ١٢٥٬٥٤٧  ٢٢٬٣٦٠  -  -  -  ٢٢٬٣٦٠  رادات يا

  ) ٧٦٬٨٧٧(  -  -  -  ) ٧٦٬٨٧٧(  ) ١٧٬٦٧٨(  -  -  -  ) ١٧٬٦٧٨(  عمليات  تكاليف
  ) ١٥٬٨٩٧(  -  -  ) ١٠٬٤٦٢(  ) ٥٬٤٣٥(  ) ٢٬١٩١(  -  -  ) ١٬٠٥٣(  ) ١٬١٣٨(  وادارية  عمومية مصاريف

  ٨٬٨٢٧  -  -  -  ٨٬٨٢٧  ١  -  -  ١  -   أخرى عمليات  دخل
  ) ٧٬٢٣٨(  -  -  -  ) ٧٬٢٣٨(  -  -  -  -  -  صافي  مالية، أعباء

  ٤١٢  -  -  ٤١٣  ) ١(  ) ٨٨(  -  -  ) ٨٨(  -  أجنبية   عمالت تحويل خسارة
  ) ٣٬٠١٣(  -  -  -  ) ٣٬٠١٣(  -  -  -  -  -  محملة  وضريبة زكاة

  ٣١٬٧٦١  -  -  ) ١٠٬٠٤٩(  ٤١٬٨١٠  ٢٬٤٠٤  -  -  ) ١٬١٤٠(  ٣٬٥٤٤  الدخل  صافي
           

  ) ٩٦٬٠٨٧(  ٥٬١١٠  ٢٢٩  -  ) ١٠١٬٤٢٦(  ) ٣٬٠٦٩(  ٢٬٩٢٤  ١٬٦٠٥  -  ) ٧٬٥٩٨(   النتائج صافي  في الحصة 

 )٦٤٬٣٢٦(  ٥٬١١٠  ٢٢٩  ) ١٠٬٠٤٩(  ) ٥٩٬٦١٦(  ) ٦٦٥(  ٢٬٩٢٤  ١٬٦٠٥  ) ١٬١٤٠(  ) ٤٬٠٥٤ (  
  -  -  -  -  -  ٢١٨٬٥٢١  -  -  ٢٣٥٬٧٠٠  ) ١٧٬١٧٩(  البيع  عن/ (خسارة)  مكسب

  ) ٦٤٬٣٢٦(  ٥٬١١٠  ٢٢٩  ) ١٠٬٠٤٩(  ) ٥٩٬٦١٦(  ٢١٧٬٨٥٦  ٢٬٩٢٤  ١٬٦٠٥  ٢٣٤٬٥٦٠  ) ٢١٬٢٣٣(  المتوقفة  العمليات من الربح(الخسارة)/ 

 
  المتوقفة  العمليات من النقدية  التدفقات   ٧-٣٣

 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ديسمبر  ٣١ في  المنتهية للسنة  

  )في(المستخدمة   من الناتجة النقدية  التدفقات

  التشغيل  منشأة
  بما والصيانة

  شركة   ذلك في
  اإلجمالي   ٦هاو  فين  الثالثة  شعاع   سرداريا   الشقيق 

  التشغيل منشأة
  في بما  والصيانة

  شركة ذلك
  اإلجمالي   ٦هاو  فين  الثالثة  شعاع  سرداريا   الشقيق 

           
  ٣٣٦٬٦٩١  -  -  ٣٣٣٬٣٥٢  ٣٬٣٣٩  ) ٢٥٩٬٨٥٧(  -  -  ) ٢٦٤٬٠٢٢(  ٤٬١٦٥  التشغيلية  األنشطة
  ) ١٬٦٠٢٬٢٢٣(  ) ٤٬٨١٨(  -  ) ١٬٥٩٧٬٤٠٥(  -  ) ١٬٠٤٢٬٧٣١(  ) ٤٤٩(  -  ) ١٬٠٤٢٬٢٨٢(  -  االستثمارية  األنشطة
  ١٬٤٠٤٬٤٧٦  -  -  ١٬٤٠٤٬٤٧٦  -  ١٬١٨٦٬٧٠٨  -  -  ١٬١٨٦٬٧٠٨  -  التمويلية  األنشطة

 
   والمحتملة وااللتزامات  التعهدات  ٧-٣٣

 
 . ٣٤ اإليضاح  في  المتوقفة  بالعمليات المتعلقة  المحتملة وااللتزامات التعهدات  عن اإلفصاح تم



  باور والشركات التابعة لهاشركة أكوا 
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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    التعهداتو  المحتملة  االلتزامات  - ٣٤

 
  التسهيالت  بشأن   صادرة   مشتركة  وضمانات  ضمان  خطابات   شكل   على  قائمة   محتملة   التزامات  المجموعة   لدى  كان،  ٢٠٢٢  ديسمبر  ٣١  في   كما

  الرصيد  يشتمل ).سعودي   لایر  مليار  ١٣٫٦٧ :٢٠٢١  ديسمبر  ٣١(  سعودي  لایر  مليار  ١٣٫٢٥  قدرها  أداء  وضمانات  المشاريع  لشركات  البنكية
 ً ً  عنها المحاسبة  يتم التي فيها المستثمر الشركات  التزامات في  المجموعة  حصة  على أيضا   . الملكية  حقوق  لطريقة وفقا

    
  المالي:  التقريريلي تحليالً لاللتزامات المحتملة كما بتاريخ  فيما

  في  كما 
  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١

  في  كما
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١

   
  ٥٬٤٤٠٬٦٥٧  ٣٬٩٢٥٬٠٥٦   المشاريع إلنجاز داعمة اعتماد وخطابات  تطوير /  أداء تأمينات

  ٤٬٩٨٨٬١١٨  ٥٬٩٦٣٬٦٠٤  حقوق ملكية    – مستندية بشأن قروض مرحلية وخطابات اعتماد  ضمانات
  ١٬٩١٥٬٩٧٧  ٢٬٠٨٣٬٥٥٩  تابعة  وشركات مشتركة  مشاريع عن نيابة ضمانات
  ١٬١٩٣٬٧٢٦  ١٬٠٨٠٬٥٠٥  الدين خدمة   احتياطي بحساب متعلقة احتياطية  اعتماد خطابات 
  ١٣٦٬٠١٨  ١٩٣٬٠٩٧  التطوير تحت  المشاريع  لمرحلة تأمينات

 ١٣٬٦٧٤٬٤٩٦  ١٣٬٢٤٥٬٨٢١  
 
  التي("التسهيالت")    األولوية   متوسطة   القروض  بتسهيالت   يتعلق  فيما   سعودي   لایر  مليون  ٥٩٨٫٢  بمبلغ  قرض  التزام   المجموعة   لدى   أن  كما

ً   عنها  المحاسبة  يتم  التي   فيها  المستثمر  الشركات   بعض   عليها  حصلت    بسبب   هذا   القرض   التزام   ينشأ .بالمجموعة   الخاصة   الملكية   حقوق   لطريقة   وفقا
  . التسهيالت مقرضي  مع المجموعة  تبرمها التي المتناسقة والبيع الشراء  خيارات

 
 ١٣١٫٠  بمبلغ  بالمساهمة   أيًضا   المجموعة   التزمت ،  ٢٠٢١  ديسمبر   ٣١  في   كما   أعاله   عنها  المفصح   المحتملة   والمطلوبات   االلتزامات   إلى   باإلضافة 

  .  ٢٠٢٢  سنة   خالل  بها  ساهمت  التي  الملكية  حقوق   لطريقة  وفقًا  عنها  المحاسبة  يتم  التي  فيها  المستثمر  الشركة  ملكية   حقوق  في  سعودي  لایر  مليون
 

 بمبلغ"المورد")    أو "  األردنية  البترول ("مصفاة    الوقود   مورد   طالب   الكهرباء،  لتوليد   المركزية  الشركة   وهي  للمجموعة،  التابعة   الشركات   إحدى   في
  اتفاقية   تنص .الشهرية   الوقود  فواتير  سداد  تأخر   على   كعمولة )  سعودي   لایر  مليون  ٦١٠٫٠ :٢٠٢١  ديسمبر  ٣١(   سعودي   لایر   مليون  ٦١٠٫٠  قدره 

 من  يوًما  ٤٥  بعد  وذلك   المسددة  غير  الفواتير  سداد  في   التأخر  نتيجة  عمولة  على  الحصول  للمورد   يحق  أنه  على  المورد  مع  المبرمة  الوقود  توريد
 عن   مسؤولة  غير  الكهرباء  لتوليد  المركزية  الشركة   أن  على  أيًضا  تنص  الوقود   توريد   اتفاقية  من)  ٣-١٣(  المادة  فإن  ذلك،  ومع .الفاتورة  تاريخ
 عن   ناتج  السداد   في   التأخر   أو   األداء   عدم  فيه  يكون  الذي   بالقدر   وذلك  السداد  في   متأخرة  تعتبر  ال   وأنها  الوقود،   توريد   اتفاقية   بموجب  األداء   عدم

 من  الوقود   إيرادات   استالم  في  التأخر   عن  ناتج  للموّرد   الوقود   مدفوعات   سداد  في   التأخر   ألن   ونظًرا  ").للكهرباء  الوطنية ("الشركة    المشترية   الجهة 
  وعليه،  .الكهرباء   لتوليد  المركزية  الشركة  من  تأخير  عمولة   بأي   للمطالبة  أساس  أي  لديه  ليس  العقد،  بموجب   المورد،  فإن  للكهرباء،  الوطنية  الشركة

 فإن  الكهرباء،  لتوليد   المركزية   والشركة   المورد   بين  الموقعة   الوقود   توريد  اتفاقية   لشروط   وفقًا   بأنه   المستقل  القانوني   ومستشارها   اإلدارة   ترى
  . المالية  الموحدة  القوائم هذه في  لها  مخصص أي  يجنب لم وبالتالي، .المبالغ بهذه  للمطالبة تعاقدي أساس أي  لديه  ليس  المورد

 
إلحدى شركات المجموعة المستثمر فيها التي يتم    بالنسبة المجموعة األثر المحتمل لحرب روسيا وأوكرانيا على المشاريع تحت اإلنشاء.    قيّمت

ن أ  يتوقع مليون دوالر امريكي.    ٢٥٬٠المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية فإن تكاليف التشغيل المتعلقة بالنقل والخدمات اللوجستية تبلغ  
مليون دوالر    ١٤٬٠مليون دوالر امريكي) وإيرادات محققة باكراً (    ١١٬٠يتم دفع تكاليف التشغيل من خالل ميزانية محتملة للمشروع (بقيمة  

   المجموعة بضمان أي عجز في اإليرادات المحققة باكراً.  تقوم  امريكي). 
 

  .أوزبكستان في ادرات المسؤولية االجتماعية مليون لایر سعودي في مب  ٧٥٫٠المجموعة بالمساهمة بمبلغ  تلتزم
  

عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية، التزام سداد مقاول عن أعمال    ة المجموعة، فيما يتعلق بإحدى الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة    لدى
 سعودي) لبعض المواد التي سيتم استخدامها في  مليون لایر  ٣٠٬٠جرى تقديره بمبلغ    الذيهندسية ومشتريات وإنشاءات مقابل التغير في السعر (

  . إنشاء المحطة المعنية
 

  دعاوى   ذلك  في  بما  عليها،  المتنازع  األمور  ببعض  يتعلق  فيما  محتملة   ومطلوبات  موجودات   أيًضا   المجموعة  لدى  أعاله،  ورد  ما  إلى  باإلضافة
 فيها  المستثمر  الشركات   بإحدى  يتعلق  فيما المستلمة  المطالبة  ذلك  في  بما  متنوعة   مجموعة  يشمل   وتحكيم  وضدهم  مقابلة   أطراف  قبل  من  مرفوعة 

  الشركة   قامت   اإلدارة،   تقديرات   أفضل   على   بناءً  .العادية  األعمال   دورة   خالل   المحتملة   االلتزامات   هذه  تنشأ . الملكية  حقوق   من  تجريدها  تم  التي
    . مالئًما ذلك كان حيثما المطالبات، لجميع كافٍ  مخصٍص  بتكوين



  باور والشركات التابعة لهاشركة أكوا 
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   التشغيلية القطاعات    -٣٥

  
الدولي    لمعيارلمتطلبات ا  وفقًا  وذلك  التشغيلية  للقطاعات  الرئيسي  القرار  صانع  هي  التنفيذي،  الرئيس  برئاسة  اإلدارة،  لجنة  أن  للمجموعة  تبين

  "التشغيلية: "القطاعات ) ٨(للتقرير المالي 
 

 عن  تقارير  رفع  يتم  ال .اإليرادات   على  منها  الحصول   يتم  التي  المعدات،  أو  المحطات  نوع  على  بناءً   تشغيلي  قطاع   كل  إلى  اإليرادات   تنسب
   .عنها اإلفصاح  يتم ال وبالتالي  قطاعي، أساس  على التشغيلية للقطاعات  الرئيسي القرار  صانع إلى  القطاعات  ومطلوبات  موجودات

 
 ضمن   المجموعة  شركات  بين  المعامالت  جميع  استبعاد  تم .للمجموعة   المحاسبية  السياسات  نفس  هي  التشغيلية  للقطاعات  المحاسبية  السياسات  إن

  القطاعات   تفاصيل   يلي  فيما  .أدناه   المعروضة   الفترة   خالل   القطاعات   بين  مبيعات   هناك  تكن  لم  .مناسب   بشكل   بشأنها،  تقارير   رفع   يتم  التي   القطاعات 
  : بشأنها  تقارير رفع يتم التي التشغيلية

 
  الحرارية التحلية )١( 

  العكسي  وبالتناضح
  رئيسي   كمصدر)  والغاز  والفحم(النفط    األحفوري  الوقود   تستخدم  التي  والمياه  الطاقة  محطات  إلى  الحرارية  التحلية   مصطلح  يشير

  جميع  القطاع  يشمل .العكسي  بالتناضح  المياه  تحلية  محطات  إلى  المياه  تحلية  تشير  حين  في  المياه،   وإنتاج  الكهرباء  لتوليد  للوقود
  توليد محطات المحطات هذه وتشمل ).والتحسين والتشغيل واالستثمار التطوير(أي  التشغيلي القطاع عمل لدورة  األربعة المراحل

   .المستقلة العكسي بالتناضح  المياه تحلية  ومحطات المستقلة،  الطاقة

  الطاقة مصادر )٢( 
  المتجددة

  الرياح  ومحطات   المركزة   الشمسية   الطاقة   ومحطات   الكهروضوئية   المحطات   من  يتكون   الذي   المجموعة  أعمال  خط  ذلك  ويشمل
   ).والتحسين والتشغيل واالستثمار التطوير(أي  التشغيلي القطاع عمل لدورة  األربعة المراحل جميع القطاع يشمل .والهيدروجين

رى التي لم يتم تخصيصها إلى القطاعات التشغيلية التي يتم رفع تقارير بشأنها  بعض أنشطة إدارات الشركة والبنود األخ  تشمل  أخرى  )٣( 
  باور. أكواونتائج أعمال إعادة التأمين في 

 
  بشأنها  تقارير رفع يتم التي القطاعات حسب الرئيسية  المؤشرات 

  إيرادات 
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
   
  ٤٬١٩٠٬٤٤٤  ٤٬٢٥٧٬٨٦٠   العكسي بالتناضح المياه وتحلية  الحرارية  التحلية )١( 
  ١٬٠٢٧٬٤٨٥  ١٬٠١٧٬٨٤٦  المتجددة  الطاقة  مصادر) ٢(
  ١٧٬٤٦٤  ٢٢٤  أخرى ) ٣(

  ٥٬٢٣٥٬٣٩٣  ٥٬٢٧٥٬٩٣٠  اإليرادات  إجمالي

 
  األخرى  والمصاريف القيمة في  االنخفاض قبل  العمليات دخل 
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
   
  ٢٬٢٦٤٬٣٩٥  ٢٬٥٠٢٬٤٥٠  العكسي بالتناضح  المياه وتحلية  الحرارية  التحلية) ١(
  ٥٢٢٬٦٧٨  ٧٨١٬٦٦٧  المتجددة  الطاقة  مصادر) ٢(
  ١٦٬٥١١  ) ٣٢٨(  أخرى ) ٣(

  ٢٬٨٠٣٬٥٨٤  ٣٬٢٨٣٬٧٨٩  * اإلجمالي
     إيرادات / (مصاريف) العمليات غير الموزعة للشركات  

  ) ٥٥٣٬٧٢٦(  ) ٧٤٤٬٤٠٣(  وإدارية  عمومية  مصاريف
  )١٩٬٢٢٩(  ) ٣١٬٩٧٥(  وإطفاء  استهالك

  )٦٠٬٩٩٥(  ) ٣٠٬٨١٤(  األجل  طويلة  الحوافز برنامج مخصص 
  ٤٬٨٧٣  ٥٬١٠٠  من جهة ذات عالقة  ة مستحق مبالغقيد  عكس
  ١٢٨٬٢١١  ١٣١٬٩٣٦  أخرى  عمليات دخل 

  ٢٬٣٠٢٬٧١٨  ٢٬٦١٣٬٦٣٣  األخرى  والمصاريف القيمة  في  االنخفاض قبل  العمليات دخل  إجمالي
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  (تتمة)  التشغيلية  القطاعات    -٣٥

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

  القطاع  ربح
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح  
     
  ١٬٥٦٣٬١٨٩  ١٬٩٨٣٬٢٨٩    العكسي بالتناضح  المياه وتحلية  الحرارية  التحلية) ١(
  ١٣٣٬٦٩٠  ٢٠٤٬١٤٨   المتجددة  الطاقة  مصادر) ٢(
  ١٦٬١٨٧  ) ٣٢٢(   أخرى ) ٣(

  ١٬٧١٣٬٠٦٦  ٢٬١٨٧٬١١٥   * اإلجمالي
        المستمرة  العمليات من  السنة  ربح تسوية 

  ) ٥٥٣٬٧٢٦(  ) ٧٤٤٬٤٠٣(   وإدارية  عمومية  مصاريف
  -  ) ١١١٬٥٣٢(  ٢-٢٩  التحكيم دعوى  مصاريف
  )٦٠٬٠٢٤(  ) ١٢١٬٥٩٥(  ١-٢٨  تابعة  شركات قيمة  في  انخفاض

ً  عنها المحاسبة يتم فيها مستثمر شركات  قيمة   في  انخفاض فيد  عكس   لطريقة وفقا
  الملكية  حقوق 

٣-١-٧  
-  ٣٠٬٠٠٠  

  ) ٢٨٠٬٠٠٠(  -  ٢٩٫٤ األسهم  أساس على الدفع  معامالت
  )٦٠٬٩٩٥(  ) ٣٠٬٨١٤(  ٣-٢٣  األجل  طويلة  الحوافز برنامج مخصص 
  )١٣٬٣٩٩(   -  ٣-٢٠  سنوات سابقة  بربوطالزكاة والضريبة المتعلق   مخصص 
  )١٦٬٤٥٨(  ) ١٨٬٣٨٣(  ٣-٢٩   للشركات االجتماعية المسؤولية  في  مساهمة

  ٤٬٨٧٣   ٥٬١٠٠  (ز)  ٢٢  عالقة  ذات  جهة  منمبالغ مستحقة  مخصص قيد  عكس
  ٦٬٠٧٥   ٢٬٤١٥  ٢٨  الخيارات  قياس  إعادة  مكاسب

  )٢٩٬٤٤٤(  ) ٣١٬٣٩٨(  (ط)  ٢٢  لمساهم تابعة  شركة   من القرض على الخصم  أثر
  )١٩٬٢٢٩(  ) ٣١٬٩٧٥(   وإطفاء  استهالك

  ١٢٨٬٢١١  ١٣١٬٩٣٦   أخرى  عمليات دخل 
  ١٢٬٧٩٤  ٩٧٬١٣٣   أخرى  إيرادات

  )٢٢٬٥١٠(  ) ١١٬٨٢٩(   صافي  أجنبية،  عمالت تحويل وخسائر مالية أعباء
  )٣١٬٠٠٠(  ) ٦٣٬٢١٦(   محملة  وضريبة زكاة
  ٨٠٨٬٢٣٤  ١٬٢٥٨٬٥٥٤    المستمرة العمليات  من السنة ربح

  . اإلدارة  لجنة  إلى  المقدمة المعلومات  إلى تستند إنها حيث الخسارة، أو الربح  قائمة  مع بالضرورة  للقطاعات العمليات  دخل إجمالي  يتوافق  ال * 
 

  الجغرافي  التركز 

  للمجموعة   المتداولة  غيرأدناه بيان التركز الجغرافي إليرادات والموجودات  تم .السعودية  العربية المملكة في  للشركة  الرئيسي المركز يقع
 
  المتداولة غير  الموجودات   المتوقفة   العمليات من  اإليرادات  
  ديسمبر ٣١  ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 

٢٠٢٢  
 ديسمبر ٣١

٢٠٢١  
  ٢٠٬٢٥٣٬٩٥٤  ٢١٬٥١٦٬٤٤٠  ٢٬٢٢٣٬٩٧١  ٢٬٤٧٦٬١٨١  السعودية  العربية المملكة     

  ٦٬٣٨٢٬٠١٢  ٧٬٦٣١٬٣٣٧  ٢٬٤٧٧٬٠١١  ٢٬٤٩٦٬٥٩٢  وآسيا  األوسط الشرق منطقة
  ٩٬٤٠٤٬٤١٨  ٨٬٥٥٥٬٣٩٣  ٥٣٤٬٤١١  ٣٠٣٬١٥٧  أفريقيا

 ٣٦٬٠٤٠٬٣٨٤  ٣٧٬٧٠٣٬١٧٠  ٥٬٢٣٥٬٣٩٣  ٥٬٢٧٥٬٩٣٠  

  الرئيسيين   العمالء عن  معلومات 
 

  العمالء  لهؤالء  الصلة   ذات  اإليرادات  أرقام   كانت .المجموعة  إيرادات   من٪  ١٠  من  أكثر  فردي   بشكل)  عميلين:  ٢٠٢١(  عميلين  يشّكل  الفترة،   خالل
 : التالي النحو  على  الفترة، حسب  هويتها تختلف  قد والتي الرئيسيين،

  إيرادات  
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ١٬١٦٦٬٤٩١  ١٬١٥٤٬١٧٥  أ  العميل   

  ٦٣٦٬٩٧٥  ٥٦٠٬١٣٧  ب  العميل
 

  . بشأنها تقارير رفع يتم التي التشغيلية  والقطاعات  العكسي بالتناضح المياه وتحلية الحرارية بالتحلية  العمالء هؤالء  من اإليرادات  تتعلق
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   المخاطر إدارة  - ٣٦

 
السوق (التي تشمل مخاطر العمالت ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر أسعار العموالت    مخاطر نشاطات المجموعة لمخاطر مالية مختلفة:    تتعرض

  إمكانية   عدم  على  للمجموعة  الشامل   المخاطر  إدارة  برنامج  يركز .السيولة   ومخاطر   االئتمان  ومخاطر)  األسعارالخاصة بالتدفقات النقدية ومخاطر  
  يلي   وفيما .العليا  اإلدارة   قبل  من  المخاطر   إدارة   تتم . للمجموعة  المالي   األداء  على  المحتملة   السلبية   اآلثار   من  للحد   والسعي   المالية   باألسواق   التنبؤ

  : المخاطر أنواع  بأهم ملخص
 

  االئتمان  مخاطر    ١-٣٦
 

المجموعة    تقوم  االئتمان عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  مخاطر   تمثل
   ومراقبة الذمم المدينة القائمة. بشكل منفرد االئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل مخاطربإدارة 

 
  : الموحدة  المالي  المركز قائمة ببنود المتعلقة االئتمان لمخاطر المجموعة  لتعرض األقصى لحد ا التالي الجدول يبين

 
  

  إيضاح
  في  كما

  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١
  في  كما

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
    

  ٥٬١٧٢٬٢٧٩  ٦٬٣٥٣٬٨٧٠   وكالبن   لدى أرصدة
  ١٢٬٧٤٨٬٢٩٥  ١١٬٨٨٠٬٣٢٨  ٨  تمويلي ايجار عقود في  استثمار صافي
  ١٬٣١٨٬٩١٦  ١٬٥٨٢٬٩٤٩  ١١  تجاريون مدينون

  ٧٨٠٬٦٥٦  ٩٨٥٬١٢٠  ٢٢   عالقة  ذات  جهات   من مستحقة مبالغ
  ٣٨٨٬٤٥٤  ٢٥٩٬١٨٢  ٣-١١  المدينة  التأمين أرصدة

  ٣٢٬١٠٤  ٢٧٬٤٣٠   أخرى  مالية  موجودات
  ٢٠٬٤٤٠٬٧٠٤  ٢١٬٠٨٨٬٨٧٩  

  البنوك  لدى أرصدة
  االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنوك محدودة حيث يتم االحتفاظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد. مخاطر تعتبر

 
  التمويلي اإليجار  عقود في  االستثمار صافي

جهة المشترية وفقاً مدينو عقود اإليجار التمويلي المبالغ المستحقة للشركات التابعة للمجموعة في المغرب والمملكة العربية السعودية من ال  يمثل
لقوة خطاب الدعم الحكومي   مخاطرالتفاقيات شراء الطاقة أو المياه.  وتعتبر   االئتمان المصاحبة لمديني عقود اإليجار التمويلي محدودة نظراً 

  والضمان الحكومي والتصنيف االئتماني الجيد للجهة المشترية. 
 

  تجاريون مدينون
يلي تحليالً    وفيما .عميل  لكل   الفردية  بالخصائص   رئيسية  بصورة  يتأثر  التجارية   المدينة   الذمم   بشأن  االئتمان  لمخاطر   المجموعة   تعرض   إن  . أ

  االئتمان حسب الدولة:  مخاطر  لتركزات
 
 
 

 
  في  كما

  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١
  في  كما

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
    

  ٥١٩٬٥٤٦  ٥٠٤٬٥٨٩   ) حكومي  ضمان بموجب  مغطاة( الهاشمية  األردنية  المملكة
  ٧٢٬٦٨٤  ٥٬٠٣٢   ) حكومي ضمانبموجب  مغطاة( عمان سلطنة 

  ١٢٥٬٣١١  ١٥٤٬٥٤٤     )حكومي  دعم خطاببموجب   مغطاة (  المغرب
  ٣٢٨٬١٠٩  ٢٤٢٬٩٣٢   السعودية  العربية المملكة

  ٢٧٣٬٢٦٦  ٦٧٥٬٨٥٢   وأخرى  المتحدة  العربية  اإلمارات
  ١٬٣١٨٬٩١٦  ١٬٥٨٢٬٩٤٩  
 
  المجموعة  تتكبد ولم  سنوات عدة  منذ المجموعة مع يتعاملون األخرى والدول  المتحدة العربية واإلمارات   السعودية العربية المملكة  في  العمالء إن

تم تصنيف هذه األرصدة المستحقة من العمالء بأنها ذات جودة ائتمانية عالية    عليه، .لديهم  األرصدة  بشأن  القيمة  في  جوهري   انخفاض  أي  سابقًا
   االئتمان بشأنها محدودة. طرمخا وأن 
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  (تتمة)   المخاطر إدارة  - ٣٦

 
  االئتمان (تتمة)  مخاطر    ١-٣٦

 
  :المالي التقرير تاريخب  كما قيمتها  تنخفض لم  التي التجارية المدينة الذمم بأعمار بيان يلي فيما  . ب

 
 

 
  في  كما

  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١
  في  كما

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
    

  ٤٦١٬٦١٦  ٦٥٤٬٥٨٣   القيمة  منخفضة  وغير السداد  متأخرة غير
ً  ٩٠-١ من السداد  متأخرة   ٢٩٠٬٦٥٩  ٢٨٥٬٧٤٣   يوما

ً  ٩٠ من أكثر   ٥٦٦٬٦٤١  ٦٤٢٬٦٢٣   يوما
  ١٬٣١٨٬٩١٦  ١٬٥٨٢٬٩٤٩  
 

ً   ٩٠  من  ألكثر  السداد   والمتأخرة   القيمة   المنخفضة  غير  المبالغ  أن  اإلدارة  تعتقد   السابقة   الخبرة  على  بناء  بالكامل،  للتحصيل  قابلة   تزال   ال  يوما
  . متاحة  كانت إذا  للعمالء االئتمانية التصنيفات ذلك في بما االئتمان، لمخاطر شامل  تحليل  إجراء  تتضمن التي المتوقعة  االئتمان خسائر وطريقة 

 
  : التالي  النحو على السنة  خالل   التجارية المدينة  الذمم بشأن القيمة  في  االنخفاض مخصص  في  الحركة كانت  . ج
 
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ٢٨٬٧٩٥  ٢٩٬٥١٩   يناير ١ في  االفتتاحي الرصيد   

  ٧٢٤  ٥٦٬٦٨٥   )قيد/ (عكس   القيمة في  انخفاض خسارة 
  ٢٩٬٥١٩  ٨٦٬٢٠٤  ديسمبر ٣١ في  الختامي الرصيد

 
  مشتقات

  أسعار   ومقايضات   اآلجلة   األجنبي  الصرف  لعقود   العادلة  القيمة  في  اإليجابي  التغير  وتعكس  المخاطر  لتغطية  كأدوات  المشتقات  تخصيص  يتم
   االئتمان منخفضة.  مخاطرإبرام هذه العقود مع بنوك أو مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني جيد ومن ثم فإنه من المتوقع أن تكون    يتم . العموالت

 
  المدينة  التأمين أرصدة

  لمخصص  مماثلة  بطريقة  التامين إعادة شركات   من لالسترداد  القابلة المبالغ تقدر .التأمين إعادة  شركات  من  لالسترداد القابلة  القيمة  البند هذا  يمثل
ً  التامين إعادة شركات   عن الصادرة التامين بوثائق المتعلقة  المسددة المطالبات أو  التسوية   تحت المطالبات   . العالقة ذات  التأمين إعادة لعقود  وطبقا

 
باور إلعادة التأمين   أكوا هو الحال مع شركات التأمين األخرى، من أجل تقليل التعرض المالي الناتج عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم شركة    كما

  اضألغر  األخرى  األطراف  مع  ترتيبات  بإبرام  العادية  األعمال  دورة  خالل)  للمجموعة  بالكامل  مملوكة  تابعة  شركة  وهي ري"،  -أكوا المحدودة ("
  المخاطر  عن   الناتجة   المحتملة   للخسائر  التعرض   في   بالتحكم   لإلدارة   وتسمح  لألعمال،   أكبر  تنويعًا  هذه  التأمين  إعادة   ترتيبات  توفر  .التأمين  إعادة

، ٢٠٢٠يوليو  ٣٠و ٢٠١٩يوليو  ٣١باور، بين   أكوا  تحتفظ  . اختيارية ترتيبات  بموجب  التأمين إعادة  تتم .النمو على  إضافية  قدرة   وتوفر  الكبيرة،
مليون دوالر أمريكي لكل مشروع لكل حدث وإجماالً لفترة الوثيقة    ١٫٥بأحد عناصر الخطر في برنامج إعادة التأمين على الممتلكات بحد أقصى  

  ذات الصلة لبعض المشاريع. 
 

ري) بالمخاطر في بعض برامج إعادة التأمين (برنامج ممتلكات    أكوا ين (باور إلعادة التأم  أكوا، ستحتفظ شركة  ٢٠٢١يوليو    ٣١من    اعتباًرا
 ٩٫٤، وبحد أقصى فرعي  ٢٠٢٢يوليو    ٣٠مليون لایر سعودي خالل فترة وثيقة التأمين حتى    ٣٧٫٥تشغيلية)، بإجمالي مجمع للمخاطر يصل إلى  

لحد االقصى لإلجمالي المجمع للتعرض على برنامج ممتلكات  ، زاد ا٢٠٢٢يوليو    ٣١من    اعتبارا مليون لایر سعودي لكل حادث أو مطالبة. 
بحد    ٢٠٢٤يناير    ٣١شهراً حتى    ١٨مليون دوالر امريكي عن فترة    ٦٠من مبلغ    ٪٢٧٬٥مليون لایر سعودي والذي يمثل    ٦١٬٩  إلىتشغيلية  

  مليون دوالر امريكي) لكل حادث أو مطالبة.   ١٠من مبلغ  ٪٢٧٬٥مليون لایر سعودي ( ١٠٬٣أقصى فرعي بقيمة 
 

ري فقط  -أكوا  تتعامل .التأمين  إعادة   لشركات  المالي   الوضع   بتقييمري  -أكوالتأمين، تقوم  تعرضها لخسائر كبيرة من إعسار شركات إعادة ا  لتقليل
   ) (ألف ناقص) أو ما يعادلها من وكاالت التصنيف األخرى.-بورز (أ  آندمع شركات إعادة التأمين ذات الحد األدنى من تصنيف ستاندرد 

 
  األخرى  المالية  والموجودات  العالقة ذات  الجهات  من المستحقة المبالغ

 المدينة  والذمم  للموظفين  المقدمة   والدفعات   االستثمارات  حساب  على  المقدمة  والدفعات  المدينة  األرباح   توزيعات  األخرى   المالية   الموجودات  تتضمن
  مخاطر توجد هناك  ال هات ذات العالقة.االئتمان المتعلقة بأرصدة الجهات ذات العالقة محدودة نظراً لقوة المركز المالي للج مخاطر  إن .األخرى 

االئتمان المتعلقة باألدوات المالية األخرى غير    مخاطر أن    كما ائتمان بشأن الدفعات المقدمة على حساب االستثمارات والدفعات المقدمة للموظفين.
  جوهرية وتتوقع المجموعة استردادها بالكامل بالقيمة الدفترية المسجلة لها.

   



  باور والشركات التابعة لهاشركة أكوا 
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

٨٣  

 
  (تتمة)   المخاطر إدارة  - ٣٦

 
  االئتمان (تتمة)  مخاطر    ١-٣٦

 
  االئتمان مخاطر تركز
  .المالي التقريرلمخاطر االئتمان بتاريخ   هامة تركزات عدا ما تم اإلفصاح عنه، لم تحدد اإلدارة أي  فيما

 
  السيولة  مخاطر    ٢-٣٦

 
السيولة عن   مخاطر   تنشأ السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية.   مخاطر   تمثل

 المستطاع،   قدر   التأكد،  في السيولة  إدارة  في المجموعة  طريقة   وتتمثل عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له.
  غير   خسائر   تكبد  بدون   وذلك   الصعبة،  الظروف  أو   العادية   الظروف   من  كل   ظل   في   استحقاقها،   حين  بالتزاماتها  للوفاء  الكافية   السيولة  توفر   من

   .األوقات  كافة في  الكافية  البنكية التسهيالت توفر من المجموعة  تتأكد عليه،  .المجموعة بسمعة االضرار أو  مقبولة
 

)  سعودي  لایر  مليون  ١٬٧٥٤٫٠:  ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١(  سعودي  لایر  مليون  ١٬٤٩٩٫٣  قدره  مبلغ  المجموعة  لدى  كان،  ٢٠٢٢  ديسمبر  ٣١  في  كما
   .أخرى متجددة  الشركات وتسهيالت  متجدد  شركات مرابحة  تسهيل  من مسحوب  غير متبقي

 
  الدفعات   وتتضمن  مخصومة   وغير   باإلجمالي  المبالغ  تظهر المالي.  التقريريلي تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية بتاريخ    فيما

  : بالعمولة المتعلقة التعاقدية
 

  التعاقدية النقدية التدفقات  
  تاريخ دون  اإلجمالي   الدفترية  القيمة  ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ في كما

  محدد استحقاق
   ٥-١  شهًرا ١٢- ٠

  سنوات
 ٥ من أكثر

  سنوات
        المشتقة غير المالية المطلوبات       

  -  -  ٢٨٨٬٨٠٥  -  ٢٨٨٬٨٠٥  ٢٧٥٬٠٥٢  األجل  قصيرة تسهيالت
  ١٨٬٢٠٤٬٤١٧  ١١٬٩٠٩٬٤٥٢  ٢٬٠٠٣٬١١٣  -  ٣٢٬١١٦٬٩٨٢  ٢٣٬٣٧٢٬٥٨٢  ألجل تمويل وتسهيالت قروض

  ٩٠١٬٠٠٠  ١٣٤٬٠٩٤  ٨٬١١٠  ٧٦٬٦٧٩  ١٬١١٩٬٨٨٣  ٩٥١٬٤٩٠  عالقة ذات  جهات إلى مستحقة مبالغ
  ١٦٤٬١٠٠  ١٤٢٬٦٠٤  ١٬٣٥٢  ٢٬٦٩٠٬٦٣٥  ٢٬٩٩٨٬٦٩١  ٢٬٧٧١٬٩٩٩  أخرى  مالية مطلوبات

 ١٩٬٢٦٩٬٥١٧  ١٢٬١٨٦٬١٥٠  ٢٬٣٠١٬٣٨٠  ٢٬٧٦٧٬٣١٤  ٣٦٬٥٢٤٬٣٦١  ٢٧٬٣٧١٬١٢٣  

        مشتقة  مالية مطلوبات
  أجنبي صرف وعقود عموالت أسعار  مقايضات
  -  ٨٬٤٢١  ٦٬٥٦٦  -  ١٤٬٩٨٧  ١٬٦٦٩  المخاطر  لتغطية مستخدمة  آجلة

   
   

        ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في كما
        المشتقة  غير المالية المطلوبات       

  -  -  ١٩١٬٩٧٢  -  ١٩١٬٩٧٢  ١٨٦٬٣٨١  األجل  قصيرة تسهيالت
  ١٩٬٥٨١٬٦١٠  ١٤٬٤٣٤٬٤٦٥  ١٬٩٧٧٬٢٧٧  -  ٣٥٬٩٩٣٬٣٥٢  ٢٣٬٨١٥٬٢٢٩  ألجل تمويل وتسهيالت قروض

  ٩٦٢٬٠٧٤  ٩٢٠٬٤٠٠  ٦١٬٢٤٧  ٨٣٬٤٨٥  ٢٬٠٢٧٬٢٠٦  ١٬٦٧٨٬٣٣٧  عالقة ذات  جهات إلى مستحقة مبالغ
  ٧٠٬١١٢  ١١٬٥١١  ١٢٨٬٣٥٨  ٣٬٨٦٥٬١٤٩  ٤٬٠٧٥٬١٣٠  ٤٬٠٣٦٬٥٥٢  أخرى  مالية مطلوبات

 ٢٠٬٦١٣٬٧٩٦  ١٥٬٣٦٦٬٣٧٦  ٢٬٣٥٨٬٨٥٤  ٣٬٩٤٨٬٦٣٤  ٤٢٬٢٨٧٬٦٦٠  ٢٩٬٧١٦٬٤٩٩  

        مشتقة  مالية مطلوبات
  أجنبي صرف وعقود عموالت أسعار  مقايضات
  ٤٢١٬١٣٨  ١١٨٬٥٩٣  ١٠٦٬٩٢٦  -  ٦٤٦٬٦٥٧  ٤٠٦٬٩٤٨  المخاطر  لتغطية مستخدمة  آجلة

       
 

وبات المالية  التدفقات النقدية المتعلقة بالمشتقات والمفصح عنها في الجدول أعاله تمثل التدفقات النقدية غير المخصومة التعاقدية المتعلقة بالمطل   إن
لقروض المرتبطة  دفعات العمولة بشأن ا  إن ألغراض إدارة المخاطر والتي ال يتم انهاؤها عادة قبل تاريخ االستحقاق التعاقدي.  المقتناهالمشتقة  

المالي وقد تتغير هذه المبالغ بتغير   التقريربعمولة متغيرة المدرجة في الجدول أعاله تعكس أسعار العموالت اآلجلة السائدة في السوق بتاريخ  
  أسعار العموالت السائدة في السوق. 

  



  باور والشركات التابعة لهاشركة أكوا 
  (شركة مساهمة سعودية مدرجة) 

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

٨٤  

 
  (تتمة)   المخاطر إدارة  - ٣٦

 
  السيولة (تتمة)  مخاطر    ٢-٣٦

 
  التمويلية  األنشطة  عن   الناتجة المطلوبات في  التغيرات

 
  : التمويلية األنشطة  عن الناتجة  المطلوبات في  للتغير تحليالً  يلي فيما

 
 

  نقدية  تدفقات  يناير ١ في  كما

  تحويل خسارة 
/   أجنبية عمالت

  العمولة  في زيادة 

عن االثبات   التوقف 
عند فقدان السيطرة  

ديسمبر  ٣١ في  كما  أخرى تغيرات
٢٠٢٢        
  ٢٣٬٦٤٧٬٦٣٤  -  ) ٢٬٦٩١٬٨٤٤(  ) ٤٠٠٬٩٨٤(  ٢٬٧٣٨٬٨٥٢  ٢٤٬٠٠١٬٦١٠  تمويل   وتسهيالت قروض

  ١٬٠٨٧  ٦٢٥٬٤٠١  -  -  ) ٦٢٥٬٦١٩(  ١٬٣٠٥  مستحقة  أرباح  توزيعات
  ٩٥١٬٤٩٠  -  ) ٣١٢(  ٣١٬٣٩٨  ) ٧٥٧٬٩٣٣(  ١٬٦٧٨٬٣٣٧  عالقة  ذات  جهات  إلى مستحقة مبالغ

  ٣١٠٬٨٩٩  ٤٥٬٦٠٤  -  -  -  ٢٦٥٬٢٩٥  أخرى  مالية  مطلوبات 
  ١٬٦٦٩  ) ٣٥٩٬٧٣٩(  -  -  -  ٣٦١٬٤٠٨  للمشتقات   العادلة القيمة

       
٢٠٢١        
  ٢٤٬٠٠١٬٦١٠  -    (362,820)  4,379,683  ١٩٬٩٨٤٬٧٤٧  تمويل   وتسهيالت قروض

  ١٬٣٠٥  ١٠٦٬٣٤٨    -  ) ٩٠٥٬٩٢٤(  ٨٠٠٬٨٨١  مستحقة  أرباح  توزيعات
  ١٬٦٧٨٬٣٣٧  -    ٢٩٬٤٤٤  ٢٧٬٧٧٤  ١٬٦٢١٬١١٩  عالقة  ذات  جهات  إلى مستحقة مبالغ

  ٢٦٥٬٢٩٥  ١٠٥٬١١٥    -  ) ١٤٢٬٠٦٠(  ٣٠٢٬٢٤٠  أخرى  مالية  مطلوبات 
  ٣٦١٬٤٠٨  ) ٣٤٨٬٩٦٥(    -  -  ٧١٠٬٣٧٣  للمشتقات   العادلة القيمة

 
  السوق  مخاطر     ٣-٣٦

 
العموالت والتي تؤثر على دخل    مخاطر   تمثل العمالت األجنبية وأسعار  الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار  المخاطر  السوق 

  الصرف   أسعار   في   التقلبات  بشأن   حماية  على  المجموعة   ضمن   الموحدة   المشاريع  شركات   تحصل   ما   حد  وإلى المجموعة أو التدفقات النقدية لها.
السوق    مخاطر هدف إدارة    إن . الوظيفية  بالعملة   مسجلة   تكون  ما   عادةوذلك ألن التعرفة    والطاقة  المياه   شراء  اتفاقيات   منهاتتض  التي  والعموالت 

   إلى مخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة والعمل على زيادة العائد.  التعرضات يتمثل في إدارة ومراقبة 
 

إلدارة    تستخدم المشتقات  ً   المعامالت   تلك  كافة   إجراء   ويتم السوق.  مخاطر المجموعة    تقوم  عام،  وبشكل  .المجموعة   وإجراءات   لسياسات   وفقا
  : ارةالخس أو  الربح في  التقلبات إلدارة  المخاطر  تغطية محاسبة بتطبيق المجموعة 

 
  العمالت األجنبية  مخاطر

 الوظيفية   والعملة   بها  والقروض   والمشتريات  المبيعات   تسجيل   يتم  التي   العمالت  بين  تطابق   وجود   عدم   حالة   في   العمالت   لمخاطر   المجموعة   تتعرض
العمالت تعتبر محدودة ألن سعر الصرف بين   مخاطرأن معظم المعامالت مسجلة بالدوالر األمريكي، فإن    وحيث .المجموعة   لشركات   المعنية

مخاطر العمالت بصورة رئيسة عن بعض اإليرادات والقروض المسجلة باليورو   تنشا الدوالر األمريكي والعملة الوظيفية المعنية مربوط وثابت.
وا األمريكي  والدوالر  المغربي  حيث  والدرهم  الياباني  المالية.  أن لين  األداة  عملة  عن  مختلفة  الوظيفية  بعض    تقوم  العملة  بتغطية  المجموعة 

   لمخاطر العمالت األجنبية من خالل استراتيجيات تغطية المخاطر، بما في ذلك استخدام األدوات المالية المشتقة. التعرضات
  

المصري) إلى الدوالر األمريكي نتيجة القيود   يه(الجن تحويل العملة المحلية  مخاطره المشتركة في مصر تواج والمشاريعالشركات التابعة   بعض
  يوجد للقيود أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.   ال المحلية. مع ذلك، 

  
  :  الهامةتعرض المجموعة لمخاطر العملة  بخصوص المعادلة  البيانات

 
  السعودية  الرياالت آالف يعادل بما
  ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ في  كما

الجنوب   الراند  المغربي  الدرهم  اليورو 
  األفريقي 

  الياباني  الين

  ٦٤٬٦٩٨  ٢٩٧٬٤٣١  ١٬٨٤٨٬١٠٢  ٣٬٠٧٩٬٢١٤  أخرى   مالية ومطلوبات قروض     
  -  -  ) ٢٬٣٧٥٬٨٥٤(  ) ٣٬١٢٩٬١٠٢(  تمويلي  ايجار عقود في استثمار صافي
  ٦٤٬٦٩٨  ٢٩٧٬٤٣١  ) ٥٢٧٬٧٥٢(  ) ٤٩٬٨٨٨(  المركز صافي

  -  -  -  -  اآلجلة  األجنبي الصرف عقود أثر
  ٦٤٬٦٩٨  ٢٩٧٬٤٣١  ) ٥٢٧٬٧٥٢(  ) ٤٩٬٨٨٨(  للمخاطر  التعرض صافي
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  (تتمة)   المخاطر إدارة  - ٣٦

 
  (تتمة)   السوق مخاطر     ٣-٣٦

 
  السعودية  الرياالت آالف يعادل بما
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في كما

الجنوب   الراند  المغربي الدرهم  اليورو 
  األفريقي 

  الياباني  الين

  ٩٩٬٧٢١  ٢٥٠٬٨٣٧  ٢٬١٦٨٬٣٨٩  ٣٬٤٠٩٬٠٦٨  أخرى   مالية ومطلوبات قروض     
  -   ) ٢٬٧٦٨٬٤٠١(  ) ٣٬٤٤٦٬٤٦١(  تمويلي  إيجار عقود في استثمار صافي
  ٩٩٬٧٢١  ٢٥٠٬٨٣٧  ) ٦٠٠٬٠١٢(  ) ٣٧٬٣٩٣(  المركز صافي

  ) ٣٢٬١٩٠(  -  -  -  اآلجلة  األجنبي الصرف عقود أثر

  ٦٧٬٥٣١  ٢٥٠٬٨٣٧  ) ٦٠٠٬٠١٢(  ) ٣٧٬٣٩٣(  للمخاطر  التعرض صافي

      
  الحساسية  تحليل

  على أثر قد ديسمبر ٣١ في كما ذلك،  خالف  يحدد لم ما السعودي، اللایر  مقابل المعنية العمالت  في  معقولة بصورة المحتملة(النقص)  الزيادة إن
  األخرى،  المتغيرات  كافة  أن  التحليل  ويفترض  .أدناه  موضح  هو  كما  الخسارة  أو  الربح  على  أثر  كما  أجنبية  بعملة   المسجلة  المالية  األدوات  قياس

  : المتوقعة  والمشتريات للمبيعات أثر  أي ويتجاهل ثابتة بقيت قد  العموالت، أسعار  خاصة 
  خسارة  أو (ربح)  -  األثر  
  النقص  الزيادة 

    ٢٠٢٢  ديسمبر   ٣١ في  المنتهية  للسنة 
  ٢٬٤٩٤  ) ٢٬٤٩٤(  ) ٪٥ بواقع(تغير   اليورو
  ٢٦٬٣٨٨  ) ٢٦٬٣٨٨(  ) ٪٥ بواقع(تغير  المغربي الدرهم

  ) ١٬٦٢٥(  ١٬٦٢٥  ) ٪٥ بواقع(تغير  الياباني الين
  ) ١٤٬٨٧٢(  ١٤٬٨٧٢  ) ٪٥الجنوب األفريقي (تغير بواقع  الراند

   
    ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة

  ١٬٨٧٠  )١٬٨٧٠(  ) ٪٥ بواقع(تغير   اليورو
  ٣٠٬٠٠١  )٣٠٬٠٠١(  ) ٪٥ بواقع(تغير  المغربي الدرهم

  )٣٬٣٧٧(  ٣٬٣٧٧  ) ٪٥ بواقع(تغير  الياباني الين
  )١٢٬٥٤٢(  ١٢٬٥٤٢  ) ٪٥الجنوب األفريقي (تغير بواقع  الراند

 
  أسعار العموالت  مخاطر

السائدة في السوق.   مخاطر  تمثل للتغيرات في أسعار العموالت  أداة مالية ما نتيجة  تذبذب قيمة  الناتجة عن  المخاطر   تخضع  أسعار العموالت 
المرتبطة بعمولة، بما في ذلك الودائع البنكية ومديني   ومطلوباتهاالمجموعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن التدفقات النقدية المستقبلية لموجوداتها  

جموعة بتغطية  الم  تقوم عقود اإليجار التمويلي والحسابات المكشوفة لدى البنوك والقروض ألجل والمبالغ المستحقة من/إلى الجهات ذات العالقة.
حساسية أسعار العموالت طويلة األجل من خالل استراتيجيات تغطية المخاطر، بما في ذلك استخدام األدوات المالية المشتقة ومراقبة    مخاطر 

  أسعار العموالت السائدة في السوق بصورة منتظمة. 
 

  المرتبطة بعمولة الخاصة بالمجموعة:  طويلة األجل  التمويل  وتسهيالت  القروض  على العموالت  بأسعار بيان يلي وفيما
   في كما 

  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١
   في كما

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
   

    المالية   المطلوبات
  ١٣٬٧٦٨٬٩١٥  11,017,533  عمولة  أي تحمل ال  التي المطلوبات ذلك  في  بما ثابتة عمولة سعر
  ١٠٬٠٤٦٬٣١٤  12,355,049  عائمة  عمولة سعر

 
 .الخسارة  أو  الربح  خالل   من  العادلة   بالقيمة  ومدرجة  ثابتة  بعمولة  مرتبطة  مالية  مطلوبات  أو  مالية  موجودات  أي   عن  بالمحاسبة  المجموعة  تقوم  ال

  أي أثر على الربح أو الخسارة.  المالي التقريرلن يكون ألي تغير في أسعار العموالت بتاريخ  وعليه،
 

المالي    التقريرنقطة أساس في أسعار العموالت بتاريخ    ١٠٠حالة األدوات المالية المرتبطة بعمولة متغيرة، فإن التغير المحتمل المعقول بواقع    وفي 
  األخرى  المتغيرات  كافة   بقاء  التحليل   هذا  يفترض  كان من المفترض أن يزيد (ينقص) من حقوق الملكية والربح أو الخسارة بالمبالغ المبينة أدناه.

  : األجنبية العمالت صرف  أسعار  وخاصة ثابتة،
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  (تتمة)   المخاطر إدارة  - ٣٦

 
  (تتمة)   السوق مخاطر     ٣-٣٦

 
  أسعار العموالت (تتمة)  مخاطر

  الملكية  حقوق  الخسارة  أو الربح 

  ١٠٠ بواقع الزيادة  
  أساس  نقطة

  ١٠٠ بواقع  النقص
  أساس  نقطة

  بواقع الزيادة 
  أساس  نقطة ١٠٠

  بواقع  النقص
  أساس  نقطة ١٠٠

     
      ٢٠٢٢ ديسمبر  ٣١ في المنتهية  للسنة

  ١٢٣٬٥٥٠  ) ١٢٣٬٥٥٠(  ١٢٣٬٥٥٠  ) ١٢٣٬٥٥٠(  متغيرة  بعمولة مالية  مطلوبات 
  ) ٨٧٬٦٧٨(  ٨٧٬٦٧٨  ) ٨٧٬٦٧٨(  ٨٧٬٦٧٨  عموالت  أسعار  مقايضات

  ٣٥٬٨٧٢  ) ٣٥٬٨٧٢(  ٣٥٬٨٧٢  ) ٣٥٬٨٧٢(  الحساسية  صافي

     
      ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في  المنتهية  للسنة

  ١٠٠٬٤٦٣  ) ١٠٠٬٤٦٣(  ١٠٠٬٤٦٣  ) ١٠٠٬٤٦٣(  متغيرة  بعمولة مالية  مطلوبات 
   )٦٥٬٧٩٨(   ٦٥٬٧٩٨   )٦٥٬٧٩٨(   ٦٥٬٧٩٨  عموالت  أسعار  مقايضات

   ٣٤٬٦٦٥   )٣٤٬٦٦٥(   ٣٤٬٦٦٥   )٣٤٬٦٦٥(  الحساسية  صافي
     
 

أعاله    يلخص التابعة    تحوط   ناقص  العمولةفي سعر    التغيرات  تأثيرالجدول  المتغير فقط الشركة وشركاتها  السعر  معلومات  هذا  يتضمن  ال   .
  .  للمجموعةيتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية  التي للشركات المستثمر فيها  العمولة أسعر  ومقايضات للمطلوبات 

  
  البنوك  بين الفائدة  سعر  إحالل 

  مشروًعا المجموعة  أنشأت  بديلة،  مرجعية بأسعار  واستبدالها  البنوك بين الفائدة أسعار من التدريجي  بالتخلص  العالمية  التنظيمية الهيئات  قرار  بعد
المجموعة بما في ذلك الفرق    أقسام  مختلف  منالمشروع ممثلين كبار من وظائف    يترأس .بذلك  تتأثر  أن  يمكن  التي  عقودها   من  ألي  التحول  إلدارة

  أسعارالتي تتعامل مع المقرضين والشؤون القانونية والمالية وما إلى ذلك. إن المجموعة على ثقة بأن لديها القدرة على معالجة التحوالت إلى  
  يعرض  .٢٠٢٣يونيو    ٣٠ن متاًحا بعد  بالدوالر األمريكي الذي لن يكو  اليبورالخالية من المخاطر المتعلقة بمؤشرات أسعار الفائدة مثل    العمولة 

  سبيل   على  المخاطر،  هذه  تشتمل متنوعة، والذي يقوم المشروع بإدارتها ومراقبتها عن كثب.  مخاطرإحالل سعر الفائدة بين البنوك المجموعة إلى  
  : يلي ما الحصر،  ال المثال
 الفائدة  سعر  إحالل لتنفيذ الالزمة  الحالية العقود  على بة المطلو التعديالت  بسبب المقرضين مع المناقشات عن  الناشئة المخاطر  إدارة  

   .البنوك بين المعامالت على
  خسارة حدوث  إلى  يؤدي مما البنوك بين الفائدة  سعر  إحالل نتيجة متعطلة  أسواق  في  المجموعة  لها تتعرض التي  المالية المخاطر  

   .مالية
  األسعار  وأصبحت البنوك بين الفائدة سعر  في  السيولة انخفضت  إذا السوق  معلومات عن النقص المحتم في  الناتجة األسعار  مخاطر  

   .للمالحظة  قابلة  وغير  سائلة  غير الخاطر من الخالية
  تَحّولتغطية المخاطر الخاصة بالمجموعة ومن التقلبات في قائمة الدخل غير التمثيلية عند  عالقات المحاسبية في حالة فشل  المخاطر  

  األدوات المالية إلى األسعار الخالية من المخاطر. 
 

  :للمجموعة المالية القوائم على البنوك بين الفائدة سعر بإحالل المرتبطة المحتملة المحاسبية والمخاطر التأكد عدم حاالت بيان يلي فيما
 
  االلتزام  إثبات  عن والتوقف  الفعلي العمولة  معدل  طريقة   . أ

  التدفقات   تحديد  أساس   على  التغييرات  مع   التعامل  يتم  أن   عملية،  كوسيلة   البنوك،  بين  المعامالت  على   الفائدة  سعر  إحالل  من )  ٢(  المرحلة   تتطلب
  إحالل   من  التحول  يتم  أن  على  العائم،  الفائدة  معدل  في  تغيير  أنها  على  البنوك  بين  الفائدة  سعر  إلحالل   مباشرة كنتيجة  الضرورية  التعاقدية  النقدية
  شروط   تكون  أن  يجب "،  االقتصادي"التكافؤ    لـ   للتأهل ". اقتصادًيا"التكافؤ    أساس   على  المخاطر   من  الخالية   األسعار   إلى   البنوك  بين  الفائدة  سعر
   .البنوك  بين  الفائدة   سعر  إحالل  يتطلبها  التي  التغييرات  باستثناء  وبعده  التحول   قبل  نفسها  هي  المالية   األداة
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  (تتمة)   المخاطر إدارة  - ٣٦

 
  (تتمة)   السوق مخاطر     ٣-٣٦

 
  (تتمة) البنوك  بين الفائدة  سعر  إحالل 

 
  إثبات  عن التوقف عنها  ينتج كان إذا ما لتحديد االحكام بتطبيق المجموعة ستقوم البنوك، بين الفائدة سعر إحالل يطلبها ال التي للتغيرات وبالنسبة

 لتقييم   األحكام  بتطبيق  المجموعة   ستقوم  المخاطر،  من  خالية   أسعار  إلى  البنوك  بين  الفائدة  سعر  من  المالية  األداة  تحول  عند  وعليه، .المالية  األداة
التغييرات في التدفقات النقدية التعاقدية    حجمإجراء هذا التقييم، ستنظر المجموعة في    عند .االقتصادي   التكافؤ  أساس  على  التحول  عملية  تمت  إذا  ما

   نتيجة للتحول والعوامل التي أدت إلى التغييرات، مع مراعاة العوامل الكمية والنوعية.
 

 بين  الفائدة  سعر  إحالل  سياق  وفي  .ابه  الخاصة  واألحكام  للشروط  جوهري  تعديل  وجود  حال  في  المالية  المطلوبات  إثبات  عن  المجموعة   ستقوم
  وباإلضافة  .المخاطر  من  الخالية  األسعار  إلى  البنوك  بين  الفائدة  سعر   من  تحولها   عند   المستقبل  في   المالية   األدوات  من  العديد  تعديل  سيتم  البنوك،

  المقاسة   المالية  لألدوات   وبالنسبة .التحول   بتاريخ  المالية  األدوات  شروط   على  أخرى  تغييرات  إجراء  يتم  قد  المالية،  لألداة   الفائدة  سعر  تغيير  إلى
  البنوك بين الفائدة  أسعار  من  المرجعي  الفائدة  سعر  في  التغير  لتعكس أعاله، المبينة العملية  الوسيلة  بتطبيق  أوالً  المجموعة  ستقوم  المطفأة،  بالتكلفة
  جوهرية   التغييرات  كانت  إذا  ما  لتقييم  األحكام  المجموعة   ستطبق  العملية،  الوسيلة  تغطيها  ال   تغييرات  ألية  بالنسبة  ثانًيا، .المخاطر   من  خالية  بأسعار

  إجمالي  بتعديل  المجموعة   ستقوم   جوهرية،  التغييرات  تكن  لم   وإذا  .جديدة   مالية   أداة   إثبات  ويتم  المالية  األداة  إثبات  عن   التوقف  يتم  كذلك،  كانت   وإذا
  . الفعلي  الفائدة معدل باستخدام مخصومة  العملية، الوسيلة تغطيها ال التي  للتغييرات الحالية بالقيمة المالية لألداة الدفترية  القيمة

 
  المخاطر  تغطية محاسبة  . ب

 عند   بالمجموعة  الخاصـــة  المخاطر  تغطية  محاســـبة  الســـتمرار  مؤقتة  إعفاءات البنوك بين الفائدة  ســـعر  إحالل من الثانية  المرحلة تعديالت  توفر
  .المخاطر من خالية بأسعار البنوك بين الفائدة سعر استبدال

 
  المالية   لألدوات  العادلة  القيمة    -  ٣٧

 
  في   متعاملين  بين  تتم  نظامية   معاملة  بموجب  ما  مطلوبات  تحويل  عند  سداده  أو  ما  موجودات  بيع  عند  استالمه  سيتم الذي  السعر  هي  العادلة  القيمة

  : إما ستتم  المطلوبات  تحويل  أو  الموجودات  بيع معاملة  أن  بافتراض العادلة  القيمة قياس يحدد  .القياس بتاريخ السوق 
 أو  المطلوبات؛ أو  للموجودات  الرئيسي السوق في  
 والمطلوبات  للموجودات  فائدة األسواق  أكثر  في الرئيسي، السوق  وجود  عدم حالة  في   

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

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

 
  القيمة  تصنيف  يتم . المستطاع  قدر  للمالحظة   القابلة  السوق   بيانات  باستخدام  المجموعة   تقوم  المطلوبات،  أو  للموجودات   العادلة   القيمة   قياس  عند

  . التالي النحو على وذلك  التقويم، طرق  في  المستخدمة  المدخالت على بناءً  العادلة  القيمة  لقياس الهرمي للتسلسل  وفقًا مختلفة  مستويات  إلى  العادلة
 

 األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  ١ المستوى :  
 مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات    ٢  المستوى :

  أي، المشتقة من األسعار). إما بصورة مباشرة (أي، األسعار) أو بصورة غير مباشرة (
 مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تتم بناء على بيانات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غير قابلة للمالحظة).  ٣ المستوى :  
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  (تتمة) المالية   لألدوات  العادلة  القيمة    -٣٧

   
  للقيمة   الهرمي   التسلسل  ضمن  مستوياتها  ذلك  في   بما   المالية،  والمطلوبات   المالية   للموجودات   العادلة   والقيمة  الدفترية  القيمة   التالي  الجدول   يوضح
  تقارب   الدفترية   القيمة  كانت   إذا   العادلة  بالقيمة  المقاسة  غير  المالية   والمطلوبات   المالية   للموجودات  العادلة   القيمة  معلومات   ذلك   يتضمن  وال .العادلة
  . العادلة  القيمة  معقول بشكل

 
  العادلة  القيمة   
 

  اإلجمالي   ٣ المستوى   ٢ المستوى   ١ المستوى   الدفترية  القيمة 
       ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ في  كما
       المالية (الموجودات) /المطلوبات      

  ) ١٬٠٢٨٬٩٩٩(  -  ) ١٬٠٢٨٬٩٩٩(  -  ) ١٬٠٢٨٬٩٩٩(  المخاطر  لتغطية  المستخدمة للمشتقات  العادلة القيمة
  ٢٣٬٢٦٦٬٦٢٣  -  ٢١٬٨٤٥٬٣٣٢  ١٬٤٢١٬٢٩١  ٢٣٬٣٧٢٬٥٨٢   تمويل  وتسهيالتاألجل  طويلة قروض

  ٣١٢٬٢٥١  ٣١٢٬٢٥١  -  -  ٣١٢٬٢٥١  أخرى  مالية  مطلوبات 
      

       ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في كما
       المالية  المطلوبات      

  ٣٦١٬٤٠٨  -  ٣٦١٬٤٠٨  -  ٣٦١٬٤٠٨  المخاطر  لتغطية  المستخدمة للمشتقات  العادلة القيمة
  ٢٤٬٤٢٩٬٨١٣  -  ٢٠٬٨١٠٬٧٦٩  ٣٬٦١٩٬٠٤٤  ٢٣٬٨١٥٬٢٢٩   تمويل  وتسهيالتاألجل  طويلة قروض

  ٣٩٣٬٦٥٤  ٣٩٣٬٦٥٤  -  -  ٣٩٣٬٦٥٤  أخرى  مالية  مطلوبات 
 

اإلدارة    تعتقد .األجل  قصيرة  طبيعتها  أو   المتكرر  تسعيرها  إلعادة  نظراً   الدفترية  القيمة  تقارب  بأنها  األخرى  المالية  لألدوات  العادلة  القيمة  تحديد  تم
عقد اإليجار يتعلق بطبيعة متخصصة للموجودات،    أنأن القيمة العادلة لصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي تعادل تقريباً قيمتها الدفترية حيث  

  وبموجبها فإن القيمة الدفترية لصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي تمثل أفضل أساس الحتساب قيمته العادلة. 

  للمالحظة   القابلة غير  الهامة والمدخالت  التقويم طرق
 

  الهامة  المدخالت   التقويم  طريقة  العالقة  نوع 
  القابلة   غير

  للمالحظة 

  غير  الهامة  المدخالت بين  العالقة 
  القيمة وقياس   للمالحظة القابلة 
  العادلة 

  لتغطية   مستخدمة   مشتقات
  * المخاطر 
  **  بنكية قروض 

 

  االعتبار   بعين  التقويم  طريقة  تأخذ :  المخصومة  النقدية   التدفقات
  باستخدام   المخصومة   المقبوضات  أو  المتوقعة   للدفعات  الحالية 
  في   السائد  الخصم  معدل  أو   بالمخاطر  المعدل  الخصم   معدل

  . للمقارنة  قابلة  معاملة أحدث على  المطبق السوق 

  ينطبق  ال  ينطبق  ال

  االعتبار   بعين  التقويم  طريقة  تأخذ :  المخصومة  النقدية   التدفقات  * الفحم  مشتقات
  معدل   باستخدام  المتوقعة   المقبوضات   أو  للدفعات  الحالية   القيمة

  . بالمخاطر  المعدل الخصم

  الفحم   شراء  كمية
  الفحم  وأسعار

  أو   تزيد   قد  العادلة   القيمة   إن
   :إذا تنقص

  لشراء   الفعلية   الكميات   اختلفت  
  نموذج   في  مبيّن  هو  عما  الفحم

  أو التقييم؛
 المستقبل  في  الفحم  أسعار   اختلفت  

  . التقييم نموذج في مبيّن هو عما

  * أخرى مشتقات
 

  بالطرق   تقويمها  يتم  التي  الخيارات  األخرى  المشتقات  تمثل
  من   العادلة  القيمة  تحديد  بموجبها   يتم  والتي  بالشركة  الداخلية

  المخصومة   النقدية  التدفقات   إلى  تستند  التي  التقويم  طرق   خالل
  خاصة   وعوامل   التسويق  على   القدرة   عدم   لقاء   خصم   وتتضمن

  في   المتعاملين  أن  للمجموعة   تبين  التي  المبالغ  تمثل  بالمشاريع
   .األدوات  هذه تسعير عند االعتبار بعين سيأخذونها السوق 

  المتعاقد   السعات
  ومعدل   عليها

  المعدل   الخصم
  بالمخاطر 

  أو   تزيد  قد  المقدرة  العادلة  القيمة  إن
   :إذا تنقص

 عن  الفعلية   السعات  اختلفت  
   أو عليها، المتعاقد  السعات

 المعدل   الخصم   معدل   كان  
ً  بالمخاطر ً  أو مرتفعا   . منخفضا

  . الموحدة  المالي  المركز قائمة  في  العادلة بالقيمة المالية  األدوات قياس تم  *
  . فقط اإلفصاح  لغرض  المالية  األدوات  لهذه  العادلة القيمة قياس تم  ** 
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  الالحقة  األحداث  - ٣٨

 
المتكامل وإنتاج الطاقة (مشروع مشترك للمجموعة) االستحواذ على المجموعة الثانية من   للتغويز، أكملت شركة جازان  ٢٠٢٣يناير    ٢٢  في

  والبالغة   الدورة  موجودات  على  االستحواذ  المشروع  ويشمل ("الدورة" أو "المشروع").   للتغويزموجودات مشروع دورة جازان المشتركة المتكاملة  
 ٪ ٩٥من    اكثر   على  االستحواذ   تم  ،لموجوداتل  الثانية  المجموعة. مع تحويل  السعودية  العربية   الزيت  شركة  من   أمريكي  دوالر   مليار  ١٢  قيمتها

 من   االنتهاء  تم .  ٢٠٢٣سبتمبر    ٣٠ويتوقع تحويل المتبقي في    ("المشروع")   للتغويزدورة جازان المشتركة المتكاملة    مشروع من موجودات  
  المالي  والوضع  الموحدة  النتائج  على  أثر  أي  لالستحواذ  وليس .٢٠٢١  أكتوبر  ٢٧  في  الدورة   موجودات  من  األولى  المجموعة  على  االستحواذ
   .الموحدة المالية القوائم  هذه في ورد  كما للمجموعة 

  
)  , لایر سعودي للسهم الواحد٨٣(  سعودي  لایر  مليون  ٦٠٦٬٨  بقيمة  أرباح  توزيعات  دفع   على  اإلدارة   مجلس   وافق،  ٢٠٢٣  يناير  ٢٦  وبتاريخ

  ).  ٤-١٣(الرجوع إلى اإليضاح  ٢٠٢٢لسنة 
 

  إلصدار   برنامجه   إطار  في  سعودي  لایر  مليون  ١٬٨٠٠٫٠  بقيمة  صكوك  إصدار  ٢٠٢٣  فبراير  ٢  في   المجموعة  أكملت  ذلك،  إلى  وباإلضافة
 زائًدا")  سايبور("   السعودية  البنوك  بين  السائدة   الفائدة  ألسعار  وفقًا  عائًدا  الصكوك  إصدار   يحمل .سعودي  لایر  مليون  ٥٬٠٠٠٫٠  بمبلغ  الصكوك

  اإلصدار   تاريخ  من  سنوات   ٧  أي   استحقاقها،  بتاريخ  االسمية   بالقيمة   الصكوك  استرداد  سيتم .سنوية  ربع  دفعات   على  يستحق   سلفًا  محدد  ربح  هامش
  الموحد   المالي  والوضع  الموحدة  النتائج  على  تأثير  أي  للصكوك   ليس .اإلصدار   تاريخ  من  سنوات  ٥  بعد  أو   في  المفعول  نافذ   شراء  خيار  مع

   .الموحدة المالية القوائم  هذه في ورد  كما للمجموعة 
 

ً   المجموعة  قامت  السنة،  نهاية  بعد  ذلك،  على  عالوة تتوقع اإلدارة أن   ال .بشأنها  التفاوض  تجري   أو  متعددة  اتفاقيات  بإبرام  نشاطها  لطبيعة  وفقا
  المالي. التقريريكون لهذه االتفاقيات أي أثر جوهري على النتائج الموحدة والوضع المالي للمجموعة كما بتاريخ 

 
  المقارنة  أرقام     -٣٩

 
  الدولي   المعيار  لمتطلبات  وفقًاالتصنيف    إعادةوذلك يتضمن    بعض أرقام الفترات السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالية  او تعديل  تبويب  إعادة  تم

  التصنيف إعادة بعمليات ملخص يلي فيما ).٣-٣٣ اإليضاح(انظر   المتوقفة والعمليات للبيع المعدة  المتداولة غير الموجودات ): ٥( المالي للتقرير
  : التعديالت /
  

  الموحدة  اآلخر الشامل  والدخل الربح او الخسارة   قائمة ١-٣٩
 

   سابقًا ورد  كما  البنود 
  

  التصنيف إعادة  عمليات 
   المتوقفة  العمليات نتيجة

  اإليضاح حتى(انظر 
٥-٣٣ (  

  التصنيف إعادة  عمليات 
  عرض  مع  لتتماشى
  الحالية  الفترة

  القوائم هذه في ورد  كما
   المالية
  

      المستمرة  العمليات
  ٥٬٢٣٥٬٣٩٣  -  ) ١٢٥٬٥٤٧(  ٥٬٣٦٠٬٩٤٠  ايرادات 
  ) ٢٬٣٨٣٬٦٧٧(  -  ٧٦٬٨٧٧  ) ٢٬٤٦٠٬٥٥٤(  العمليات  تكاليف

  ) ٩٢٤٬٨٧٢(  -  ١٥٬٨٩٧  ) ٩٤٠٬٧٦٩(  وإدارية عمومية  مصاريف
  تتم فيها مستثمر شركات  نتائج  صافي  في الحصة 

  خصم بعد  الملكية،  حقوق  لطريقة  وفقًا عنها المحاسبة 
  الضريبة 

٣٢١٬٦٩٣  -  ٩٦٬٠٨٧  ٢٢٥٬٦٠٦  

  ١٨٧٬٤٣٠  ٥٤٬٧٥٤  ) ٨٬٨٢٧(  ١٤١٬٥٠٣   أخرى عمليات  دخل
  ٤١٬٥٥٤  ) ٥٤٬٧٥٤(  -  ٩٦٬٣٠٨  أخرى  إيرادات 
  ) ٤٦٬٩١٥(  -  ) ٤١٢(  ) ٤٦٬٥٠٣(  صافي  أجنبية،   عمالت تحويل خسارة
  ) ١٬٠٥٢٬٥٣١(  -  ٧٬٢٣٨  ) ١٬٠٥٩٬٧٦٩(  صافي  مالية، أعباء
  ) ٨٠٬١١٠(  -  ٣٬٠١٣  ) ٨٣٬١٢٣(  محملة  وضريبة زكاة

     
      المتوقفة  العمليات
  ) ٦٤٬٣٢٦(  -  ) ٦٤٬٣٢٦(  -  المتوقفة  العمليات  من الخسارة
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  (تتمة)  المقارنة  أرقام     -٣٩

  
  المركز المالي الموحدة   قائمة  ٢-٣٩

 
 

  البنود 
  القوائم هذه في ورد  كما  التصنيف  إعادة  عمليات   سابًقا  ورد  كما

  المالية 
    
    

     المتداولة  غير الموجودات 
  -  ) ٥٤٬٠٨٦(  ٥٤٬٠٨٦  استراتيجي  وقود مخزون

  ٢١١٬٠٠٩  ٥٤٬٠٨٦  ١٥٦٬٩٢٣  أخرى  موجودات
    

      المتداولة غير المطلوبات
  -  ) ٢٦٥٬٢٩٥(  ٢٦٥٬٢٩٥  أخرى  مالية  مطلوبات 
  ٦٧٤٬٢٤٨  ٢٦٥٬٢٩٥  ٤٠٨٬٩٥٣  أخرى  مطلوبات 

  
  

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة   ٣-٣٩
 

  البنود 
صرف عمالت   ربح  سابًقا  ورد  كما

  /محقق  غير أجنبية
     تعديل )رة(خسا
  ١-٣-٣٩ إيضاح

  التصنيف إعادة  عمليات 
  عرض  مع  لتتماشى
  الحالية  الفترة

  القوائم هذه في ورد  كما
  المالية 

     
     

      التشغيلية   األنشطة من النقدية  التدفقات
      : لـ التعديالت
  -  ) ٢٨٠٬٠٠٠(  -  ٢٨٠٬٠٠٠  األسهم   أساس على الدفع معامالت
          : التشغيلية والمطلوبات الموجودات  في التغيرات 
ً  مدفوعة  ومصاريف مدينون   ) ٩٨٬٥٧٠(  -  ) ٢٥٬٦٢٠(  ) ٧٢٬٩٥٠(  آخرون ومدينون مقدما
  ٢٩٥٬٠٨٧  -  ٣٥٬١٢٩  ٢٥٩٬٩٥٨  الدفع  مستحقة ومبالغ دائنون
  ٣٧٣٬٩٥٩  -  ) ٣٨٩٬٠٧٦(  ٧٦٣٬٠٣٥  تمويلي  إيجار عقد في استثمار صافي

  -  ) ١٦٬٦٧٤(  -  ١٦٬٦٧٤  استراتيجي  وقود مخزون
  ٣٨٬٠٩٨  ١٦٬٦٧٤  -  ٢١٬٤٢٤  أخرى  موجودات

         
         

          التمويلية   األنشطة من النقدية  التدفقات
  على دفعات ذلك  في  بما أسهم إصدار معاملة تكاليف
  ) ١٢٤٬٨٦٨(  ٢٨٠٬٠٠٠  -  ) ٤٠٤٬٨٦٨(  السهم  أساس

  ) ٥٬٣٩١٬٥٢٨(  -  ٣٧٧٬٨٢٧  ) ٥٬٧٦٩٬٣٥٥(  مسددة  تمويل  وتسهيالت قروض
  بالنقدية يتعلق أجنبية  عمالت صرف  فروقات صافي
  ١٬٧٤٠  -  ١٬٧٤٠  -  النقدية  وشيه

  
  سداد   ضمن غير النقدية) المدرجة    الحركة(  محقق   غير   أجنبيةعمالت    ضرفخسارة    أو  ربحيمثل هذا البند تعديالت الستبعاد تأثير    ١-٣-٣٩

التمويلي   االستثمار في عقود اإليجار  المدينة والمصاريف    والمبالغالدائنة    والذممقرض وتغييرات في صافي  الدفع والذمم  مستحقة 
 المدفوعة مقدما والذمم المدينة اآلخر.  

 
  الموحدة  المالية  القوائم  اعتماد    -٤٠

 
  ). م٢٠٢٣ مارس ١هـ (الموافق ١٤٤٤ شعبان ٩بتاريخ  اإلدارة من قبل مجلس  إصدارهااعتماد هذه القوائم المالية الموحدة والموافقة على  تم
  


