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 تقريـر مراجع الحسابات المستقل  
 للسادة مساهمي شركة الحفر العربية )شركة مساهمة سعودية( 

   الرأي 

المالي   لقد راجعنا القوائم المالية الُموّحدة لشركة الحفر العربية )"الشركة"( والشركة التابعة لها )"المجموعة"(، والتي تشمل قائمة المركز
م، والقوائم الُموّحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات 2022ديسمبر    31الُموّحدة كما في  

ة هامالنقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية الُموّحدة، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية ال 
 والمعلومات التفسيرية األخرى.

 وفي رأينا، إن القوائم المالية الُموّحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما 
، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير م، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الُموّحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ2022ديسمبر    31في  

 المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 أساس الرأي

السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية  
في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الُموّحدة" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق  

ة( المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة  الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير االستقالل الدولي
ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا    بمراجعتنا للقوائم المالية الُموّحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لمتطلبات الميثاق. 

 عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

 رئيسيالمراجعة الأمر 

لفترة أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، األكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم المالية الُموّحدة ل 
 ً منفصالً في تلك   الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الُموّحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها، وال نبدي رأيا

 األمور.
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 تقريـر مراجع الحسابات المستقل  

 للسادة مساهمي شركة الحفر العربية )شركة مساهمة سعودية( )يتبع( 

 رئيسي )يتبع(المراجعة الأمر 

 إثبات اإليرادات 

 كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا  رئيسيالمراجعة الأمر 

الخاص بالسياسة المحاسبية  (  2- 3يرجى الرجوع إلى إيضاح )
( وإيضاح  باإليرادات  بإثبات  باإلفصاح  17المتعلقة  الخاص   )

 عن اإليرادات. 
 

  المجموعة م، قامت 2022ديسمبر   31خالل السنة المنتهية في 
بمبلغ   إيرادات  )  2.70بإثبات  سعودي  لاير  م:  2021مليار 

 مليار لاير سعودي( من خدمات الحفر وخدمات أخرى.   2.20
 
تتضمن اإليرادات التي تم إثباتها من عقود الحفر عناصر تستلزم  
واألتعاب  إضافية،  آبار  لحفر  الخيارات  مثل  أحكام  افتراض 
اإلجمالية، ورسوم التجهيز واالنتقال من الموقع، التي يتم إثباتها 

 خالل فترة عقد الحفر عند إتمام التزامات األداء ذات الصلة.  
 

رئيسياً للمراجعة حيث أن اإليرادات تعتبر  لقد اعتبرنا ذلك أمراً  
جوهرية ضمن السياق العام للقوائم المالية الموحدة للمجموعة  
قد   والذي  اإليرادات،  في  للمبالغة  المصاحب  المالزم  والخطر 
 يكون له تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 

 من بين أمور أخرى، تشتمل إجراءاتنا على ما يلي: 

التصميم والتنفيذ ومدى فعالية تشغيل نظام الضوابط واختبار تقييم  –
المحيطة   العملية  تحكم  والتي  لإلدارة  الرئيسية  الداخلية  الرقابية 

 بإثبات اإليرادات.

فعلية و/أو مشتبه بها من  – االستفسار عن وجود أي حاالت غش 
 .  الصلةواختبار الضوابط ذات   اإلدارة

ة في تحديد التزامات األداء، والمدة المقدرة اإلدارتقدير تقييم قمنا ب –
 للحفر وإثبات إيرادات عقود الحفر.

لهذه  – اإلدارة  وتقييمات  العينة،  أساس  على  العقود  بمراجعة  قمنا 
لكل عقد المقابلة  اإليرادات  للتحقق من مالءمتها   العقود، وإثبات 

 .وفقاً للمعيار المعمول به

الداعمة ذات اختبار عينة من قيود دفتر   – الوثائق  اليومية وفحص 
 .والسجالت المحاسبية لتقييم مالءمة هذه القيود الصلة

المقدمة من قبل اإلدارة في وأهمية  تقييم مدى كفاية   – اإلفصاحات 
 القوائم المالية الموحدة.  

 أمر آخر

م من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى رأياً غير  2021ديسمبر    31تمت مراجعة القوائم المالية الُموّحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  
 م. 2022مارس  27هـ الموافق 1443شعبان  24معدل على تلك القوائم المالية الُموّحدة بتاريخ 

 المعلومات األخرى

التقرير السنوي، ولكنها ال تتضمن إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في  
 القوائم المالية الموحدة وتقريرنا عنها. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

 .وال يغطي رأينا في القوائم المالية الُموّحدة المعلومات األخرى، وال نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد فيما يخص ذلك
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 تقريـر مراجع الحسابات المستقل  
 للسادة مساهمي شركة الحفر العربية )شركة مساهمة سعودية( )يتبع( 

 )يتبع( األخرى معلومات ال

فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تصبح متاحة، وعند   وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة،
القيام بذلك، نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة  

 رى أنها محرفة بشكل جوهري.  التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخ

للمكلفين  األمر  إبالغ  علينا  يتعين  فإنه  فيه،  لنا وجود تحريف جوهري  تبين  إذا  لنا،  متاحاً  يكون  عندما  السنوي،  للتقرير  قراءتنا  عند 
 بالحوكمة.

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الُموّحدة 

المعتمدة في   المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً  المالية  القوائم  إعداد  المسؤولة عن  اإلدارة هي  إن 
المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واألحكام المعمول بها 

م الشركات ونظام الشركة األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم  في نظا
 مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ. 

عن  وعند إعداد القوائم المالية الُموّحدة، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية، و
االفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك 

 ى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك. نية لد

 إن المكلفين بالحوكمة، أي لجنة المراجعة، هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة. 

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواًء بسبب غش أو 
خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن  

م القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري المراجعة التي ت
عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها  

 رات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الُموّحدة. أو في مجموعها على القرا

زعة  وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على ن
 الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضاً: 

وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الُموّحدة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تحديد   •
مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف 

ن الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى م
 إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية. 

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض  •
 أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.  إبداء رأي عن فاعلية 

تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها  •
 اإلدارة.  
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 تقريـر مراجع الحسابات المستقل 
 سعودية( )يتبع( للسادة مساهمي شركة الحفر العربية )شركة مساهمة 

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة )يتبع( 

استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها،  •
ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ  

إذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة االستمرارية. و
المراجعة  في القوائم المالية الُموّحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة  

ا تم  المجموعة عن  التي  إلى توقف  قد تؤدي  المستقبلية  الظروف  أو  فإن األحداث  ذلك،  تاريخ تقريرنا. ومع  لحصول عليها حتى 
 االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية.  

ة تعبر عن  تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الُموّحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الُموّحد •
 المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. 

الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة، إلبداء رأي  •
واإلشراف   التوجيه  عن  مسؤولون  ونحن  الُموّحدة.  المالية  القوائم  الوحيدة حول  الجهة  ونظل  للمجموعة.  المراجعة  عملية  وأداء 

 المسؤولة عن رأينا في المراجعة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي  
اكتشا تم  الداخلية  الرقابة  أنظمة  في  مهمة  قصور  والشركأوجه  )"الشركة"(  العربية  الحفر  لشركة  المراجعة  خالل  لها    ةفها  التابعة 

 )"المجموعة"(. 

العالقات   كما زودنا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقاللية، وأبلغناهم بجميع
 ول أنها تؤثر على استقاللنا، وإجراءات الوقاية ذات العالقة، إذا تطلب ذلك. واألمور األخرى التي قد نعتقد بشكل معق

ية ومن ضمن األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور التي اعتبرناها األكثر أهمية عند مراجعة القوائم المال
يسية. ونوضح هذه األمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو الئحة اإلفصاح العلني الُموّحدة للفترة الحالية، والتي تُعّد أمور المراجعة الرئ

ن عن األمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه في تقريرنا ألن التبعات السلبية للقيام بذلك م
 تبة على هذا اإلبالغ.المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المتر

 عن / كي بي إم جي لالستشارات المهنية 

 

 

_______________________ 

 عبدالعزيز عبدهللا النعيم 

394رقم الترخيص:   
 

 هـ1444شعبان  24الخبر، في  

 م2023مارس  16المـوافـق:  











 شركة الحفر العربية  

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 الُموّحدة   قائمة التدفقات النقدية 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 

5 

 
 
 إيضاح  

 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 م 2021  م 2022   

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 273,583,505  557,719,959   الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل 

      تعديالت لـ: 
 539,061,080  510,993,440  4 استهالك من ممتلكات وآالت ومعدات  

 2,964,865  8,771,629  1-6 استهالك موجودات حق استخدام 
 5,763,826  5,517,718  5 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 14,664,002  10,204,778  7 مخصص مخزون بطيء الحركة 
 -  47,306   مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

 -  9,268,917  19 مخصص ضريبة دخل مستردة 
 6,708,705  12,941,430  19 مخصص دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

 33,333,988  34,857,946  15 مخصص التزام منافع الموظفين 
 )4,419,867(   )1,628,952(    ربح من استبعاد موجودات غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع

 20,538,699  4,868,815  1-18 إطفاء تكلفة التجهيز 
 )36,538,899(  )14,843,125(   1-17 إطفاء إيرادات تجهيز 

 37,986,037  94,318,292  20 تكلفة تمويلية
 )1,343,244(   )27,525,180(    إيرادات تمويلية 

( 5,419,779)  21 الزكاة وضريبة الدخل )المستردة( / المحملة    53,163,103 

   1,200,093,194  945,465,800 
      التغيرات في: 

 )63,828(  )39,416,266(    المخزون 
 )198,164,930(  )155,784,429(    ذمم مدينة تجارية وأخرى 
 )26,913,719(  122,225,803   ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 -  )21,656,196(   1-18 تكلفة التجهيز المدفوعة 
 -  176,250,000  1-17 إيرادات تجهيز مستلمة 

 النقد الناتج من العمليات 
 

  1,281,712,106 
 

 720,323,323 

 )21,905,900(  )18,783,024(   21 الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 
 )22,197,142(  )20,733,330(   15 التزام منافع الموظفين المدفوع 

      

 676,220,281  1,242,195,752   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

 
 األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من 

 
 
   

 )247,627,282(  )1,749,343,361(   4 إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات  
( 149,890)  -  5 إضافات إلى الموجودات غير الملموسة   

 19,558,113  3,632,359   متحصالت من استبعاد موجودات محتفظ بها بغرض البيع
 -  ( 1,000,000,000)     ودائع قصيرة األجل 

 1,343,244  21,375,180   إيرادات تمويلية مستلمة 
      

(226,875,815)  )2,724,335,822(      صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  

 )يتبع(     
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 معلومات حول الشركة . 1
 

العربية )"الشركة"( والشركة التابعة لها المملوكة لها بالكامل شركة أوفست العربية المحدودة )"شركة أوفست"(  يتمثل النشاط الرئيسي لشركة الحفر 
 )يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"( في حفر آبار النفط والغاز الطبيعي وعمليات تشغيل وصيانة وسحب الحفارات واألنشطة ذات الصلة. 

 
دة على المعلومات المالية للشركة والشركة التابعة المملوكة لها بالكامل، أوفست العربية المحدودة )"أوفست"(. شركة  تشتمل المعلومات المالية الُموحّ 

 أوفست شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في المملكة العربية السعودية. 
 

ذو    18در عن وزارة االستثمار بتاريخ  الصا  2031047241الشركة هي شركة سعودية مساهمة مرخصة بموجب ترخيص استثمار أجنبي رقم  
  16هـ )الموافق  1423صفر    3الصادر في الدمام بتاريخ    2051026089م( وتعمل بموجب سجل تجاري رقم  2003ديسمبر    13هـ )1424الحجة  
 ، المملكة العربية السعودية. 31952، الخبر  4110م(. العنوان المسجل للشركة هو ص. ب. 2002إبريل 

 
، أوصى مجلس إدارة الشركة المساهمين ببدء اإلجراءات النظامية لتقديم طلب االكتتاب العام األولي إلى الجهات التنظيمية المعنية م2021خالل سنة  

 في المملكة العربية السعودية.  
 

اكتتاب عام أولي في السوق  سهم عادي في    26,700,000، وافقت هيئة السوق المالية على الطلب المقدم من الشركة لطرح  م2022يونيو    29في  
 ٪ من مجموع أسهم الشركة بعد اإلدراج. 30المالية السعودية )تداول(. ويمثل الطرح المقرر لألسهم 

 
، أعلنت الشركة عزمها طرح أسهمها العادية لالكتتاب العام األولي، حيث يشمل ويتألف الطرح من بيع  م2022سبتمبر    18باإلضافة إلى ذلك، في  

  سهماً جديداً.  9,000,000هم من المساهمين الحاليين بالشركة وإصدار س 17,700,000
 

لاير سعودي للسهم الواحد.    100بسعر طرح قدره    م2022أكتوبر    20، أعلنت الشركة عن بدء فترة االكتتاب لألفراد حتى  م2022أكتوبر    18في  
وبدأ التدوال على األسهم العادية للشركة في السوق المالية السعودية    م2022نوفمبر    3وقد اكتمل التخصيص النهائي ألسهم الطرح للمساهمين في  

 (. 12. )يرجى الرجوع أيضاً إلى إيضاح م2022نوفمبر  7)تداول( في 
 

 من رأس مال الشركة بعد اإلدراج. فيما يلي مساهمو الشركة وحصص ملكيتهم قبل الطرح وبعده:  ٪30نتج عن ذلك تداوالً حراً لنسبة 
 

 المساهم 

 بعد الطرح   قبل الطرح 

 عـدد األسهم 
نسبة  

 عـدد األسهم   القيمة االسمية  الملكية% 
نسبة  

 القيمة االسمية  الملكية% 

شركة التصنيع وخدمات  
٪ 51 40,800,000 الطاقة )"طاقة"(   408,000,000 

 
31,773,000 35.7 ٪  317,730,000 

        

سيرفيسيز بتروليرز  
 شلمبرجيه إس أيه 

39,200,000 49 ٪  392,000,000 
 

30,527,000 34.3 ٪  305,270,000 

        

٪ 30 26,700,000  - - - تداول حر   267,000,000 
        

%100 80,000,000 المجموع   800,000,000  89,000,000 100%  890,000,000 
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 أسس اإلعداد واستخدام األحكام والتقديرات  . 2
 

 اإلعداد أسس   2-1
 

صدارات األخرى الصادرة  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإل
 المحاسبية للشركة. ( تفاصيل حول السياسات 3من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. يعرض اإليضاح رقم )

 
تقة التي تم قياسها بالقيمة  تم إعداد هذه القوائم المالية الُموّحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستمرارية، باستثناء األدوات المالية المش

 العادلة والتزام منافع الموظفين الذي يتم قياسه بطريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.  
 

 م األحكام والتقديرات استخدا 2-2
 

الُموّحدة، قامت اإلدارة بوضع افتراضات وتقديرات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمبا لغ المعلنة  عند إعداد هذه القوائم المالية 
 وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.   للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. 

 
االحكام    مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. يُعترف بالتعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي. فيما يلي المعلومات حولتتم  

 المتخذة لتطبيق السياسات المحاسبية التي لها تأثيرات جوهرية على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة: 
 

 الموظفين  التزامات منافع  (أ
 

لمحاسبة الدولي  يتمثل التزام منافع الموظفين في االلتزامات التي سيتم تسويتها في المستقبل وتتطلب افتراضات للتنبؤ بهذه االلتزامات. يتطلب معيار ا
ومعدالت الوفيات ومعدل دوران  ( من اإلدارة استخدام افتراضات إضافية تتعلق بالمتغيرات مثل معدل الخصم والزيادة في معدالت التعويض  19)

يرات في  الموظفين وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية. وتستخدم إدارة المجموعة خبير اكتواري خارجي للقيام بهذا االحتساب. يمكن أن يكون للتغ
 الموظفين.  االفتراضات الرئيسية أثًرا هاًما في التزام المنافع المتوقع و/أو التكاليف المتكبدة الدورية لمنافع

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  ( ب

 

قيمتها. في  تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر بأن هذه الموجودات قد تنخفض  
ابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة السترداد األصل هي القيمة العادلة بعد  حالة وجود مثل ذلك المؤشر، تقوم المجموعة بإجراء تقدير لقيمة األصل الق

مستقبلية المقدرة  خصم مصروفات اإلكمال البيع أو قيمة األصل عند االستخدام، أيهما أكبر. عند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية ال
عدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. عند  العائدة لألصل إلى القيمة الحالية باستخدام م

 تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، تؤخذ معامالت السوق الحديثة في االعتبار. 
 

القابلة لالسترداد. ويتم إثبات خسارة  في حالة ما تم تقدير قيمة األصل بأقل من قيمته الدفترية فإنه يتم تخفيض القيمة الدفتري  ة لألصل إلى القيمة 
 االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

 
المعدلة بشرط أال تتعدى  عند رد االنخفاض في قيمة األصل في الفترة الالحقة، يتم تعديل القيمة الدفترية لالصل بزيادتها الى القيمة القابلة لالسترداد  

باشرة في قائمة  هذه الزيادة القيمة الدفترية لالصل فيما لو لم يتم تخفيض قيمة األصل في السنوات السابقة, يتم االعتراف برد بخسارة انخفاض القيمة م
 الشامل اآلخر الموحدة. الدخل الشامل. ويتم إثبات رد خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 
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 استخدام األحكام والتقديرات )يتبع(  2-2
 

 الخسارة االئتمانية المتوقعة  (ج
 

 (. 9والمحددة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ) الخسائر االئتمانية المتوقعةتقوم المجموعة بتطبيق االسلوب المبسط واالسلوب العام لتقييم 
 

ات  تستخدم المجموعة األسلوب المبسط باستخدام مصفوفة مخصص لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والموجود
على مدى العمر التي لم تنخفض    الخسائر االئتمانية المتوقعةشهراً أو    12على مدى    الخسائر االئتمانية المتوقعةالمالية بالتكلفة المطفأة. يتم احتساب  

 قيمتها اإلئتمانية أو انخفضت قيمتها اإلئتمانية بناًء على التغير في مخاطر االئتمان المرتبطة باألداة المالية. 
 

مخاطر االئتمان المشتركة واأليام التي استحقت فيها. يتم    ، يتم تجميع الذمم المدينة التجارية على أساس خصائصالخسائر االئتمانية المتوقعةولقياس  
الء على  تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية وفقا لمؤشرات النشاط االقتصادي الكلي التي تؤثر في قدرة العم

كمدخالت أساسية لتعديل نسب الخسائر التاريخية وفقاً للتغيرات المتوقعة    تسوية الذمم المدينة. حددت المجموعة إجمالي الناتج المحلي ومعدل التضخم 
 على هذه العوامل. 

 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة  ( د

 

الملموسة بغرض احتساب االستهالك واإلطفاء على  تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير  
ى األقل لألعمار الترتيب. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باإلعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتآكل الطبيعي. وتجري اإلدارة مراجعة سنوية عل

 ت االستهالك واإلطفاء مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية للموجودات. اإلنتاجية المقدرة وطريقة االستهالك واإلطفاء للتحقق من توافق طريقة وفترا
 

 القيمة المتبقية (ه
 

االستبعاد المقدرة وذلك   تمثل القيمة المتبقية لألصل المبلغ المقدر الذي ستحصل عليه المنشأة في الوقت الحالي من استبعاد األصل، بعد طرح تكاليف
 لحالة المتوقع أن يكون عليها في نهاية عمره اإلنتاجي. إذا كان األصل بالفعل في العمر وبا 

 
يتم المحاسبة عن   تقوم اإلدارة بإعادة النظر في القيمة المتبقية لألصل في نهاية كل سنة مالية على األقل وإذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة، 

 ( "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء". 8المحاسبة الدولي )التغيرات كتغير في التقدير المحاسبي وفقاً لمعيار 
 

 مخصص االنخفاض في قيمة المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف  (و
 

إلى صافي القيمة القابلة للتحقق    يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم إثبات مبلغ الشطب وأي تخفيض في المخزون 
ء  وخسائر المخزون كمصروفات في نفس الفترة التي حدث فيها الشطب أو المصروفات. ويتم تكوين مخصص )إذا لزم األمر( للمخزون المتقادم وبطي

 الحركة والتالف وفقا لسياسة المجموعة. 
 

فترة الحقة وفقا لسياسة المجموعة. يتم رد مبلغ التخفيض عند وجود تغير في التقدير  تقوم المجموعة بإعادة تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق في كل
ب الظروف  األولي الذي تسبب سابقا في تخفيض المخزون بأقل من التكلفة أو عندما يكون هناك دليل واضح على زيادة صافي القيمة القابلة للتحقق بسب 

 االقتصادية المتغيرة.
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 استخدام األحكام والتقديرات )يتبع(  2-2
 

 المخصصات  (ز
 

ن  يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى المجموعة التزام حالي )قانوني أو تعاقدي( يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق وم 
 باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. المحتمل تسوية هذا االلتزام ويكون  

 
تقدير لقياس المقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ الفترة المالية، مع الوضع باالعتبار   الُمثبت كمخصص أفضل  المخاطر  يعد المبلغ 

ت النقدية المقدرة لتسوية االلتزامات الحالية، فإن القيمة الدفترية  وحاالت عدم التأكد المحيطة بذلك االلتزام. عند قياس قيمة المخصص بناًء على التدفقا
 بناًء على القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.  هايتم قياسللمخصص 

 
تأكد أن عندما يتوقع استرداد بعض أو كل المبالغ المطلوبة لتسوية المخصصات من طرف ثالث، يتم إثباتها كذمم مدينة ضمن الموجودات إذا أمكن ال

 هذه الذمم قابلة للتحصيل ويمكن قياس قيمة هذه الذمم بشكل موثوق. 
 

 االستمرارية  (ح
 

موارد كافية  أجرت إدارة المجموعة تقييماً لمقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية وتوصلت إلى قناعة بأن لدى المجموعة  
لمستقبل المنظور. كما أن اإلدارة ليست على علم بوجود أي حاالت عدم تـأكد جوهرية يمكن أن تثير شكوًكا  لتمكينها من االستمرار في العمل في ا

 ً  لمبدأ االستمرارية.   هامة حول مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. وعليه، فقد تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا
 

 والضريبة الزكاة  (ط
 

خسارة والدخل  تخضع الشركة والشركة التابعة لها ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(. يُعترف بالزكاة والضريبة في قائمة الربح أو ال
والمتعلقة بإقرار الزكاة والضريبة   يتم إثبات التزامات الزكاة والضريبة اإلضافية التي تم احتسابها بواسطة الهيئة، إن وجدت،  الشامل اآلخر الُموّحدة.

 في السنوات السابقة في السنة التي صدر فيها اإلقرار النهائي. 
 

خدمة ألغراض  يتم إثبات الضريبة المؤجلة بالنسبة للفروق المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقرير المالي والمبالغ المست 
 ادة تقييم الضريبة المؤجلة في كل فترة تقرير مالي وسيتم تعديل الضريبة المؤجلة بناًء على نتيجة الربوط المكتملة. ضريبية. تقوم المجموعة بإع

 
 عقود اإليجار  ( ي

 

   تستخدم إدارة المجموعة التقديرات التالية لتحديد عقد اإليجار عندما تتصرف المجموعة بصفتها: 
 

 كمستأجر
 المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة خيارات التمديد. و مدة عقد اإليجار: ما إذا كانت  -
 معدل االقتراض المتزايد بغرض احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار.  -

 
، تدرج  تستأجر الشركة مستودعاً وسيارات وحفارات ومعدات ذات صلة. تتضمن عقود اإليجار خيار لتجديد عقد اإليجار عند انتهاء مدته. حيثما أمكن
ؤجرين.  الشركة خيارات التمديد في عقود اإليجار الجديدة لتوفير مرونة تشغيلية. ال يمارس خيارات التمديد المحتفظ بها سوى المجموعة وليس الم

إذا كان من   تقوم المجموعة في تاريخ بداية اإليجار بتقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خيارات التمديد. وتعيد المجموعة تقييم ما
  المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخيارات إذا كان هناك تغيرات هامة في الظروف الخاضعة للسيطرة. يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل 

 االقتراض المتزايد للمجموعة. قامت اإلدارة بتطبيق األحكام والتقديرات لتحديد معدل االقتراض المتزايد عند بدء عقد اإليجار. 
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 أسس اإلعداد واستخدام األحكام والتقديرات )يتبع(  . 2
 

 استخدام األحكام والتقديرات )يتبع(  2-2
 

 عقود اإليجار )يتبع( ( ي
 

 كمؤجر 
 

 تحديد مدة عقد اإليجار في بداية أو عند تعديل العقد الذي يتضمن مكون إيجاري،   -
 على أساس أسعارها المستقلة النسبية، و  تخصيص المقابل في العقد لكل مكون إيجاري وغير إيجاري -
 تشغيلي. تحديد، في بداية عقد اإليجار، ما إذا كان كل عقد إيجار يمثل عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار  -

 

 اإليرادات  (ك
 

واالنتقال من  يتم االستعانة باألحكام عند إثبات إيرادات المجموعة، وتتضمن األحكام خيارات لحفر آبار إضافية، واألتعاب اإلجمالية، ورسوم التجهيز  
، يتم اإلنجاز للوفاء بالكامل بالتزام األداء في  الموقع، التي يتم إثباتها خالل فترة عقد الحفر عند إتمام التزامات األداء ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك

 ( 2-3االنتهاء من فترة الحفر غير معروف في نهاية فترة التقرير المالي. )إيضاح  نهاية فترة التقرير المالي، حيث أن
 

  األدوات المالية - العادلة  القيمة  قياس (ل
 

والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الُموّحدة استناداً إلى أسعار التداول في سوق نشط،  عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة للموجودات  
األسواق القابلة    يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام أساليب تقييم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم أخذ المدخالت في هذه النماذج من

ن ذلك ممكناً، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكناً، فإنه يتطلب درجة من إصدار األحكام من أجل تحديد القيمة العادلة. تتضمن األحكام  للمالحظة متى كا
لقيمة  اعتبارات خاصة بمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. وقد تؤثر التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل في ا

 المدرجة لألدوات المالية.  العادلة
 

 السياسات المحاسبية الهامة  . 3
 

على كافة    إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة إلعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة موضحة أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة
 السنوات المعروضة. 

 
 أساس التوحيد   3-1

 
 تابعةالشركة ال (أ

 

للشركة التابعة القوائم المالية الُموّحدة على القوائم المالية للشركة والشركة التابعة لها. تتماشى فترة إعداد التقارير المالي واإلطار المحاسبي  تشتمل هذه  
طرة عندما تتعرض  مع فترة إعداد التقرير المالي واإلطار المحاسبي للشركة. الشركة التابعة هي منشأة تمارس عليها المجموعة سيطرة. تتحقق السي 

ير في  المجموعة لمخاطر أو يكون لها الحق في الحصول على عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأث 
ها فقط عندما يكون لدى  هذه العائدات من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر في 

 المجموعة: 
 

تثمر  القدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المس •
 فيها(. 

 التعرض إلى، أو الحق في، عوائد متغيرة نظير مشاركتها في الشركة المستثمر فيها. و  •

 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. •
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  . 3
 

 أساس التوحيد )يتبع(  3-1
 

 الشركة التابعة )يتبع( (أ
 

االفتراض، وعندما يكون لدى المجموعة أقل من األغلبية بشكل عام، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. وتأييداً لهذا  
كانت    في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف عند تقييم ما إذا 

 تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك: 

 حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛  الترتيب التعاقدي مع حاملي •

 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و  •

 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.  •
 

 تاريخ االستحواذ. يتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها في صافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستحوذ عليها في 
 

رات في  وتقوم المجموعة بإعادة تقييم للتحقق من مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغي 
ى الشركة التابعة ويتوقف عندما  عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة عل

خالل  تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة 
 المجموعة على الشركة التابعة.  السنة في القوائم المالية الموحدة ابتداًء من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة

 

جراء  يتعلق الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر بأصحاب حقوق ملكية المجموعة األم والحصص غير المسيطرة، إن وجدت. يتم إ
 ستخدمة من قبل المجموعة.  تعديالت، متى ما لزم ذلك، على القوائم المالية للشركة التابعة لتضبط سياساتها المحاسبية مع تلك الم

 

ابعة، يتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة الت 
 سينتج عنها ما يلي:

 

 التوقف عن إثبات الموجودات والمطلوبات للشركة التابعة؛  •

 بل المستلم؛إثبات القيمة العادلة للمقا •

 إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛  •

 إثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛ و  •

ما هو  إعادة تصنيف حصة الشركة األم من المكونات المثُبتة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو األرباح المبقاة، حسب  •
 قامت المجموعة باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة مباشرة.   ، حيث سيكون مطلوباً إذامناسب

 

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد  ( ب

إعداد    يتم استبعاد األرصدة والمعامالت داخل المجموعة باإلضافة إلى أية إيرادات ومصروفات غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة عند 
الموحدة. ويتم حذف الخسائر غير المحققة، إن وجدت، بنفس طريقة حذف األرباح غير المحققة لكن إلى الحد الذي ال يصاحبه  هذه القوائم المالية  
 انخفاض في القيمة. 

 

 خسارة السيطرة  ( ج

ذا  مسيطرة  غير  وأي حصة  التابعة  الشركة  ومطلوبات  موجودات  إثبات  عن  تتوقف  تابعة،  شركة  على  السيطرة  المجموعة  تفقد  ت عالقة  عندما 
ها في  والمكونات األخرى في حقوق الملكية. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ويتم قياس أي حصة محتفظ ب 

 الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  . 3
 

 اإليرادات  3-2
 

ت في الفترة  قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق في السياق االعتيادي ألنشطة المجموعة. تتحقق اإليرادات من أداء الخدما يتم 
 لمخاطر االئتمان. المحاسبية التي تُقّدم فيها الخدمات. لقد استنتجت المجموعة بأنها هي األصل في ترتيب اإليرادات ألنها الملتزم الرئيسي ومعرضة

 

 (. 15تعترف المجموعة باإليرادات على اساس نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

   ( إثبات اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء بناًء على النموذج التالي المكون من خمس خطوات: 15يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي )

 تحديد العقود مع العمالء؛  •

 تحديد التزامات األداء في العقد؛  •

 تحديد سعر المعاملة؛ •

 تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد؛ و  •

 إثبات اإليرادات عند استيفاء الشركة اللتزام األداء.  •
 

 لدى المجموعة مصادر اإليرادات التالية:
 

 إيرادات الحفر  (أ

ام طريقة  يتم تسجيل اإليرادات مقابل خدمات الحفر بمرور الوقت حيث يتلقى العمالء المنفعة ذات العالقة ويستهلكونها في نفس الوقت، وذلك باستخد
بتلقي الخدمات.   بناًء علىالمخرجات حيث يقوم العمالء بتوقيع ورقة إدخال الخدمة للشهر كإقرار  بالخدمات للعمالء  المعدالت    يتم إصدار فواتير 

 المحددة في العقد عند إقرارهم بتلقي الخدمات.  
 

واحدة، فيما    ال تتوقع المجموعة وجود أي عقود تكون فيها الفترة بين نقل الخدمات المقررة إلى العميل والدفعات المسددة من قبل العميل تزيد عن سنة 
المعامالت للوصول إلى القيمة الزمنية للنقود. وفقاً للعقود المبرمة مع العمالء،   عدا المحتجزات التعاقدية في بعض الحاالت، وعليه، ال تُعّدل أسعار

 ال يوجد تمويل أو مقابل غير نقدي أو مقابل مستحق الدفع للعميل من سعر المعاملة. 
 

 ت خدمية وإيجارية متساوية تقريبًا.تم إثبات اإليرادات من أنشطة الحفر وفقًا لألسعار المتفق عليها بموجب شروط عقود الحفر، والتي تشمل مكونا
 

 

إيج التي تحتوي على مكونات  بإيرادات الحفر  المتعلقة  للمعدات والمستهلكات  المستقلة  البيع  بناًء على أسعار  المعاملة  ارية  تخصص الشركة سعر 
 الُموّحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ذي الصلة.وخدمية. يتم تسجيل اإليرادات من ترتيبات اإليجار في قائمة الربح أو الخسارة 

 

 إيرادات نقل الحفارات  ( ب

حيث يتلقى  تقدم المجموعة خدمات إلى العمالء تتعلق بنقل الحفارات وفقاً إلرشادات العمالء. يتم تسجيل اإليرادات مقابل تلك الخدمات بمرور الوقت 
نها في نفس الوقت، وذلك باستخدام طريقة المخرجات ويقوم العميل بالتوقيع على ورقة إدخال الخدمة للشهر  العميل المنفعة ذات الصلة ويستهلكو

    كإقرار بتلقي الخدمات. يتم إثبات اإليرادات غن إتمام التزام األداء ذي الصلة وإقرار العميل بتلقي الخدمات.
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 )يتبع( اإليرادات  3-2
 

   إيرادات التجهيز ( ج

خدمات    تمثل إيرادات التجهيز رسوم التجهيز المبدئي للحفارات. ال تنطوي هذه األنشطة على تقديم خدمة منفصلة للعمالء ولكنها ضرورية الستيفاء
 الحفر المذكورة أعاله. 

 
 العقود ذات الصلة مع العمالء لخدمات الحفر. وعليه، يتم إثبات إيرادات التجهيز كمطلوبات عقود ويتم إطفاؤها على مدى مدة 

 

 إيرادات اإلعاشة وإيرادات أخرى  ( د

يرادات مقابل تلك  تقوم المجموعة بتقديم خدمات إعاشة وتقدم من الباطن قواها العاملة لعمالئها بناًء على أسعار وحدة متفق عليها مسبقاً. يتم تسجيل اإل
فعة ذات الصلة ويستهلكونها في نفس الوقت، وذلك باستخدام طريقة المخرجات ويقوم العميل بالتوقيع الخدمات بمرور الوقت حيث يتلقى العميل المن 

 على ورقة الوقت للشهر كإقرار بتلقي الخدمات. يتم إصدار فواتير بالخدمات للعميل عند إقراره بتلقي الخدمات.  
 

 العمالت األجنبية   3-3
 

   عملة العرض والعملة الوظيفية  (أ

نشاط"(.  البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة )"عملة اليتم قياس  
ت  الرأسمالية  والمصاريف  اإليرادات  من  كبيرة  نسبة  نظًرا ألن  من عملة.  بأكثر  للمجموعة  والمعامالت  والتمويلية  النقدية  التدفقات  بالدوالر  تتم  تم 

لعملة الوظيفية  األمريكي، تعتقد اإلدارة أن الدوالر األمريكي هو العملة األكثر نفوذًا على عمليات المجموعة. وفقًا لذلك، يعتبر الدوالر األمريكي ا
 للمجموعة. 

 
قد أنه ال يوجد أي أثر لتحويل العمالت على هذه  اختارت اإلدارة إعداد هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي وهو عملة العرض للمجموعة وتعت 

 القوائم المالية الموحدة حيث أن اللاير السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي.
 

   المعامالت واألرصدة  ( ب

ر األمريكي. يتم الدوالر األمريكي هو العملة الوظيفية للمجموعة، وتتم المعامالت الرئيسية األخرى للمجموعة باللاير السعودي وهو مرتبط بالدوال
الموجودات  تحويل جميع المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية أخرى إلى العملة الوظيفية وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. يتم تحويل  

 ي.بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعمالت الوظيفية بتاريخ التقرير المال والمطلوبات النقدية المسجلة
 

ة التاريخية بعملة  تُدرج الفروق الناتجة عن ترجمة البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلف
 أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف الفورية في تواريخ المعامالت األولية. 

 
جنبية الناتجة عن ترجمة تحوطات التدفقات النقدية إلى الحد الذي يكون فيه التحوط فعاالً في قائمة الدخل الشامل  ويتم إثبات فروق صرف العمالت األ

 اآلخر.  
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 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول  3-4
 

 تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة استناداً إلى التصنيف المتداول/ غير المتداول.  
 يتم تصنيف األصل كمتداول عندما:  

 يتوقع أن يتم تحققه أو قصد بيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية.   •

 يكون محتفظاً به بشكل رئيسي بغرض المتاجرة.   •

 يتوقع أن يتحقق خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي، أو   •

  يكون في صورة نقد وما في حكمه ما لم تكن هناك قيود على التبادل أو االستخدام لسداد التزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل من فترة •
 التقرير المالي.  

 

 تقوم المجموعة بتصنيف كافة الموجودات األخرى كغير متداولة.  
 

 يكون االلتزام متداوالً عندما:  

 يتوقع سداده خالل دورة العمليات العادية،  •

 يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛   •

 يكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهراً من تاريخ التقرير المالي، أو   •

 ال يوجد حق غير مشروط بتأجيل سداد المطلوبات لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة التقرير المالي.   •
 

ضريبية المؤجلة ضمن الموجودات والمطلوبات  وتصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة. تُصنف الموجودات والمطلوبات ال 
 غير المتداولة. 

 

 اإليرادات التمويلية والتكاليف التمويلية  3-5
 

 تشتمل اإليرادات التمويلية وتكاليف التمويل للمجموعة على ما يلي: 

 إيرادات الفائدة؛  •

 مصروفات الفوائد؛ •

 ادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ صافي الربح أو الخسارة من الموجودات المالية المقاسة بالقيمة الع •

أرباح وخسائر صرف عمالت أجنبية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ورد من االستثمار في سندات الدين المدرجة بالتكلفة   •
 المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ 

 الخسارة الموحدة؛ و عدم فعالية التحوط المدرج في قائمة الربح أو  •

ر  إعادة تصنيف صافي األرباح والخسائر المثبتة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من تحوطات التدفقات النقدية لمخاطر معدالت الفائدة ومخاط •
 القروض. 

 
ح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في  يتم إثبات إيرادات أو مصروفات الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إثبات إيرادات توزيعات األربا

 التاريخ الذي يتم فيه إثبات حق المجموعة في استالم مدفوعات. 
 

دوات المالية  إن "معدل الفائدة الفعلي" هو المعدل الذي يخصم مدفوعات أو مقبوضات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع لأل
 لما يلي: 

 

 القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي؛ أو  •

 التكلفة المطفأة لاللتزام المالي.  •
 

خفٍض  يتم تطبيق معدل العائد الفعلي عند احتساب إيرادات ومصروفات الفوائد على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل )عندما يكون األصل غير من 
ام. مع ذلك، بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة القيمة االئتمانية الحقاً على االعتراف  القيمة االئتمانية( أو على التكلفة الُمطفأة لاللتز

االئتمانية، يرجع  األولي، يُحتسب دخل الفائدة من خالل تطبيق معدل العائد الفعلي على التكلفة الُمطفأة لألصل المالي. إذا لم يعد األصل منخفض القيمة  
 إلى األساس اإلجمالي. احتساب دخل العموالت 
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 الزكاة وضرائب الدخل  3-6
 

جنبية في  تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( بقدر حصة الملكية الفعلية السعودية واأل 
وجدت،    المجموعة على الترتيب. يتم تحميل مخصص الزكاة وضريبة الدخل على الربح أو الخسارة للسنة. يتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية، إن

 عند تقرير الحاجة لدفعها.  
 

 الزكاة
الهيئة"( في  تُحتسب الزكاة على أساس الربح المعدل الخاضع للزكاة أو الوعاء الزكوي، أيهما أعلى، وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"

يتم تحميل مخصص الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة    المملكة العربية السعودية. تقوم المجموعة باحتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي.
 ربوط. والدخل الشامل اآلخر الموحدة. يتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النهائية في السنة التي تم فيها االنتهاء من تلك ال 

 
 ضريبة الدخل 

المصروفات على قائمة الربح أو الخسارة الُموّحدة فيما عدا ما يرتبط فيه  تتضمن مصروفات ضريبة الدخل الضريبة الحالية والمؤجلة. يتم تحميل  
 باندماج تجاري أو البنود المدرجة مباشرة في حقوق الملكية أو في الدخل الشامل اآلخر. 

 
ستوفي تعريف ضريبة الدخل،  قررت المجموعة أن الفوائد والغرامات المتعلقة بضريبة الدخل، بما في ذلك المعالجات الضريبية غير المؤكدة، ال ت 

 "المخصصات و االلتزامات الطارئة واألصول الطارئة".   -(  37ولذلك يتم المحاسبة عنها بموجب أحكام معيار المحاسبة الدولي )
 

 الضريبة الحالية 
الخاضعة   الخسارة  أو  الربح  أو المدينة على  الدائنة  المتوقعة  الحالية من الضريبة  تعديالت على  تتكون الضريبة  إلى أي  باإلضافة  للسنة  للضريبة 

دير لمبلغ الضريبة مستحقة الدفع أو مستحقة القبض فيما يتعلق بسنوات سابقة. إن مبلغ الضريبة الحالية مستحقة الدفع أو مستحقة القبض هو أفضل تق
ل، إن وجدت. ويتم قياسها باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة  الضريبة المتوقع دفعه أو استالمه والذي يعكس حالة عدم اليقين المتعلقة بضرائب الدخ

  أو السارية بشكل جوهري في تاريخ التقرير المالي. يسمح بإجراء مقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية فقط في حالة استيفاء بعض 
 الضوابط. 

 
لتي تملكها بشكل مباشر أو غير مباشر شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو  تخضع جميع أسهم الشركات المقيمة في المملكة العربية السعودية وا

)أ( من نظام ضريبة الدخل على إعفاء الشركات المدرجة في المملكة    2م. مع ذلك، تنص المادة  2004السعودية( لنظام ضريبة الدخل السعودي لسنة  
 الملكية غير المباشرة لشركة أرامكو السعودية ال تخضع لضريبة الدخل.  العربية السعودية من الشرط المذكور أعاله. وعليه، فإن حصة

 
 الضريبة المؤجلة 

خدمة ألغراض  يتم إثبات الضريبة المؤجلة بالنسبة للفروق المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقرير المالي والمبالغ المست 
 لما يلي:  ضريبية. لم يتم االعتراف بضريبة مؤجلة 

 

بح أو  الفروق المؤقتة عند اإلثبات األولي للموجودات أو المطلوبات في معاملة ال تمثل تجميع أعمال والتي ال تؤثر على المحاسبة وال على الر •
 الخسارة الضريبية؛ 

ر مقدرة المجموعة على السيطرة على  الفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والترتيبات المشتركة بقد •
 توقيت رد الفروق المؤقتة وبقدر ما يكون مرجحاً أنه لن يتم ردها في المستقبل المنظور. و 

 الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناتجة عن اإلثبات األولي للشهرة.  •
 

اإليجار بالنسبة لعقد إيجار محدد بمثابة حزمة صافية )عقد اإليجار( لغرض إثبات  تعتبر الفروق المؤقتة المتعلقة بموجودات حق االستخدام والتزامات  
 الضريبة المؤجلة. 
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فروقات المؤقتة القابلة للخصم بالقدر  يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة للخسائر الضريبية غير المستخدمة واألرصدة الضريبية غير المستخدمة وال
ة على أساس  الذي يكون فيه من المرجح توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن استخدامها مقابلها. يتم تحديد األرباح المستقبلية الخاضعة للضريب 

ضعة للضريبة غير كاٍف إلثبات األصل الضريبي المؤقت  قيد عكس الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة ذات العالقة. إذا كان مبلغ الفروق المؤقتة الخا
مل للشركة التابعة بالكامل، يتم النظر في األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة، التي يتم تعديلها لقيد عكس الفروق المؤقتة القائمة، بناًء على خطط الع

فترة إعداد تقارير ويتم تخفيضها بالقدر الذي ال يترك إحتمال تحقق المنافع  الفردية في المجموعة. تتم مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة في كل
 الضريبية ذات العالقة.يتم قيد عكس هذه التخفيضات عند زيادة احتمال الحصول على أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة. 

 
تتوقعها المجموعة في نهاية السنة المالية السترداد أو تعديل القيمة  إن قياس الضريبة المؤجلة يعكس اآلثار الضريبية المترتبة على الطريقة التي  

 الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها. تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة فقط في حالة استيفاء بعض الضوابط. 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  3-7
 

 االعتراف والقياس 
والمعدات، باستثناء األرض للتملك الحر والموجودات تحت اإلنشاء، بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم والخسارة  يتم قياس الممتلكات واآلالت  

تحويلها  المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجد. تدرج الموجودات تحت اإلنشاء بالتكلفة التاريخية بعد خصم االنخفاض في القيمة، إن وجد، ويتم  
الت والمعدات عندما تكون جاهزة لالستخدام المحدد لها وفقاً لإلدارة. تتضمن التكلفة التاريخية النفقات العائدة مباشرة لالستحواذ  إلى الممتلكات واآل

 على البنود ومنها تكاليف االقتراض المرسملة المؤهلة. 
 

ات عندئِذ يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة )مكونات رئيسية( من  إذا اختلفت األعمار اإلنتاجية لألجزاء الهامة الخاصة ببند الممتلكات واآلالت والمعد
ل اإلصالح  الممتلكات واآلالت والمعدات. يتم إثبات القيمة الدفترية ألي مكون يتم المحاسبة عنه كأصل منفصل عند استبداله. ويتم تحميل جميع أعما

 التي يتم تكبدها فيها. والصيانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل فترة التقرير المالي
 

 النفقات الالحقة 
 ترسمل النفقات الالحقة فقط عند وجود احتمال بتدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالنفقات إلى المجموعة. 

 
 االستهالك

ستخدام طريقة القسط الثابت على مدى  يُحتسب االستهالك بشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بعد خصم قيمها المتبقية المقدرة لالستبعاد با
ك واألعمار أعمارها اإلنتاجية المقدرة، ويتم تحميل االستهالك في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. تتم مراجعة طرق االستهال

 اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير مالي، وتعديلها عند اللزوم. 
 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات للفترة الجارية وفترات المقارنة: وفيما يلي 
 

 االعمار اإلنتاجية )بالسنوات(   فئة الموجودات 

 33 – 10  مباٍن وكبائن متنقلة 
 30 – 7  منصة الحفر وماكينات ومعدات 
 7   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية 

 7 – 4  سيارات  
 

 استهالك أراضي التملك الحر. ال يتم تحميل استهالك على الموجودات تحت اإلنشاء حتى يتم تحويلها إلى الممتلكات واآلالت والمعدات. ال يتم 
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الممتلكات واآلالت   ببند  االعتراف  التوقف عن  اقتصادية مستقبلية من  يتم  منفعة  المتوقع عدم وجود  يكون من  أو عندما  استبعادها  والمعدات عند 
بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفتر ية  استخدامها المستمر. إن أي ربح أو خسارة تنشأ عن التوقف عن إثبات األصل )محسوبًا 

 والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل. لألصل( يتم إثباته في قائمة الربح أو الخسارة 
 

ة القابلة لالسترداد  يتم تخفيض القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات فورا إلى قيمتها القابلة لالسترداد في حالة زيادة القيمة الدفترية عن القيم
 المقدرة لها. 

  
 الموجودات غير الملموسة  3-8

 

أولياً بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي، تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم   ها يتم قياسالموجودات غير الملموسة المشتراة  
 المدة. والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كمحددة أو غير محددة 

 
لك مؤشر  تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار محدودة على مدى أعمارها اإلنتاجية، ويتم تقييمها ألي انخفاض في قيمتها متى ما كان هنا

للموجودات غير الملموسة محددة العمر  يدل على أن تلك الموجودات غير الملموسة قد يتم انخفاض قيمتها . تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء  
نتاجية  اإلنتاجي في نهاية كل سنة مشمولة في التقرير المالي على األقل. يتم إدراج مصروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإل

 غير الملموسة.  المحددة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن فئة المصروفات بما يتماشى مع وظيفة الموجودات
 

لألصل    يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن إلغاء إثبات األصل غير الملموس على أساس الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية
 ويتم اإلدراج في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند إلغاء إثبات األصل. 

 
ر الملموسة للمجموعة برامج مشتراة ) أي برنامج ساب(. يُحتسب اإلطفاء بشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة بعد خصم  تمثل الموجودات غي 

ة طريق اإلطفاء  قيمها المتبقية المقدرة لالستبعاد باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة التي تبلغ خمس سنوات. يتم مراجع
 اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية لالستبعاد في تاريخ كل تقرير مالي وتعديلها عند اللزوم.  واألعمار

 

 عقود االيجار  3-9
 

إذا كان العقد  تحدد المجموعة عند بداية اإليجار ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار. ويكون العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار  
 السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل. ينقل حق 

 
 كمستأجر 

المستقلة    في بداية أو عند تعديل العقد الذي يتضمن مكون إيجاري، تقوم المجموعة بتوزيع المقابل في العقد على كل مكون إيجاري على أساس أسعارها
المجموعة عدم فصل المكونات غير اإليجارية والمحاسبة عن المكونات اإليجارية  المالئمة. ومع ذلك، بالنسبة لعقود إيجار العقارات، فقد اختارت  

 وغير اإليجارية كمكون إيجاري واحد. 
 

ستخدام  تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار. يتم القياس األولي لموجودات حق اال 
يجار، زائداً أي  بالتكلفة، والتي تتكون من المبلغ األولي اللتزامات عقود اإليجار المعدل بأي دفعات إيجار تم تقديمها في أو قبل تاريخ بداية عقد اإل

الذي توجد فيه، ناقصاً أي  تكاليف مباشرة مبدئية متكبدة وتكاليف التفكيك واإلزالة المقدرة لألصل محل العقد أو الستعادة األصل محل العقد أو الموقع  
 حوافز إيجار مستلمة. 
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اإليجار ملكية  يتم استهالك موجودات حق االستخدام الحقاً باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية مدة عقد اإليجار، ما لم ينقل عقد  
الموجودات إلى المجموعة بنهاية مدة عقد اإليجار أو أن تعكس تكلفة موجودات حق االستخدام أن المجموعة سوف تمارس خيار شراء. وفي تلك  هذه  

ات  الحالة، سيتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل محل العقد، والذي يتم تحديده على نفس األساس مثل الممتلك
معدات. باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض موجودات حق االستخدام بشكل دوري من خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها مقابل  وال

 بعض عمليات إعادة قياس التزامات عقود اإليجار. 
 

دفعها في تاريخ بداية العقد، ويتم خصمها باستخدام معدل الفائدة يتم قياس التزامات عقود اإليجار أولياً بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار والتي لم يتم  
م المجموعة  المدرج في عقد اإليجار، أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، باستخدام معدل االقتراض المتزايد للمجموعة. بشكل عام، تستخد

 معدل االقتراض المتزايد كمعدل خصم. 
 

راض المتزايد من خالل الحصول على أسعار فائدة من مصادر تمويل خارجية مختلفة وإجراء بعض التعديالت لتعكس  تحدد المجموعة معدل االقت 
 شروط عقد اإليجار ونوع األصل المؤجر. 

 
 تتكون دفعات اإليجار المدرجة في قياس التزامات عقود اإليجار مما يلي: 

 مدفوعات ثابتة، بما في ذلك مدفوعات ثابتة في جوهرها.  •

 أولياً باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء.   هايتم قياسدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، م •
 

 مبالغ من المتوقع أن تستحق السداد، بموجب ضمان قيمة متبقية. و  •

ممارسته، ومدفوعات اإليجار في فترة تجديد اختيارية إذا كانت  سعر الممارسة في إطار خيار الشراء الذي تكون المجموعة على يقين معقول من   •
نهاء  المجموعة على يقين معقول من ممارسة خيار التمديد، وعقوبات اإلنتهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم تكن المجموعة على يقين معقول بعدم إ

 العقد في وقت مبكر. 
 

م طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إعادة القياس عندما يكون هناك تغير في مدفوعات عقود اإليجار  التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدا  يتم قياس
تبقية، إذا قامت  المستقبلية الناشئة عن تغيير في المؤشر أو السعر، إذا كان هناك تغير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة الم

 إذا كان سيتم ممارسة خيار شراء أو تمديد أو إنهاء أو إذا كان هناك دفعات إيجار ثابتة في جوهرها معدلة.  المجموعة بتغيير تقييم ما
 

في قائمة الربح  عند إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام، أو يتم تسجيلها  
 خل الشامل اآلخر الُموّحدة إذا تم خفض القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى صفر. أو الخسارة والد

 
 تعرض المجموعة موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار في قائمة المركز المالي. 

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة 

ف بموجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار بالنسبة لعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة وعقود اإليجار  اختارت المجموعة عدم االعترا 
 يجار. قصيرة األجل. تقوم المجموعة بإثبات دفعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإل
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 كمؤجر  
ى أساس  في بداية أو عند تعديل العقد الذي يتضمن مكون إيجاري، تقوم المجموعة بتوزيع المقابل في العقد على كل مكون إيجاري أو غير إيجاري عل 

ند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار عقد إيجار تمويلي أو عقد  أسعار البيع المستقلة المالئمة. عندما تتصرف المجموعة كمؤجر، فإنها تحدد ع
 إيجار تشغيلي. 

 
قة بملكية  ولتصنيف كل عقد إيجار، تقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل حول ما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافع المتعل

د اإليجار هو عقد إيجار تمويلي؛ وإذا لم يكن كذلك، فهو عقد إيجار تشغيلي. كجزء من هذا التقييم، تضع هذا األصل. إذا كان هذا هو الحال، فإن عق
 المجموعة في االعتبار مؤشرات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار يغطي الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل. 

 
ة عن حصصها في عقد اإليجار الرئيسي وعقد اإليجار من الباطن بشكل منفصل. وتقوم  عندما تكون المجموعة مؤجراً وسيطاً، فإنها تقوم بالمحاسب 

إلى هذا  بتقييم تصنيف عقد اإليجار لعقد اإليجار من الباطن بالرجوع إلى موجودات حق االستخدام الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي، وليس بالرجوع 
تطبق فيه المجموعة اإلعفاء الموضح أعاله، فإنها تصنف عقد اإليجار من الباطن على أنه عقد  األصل. إذا كان عقد اإليجار عقد إيجار قصير األجل 

 إيجار تشغيلي. 
 

   تقدم المجموعة خدمات الحفر لعمالئها وتشمل متضمنة مكونات التأجير والخدمة. 
 

 إيرادات عقود اإليجار  
بموجب عقود اإليجار التشغيلي كإيرادات بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد  تقوم المجموعة بإثبات دفعات اإليجار التي تم الحصول عليها  

 اإليجار كجزء من إيرادات الحفر. ال تتضمن عقود الحفر أي مدفوعات إيجار متغيرة أو شروط تصعيد. 
  

 الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع   3-10
 

التي تتألف من الموجودات والمطلوبات، كمحتفظ بها بغرض البيع إذا كان من المحتمل    يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة، أو مجموعات االستبعاد
 بدرجة كبيرة استردادها بشكل أساسي من خالل البيع وليس من خالل االستمرار في استخدامها. 

 
 ً بالقيمة العادلة ناقصا بالقيمة الدفترية أو  قياس هذه الموجودات أو مجموعات االستبعاد  تكاليف البيع، أيهما أقل. يتم توزيع أي خسارة    يتم عموماً 

يتم توزيع   انخفاض في القيمة على مجموعة االستبعاد أوالً على حساب الشهرة ثم على الموجودات والمطلوبات المتبقية بشكل تناسبي، باستثناء أنه ال
وجودات منافع الموظفين أو االستثمارات العقارية أو األصول  أي خسارة على المخزون أو الموجودات المالية أو الموجودات الضريبة المؤجلة أو م

األولي  الحيوية، )إن وجدت(، ال يزال يتم قياسها وفقا للسياسات المحاسبية األخرى للمجموعة. يُعترف بخسائر االنخفاض في القيمة عند التصنيف  
 حقة عند إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة الُموّحدة. كمحتفظ بها للبيع أو محتفظ بها للتوزيع ويُعترف بالمكاسب والخسائر الال

 
ركة  بمجرد تصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع، لم تعد الموجودات غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات مطفأة أو مستهلكة، ولم تعد أي ش 

 مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية تحاسب بطريقة حقوق الملكية. 
 

 تُعرض الموجودات غير المتداولة المصنفة على أنها محتفظ به بغرض البيع بشكل منفصل عن الموجودات األخرى في قائمة المركز المالي.  
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 االعتراف والقياس األولي  (أ
الدين المصدرة عند نشوئها. يتم إثبات جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى أولياً  يتم اإلثبات األولي للذمم المدينة التجارية وأدوات  

 عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. 
 

عادلة مضافاً إليه، بالنسبة لبند غير  األصل المالي )ما لم يكن ذمم مدينة تجارية دون مكون تمويل جوهري( أو االلتزام المالي أولياً بالقيمة ال يتم قياس
مم المدينة التجارية  مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة العائدة مباشرة لالستحواذ عليه أو إصداره. يتم القياس األولي للذ

 التي ليس لها مكون تمويل جوهري بسعر المعاملة. 
 

 التصنيف والقياس الالحق  ( ب
 دات المالية الموجو

بـالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة    هايتم قياسعند االعتراف األولّي، تُصّنف الموجودات المالية على أنه  
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
في الفترة التي تلي تغيير المجموعة لنموذج أعمالها إلدارة الموجودات    ال يعاد تصنيف الموجودات المالية الحقاً على االعتراف األولي، باستثناء

 مال. المالية، وفي هذه الحالة يعاد تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في أول يوم من أول فترة تقرير مالي بعد التغير في نموذج األع
 

 طين التاليين وال يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء الشر

 يُحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية. و   •

 الدين والفائدة على أصل المبلغ القائم. تؤدي شروطها التعاقدية إلى نشوء تدفقات نقدية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصورة على أصل  •
 

عادلة من خالل  يتم قياس االستثمار في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال تصنف بالقيمة ال
 الربح أو الخسارة: 

 يُحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية. و   •

 تؤدي شروطها التعاقدية إلى نشوء تدفقات نقدية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة على أصل المبلغ القائم.  •
 

ي باستثمارات أسهم غير محتفظ بها بغرض المتاجرة، يجوز للمجموعة أن تقرر بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة لالستثمار عند االعتراف األول
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة. 

 
مطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً لما تم بيانه أعاله، يتم قياسها إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة ال

خصص بشكل  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يشتمل هذا على جميع الموجودات المالية المشتقة. عند اإلثبات األولي، يحق للمجموعة أن ت 
قة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات  نهائي الموجودات المالية التي بطري 

فيضه بشكل  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخ
 كبير.
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 التصنيف والقياس الالحق )يتبع( ( ب
 نموذج األعمال والتقييم: - الموجودات المالية 

رة  تقوم المجموعة بإجراء تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه باألصل المالي على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس أفضل طريقة إلدا
 األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:

اب  السياسات واألهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً. وهذا يتضمن فيما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على اكتس •
ت أسعار محددة للفائدة، ومطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة أي من المطلوبات المتعلقة بها أو  إيرادات فوائد تعاقدية، والحفاظ على بيانا

 التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات؛

 كيفية تقويم أداء المحفظة وإبالغ إدارة المجموعة بذلك.  •

 نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وكيفية إدارة تلك المخاطر. المخاطر التي تؤثر في أداء  •

 فيما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و  - كيفية مكافأة مديري األعمال  •

 الموجودات المالية في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية.   مدى تكرار وحجم وتوقيت مبيعات •
 

اعتراف   مع  يتماشى  بما  وذلك  كمبيعات،  للتوقف  مؤهلة  معامالت غير  في  أخرى  أطراف  إلى  مالية  موجودات  تحويل  بعمليات  االعتراف  يتم  ال 
 المجموعة المستمر بالموجودات. 

 
أداؤها على أساس القيمة العادلة، بالقيمة العادلة من خالل الربح   يتم قياسالموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو اإلدارة والتي  قياسيتم 

 أو الخسارة. 
 

 والفائدة: تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية دفعات مقصورة على أصل الدين  - الموجودات المالية 
ف "الفائدة" بأنها مقابل لل ف "األصل" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. تُعرًّ قيمة الزمنية للنقود  ألغراض هذا التقييم، يُعرًّ

اسية األخرى )مثل مخاطر السيولة  وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية معينة ولمخاطر وتكاليف اإلقراض األس
 والتكاليف اإلدارية( باإلضافة إلى هامش الربح.  

 
ة لألداة. ويشمل  عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة، تأخذ المجموعة باالعتبار الشروط التعاقدي 

المالي يتضمن مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط. عند  ذلك تقييم ما إذا كان األصل  
 إجراء التقييم، تأخذ المجموعة باالعتبار:

 األحداث المحتملة التي ستؤدي إلى تغير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛  •

 ة، بما في ذلك مزايا المعدالت المتغيرة.الشروط التي تعدل سعر القسيمة التعاقدي  •

 سمات الدفع مقدماً والتمديد؛ و  •

 الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )سمات عدم الرجوع(.  •
 

ماً يمثل بشكل جوهري مبالغ غير مدفوعة من  تتوافق سمة الدفع مقدماً مع ضوابط "فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة" إذا كان المبلغ المدفوع مقد
بالنسبة لألصل    المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق، والتي قد تتضمن تعويضاً إضافياً معقوالً لإلنهاء المبكر للعقد. باإلضافة لذلك،

التي تسمح أو تتطلب السداد مقدماً بمبلغ يمثل بشكل جوهري القيمة  المالي الذي تم اقتناءه بخصم أو زيادة على قيمته االسمية التعاقدية، فإن السمة  
بكر( يتم معاملتها االسمية التعاقدية زائداً الفائدة التعاقدية المستحقة )لكنها غير مدفوعة( )والتي قد تشتمل كذلك على تعويض إضافي معقول لإلنهاء الم

 دلة لسمة السداد مقدماً غير جوهرية عند اإلثبات األولي. على أنها تتوافق مع هذه الضوابط إذا كانت القيمة العا
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 التصنيف والقياس الالحق )يتبع( ( ب
 القياس الالحق واألرباح والخسائر  - الموجودات المالية 

العادلة   بالقيمة  مالية  موجودات 
 الخسارة من خالل الربح أو 

يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي فوائد أو دخل  
( بالنسبة للمشتقات  9توزيعات أرباح، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ومع ذلك، يرجى مراجعة اإليضاح )

 المصنفة كأدوات تحوط. 
  

يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تخفيض التكلفة المطفأة   مالية بالتكلفة المطفأة موجودات 
يتم إثبات إيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية واالنخفاض    بخسائر االنخفاض في القيمة.

الربح أو الخسارة الموحدة. ويتم إثبات أي ربح أو خسارة عند االستبعاد ضمن قائمة الربح في القيمة في قائمة  
 أو الخسارة الموحدة. 

  
استثمارات دين بالقيمة العادلة من  

 خالل الدخل الشامل اآلخر 
طريقة معدل الفائدة الفعلي يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالقيمة العادلة. يتم احتساب إيرادات الفوائد باستخدام 

وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم إثبات  
صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف عن اإلثبات، يتم إعادة تصنيف األرباح  

 ل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. والخسائر المتراكمة إلى في الدخ 
  

استثمارات حقوق ملكية المدرجة  
الدخل   خالل  من  العادلة  بالقيمة 

 الشامل اآلخر 
 

يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات في قائمة الربح أو الخسارة  
توزيعات األرباح تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم إثبات صافي األرباح  الموحدة ما لم تكن  

 والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال يتم أبداً إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

 
 التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر:  -المطلوبات المالية  

القيمة العادلة  تصنيف المطلوبات المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات المالية ب يتم 
إلثبات األولي. يتم من خالل الربح أو الخسارة إذا كانت مصنفة على أنها محتفظ بها لغرض المتاجرة أو كانت أداة مشتقة أو كانت مصنفة كذلك عند ا

ة بما فيها أي  قياس المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة، ويتم إثبات المكاسب أو الخسائر الصافي 
فة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة مصروفات فوائد، ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم الحقاً قياس المطلوبات المالية األخرى بالتكل

أو    الفعلي. يتم إثبات مصروفات الفوائد ومكاسب وخسائر الصرف األجنبي ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم أيضاً االعتراف بأي مكسب
 ( "األدوات المشتقة المصنفة كأدوات تحوط". 9)خسارة عند التوقف عن االعتراف في قائمة الربح أو الخسارة الُموّحدة. يرجى الرجوع إلى إيضاح 

 
 اإلثبات التوقف عن  ( ج

 الموجودات المالية 
 تتوقف المجموعة عن إثبات الموجودات المالية عند: 

 انتهاء فترة سريان الحقوق التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي، أو   •

 تحويل الحقوق للحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خالل معاملة يتم بموجبها:  •
 تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي بصورة جوهرية؛ أو   -
 عدم قيام المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بجميع المخاطر والمنافع الجوهرية للملكية وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.  -

 
المالي الُموّحدة مع االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية  تبرم المجموعة معامالت تقوم بموجبها بتحويل الموجودات المعترف بها في قائمة المركز  

 الموجودات المحولة. وفي هذه الحاالت، ال يتم التوقف عن إثبات الموجودات المحولة. 
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 )يتبع(  اإلثباتالتوقف عن  (ج
 المطلوبات المالية 

عة عن إثبات المجموعة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من المطلوبات التعاقدية أو إلغاءها أو انتهائها. كما تتوقف المجموتقوم  
م إثبات مطلوبات مالية  المطلوبات المالية عند تعديل شروطها وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة مختلفة إلى حد كبير، وفي تلك الحالة يت 

 جديدة بالقيمة العادلة استناداً إلى الشروط المعدلة. 
 

غير نقدية محولة  وعند التوقف عن إثبات المطلوبات المالية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية المسددة والمقابل المالي المدفوع )بما في ذلك أي موجودات  
 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. أو مطلوبات متحملة( يتم إثباته ضمن 

 
 إصالح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة

ح المؤشر المرجعي  عندما تغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية أو المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة نتيجةً إلصال 
الفائدة الفعلي للموجودات المالية أو المطلوبات المالية ليظهر التغير المطلوب وفقاً لإلصالح. يتطلب  لمعدل الفائدة، قامت المجموعة بتحديث معدل  

 إصالح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة إجراء تغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية إذا انطبقت الشروط التالية: 

 أن التغيير ضروري كنتيجة مباشرة لإلصالح؛ و  •

 يكون األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئ اقتصادياً لألساس السابق، أي األساس الذي يسبق التغيير مباشرة. أن  •
 

  الح المؤشر عندما أُدخلت تغييرات على أصل أو التزام مالي باإلضافة إلى تغييرات على أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية المطلوبة وفقاً إلص
صالح المؤشر  المرجعي لمعدل الفائدة، قامت المجموعة أوالً بتحديث معدل الفائدة الفعلي لألصل أو االلتزام المالي لتظهر التغيير المطلوب وفقاً إل 

 المرجعي لمعدل الفائدة. بعد ذلك، قامت المجموعة بتطبيق السياسات على المحاسبة عن التعديالت على التغيرات اإلضافية. 
 

 ة المقاص ( د
وني حالي  يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق قان 

 ت في آن واحد. ملزم لدى المجموعة بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما تعتزم الشركة تسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبا
 

 األدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط  (ه
بالقيمة العا دلة في تاريخ تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر أسعار الفائدة. يتم قياس االدوات المالية المشتقة أولياً 

تقرير مالي. تعتمد الطريقة المستخدمة في احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة على ما إذا  العقد ويتم إعادة قياسها الحقاً بقيمتها العادلة في تاريخ كل  
 كانت األداة المشتقة مصنفة كأداة تحّوط، فإذا كان األمر كذلك، يؤخذ في االعتبار طبيعة البند الذي تم التحوط من أجله. 

 
مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات أو معاملة يتوقع حدوثها بشكل كبير    تقوم المجموعة بتخصيص بعض المشتقات كأدوات تحوط لمخاطر محددة

 )تحوطات التدفقات النقدية(. 
 

استراتيجيتها  تقوم الشركة عند إبرام معامالت التحوط بتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود المحوطة، وكذلك أهداف المجموعة من إدارة المخاطر و
ختلفة. كما تقوم المجموعة بإجراء تقييم، عند بداية عالقة التحوط وبصورة مستمرة، لتحديد ما إذا كان من المتوقع أن تكون إلبرام معامالت التحوط الم

تي  ها خالل الفترة العالقة التحوط ذات فاعلية عالية في مقابلة التغيرات التي تطرأ على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المعنية المتحوط بشأن 
   تم فيها تصنيف التحوط بها.
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 األدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط )يتبع( (ه
شهراً، ويُصنف كأصل أو التزام    12تصنف كامل القيمة العادلة لمشتق التحوط كأصل أو التزام غير متداول عندما تزيد فترة البند المحوط عن   

 شهراً. يتم تصنيف المشتقات التجارية كموجودات أو مطلوبات متداولة.  12متداول عندما تقل فترة االستحقاق المتبقية عن 
 

 المتأثرة بشكل مباشر بإصالح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة )"إصالح الليبور"( التحوطات 
 .  م2021يناير  1طبقت المجموعة تعديالت المرحلة الثانية في السنة السابقة وطبقتها بأثر رجعي اعتباراً من 

 
صالح إيبور، وبالتالي ال يوجد عدم تأكد حول التدفقات النقدية للبند عندما يتغير أساس تحديد التدفقات النقدية للبند المتحوط له أو أداة التحوط نتيجة إل

إلصالح إيبور.  المتحوط له أو أداة التحوط، تقوم المجموعة بتعديل وثيقة التحوط لعالقة التحوط المعنية إلظهار التغيير )التغييرات( المطلوبة وفقاً  
 احد أو أكثر من التغييرات التالية: لهذا الغرض، تم تعديل تصنيف التحوط فقط إلجراء تغيير و

 تصنيف المعدل المعياري البديل على أنه مخاطر تحوط.  •

 تحديث وصف البند المتحوط، ومنه وصف الجزء المصنف من التدفقات النقدية أو القيمة العادلة التي يتم التحوط لها.  •

 تحديث وصف أداة التحوط..  •
 

 فقط في حالة استيفاء الشروط التالية: تقوم المجموعة بتعديل وصف أداة التحوط 

 التحوط.  تقوم بإجراء التغيير المطلوب من خالل إصالح اإليبور باستخدام نهج آخر بخالف تغيير األساس لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية ألداة  •

 قدية ألداة التحوط األصلية؛ و الطريقة المختارة معادلة من الناحية االقتصادية لتغيير أساس تحديد التدفقات النقدية التعا •

 عدم التوقف عن إثبات أداة التحوط األصلية.  •
 

طر التي يتم تقوم المجموعة بتعديل وثيقة التحوط الرسمية بحلول نهاية فترة التقرير، والتي يتم خاللها إجراء تغيير يتطلبه إصالح إيبور على المخا 
ال تشّكل هذه التعديالت في وثيقة التحوط الرسمية عدم استمرار لعالقة التحوط أو تخصيص عالقة  التحوط لها أو البند المتحوط له أو أداة التحوط. و

 تحوط جديدة. 
 

رض تحديد ما إذا  عندما يتم تغيير المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة والذي تستند إليه التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط لها، وفقاً لتصحيح إيبور، لغ
التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط لها، ترى المجموعة أن االحتياطي المتحوط له المثبت في الدخل الشامل اآلخر لعالقة التحوط    كان يتوقع حدوث 

 المعنية يستند إلى مؤشر مرجعي بديل والذي ستستند إليه التدفقات النقدية المتحوط لها. 
 

 تحوط التدفقات النقدية 
كأداة تحوط للتدفق النقدي فإن الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقة يتم إثباته في الدخل الشامل اآلخر  عندما يتم تخصيص مشتقة  

ر يقتصر على  ويجمع في احتياطي للتحوط. إن الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية والذي يتم إثباته في الدخل الشامل اآلخ
من التغيرات  المتراكم في القيمة العادلة للبند المتحوط له، ويتم تحديده على أساس القيمة الحالية منذ بداية التحوط. يتم إثبات أي جزء غير فعال    التغير

 في القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 
 

تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي التحوط وتكلفة احتياطي التحوط في قائمة الربح أو الخسارة  بالنسبة للمعامالت المحوطة المتوقعة األخرى، يعاد 
 لخسارة الُموّحدة. الُموّحدة في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة التي تم التحوط بها في قائمة الربح أو ا
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 األدوات المالية )يتبع(  3-11
 

 األدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط )يتبع( (ه
 تحوطات التدفقات النقدية )يتبع(

ممارستها، يتم عندئٍذ التوقف عن محاسبة  إذا لم يعد التحوط يلبي مقاييس التأهل لمحاسبة التحوط، أو عند بيع أداة التحوط أو انتهاء فترتها أو إنهائها أو  
ة، في حالة  التحوط مستقبالً. عند التوقف عن محاسبة تحوطات التدفقات النقدية، فإن المبلغ الذي تم تجميعه في احتياطي التحوط يظل في حقوق الملكي 

الي عند االعتراف األولي به أو، في حالة تحوطات التدفقات  التحوط لمعاملة تؤدي إلى االعتراف ببند غير مالي، فإنها تدرج في تكلفة العنصر غير الم
ستقبلية المتوقعة  النقدية األخرى، يعاد تصنيفه إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر خاللها التدفقات النقدية الم

 المحوطة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 
 

ة الربح التدفقات النقدية المستقبلية المحوطة لم تعد موجودة، فإنه يتم على الفور إعادة تصنيف المبالغ المتراكمة في احتياطي التحوط في قائمإذا لم تعد  
 أو الخسارة الموحدة. 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية  3-12

 

 الموجودات المالية غير المشتقة  (أ
 

 ات العقود األدوات المالية وموجود
 تقوم المجموعة بإثبات مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على:

 بالتكلفة المطفأة:  هايتم قياسالموجودات المالية التي  •

 استثمارات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. و  •

 موجودات العقود.  •
 

مخصصات الخسارة بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع، باستثناء الحاالت التالية، والتي يتم  تقوم المجموعة بقياس  
 شهراً:  12قياسها على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 المالي، و  سندات الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير •

ي السداد  سندات الدين واألرصدة البنكية األخرى التي لم تزدد من خاللها مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ اإلثبات األولي لها )أي مخاطر التعثر ف •
 التي وقعت على مدى العمر المتوقع لألداة المالية(. 

 
لعمر مخصصات الخسائر للذمم المدينة التجارية، ومنها اإليرادات غير المفوترة، دائماً بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ا   يتم قياس
 المتوقع. 

 
ية المتوقعة، فإن المجموعة  عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألصل مالي قد زادت بشكل كبير منذ اإلثبات األولي وعند تقدير الخسائر االئتمان 

ال  المعلومات والتحليالت  ذلك  أو جهد غير مبرر. ويشمل  تكلفة  دون  والمتاحة  العالقة  ذات  المعقولة والداعمة  المعلومات  االعتبار  في  كمية  تضع 
ومات النظرة المستقبلية. تفترض المجموعة أن  والنوعية، استناداً إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المستند إلى معلومات بما في ذلك معل

 يوماً.  30مخاطر االئتمان على أصل مالي قد زادت زيادة كبيرة إذا مضى تاريخ استحقاقها بمدة أكثر من 
 

 تعتبر المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر عندما: 

عة بالكامل دون قيام المجموعة باللجوء إلى اإلجراءات مثل تحصيل الضمان يكون هناك احتمال بعدم قيام المدين بسداد التزاماته االئتمانية للمجمو •
 )إذا كانت المجموعة تحتفظ به(؛ أو 

 يوماً.   730أن األصل المالي قد تجاوز تاريخ االستحقاق بمدة أكثر من  •
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 المالية )يتبع( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير  3-12
 

 الموجودات المالية غير المشتقة )يتبع( (أ
 

 األدوات المالية وموجودات العقود )يتبع( 
مدى العمر  الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتملة على  

 المتوقع لألداة المالية. 
 

تمثل جزءاً من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في السداد والتي من   12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  إن   شهراً 
 شهًرا(.  12شهراً بعد تاريخ التقرير )أو خالل فترة أقصر إذا كان عمر األداة أقل من   12المحتمل حدوثها خالل 

 
التي توضع في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفترة التعاقدية القصوى التي تتعرض فيها المجموعة لمخاطر  تعتبر الفترة القصوى  

 االئتمان.
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
خسائر االئتمان بالقيمة الحالية لجميع حاالت النقص النقدي )أي    يتم قياسإن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسائر االئتمانية. 

مانية المتوقعة بمعدل  الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(. يتم خصم الخسائر االئت 
 الربح الفعلي األصلي لألصل المالي. 

 
 لية منخفضة القيمة االئتمانيةالموجودات الما

العادلة من خالل   تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين المدرجة بالقيمة 
ئتمانية عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير سلبي على التدفقات  الدخل الشامل اآلخر منخفضة القيمة االئتمانية. وتعد الموجودات المالية منخفضة القيمة اال

 النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية. 
 

 تتضمن األدلة على أن األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية البيانات التالية القابلة للمالحظة: 

 الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المدين؛ •

 يوماً أو أكثر من تاريخ االستحقاق؛  90العقد مثل التعثر أو التأخر في السداد لمدة مخالفة  •

 إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل المجموعة بشروط ال تراها المجموعة خالف ذلك؛  •

 أن يكون من المرجح دخول المدين في مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو  •

 ة المالية بسبب الصعوبات المالية. اختفاء السوق النشطة للورق •
 

 عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي 
بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. بالنسبة ألوراق الدين بالقيمة   هايتم قياسمخصص الخسارة للموجودات المالية التي    يتم خصم 

 شامل اآلخر، يتم تحميل مخصص الخسارة على قائمة الربح أو الخسارة الُموّحدة ويتم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر. العادلة من خالل الدخل ال
 

 شطب 
لنسبة يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة السترداد أصل مالي بالكامل أو جزء منه. با

اف األخرى، لدى المجموعة سياسة تقضي بشطب إجمالي القيمة الدفترية عندما ال يكون لدى اإلدارة دليل معقول بأن األصل المالي لم  لعمالء األطر
ييم د بإجراء تقيعد قابالً لالسترداد بناًء على الخبرة التاريخية السترداد موجودات مماثلة. بالنسبة لألطراف ذات العالقة، تقوم المجموعة بشكل منفر

تم شطب المبلغ.   فيما يتعلق بتوقيت ومقدار الشطب بناًء على ما إذا كان هناك توقع معقول لالسترداد. ال تتوقع المجموعة استرداداً جوهرياُ، وعليه فقد 
 استرداد المبالغ المستحقة. إال أن الموجودات المالية التي يتم شطبها ربما ما زالت تخضع ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام بإجراءات المجموعة نحو  
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية )يتبع(  3-12
 

 الموجودات غير المالية  ( ب
 

الحيوية   األصول  باستثناء  المالية،  غير  للموجودات  الدفترية  القيمة  مالي  تقرير  كل  بتاريخ  المجموعة  والمخزون  تراجع  العقارية  واالستثمارات 
تقدير  وموجودات العقود والموجودات الضريبية المؤجلة، لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمتها. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم  

 القيمة القابلة السترداد األصل. يتم سنوياً إجراء اختبار للشهرة للتحقق من وجود انخفاض في قيمتها. 
 

وتكون    ولغرض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات معًا في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر
ع األعمال على  مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المولدة للنقد. يتم تحميل الشهرة الناتجة من تجمي 

 الوحدات المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المولدة للنقد المتوقع أن تستفيد من تجميع االعمال.  
 

أيهما البيع،  تكاليف  ناقصاً  العادلة  القيمة  أو  المستخدمة  القيمة  للنقد في  المولدة  الوحدة  أو  القابلة لالسترداد لألصل  القيمة  القيمة    تتمثل  تستند  أكبر. 
حالية  تخدمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقديرات السوق الالمس

 للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل أو الوحدة المولدة للنقد.  
 

 يمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد.  يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز الق
 

ة على الوحدة  يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم أوالُ تخصيصها لتخفيض المبلغ الدفتري ألي شهرة ُمحّمل 
 وجودات األخرى في الوحدة المولدة للنقد على أساس نسبي.  المولدة للنقد ومن ثم تخفيض المبالغ الدفترية للم

 
وز فيه  ال يتم رد خسائر االنخفاض في القيمة على الشهرة. بالنسبة للموجودات األخرى، يتم عكس االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجا 

  اإلطفاء إذا لم يتم إثبات االنخفاض في القيمة. القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بالصافي من االستهالك أو 
 

 المخزون  3-13
 

صافي  يمثل مخزون المجموعة بشكل أساسي قطع الغيار والمواد االستهالكية المستخدمة في تقديم خدمات الحفر، والتي تقيد على أساس التكلفة أو  
 القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة المخزون باستخدام طريقة المتوسط المرجح.  

 
طع الغيار والمستهلكات لتحديد االنخفاض في القيمة. في حالة االنخفاض في قيمة قطع الغيار والمواد االستهالكية، في تاريخ كل تقرير مالي، يتم تقييم ق

ّحدة. يتم تكوين يتم تخفيض القيمة الدفترية لها، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُمو
زون بطيء الحركة والمتقادم مع مراعاة عوامل متعددة بما في ذلك عمر أصناف المخزون واالستخدام السابق واالستخدام المتوقع في  مخصص للمخ

 المستقبل. 
 

 في حكمه  النقد وما  3-14
 

األجل عالية السيولة ذات  يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة  
تُسّجل الودائع ذات فترات االستحقاق األصلية التي تزيد    تواريخ استحقاق أصلية ثالثة أشهر أو أقل )إن وجدت( والمتاحة للمجموعة دون أي قيود. 

  12ولة وتدرج أي ودائع تزيد عن  شهًرا كودائع قصيرة األجل في قائمة المركز المالي الُموّحدة ضمن الموجودات المتدا  12أشهر وتقل عن    3عن  
 شهًرا ضمن الموجودات غير المتداولة.   
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 حقوق الملكية 3-15
 

طاع  يتم تصنيف األسهم العادية ضمن حقوق الملكية. تظهر التكاليف اإلضافية، إن وجدت، المتعلقة بإصدار أسهم جديدة ضمن حقوق الملكية كاستق
 المتحصالت، الصافي من الضريبة والزكاة. من 

 
 تمثل عالوة إصدار األسهم المتحصالت )الصافي من تكلفة اإلصدار( من إصدار األسهم الجديدة الزيادة عن القيمة االسمية. 

 
 االحتياطي النظامي  3-16

 

من رأس المال.    ٪30الربح حتى يبلغ هذا االحتياطي  من صافي    ٪10وفقاً لنظام الشركة األساس، تقوم المجموعة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل  
 هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع كأرباح. 

 
 توزيعات األرباح  3-17

 

ترة التقرير يتم تكوين المخصص لمبالغ أي توزيعات أرباح معلنة يتم اعتمادها بشكل مناسب ولم تعد وفقاً لتقدير المنشأة توزيعها في أو قبل نهاية ف
 ا في نهاية فترة التقرير المالي. ولكن يتم توزيعه

 
 الذمم الدائنة التجارية واألخرى  3-18

 

االعتيادي من  الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات المستحقة هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع والخدمات التي قد يتم شراؤها في سياق العمل  
الدفع مستحق خالل سنة واحدة أو أقل. وإذا لم يكن األمر كذلك، يتم عرضها كمطلوبات  الموردين. وتُصنف ضمن بند المطلوبات المتداولة إذا كان  

 الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.  هايتم قياسغير متداولة. يتم إثباتها أولياً بالقيمة العادلة، و
 

 تكاليف االقتراض  3-19
 

إلتمام وإعداد  يتم رسملة تكاليف االقتراض العامة والخاصة التي تتعلق مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة  
ستخدام أو البيع. تمثل الموجودات المؤهلة موجودات تستغرق بالضرورة فترة طويلة من الوقت لتصبح الموجودات للغرض الذي أنشئت من أجله لال

تي تعتمد جاهزة للغرض الذي أنشأت من أجله سواء لالستخدام أو البيع. إيرادات االستثمارات المكتسبة من االستثمارات المؤقتة للقروض المحددة ال
يتم خصمها من تكاليف التمويل المؤهلة للرسملة. يتم تحميل كافة تكاليف االقتراض األخرى في السنة التي تم تكبدها  تكاليفها على الموجودات المؤهلة  

 فيها.
 

 التزامات منافع الموظفين   3-20
 

 االلتزامات قصيرة األجل 
بالكامل خالل   تسويتها  المتوقع  المبالغ  تلك  األجل هي  نهاية    12المنافع قصيرة  من  إلى  شهراً  تؤدي  التي  الخدمة  الموظفون  فيها  يقدم  التي  الفترة 

ويتها بالكامل خالل  استحقاقات. المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة والمنافع العينية المتوقع تس
ات العالقة بواسطة الموظفين يتم إثباتها فيما يتعلق بخدمات الموظفين حتى نهاية فترة  اثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ذ

" في قائمة  التقرير ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات. يتم عرض هذه المطلوبات كجزء من "الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 المركز المالي الموحدة. 

 
 التوظيف  التزامات ما بعد

راتب مسحوب  تقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها وفقاً لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي. ويستند استحقاق هذه المنافع إلى إلى آخر 
 رة الخدمة. للموظف وطول مدة خدمته وباستكمال الحد األدنى من فترة الخدمة. يتم إثبات التكاليف المتوقعة لهذه المنافع على مدى فت 
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 التزام ما بعد انتهاء التوظيف )يتبع(
استناداً إلى  إن خطط التزامات منافع الموظفين غير ممولة. وبناء على ذلك، يقوم خبراء اكتواريون مستقلون بتقييم االلتزامات بموجب هذه الخطط  

 طريقة وحدة االئتمان المخططة ويتم تسجيل االلتزام على أساس تقييم اكتواري. 
 

منافع المحددة في نهاية  إن االلتزام الذي تم إثباته في قائمة المركز المالي الموحدة المتعلق بخطط منافع التقاعد المحددة يمثل القيمة الحالية اللتزامات ال
 حتسب التزامات المنافع المحددة سنوياً من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. فترة التقرير المالي. تُ 

 
سندات عالية الجودة  يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لل

 سجلة بالعملة التي ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط لالستحقاق تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة بالمعاش. الم
 

 يتم إثبات تكاليف الخدمة السابقة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 
 

. يتم إدراج هذه التكلفة في مصروف منفعة الموظف في قائمة الربح ويتم احتساب تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على رصيد التزام المنافع المحددة
و إضافتها في  أو الخسارة الموحدة. إن األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية يتم تحميلها أ

 الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تنشأ فيها. 
 

 إنهاء الخدمة منافع 
ي لخدماته.  تقوم المجموعة بدفع منافع إنهاء التوظيف عند إنهاء خدمات الموظف قبل تاريخ التقاعد العادي، أو عندما يقبل الموظف اإلنهاء االختيار

 تقوم المجموعة بإثبات منافع إنهاء التوظيف في التاريخ األبكر عندما: 
 

 العرض؛ أو ال تعد المجموعة قادرة على سحب  •

لتوظيف  تقوم المجموعة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة وتتضمن منافع إنهاء التوظيف في حالة وجود عرض لتشجيع التقاعد، ويتم قياس منافع إنهاء ا •
المالي بقيمتها  شهراً بعد نهاية فترة التقرير    12على أساس عدد الموظفين المتوقع قبولهم للعرض. يتم خصم المنافع التي تحدث بعد أكثر من  

 الحالية. 
 

 تقارير القطاعات  3-21
 

ت  قطاع التشغيل هو عنصر في المجموعة يرتبط بأنشطتها التي من خاللها تحصل على إيرادات وتتكبد مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروفا 
بالمعامالت مع أي عناصر أخرى في المجموعة. يتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية لقط اعات التشغيل بصورة منتظمة بواسطة المسؤول  المتعلقة 

ها والتي  الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية في المجموعة حيث يقوم باتخاذ قرارات بشأن الموارد التي يتم توزيعها على القطاعات وتقييم أداء
 تتوفر معلوماتها المالية المفصلة. 

 
والمركز المالي للشركة، واتخاذ القرارات االستراتيجية. وتم تحديد مجلس اإلدارة باعتباره المسؤول  وقد قام مجلس إدارة الشركة بتقييم األداء المالي 

 الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية. 
 

ادات وتشتمل  تمثل نتائج القطاعات التي يتم إعداد تقرير عنها إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية للمجموعة اإليرادات وتكلفة اإلير
 على البنود العائدة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول. 
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 ربحية السهم  3-22
 

حقوق ملكية بخالف األسهم العادية  تحتسب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة ربح السنة العائد لمساهمي المجموعة، باستثناء أي تكاليف خدمة  
 المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. على المتوسط 

 

 ضريبة القيمة المضافة  3-23
 

يتم تحديد مبلغ التزام ضريبة القيمة المضافة من خالل تطبيق معدل الضريبة المطبق    تخضع المجموعة لضريبة القيمة المضافة مقابل تقديم الخدمات. 
مات  المبلغ المفوتر للخدمات المقدمة )ضريبة القيمة المضافة المحسوبة( مطروحاً منها ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات والخدعلى  

ضافة  لم المستلمة التي تم إجراؤها مع الفواتير الداعمة )ضريبة القيمة المضافة المخصومة(. سجلت المجموعة إيرادات بالصافي من ضريبة القيمة ا
 خالل جميع الفترات المعروضة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

 
ودات  يُعترف بالموجودات والمصروفات بالصافي من ضريبة القيمة المضافة، باستثناء عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء موج 

الضريبية، وفي هذه الحالة يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من    أو خدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة
يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق إلى السلطة الضريبية كجزء   بنود المصروفات، حسب مقتضى الحال.

 في قائمة المركز المالي الموحدة.   من الذمم المدينة أو الذمم الدائنة
 

 المخصصات  3-24
 

ة  يتم إثبات المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي )قانوني أو استداللي( نتيجة لحدث سابق، ويكون من المحتمل أن تكون المجموع 
تعتبر أفضل تقدير لقياس المقابل المطلوب لتسوية االلتزام    مطالبة بتسوية االلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق لمبلغ االلتزام. المبالغ الُمثبتة كمخصصات

ما باستخدام  الحالي في نهاية فترة التقرير المالي، مع الوضع بعين االعتبار المخاطر وحاالت عدم التأكد المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس مخصص  
ترية تمثل القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية )عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود  التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدف

 جوهرياً(. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل. 
 

 االرتباطات المحتملة  3-25
 

عنها ما لم يكن احتمال تدفق الموارد المتضمنة منافع اقتصادية مستبعداً.  يتم اإلفصاح  االرتباطات المحتملة في القوائم المالية الموحدة. و  يتم إدراج ال  
لة في القوائم المالية  الموجودت المحتميتم إثبات  وال    االلتزامات المحتملة في القوائم المالية الُموّحدة ِضْمن بند "ذمم دائنة تجارية وأخرى". يتم تسجيل  و

 عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية. يتم اإلفصاح عنها الُموّحدة، بل 
 

 ضريبة االستقطاع  3-26
 

ضرائب على بعض المعامالت التي تجرى مع جهات غير مقيمة، بما في ذلك مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين،  باستقطاع  المجموعة  تقوم  
 كام نظام ضريبة الدخل السعودي. وذلك وفقا ألح

 
 تكاليف اإليرادات  3-27

 

بتقديم تتضمن تكلفة اإليرادات تكلفة عمالة ومواد مستهلكة واستهالك وتكاليف التجهيز ونقل الحفارات ونفقات عامة مباشرة وغير مباشرة متعلقة  
 الخدمات. 
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 واإلداريةالمصروفات العمومية   3-28
 

توزيع المصروفات   يتم  التمويلية، كمصروفات عمومية وإدارية.  تكلفة اإليرادات والمصروفات  باستثناء  المصروفات األخرى،  يتم تصنيف جميع 
 المشتركة بين تكلفة اإليرادات والمصروفات العمومية واإلدارية إن لزم األمر، على أساس منتظم. 

 
 لتفسيرات المعايير الجديدة والتعديالت وا  3-29

 

 المعايير الجديدة والمعدلة التي ليس لها تأثير جوهري في القوائم المالية الُموّحدة  (أ

هام على المبالغ المدرجة    تم تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة التالية. ولم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة أي تأثير
 والسابقة: للفترات الحالية  

 

إبريل   1((، السارية ابتداًء من 16)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) م2021يونيو  30بعد  -  19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد  •
 .م2021

 .م2022يناير  1((، السارية ابتداًء من 37تكلفة إتمام العقد )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) - العقود الُمحّملة بخسائر  •

 . م2022يناير  1تاريخ السريان  - م 2020-م2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي  •

يناير    1(، السارية ابتداًء من  16الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) •
 . و م2022

 .م2022يناير  1(، وتاريخ السريان ابتداًء من  3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -اهيمالَمراجع حول إطار المف •
 

 المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم تُطبّق بعد  ( ب

 مفعول بعد. قررت المجموعة عدم اختيار التطبيق المبكر لما يلي من المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم تصبح سارية ال
  

(، يُطّبق على الفترات السنوية التي تبدأ  17"عقود التأمين" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) - ( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) •
 م أو بعد ذلك التاريخ.2023يناير  1في 

(، ويُطّبق على الفترات  2ممارسة المعايير الدولية للتقرير المالي )  ( وبيان1تعديل على معيار المحاسبة الدولي )  - إفصاح السياسات المحاسبية  •
 م أو بعد ذلك التاريخ. 2023يناير  1السنوية التي تبدأ في 

م أو بعد ذلك  2023يناير    1((، يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في  8تعريف التقدير المحاسبي )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) •
 التاريخ.

ضريبة الدخل( يسري    - (  12الضريبة المؤجلة المتعلقة باألصول والخصوم الناشئة عن معاملة واحدة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) •
 م أو بعد ذلك التاريخ. 2023يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في 

المالي ) • للتقرير  الدولي  للمعيار  المالي )( والمعيار الدولي لل17التطبيق األولي  الدولي    - (  9تقرير  المعيار  المقارنة )تعديالت على  معلومات 
 م أو بعد ذلك التاريخ. 2023يناير  1((، يُطبّق على الفترات السنوية التي تبدأ في 17للتقرير المالي )

م أو بعد 2024يناير    1لتي تبدأ في  (( يطبق على الفترات ا1تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) •
 ذلك التاريخ.

((، يُطّبق على الفترات السنوية  16التزامات عقود اإليجار في معامالت البيع وإعادة االستئجار )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) •
 م أو بعد ذلك التاريخ. 2024يناير  1التي تبدأ في 

م  2024يناير    1((، يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في  1لتعهدات )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )المطلوبات الغير المتداولة مع ا •
 أو بعد ذلك التاريخ.

( ومعيار  10بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) •
 ((. 28الدولي )المحاسبة 

 

 من غير المتوقع أن يكون للمعايير المذكورة أعاله تأثير جوهري في القوائم المالية الُموّحدة للمجموعة. 
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 مباني وكبائن متنقلة  أرض للتملك الحر  التكلفة
منصة حفر وماكينات  

 ومعدات 
أثاث وتجهيزات  
 سيارات  ومعدات مكتبية

الموجودات تحت  
 المجموع  اإلنشاء 

 11,402,050,829 131,520,647 145,671,754 111,018,955 10,826,217,554 99,385,669 88,236,250 م2022يناير  1الرصيد في 

 1,749,343,361 1,749,343,361 - - - - - إضافات 

 - )517,101,658(  - 456,309 516,337,749 307,600 - تحويل 

 )52,336,174(  - )2,715,985(  - )49,620,189(  - - البيعتحويالت إلى محتفظ به بغرض 

 13,099,058,016 1,363,762,350 142,955,769 111,475,264 11,292,935,114 99,693,269 88,236,250 م2022ديسمبر  31الرصيد في 

        

     االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة
 )6,143,166,792(  - )116,269,050(  )64,258,762(  )5,939,859,231(  )22,779,749(  - م2022يناير  1الرصيد في 

 )510,993,440(  - )4,399,767(  )6,525,647(  )497,373,769(  )2,694,257(  - ُمحّمل للسنة 

 45,723,195 - 2,715,985 - 43,007,210 - - تحويالت إلى محتفظ به بغرض البيع

 )6,608,437,037(  - )117,952,832(  )70,784,409(  )6,394,225,790(  )25,474,006(  - م2022ديسمبر  31الرصيد في 

        

 القيمة الدفترية في  
 م2022ديسمبر  31

 
88,236,250 

 
74,219,263 

 
4,898,709,324 

 
40,690,855 

 
25,002,937 

 
1,363,762,350 

 
6,490,620,979 

 
 
 

 تمثل الحفارات واآلالت والمعدات موجودات بموجب عقود مع العمالء لخدمات الحفر والتي تشمل مكونات التأجير والخدمة.   (أ
 

والمعدات ذات الصلة. من المتوقع االنتهاء من الحفارات والمعدات واتاحتها لالستخدام  ، تمثل اإلنشاءات تحت التنفيذ بشكل رئيسي التكاليف المتكبدة في شراء وتشييد بعص الحفارات والماكينات  م2021ديسمبر    31في   ( ب
 م.2023خالل سنة 

 

إلدارة مقابلها مخصصاً قدره  مليون لاير سعودي( والتي كونت ا  20.55:  م2021مليون لاير سعودي )  85.22كما في تاريخ التقرير المالي، تشتمل الموجودات قيد اإلنشاء على مدفوعات مصروفات رأسمالية بمبلغ   ( ج
مليون   6.71:  م2021مليون لاير سعودي )  10.54، قامت المجموعة بإثبات مصروف قدره  م2022ديسمبر    31مليون لاير سعودي(. وعليه، خالل السنة المنتهية في    6.71:  م2021مليون لاير سعودي )  17.25

 لاير سعودي(. 
 

 مليار لاير سعودي(.  3.4: م2021مليون لاير سعودي ) 20.45ا خالل السنة، تم رسملة تكلفة تمويلية قدره ( د
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )يتبع(  . 4
 

 

 التكلفة
أراضي تملك  

 مباني وكبائن متنقلة حر 
منصة الحفر وماكينات  

 ومعدات 
أثاث وتجهيزات  
 سيارات  ومعدات مكتبية 

موجودات تحت  
 المجموع  اإلنشاء

 11,470,571,215 142,309,018 159,020,083 106,039,479 10,888,783,683 86,182,702 88,236,250 م2021يناير  1الرصيد في 
 247,627,282 247,627,282 - - - - - إضافات 
 - )258,415,653( 320,400 4,979,476 239,912,810 13,202,967 - تحويل 

استبعادات / تحويالت إلى محتفظ به  
 )316,147,668( - )13,668,729( - )302,478,939( - - بغرض البيع

 11,402,050,829 131,520,647 145,671,754 111,018,955 10,826,217,554 99,385,669 88,236,250 م2021ديسمبر  31الرصيد في 

        

     االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة
 )5,908,359,150(  - )107,578,662( )55,575,108( )5,724,930,441(  )20,274,939( - م2021يناير  1الرصيد في 
 )539,061,080( - )18,257,495( )8,683,654(  )509,615,121( )2,504,810(  - ُمحّمل للسنة 

استبعادات / تحويالت إلى محتفظ به  
 304,253,438 - 9,567,107 - 294,686,331 - - بغرض البيع

 )6,143,166,792(  - )116,269,050( )64,258,762( )5,939,859,231(  )22,779,749( - م2021ديسمبر  31الرصيد في 

        

 القيمة الدفترية في  
 م2021ديسمبر  31

 
88,236,250 

 
76,605,920 

 
4,886,358,323 

 
46,760,193 

 
29,402,704 

 
131,520,647 

 
5,258,884,037 

 
 

 ديسمبر كما يلي: 31تم توزيع مصروف االستهالك للسنة المنتهية في  
 م 2021  م 2022   

 531,384,589  502,198,488   ( 18تكلفة اإليرادات )إيضاح 
 7,676,491  8,794,952   ( 19مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

   510,993,440  539,061,080 
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 الموجودات غير الملموسة  . 5
 

 م 2021  م 2022  

     التكلفة
 28,739,623  28,889,513  يناير  1

 149,890  -  إضافات 

 28,889,513  28,889,513  ديسمبر 31
     

     اإلطفاء المتراكم 
( 23,371,795)  يناير  1   (17,607,969)  

( 5,517,718)  ُمحّمل للسنة    (5,763,826 )  

( 28,889,513)  ديسمبر 31   (23,371,795)  
     

 5,517,718  -  ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

 
مليون لاير سعودي( على    5.76:  م2021مليون لاير سعودي )  5.52بمبلغ    م2022ديسمبر    31تم تحميل مصروفات اإلطفاء للسنة المنتهية في  

 المصروفات العمومية واإلدارية. 
 

 عقود االيجار  . 6
 

 عقود اإليجار كمستأجر 
سنوات. يتم عادةً إبرام عقود اإليجار لفترات محددة    5و    3تتراوح بين  تستأجر المجموعة سيارات ومستودع وحفارات ومعدات ذات صلة لمدة  

ولكن قد تتضمن خيار التمديد. ويتم التفاوض على شروط عقود اإليجار على أساس كل عقد على حدة وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط  
موجودات المستأجرة كضمان ألغراض االقتراض. يُعاد التفاوض على  واألحكام المختلفة. اتفاقيات اإليجار ال تفرض أي اشتراطات. ال تستخدم ال

تزامات  دفعات اإليجار أثناء تجديد العقد لتعكس القيمة اإليجارية السائدة في السوق. قررت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام وال
 اإليجار للبنود قصيرة األجل و/ أو عقود اإليجار منخفضة القيمة. 

 

يمكن ممارسة غالبي تُد المجموعة. ال  في عمليات  المستخدمة  الموجودات  إدارة  التشغيلية من حيث  المرونة  لزيادة  التمديد واإلنهاء  ة رج خيارات 
 تأجراً: ا مسخيارات التمديد المحتفظ بها سوى باالتفاق بين المجموعة والمؤجر المعني. فيما يلي معلومات حول عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيه

 

 موجودات حق االستخدام  6-1
 

 مستودعات  سيارات  القيمة الدفترية 
حفارات ومعدات ذات  

 المجموع  عالقة 

 10,594,640 - 1,937,119 8,657,521 م 2022يناير  1كما في 
 206,242,721 191,734,241 5,489,532 9,018,948 إضافات خالل السنة 

( 8,657,521) تسويات تخّص عقود إيجار مكتملة   (1,937,119 )  - (10,594,640 )  

 206,242,721 191,734,241 5,489,532 9,018,948 م2022ديسمبر  31كما في 
     

     االستهالك المتراكم 
( 7,420,731) م 2022يناير  1كما في   (1,382,226 )  - (8,802,957 )  

( 2,425,895) ُمحّمل للسنة   (1,012,353 )  (5,333,381 )  (8,771,629 )  
 10,594,640 - 1,937,119 8,657,521 تسويات تخّص عقود إيجار مكتملة 

( 1,189,105) م2022ديسمبر  31كما في   (457,460 )  (5,333,381 )  (6,979,946 )  

     
 199,262,775 186,400,860 5,032,072 7,829,843 م2022ديسمبر  31القيمة الدفترية في 
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 اإليجار )يتبع( عقود   . 6
 

 موجودات حق االستخدام )يتبع(  6-1
 

 المجموع  مستودعات  سيارات  القيمة الدفترية 
    

 10,594,640 1,937,119 8,657,521 م 2021ديسمبر  31و  م2022يناير  1كما في 
    

    االستهالك المتراكم 
( 4,947,154) م 2021يناير  1كما في   (890,938 )  (5,838,092 )  

( 2,473,577) ُمحّمل للسنة   (491,288 )  (2,964,865 )  

( 7,420,731) م2021ديسمبر  31كما في   (1,382,226 )  (8,802,957 )  

    
 1,791,683 554,893 1,236,790 م2021ديسمبر  31القيمة الدفترية في 

 

 التزامات عقود اإليجار  6-2
 

 م 2021  م 2022  

 4,838,903  1,847,313  يناير   1في 

 -  206,242,721  إضافات 

 190,298  1,277,230  ( 20إطفاء فائدة على التزام عقود إيجار )إيضاح 

( 9,546,835)  مدفوعات خالل السنة    (3,181,888 )  

 1,847,313  199,820,429  ديسمبر   31في 
 

 -  136,013,930  الجزء غير المتداول 

 1,847,313  63,806,499  الجزء المتداول 

 1,847,313  199,820,429  ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 فيما يلي بيان بآجال استحقاق التزامات عقود اإليجار: 

  
ديسمبر   31

 م 2022
 

 ديسمبر 31
 م 2021

 1,879,308  72,348,563  أقل من سنة واحدة 

 -  140,845,769  سنتان إلى خمس سنوات 

 -  2,911,250  سنوات  5أكثر من 

 1,879,308  216,105,582  مجموع التدفقات النقدية غير المخصومة 

( 16,285,153)  يخصم: إطفاء فوائد عن التزامات عقود إيجار    (31,995)  

 1,847,313  199,820,429  القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار 
 

 المبالغ المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة: 

  
ديسمبر   31

 م 2022
ديسمبر  31 

 م 2021

     مصروف استهالك موجودات حق االستخدام 

 2,545,628  6,345,734  ( 18تكلفة اإليرادات )إيضاح 

 419,237  2,425,895  ( 19مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

  8,771,629  2,964,865 

     التكلفة التمويلية اللتزامات عقود اإليجار 

 190,298  1,277,230  ( 20إطفاء فائدة على التزام عقود إيجار )إيضاح 
 

 المبالغ األخرى المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة: 
 

:  م2021مليون لاير سعودي )  108.85بمبلغ    م2022ديسمبر    31تم تحميل مصروفات متعلقة بعقود إيجار قصيرة األجل خالل السنة المنتهية في  
 مليون لاير سعودي( على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.  90.81

 

 : المبالغ المعروضة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

 مليون لاير سعودي(.  3.18:  م2021مليون لاير سعودي ) 9,55بلغ مجموع التدفقات النقدية الخارجة لعقود اإليجار 
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 المخزون  . 7

  
 ديسمبر  31

 م 2022
 ديسمبر 31 

 م 2021

 166,116,821  201,212,689  قطع غيار ولوازم ومستهلكات  

( 28,671,846) والتالف يخصم: مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة    (22,787,466)  

  172,540,843  143,329,355 
 

مليون لاير سعودي(.    136.01م:  2020مليون لاير سعودي )   171.64خالل السنة، قامت المجموعة بتحميل قطع غيار ولوازم ومستهلكات بمبلغ  
 والتالف: فيما يلي الحركة على مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة 

 م 2021  م 2022  

 20,298,866  22,787,466  يناير  1

 14,664,002  10,204,778  ُمحّمل للسنة 

( 4,320,398)  مشطوب خالل السنة    (12,175,402)  

 22,787,466  28,671,846  ديسمبر 31
 

 الذمم المدينة التجارية واألخرى   . 8

  
 ديسمبر  31

 م 2022
ديسمبر  31 

 م 2021

     الذمم المدينـة التجارية:  

 -  329,496,482  الغير

 66,668,247  285,544,354  ذمم مدينة غير مفوترة 

 569,385,217  134,750,734  أطراف ذات عالقة  

 4,229,415  -  محتجزات مدينة 

  749,791,570  640,282,879 

( 3,481,737)  االئتمانية المتوقعة يخصم: مخصص الخسارة    (3,434,431 )  

  746,309,833  636,848,448 

     ذمم مدينة أخرى: 

 ً  27,171,108  38,024,934  مدفوعات مقدما

 2,134,755  21,820,406  دفعة مقدمة إلى موردين

 32,129,067  11,183,843  الزكاة وضريبة الدخل المستردة من المساهمين

 2,759,409  7,720,396  أخرى 

  825,059,412  701,042,787 
 

 م 2021  م 2022  فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:  

 10,254,746  3,434,431  يناير  1

 -  47,306  ُمحّمل للسنة 

( 6,820,315)  -  الشطب    

 3,434,431  3,481,737  ديسمبر 31
 

انخفاض قيمة الذمم    1-25تم اإلفصاح في إيضاح   السوق وخسائر  المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر  بتعرض  الخاصة  المعلومات  )ب( عن 
 المدينـة التجارية. فيما يلي بيان بأعمار هذه الذمم المدينة التجارية:  

  
ديسمبر   31

 م 2022
 ديسمبر 31 

 م 2021

 476,067,379  285,544,354  غير مستحقة 

ً  90االستحقاق بمدة تصل إلى تاريخ تجاوزت   125,533,545  428,247,283  يوما

ً  180و  91مدة بين  ب تاريخ االستحقاق  ت تجاوز  22,105,914  6,870,560  يوما

ً  270و  181مدة بين  ب تاريخ االستحقاق  ت تجاوز  8,282,048  17,353,166  يوما

ً  365و  271مدة بين  ب تاريخ االستحقاق  ت تجاوز  8,169,793  5,919,847  يوما

ً  366تاريخ االستحقاق بأكثر من  ت تجاوز  124,200  5,856,360  يوما

  749,791,570  640,282,879 
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 األدوات المالية المشتقة  . 9
 

للتدفقات النقدية لتغطية تقلبات التدفقات النقدية الناتجة عن  أبرمت المجموعة ترتيب مقايضات معدالت الفائدة تم تصنيفه كأداة تحوط  
(  قروض المرابحة بمعدالت الفائدة المتغيرة. نتج عن مقايضة معدالت الفائدة استالم المجموعة ألسعار سائدة بين البنوك السعودية )سايبور

ال يتم استخدام األدوات المشتقة ألغراض المتاجرة أو    وفقًا لسياسة المجموعة،  متغيرة مع دفع معدل فائدة ثابت في ظل ظروف معينة.
  . م2021و   م2022ديسمبر  31ألغراض المضاربة. يتم تصنيف جميع المشتقات المالية كتحوط مخاطر للتدفقات النقدية كما في  

 
، لم يعد يتوقع حدوث تدفقات نقدية مستقبلية محوط لها، وعليه،  م2022( خالل سنة  1-14وفقًا لسداد قروض المرابحة محل العقد )راجع إيضاح  

 قامت المجموعة بإعادة تصنيف احتياطي التحوط المتراكم مباشرة إلى قائمة الربح أو الخسارة الُموّحدة. 
 

م 2023مليون لاير سعودي في مارس    66.97قع أن تستحق القيمة االسمية لعقد مبادالت معدالت الفائدة بمبلغ  ، من المتوم2022ديسمبر    31كما في  
مليون لاير سعودي(. بناًء على تاريخ االستحقاق المتوقع للعقود، تُصّنف القيمة الدفترية لألدوات المالية المشتقة    334.83: مبلغ  م2021ديسمبر    31)

 لي الُموّحدة.  في قائمة المركز الما
 

تقبلية المتعلقة بها.  إن المبالغ االسمية، التي تُعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية السـنة ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المس
جموعة، حيث تكون في العادة مخاطر االئتمان وبالتالي، فإن إجمالي المبالغ االسمية ال تعكس مخاطر االئتمان وال مخاطر السوق التي تتعرض لها الم

 حيث تم اإلفصاح عن تعرض المجموعة للمخاطر وطرق التقييم.    2-25محددة بالقيمة العادلة الموجبة لتلك المشتقات. يرجى الرجوع إلى إيضاح 
 

 فيما يلي ملخص بالقيم العادلة لألدوات المالية المشتقة: 

  
ديسمبر   31

 م 2022
ديسمبر  31 

 م 2021

     األدوات المالية المشتقة 
 -  378,192  موجودات متداولة 

     
     األدوات المالية المشتقة 

 4,440,687  -  مطلوبات غير متداولة 
   

 
 

 
( 4,440,687)  -  احتياطي تحوط التدفقات النقدية   

 
 ديسمبر:  31العادلة المدرجة في الدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في يعرض الجدول التالي بيان بالتغيرات في القيمة 

 م 2021  م 2022  
     

 -  4,440,687  تحوطات التدفقات النقدية المعاد تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الُموّحدة 
 10,692,130  -  الموحدة  الشامل اآلخر الدخل قائمة الجزء الفعال من تحوطات التدفقات النقدية المدرجة في  

  4,440,687  10,692,130 
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 في حكمه  النقد وما  . 10
 

 

ديسمبر  31   
م 2022   

ديسمبر  31 
م 2021  

     نقد لدى البنك
 411,553,912  831,829,386  في حسابات جارية  -

 67,119   195,328   نقد بالصندوق 

  832,024,714    411,621,031 

 
 الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع . 11

 
االستمرار في  يتم تصنيف الموجودات كموجودات محتفظ بها بغرض البيع إذا كان من المتوقع أن يتم استردادها بشكل رئيسي من خالل البيع وليس  

 استخدامها. ويتم قياس هذه الموجودات بالتكلفة أو القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع.
 

تمثل الموجودات المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع بشكل أساسي سيارات ومنصات حفر ومعدات ذات صلة مهجورة، وتقوم المجموعة باستبعاد هذه  
 تمدة من المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية. الموجودات وفقًا للسياسة المع

 

 م 2021  م 2022  

 11,036,625  7,792,608  يناير 1الرصيد كما في 

 7,792,608  6,612,979  محول من ممتلكات وآالت ومعدات 
(11,036,625)  )2,003,407(   مستبعد خالل السنة   

 7,792,608  12,402,180  ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

، وعليه، لم يتم تسجيل أي خسارة انخفاض في  م2021و   م2022ديسمبر  31كما في  ، أيهما أقل، القيمة الدفتريةبالقيمة العادلة أو  لموجودات تظهر ا
 . م2021و  م2022ديسمبر  31القيمة للسنة المنتهية في 

 
 رأس المال وعالوة إصدار األسهم والمساهمة االضافية في رأس المال  . 12

 

: م2021ديسمبر    31لاير سعودي لكل سهم )  10سهم بقيمة اسمية قدرها    89,000,000، يتكون رأس مال الشركة من  م2022ديسمبر    31كما في  
 لاير سعودي لكل سهم(.   10سهم بقيمة اسمية قدرها  2,258,000

 

 تم زيادة رأس المال خالل السنة كما يلي:   االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بزيادة رأس المال.   م2022ديسمبر    31تم خالل السنة المنتهية في  
 

مليون لاير سعودي من رصيد األرباح المبقاة ومبلغ   680، قامت الشركة بتحويل مبلغ  م2022مارس    17بموجب قرار المساهمين المؤرخ   (أ
 . و لكية كل منهم، وتم إصدار أسهم بالتناسب مع حصة ممليون لاير سعودي من المساهمة اإلضافية في رأس المال المدفوع 97.4

 

 (.  1سهم جديد )إيضاح  9,000,000إصدار  ( ب
 

لاير سعودي. تم تسجيل فرق السعر بالزيادة عن القيمة االسمية كعالوة إصدار    100سهماً جديداً بسعر طرح قدره    9,000,000أصدرت الشركة  
 . لاير سعودي  مليون 19.32مليون لاير سعودي بعد مقاصة تكلفة اإلصدار بمبلغ  790.68أسهم بمبلغ 

 
 االحتياطي النظامي   . 13

 

من    ٪30بموجب نظام الشركة األساسي ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتوجب على الشركة االحتفاظ باحتياطي نظامي ال يقل عن  
سعودي إلى االحتياطي النظامي بغرض استيفاء مليون لاير   248.12رأس مال الشركة. قرر المساهمون التحويل بشكل اخياري ألرباح مبقاة بمبلغ  

 الحد األدنى المحدد أعاله. هذا االحتياطي حاليا غير متاح للتوزيع على مساهمي الشركة. 
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 قروض طويلة األجل  . 14

  م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر   31  

 -  2,000,000,000  ( 2-14صكوك )إيضاح 
 1,377,434,235  500,000,000  ( 1-14قروض مرابحة )إيضاح 

 3,656,211  46,460,449  يضاف: تكاليف تمويل مستحقة 

  2,546,460,449  1,381,090,446 
( 18,861,463)  يخصم: تكلفة معامالت غير مطفأة     - 

  2,527,598,986  1,381,090,446 

     تم عرض القروض طويلة األجل كما يلي: 
 545,472,803  46,460,449  المدرج ضمن المطلوبات المتداولة الجزء المتداول  

 835,617,643  2,481,138,537  الجزء غير المتداول 

  ,527,598,9862   1,381,090,446 

     فيما يلي الحركة على تكاليف المعامالت غير المطفأة: 

 -  -  الرصيد في بداية السنة 
 -  22,349,723  السنة تكلفة المعاملة المتكبدة خالل 

( 3,488,260)  يخصم: اإلطفاء للسنة    - 

 -  18,861,463  الرصيد في نهاية السنة 
 

 قروض المرابحة  14-1

الرأسمالية  مليار لاير سعودي لتمويل النفقات    3.7لدى المجموعة اتفاقيات تسهيل مرابحة طويلة األجل مع بنوك تجارية سعودية بمجموع تسهيل قدره  
تعاقدي  ومتطلبات رأس المال العامل للمجموعة. قامت المجموعة طوعاً خالل السنة بسداد قروض المرابحة القائمة طواعية قبل تواريخ االستحقاق ال

 (. لم ينتج عن السداد المبكر لقروض المرابحة جزاءات من البنوك. 2-14باستخدام متحصالت الصكوك )راجع إيضاح 
 

مليون لاير سعودي من بنك تجاري سعودي لتمويل النفقات الرأسمالية، وعليه،    500حصلت المجموعة على تسهيل مرابحة جديد بمبلغ    خالل السنة،
مليون لاير سعودي    2.95بمبلغ    م2022ديسمبر    31قامت المجموعة برسملة تكلفة االقتراض المتكبدة على الموجودات المؤهلة للسنة المنتهية في  

م حتى نوفمبر  2024سنوات تبدأ من فبراير    5يتم سداد تسهيل المرابحة الجديد على مدى    : الشيء لاير سعودي(م2021ديسمبر    31)( 4)إيضاح  
بنوك م على أقساط ربع سنوية. تحمل هذه القروض تكاليف تمويلية استناداً إلى المعدالت السائدة في السوق والتي تستند إلى سعر العرض بين ال2028
ة )"السايبور"( زائداً هامش معمول به. تتطلب تعهدات تسهيل القروض من المجموعة أن تحافظ على مستوى معين من الشروط المالية وبعض  السعودي 

 القروض.  ، امتثلت المجموعة لتعهدات تسهيل م2022ديسمبر  31المتطلبات األخرى. كما في 
 

 الصكوك  14-2

مليار لاير سعودي بعد الحصول على االعتمادات التنظيمية الالزمة    2صدرت المجموعة صكوكاً بمبلغ  ، أم2022ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
بمبلغ   تكلفة معاملة  المتحصالت لسداد قروض    22.3وتكبدت  المجموعة هذه  إدارة  لنشرة إصدار الصكوك، استخدمت  مليون لاير سعودي. وفقاً 

 ( وألغراض عامة أخرى منها شراء منصات حفر إضافية. 1-14المرابحة القائمة )يرجى الرجوع إلى إيضاح 
 

م وتحمل تكاليف تمويل استناداً إلى المعدالت السائدة في السوق والتي تستند إلى معدل السايبور  2027يستحق سداد الصكوك على دفعة واحدة في سنة  
 م2022ديسمبر    31كبدة على الموجودات المؤهلة للسنة المنتهية في  باإلضافة إلى الهامش المعمول به. قامت المجموعة برسملة تكلفة االقتراض المت 

تتطلب تعهدات الصكوك من المجموعة أن تحافظ على    : الشيء لاير سعودي( م2021ديسمبر    31( )4مليون لاير سعودي )إيضاح    17.5بمبلغ  
 امتثلت المجموعة لتلك التعهدات. ، م2022ديسمبر  31مستوى معين من الشروط المالية وبعض المتطلبات األخرى. كما في 
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 قروض طويلة األجل  . 14
 

 أجل استحقاق الجزء الرئيس من القروض منها الفوائد المستحقة كما في:  14-3

 

 ديسمبر  31 
 م 2022

 ديسمبر 31 
  م2021

     السنة المنتهية في 
 545,472,803  -  م 2022
 437,849,786  46,460,449  م 2023
 176,785,714  100,000,000  م 2024
 176,785,714  100,000,000  م 2025
 44,196,429  100,000,000  م 2026
 -  2,100,000,000  م 2027
 -  100,000,000  م 2028

  2,546,460,449  1,381,090,446 

 
 التزامات منافع الموظفين   . 15

 

 معلومات عامة عن الخطة  15-1
راتب مسحوب  تقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها وفقاً لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي. ويستند استحقاق هذه المنافع إلى إلى آخر 
. تم إجراء تقييم للموظف وطول مدة خدمته وباستكمال الحد األدنى من فترة الخدمة. يتم إثبات التكاليف المتوقعة لهذه المنافع على مدى فترة الخدمة

 . م2021و  م2022ديسمبر  31التزامات منافع الموظفين وفقًا لطريقة ائتمان الوحدة المتوقعة من قبل خبير اكتواري مستقل كما في 
 

 الحركة على المطلوبات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة  15-2
 م 2021  م 2022  
   

 

 

 252,572,054  250,965,672  يناير 1 
 33,333,988  34,857,946  ُمحّمل للسنة  
(22,197,142)  )20,733,330(   منافع مدفوعة خالل السنة    
(12,743,228)  8,125,752  خسارة/ )ربح( إعادة قياس     

 250,965,672  273,216,040  ديسمبر 31 

 
 الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُموّحدة المبالغ المدرجة في قائمة الربح أو 

 م 2021  م 2022  

 27,569,631  28,241,473  تكلفة الخدمة الحالية  
 5,764,357  6,616,473  مصروفات فوائد  

 33,333,988  34,857,946  مدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 
     

     )ربح(/ خسارة إعادة قياس:  
( 7,382,751)  )6,395,685(   االفتراضات المالية  -  
( 5,360,477)  14,521,437  تعديالت الخبرة  -  

(12,743,228)  8,125,752  مدرجة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الُموّحدة   
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 التزامات منافع الموظفين   . 15
 

   الرئيسية المستخدمة في حساب التزام المنافع المحددة غير الممولة: االفتراضات اإلكتوارية  15-4

 م 2021  م 2022  

     

 ٪ 2.75  % 4.10  معدل الخصم 

 ٪2  %3  معدل الزيادة في الرواتب  

 A 1949-52  A 1949-52  معدل الوفيات 
 

 تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية  15-5

 م 2021  م 2022  

     معدل الخصم 

( 19,601,014)  ٪1زيادة بنسبة  -   (18,539,102)  

 21,340,986  22,470,881  ٪1نقص بنسبة  -
     

     معدل الزيادة في الرواتب  

 22,201,670  23,481,566  ٪1زيادة بنسبة  -

( 20,862,670)  ٪1نقص بنسبة  -   (19,656,779)  
 

ثبات جميع االفتراضات األخرى. من غير المرجح أن يحدث ذلك من الناحية العملية، فقد تكون  يستند تحليل الحساسية إلى التغير في افتراض ما مع  
نفس  هناك تغييرات في بعض االفتراضات. طبقت نفس الطريقة عند حساب حساسية التزامات المنافع المحددة لالفتراضات اإلكتوارية الهامة، طبقت 

لمحددة المحسوبة باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة في نهاية فترة التقرير( عند احتساب التزامات  الطريقة )القيمة الحالية اللتزامات المنافع ا
 منافع الموظفين. 

 

 تحليل االستحقاق المتوقع  
 

سنوات(. فيما يلي بيان بآجال    8:  م2021ديسمبر    31سنوات )  8المتوسط المرجح لمدة التزامات المنافع المحددة كم في فترة التقرير المالي هو  
 االستحقاق المتوقعة لمنافع بعد التوظيف غير المخصومة: 

 

   أقل من سنة 
بين سنة واحدة  

 وسنتين 
  5بين سنتين و 

 سنوات 
  5أكثر من 
 جموع الم سنوات 

      
   859,787,364    705,295,266    94,661,621    30,540,338    29,290,139  م2022ديسمبر   31

  652,946,894   518,573,959   80,178,279    27,052,305  27,142,351  م2021ديسمبر  31
   

 الذمم الدائنة التجارية واألخرى  . 16
 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر   31  
     

 159,129,729  174,486,434  ذمم دائنـة تجاريـة 

(15,189,800)  -  يخصم: ذمم مدينة تجارية غير متداولة   

  174,486,434  143,939,929 

 271,082,048  366,333,801  مصروفات مستحقة  

 9,155,546  -  توزيعات أرباح مستحقة 

 26,800,977  35,209,860  ضريبة القيمة المضافة وضرائب مستحقة أخرى 

 5,572,716  8,781,178  أخرى 

  584,811,273  456,551,216 

 
 تقارب القيمة الدفترية للذمم الدائنة التجارية واألخرى قيمتها العادلة. 
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 اإليرادات  . 17

 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 م 2021  م 2022 
     

 1,650,200,556  2,193,883,809  إيرادات حفر  
 423,862,975  410,393,795  إيرادات نقل حفارات 

 36,538,899  14,843,125  ( 1-17إيرادات تجهيز )إيضاح 
 88,366,082  84,414,746  إعاشة وإيرادات أخرى 

  2,703,535,475  2,198,968,512 
 

 إيرادات التجهيز  17-1

 م 2021  م 2022  

 50,962,672  14,423,773  يناير  1

 -  176,250,000  إضافات 

( 14,843,125)  إيرادات معترف بها خالل السنة    (36,538,899)  

 14,423,773  175,830,648  ديسمبر 31
 

 إيرادات التجهيز معروضة في قائمة المركز المالي الُموّحدة المرفقة كما يلي: 
 

 8,458,721  60,216,798    الجزء المتداول

 5,965,052  115,613,850  الجزء غير المتداول 

  175,830,648  14,423,773 
 

 تكاليف اإليرادات   . 18

 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 م 2021  م 2022 

 908,929,819  1,072,330,139  رواتب وأجور ومنافع
 531,384,589  502,198,488  ( 4استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 

 217,662,378  275,409,319  مستهلكات جوهرية ومصروفات نقل حفارات 

 14,664,002  10,204,778  ( 7مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف )إيضاح 

 2,545,628  6,345,734  ( 6استهالك موجودات حق استخدام )إيضاح 

 20,538,699  4,868,815  ( 1-18تكلفة التجهيز )إيضاح 

 27,624,530  30,735,110  أخرى 

  1,902,092,383  1,723,349,645 
 

 تكلفة التجهيز   18.1

 م 2021  م 2022  

 25,510,539  4,971,840  يناير  1

 -  21,656,196  إضافات 

( 4,868,815)  ُمحّمل للسنة    (20,538,699)  

 4,971,840  21,759,221  ديسمبر 31
 

 تكلفة التجهيز معروضة في قائمة المركز المالي الُموّحدة المرفقة كما يلي: 
 

 2,587,251  6,732,553  الجزء المتداول  
 2,384,589  15,026,668  الجزء غير المتداول  

  21,759,221  4,971,840 
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 العمومية واإلداريةالمصروفات   . 19

 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 م 2021  م 2022 

 78,288,685  110,674,233  رواتب ومنافع

 6,708,705  12,941,430  مخصص دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

 -  9,268,917  ( 21مخصص ضريبة دخل مستردة )إيضاح 

 3,644,110  8,925,635  خدمات مهنية 

 7,676,491  8,794,952  ( 4استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 

 3,281,859  6,779,548  مستلزمات مكتب 

 5,763,826  5,517,718  ( 5إطفاء )إيضاح 

 419,237  2,425,895  ( 6استهالك موجودات حق استخدام )إيضاح 

 6,282,960  14,272,007  أخرى 

  179,600,335  112,065,873 

 
 التكلفة التمويلية  . 20

 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 م 2021  م 2022 

 26,568,856  34,494,301  تكلفة تمويل على قروض مرابحة 

 -  55,539,975  تكلفة تمويلية على صكوك 

 11,040,891  1,540,012  تكلفة تمويل على أدوات مشتقة 

 190,298  1,277,230  ( 2-6عقود إيجار )إيضاح تكلفة تمويلية من التزامات 

 185,992  1,466,774  تكاليف تمويلية أخرى 

  94,318,292  37,986,037 

 
 الزكاة وضريبة الدخل  . 21

 

 مكونات الوعاء الزكوي  24-1
 

الرئيسية للوعاء الزكوي لكل شركة وفق نظام  تقدم الشركة والشركة التابعة لها إقرارات زكوية وضريبية على أساس غير موحد. تتكون المكونات  
ات  الزكاة وضريبة الدخل من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة وقروض المرابحة طويلة األجل والربح المعدل مخصوماً منها االقتطاع

 لصافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات واالستثمارات وبعض البنود األخرى. 
 

 وضريبة الدخل )المستردة(/ المستحقة الزكاة   21-2

 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 م 2021  م 2022 
  

   

 20,625,593  14,719,476  الزكاة الُمحّملة  

 4,694,549  37,645,980  مصروفات الضريبة الحالية  

 27,842,961  )57,785,235(   ( 6-21)رد(/ مصروف الضريبة المؤجلة )إيضاح 

 53,163,103  )5,419,779(   )رد( / مصروف ُمحّمل على قائمة الربح أو الخسارة الُموّحدة صافي  

     

 1,307,393  )793,244(   ( 6-21)إيضاح  )رد(/ مصروف الضريبة المؤجلة المحمل على الدخل الشامل اآلخر 

   )6,213,023(  54,470,496 
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 الزكاة وضريبة الدخل )يتبع(  . 21
 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل   21-3

 المجموع  ضريبة الدخل  الزكاة  
    

 20,565,102 278,558 20,286,544 م 2022يناير  1

 52,365,456 37,645,980 14,719,476 الُمحّمل للسنة الحالية 

( 16,115,617) المدفوع خالل السنة   (2,667,407 )  (18,783,024 ) 

 54,147,534 35,257,131 18,890,403 م2022ديسمبر  31
    

 17,150,860 7,098,128 10,052,732 م 2021يناير  1

 12,530,527 3,688,192 8,842,335 الُمحّمل للسنة الحالية 

 12,789,615 1,006,357 11,783,258 تسويات تخص سنة سابقة 

 20,625,593 4,694,549 25,320,142 

(10,391,781) المدفوع خالل السنة    (11,514,119)  (21,905,900)  

 20,565,102 278,558 20,286,544 م2021ديسمبر  31
    

 

 مطابقة عددية لمصروف ضريبة الدخل  21-4

 

 
 للسنة  

 ديسمبر   31المنتهية في 

 م 2021  م 2022 
   

 

 

 326,746,608  552,300,180  الزكاة وضريبة الدخل الربح قبل 
     

٪ 20  20%   معدل ضريبة الدخل المطبق على المجموعة    
     

 65,349,322  110,460,036  ضريبة الدخل من الربح قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل 

     تسوية: 

 )31,805,515(  )56,595,486(   أثر الضريبة من الربح الخاضع للزكاة

 -  )73,823,139(   أثر الضريبة في التغير في حصة الملكية الفعلية 

 )1,006,297(   )180,666(   على الفروق الدائمة والفروق األخرى ة أثر الضريب 

   )20,139,255(  32,537,510 
 

 الضريبة المدفوعة مقدماً   21-5
 

 الحركة على الضريبة المؤجلة كما في: 

 م 2021  م 2022  
   

 

 

 9,268,917  9,268,917  يناير  1

( 9,268,917)  مخصص مقابل ضرائب مدفوعة مقدماً مستردة    - 

 9,268,917  -  ديسمبر 31
 

 الضرائب المؤجلة  21-6
 )الخاضعة للضريبة( العائدة إلى:  يتكون الرصيد من الفروق المؤقتة القابلة للخصم/ 

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر   31  
   

 

 

 250,943,493  273,216,040  التزامات منافع الموظفين  

( 2,296,855,954)  )2,491,698,603(   ممتلكات وآالت ومعدات   

 25,872,553  49,403,583  مخصصات 

( 2,020,039,908)  )2,169,078,980(   الصافي  - الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة    

     

(207,377,297)  )148,798,818(   التزامات ضريبة مؤجلة    
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 الضرائب المؤجلة )يتبع(  6- 21 
 

 الحركة على الضرائب المؤجلة عائدة إلى ما يلي: 

 
التزامات منافع  

 الموظفين 
الممتلكات واآلالت  

 المجموع  المخصصات  والمعدات 
     

 )207,377,297(  2,656,076 )235,795,232(  25,761,859 م 2022يناير  1
     

)محمل على( / مسترد إلى قائمة الربح أو  
 57,785,235 733,011 64,864,706 )7,812,482(  الخسارة الموحدة 

 793,244 - - 793,244 مسترد إلى قائمة الدخل الشامل اآلخر الُموّحدة  

 )148,798,818(  3,389,087 )170,930,526(  18,742,621 م2022ديسمبر  31

     
 )178,226,943( 2,771,218 )206,933,265( 25,935,104 م 2021يناير  1

     

)محمل على( / مسترد إلى قائمة الربح أو  
 )27,842,961( )115,142(  )28,861,967( 1,134,148 الخسارة الموحدة 

 )1,307,393(  - - )1,307,393(  الُموّحدة محمل على قائمة الدخل الشامل اآلخر 

 )207,377,297( 2,656,076 )235,795,232( 25,761,859 م2021ديسمبر  31
 

 

( من اإليضاحات حول هذه القوائم المالية الُموّحدة. وفقًا لإلدراج،  1مطلبات اإلدراج على النحو المبين في إيضاح )المجموعة  خالل السنة، أكملت  
٪. وعليه، قامت المجموعة بتقييد إثبات الفروق المؤقتة إلى  34.3٪ إلى  51.33انخفض الوعاء الضريبي للمجموعة الخاضع لضريبة الدخل من  

مليون لاير سعودي )يرجى    73.82وسجلت ضريبة مؤجلة مستردة بمبلغ    م2022ديسمبر    31معمول بها كما فيمن معدل الضريبة ال  34.3٪
 (. 4-21الرجوع إلى إيضاح 

 

ت  باإلضافة إلى ذلك، تعود الحركة في أرصدة الضريبة المؤجلة بشكل أساسي إلى الفروق المؤقتة الناشئة خالل السنة من الحركة على المخصصا
   متلكات واآلالت والمعدات. واستهالك الم

 

 موقف الربوط  21-7
 

   شركة الحفر العربية
م. 2020م و  2019م وللسنوات  2014أنهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( ربوط الزكاة وضريبة الدخل للشركة للسنوات حتى سنة  

  3.9مليون لاير سعودي وقد ُخفّضت إلى    11م بمبلغ  2018م حتى  2015، تسلمت الشركة ربوط زكوية إضافية للسنوات من  م2021خالل سنة  
. قدمت الشركة اعتراضاً على هذه الربوط لدى األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية  م2022ديسمبر    31ودي السنة المنتهية في  مليون لاير سع 

إدا الموحدة. ترى  المالية  القوائم  تاريخ اعتماد هذه  لهذا االعتراض كما في  النهائية  النتيجة  البت في  يتم  الشركة أن  والجمركية )"األمانة"( ولم  رة 
  مخصص الزكاة وضريبة الدخل مستحقة الدفع كما في تاريخ التقرير المالي كاٍف ولن تنشأ أي التزامات زكاة أو ضريبة دخل إضافية عند صدور 

 قرار نهائي بشأن هذا االعتراض. 
 

 شركة أوفست العربية المحدودة 
 م.2020للشركة للسنوات حتى سنة  أنهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( ربوط الزكاة وضريبة الدخل 
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مليون لاير سعودي    385.19، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة ضمانات نيابة عن المجموعة بمبلغ  م2022ديسمبر    31كما في   . 1
مليون لاير سعودي    77.69مليون لاير سعودي( واعتماد مستندية صادرة في السياق االعتيادي لألعمال بمبلغ    483.3:  م2021ديسمبر    31)
 (. مليون لاير سعودي  38.3: م2021ديسمبر  31)

 

مليون لاير سعودي   540.12ما يقارب  م2022ديسمبر  31بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها بواسطة المجموعة ولكنها غير متكبدة حتى  . 2
 مليون لاير سعودي(.  118.4: م2021ديسمبر  31) 

 
 ربحية السهم األساسية والمخفضة  . 23

 يلي: يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة كما 
 

 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 م 2021  م 2022 
     

 273,583,505  557,719,959  الربح العائد لمساهمي المجموعة 
     

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الحتساب ربحية السهم األساسية  
 80,000,000  81,430,137  والمخفضة 

     

 3.42  6.85  والمخفضة ربحية السهم األساسية  

 
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  23-1

 

 م 2021  م 2022  
     

 80,000,000  80,000,000  ( 2-23)إيضاح  يناير 1األسهم المصدرة في 
 -  1,430,137  م2022أثر األسهم المصدرة في نوفمبر 

 80,000,000  81,430,137  ديسمبر   31المتوسط المرجح لعدد األسهم في 
 

سهم ليعكس الزيادة في األسهم الناتجة من   80,000,000إلى    م2021ديسمبر    31تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم للسنة المنتهية في    23-2
 (. 13رسملة األرباح المبقاة والمساهمة اإلضافية في رأس المال دون مقابل إضافي )يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

 
 معلومات القطاعات  . 24

 

خدمات )قطاع األعمال( أو تقديم منتجات أو خدمات في نطاق  يمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في المجموعة حيث تزاول هذه الوحدة تقديم منتجات أو  
 بيئة اقتصادية محددة )القطاع الجغرافي(، والذي يخضع لمخاطر ومنافع مختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى. 

 

 تعمل المجموعة بشكل أساسي في القطاعين التشغيليين التاليين: 
 

 خالل منصات الحفر البرية. تقديم خدمات الحفر والخدمات األخرى من   (أ
 

 تقديم خدمات الحفر والخدمات األخرى من خالل منصات الحفر البحرية.  ( ب
 

المعامالت بين الشركة والشركة    يتم التقرير عن  تمثل القطاعات األخرى بشكل رئيسي خدمة النقل التي تقدمها الشركات التابعة لنقل الحفارات البرية.
 اإليرادات المشتركة بين القطاعات ولن يكون للتكلفة أي تأثير في نتائج القطاعات. التابعة كجزء من 

 
ألقل.  يقوم المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية للمجموعة باالطالع على تقارير اإلدارة الداخلية لكل قطاع بصورة ربع سنوية على ا 

التي   المعلومات  القطاعات مع  إفصاحات  التشغيليةتتوافق  القرارات  اتخاذ  الرئيسي عن  المسؤول  قبل  أي قرار    تمت مراجعتها من  وذلك التخاذ 
 استراتيجي.

 

 تمثل اإليرادات بين القطاعات والتكلفة بين القطاعات المعامالت بين المنشآت داخل المجموعة والتي تم تسويتها أثناء عملية التوحيد. 
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 وهي مصنفة حسب القطاعات التشغيلية المذكورة أعاله:   م2021و  م2022ديسمبر  31فيما يلي ملخص للمعلومات المالية الُموّحدة كما في 
 

 نتائج القطاعات  ( أ
 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 المجموع  أخرى حفارات بحرية  حفارات برية  

 2,703,535,475 6,909,030 801,862,775 1,894,763,670 إيرادات من عمالء خارجيين

 172,933,906 172,933,906 - - اإليرادات بين القطاعات 

( 172,933,906) تكلفة بين القطاعات   - - (172,933,906 )  

( 1,326,974,452) تكلفة اإليرادات   (424,033,079 )  (151,084,852 )  (1,902,092,383 )  

 801,443,092 28,758,084 377,829,696 394,855,312 نتائج القطاعات
 

  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 المجموع  أخرى  حفارات بحرية  حفارات برية  

 2,198,968,512 3,011,913 552,534,887 1,643,421,712 إيرادات من عمالء خارجيين

 170,672,508 170,672,508 - - اإليرادات بين القطاعات 

(170,672,508) تكلفة بين القطاعات   - - (170,672,508)  

( 1,183,883,183) تكلفة اإليرادات   (399,976,444)  (139,490,018)  (1,723,349,645 )  

 475,618,867 34,194,403 152,558,443 288,866,021 نتائج القطاعات
 

 

 وضريبة الدخل تسوية نتائج القطاعات مع الربح قبل الزكاة 
 

 

 
 للسنة  

 ديسمبر   31المنتهية في 

 م 2021  م 2022 
     

 475,618,867  801,443,092  مجموع نتائج تقارير القطاعات 
 -  )47,306(   خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية، الصافي 

(112,065,873)  )179,600,335(   مصروفات عمومية وإدارية   
( 163,593)  )2,702,159(   الصافي  -إيرادات / )مصروفات( تشغيلية أخرى    

(36,642,793)  )66,793,112(   تكاليف تمويلية، الصافي   

 326,746,608  552,300,180  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 
 موجودات القطاع  ( ب

 

 م 2022ديسمبر    31كما في 

 المجموع  تسويات  أخرى حفارات بحرية  حفارات برية  

 6,092,891,057 - 228,141,744 3,366,614,052 2,498,135,261 الممتلكات واآلالت والمعدات 

 186,400,860 - - 186,400,860 - موجودات حق االستخدام 

 21,759,221 - - 21,759,221 - تكلفة التجهيز

 172,540,843 - 4,699,884 40,054,646 127,786,313 المخزون 

 749,791,570 )48,298,170(  53,512,246 359,501,993 385,075,501 الذمم المدينـة التجارية  

بغرض   بها  محتفظ  موجودات 
 11,996,485 - - 8,936,656 3,059,829 البيع 

 3,014,056,904 3,983,267,428 286,353,874  )48,298,170( 7,235,380,036 
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 موجودات القطاع )يتبع(  ( ب
 

 م2021ديسمبر  31كما في 

 المجموع  تسويات  أخرى  حفارات بحرية  حفارات برية  

 4,943,427,553 - 230,815,123 2,115,676,372 2,596,936,058 الممتلكات واآلالت والمعدات 

 4,971,840 - - 4,971,840 - تكلفة التجهيز

 143,329,355 - 3,899,673 32,580,903 106,848,779 المخزون 

(60,294,993) 64,995,331 144,742,398 490,840,143 الذمم المدينـة التجارية    640,282,879 

 7,792,608 - - 7,792,608 - موجودات محتفظ بها بغرض البيع

 3,194,624,980 2,305,764,121 299,710,127 (60,294,993)  5,739,804,235 

 
 موجودات القطاع مع مجموع الموجودات مطابقة 

  م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر   31  
 

 
  

 

 5,739,804,235  7,235,380,036  مجموع موجودات القطاع 
 411,621,031  832,024,714  في حكمه   النقد وما

 -  1,000,000,000  ودائع قصيرة األجل 
 315,456,484  397,729,922  ومعدات غير مخصصة )موجودات الشركة( ممتلكات وآالت 

 5,517,718  -  موجودات غير ملموسة 
 1,791,683  12,861,915  موجودات حق استخدام غير مخصصة 

 -  405,695  موجودات محتفظ بها بغرض البيع غير مخصصة 
 69,750,267  75,646,034  أخرى 

  9,554,048,316  6,543,941,418 

 
 المعلومات األخرى  ( ج

 

 تتحقق اإليرادات من جميع العقود مع العمالء من داخل المملكة العربية السعودية. فيما يلي عرض لإليرادات المحققة من العمالء: 
 

  م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر   31  
 

 
  

 

 1,191,444,046  1,717,255,855  1العميل 
 859,962,387  794,743,017  2العميل 
 139,287,810  167,914,929  3العميل 
 -  16,146,844  4العميل 
 8,274,269  7,474,830  أخرى  

  2,703,535,475  2,198,968,512 
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 عوامل المخاطر المالية  25-1
 

متنوعة من المخاطر المالية بما في ذلك أثر التغيرات في مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العمالت ومخاطر القيمة  تتعرض المجموعة لمجموعة 
ويركز برنامج إدارة مخاطر االئتمان الكلي للمجموعة   العادلة وأسعار الفائدة للتدفقات المالية ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

ر وفقاً  مالية التي ال يمكن التنبؤ بها والسعي لتقليل التأثيرات السالبة المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تتولى اإلدارة إدارة المخاطعلى األسواق ال
 لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  

 

  يعرض هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر الواردة أعاله، وأهداف وسياسات وعمليات المجموعة لقياس وإدارة المخاطر 
 باإلضافة إلى إدارة رأس المال للمجموعة. أُدرجت إفصاحات كمية إضافية عبر هذه القوائم المالية الموحدة.  

 

املة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر في المجموعة. يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن تطوير  إن مجلس اإلدارة مسؤول بصورة ش
 ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة.  

 

طر باإلضافة  يتم وضع سياسات المجموعة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع الحدود والضوابط المالئمة للمخا
وق  إلى مراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات في ظروف الس

يع الموظفين  وأنشطة المجموعة. تستهدف المجموعة من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة وضع بيئة رقابية مسؤولة وبناءة يكون فيها جم
 على دراية بأدوارهم والتزاماتهم.  

 

إطار  يقوم مجلس إدارة الشركة باإلشراف على كيفية مراقبة اإلدارة لالمتثال لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة ومراجعة مدى كفاية  
 إدارة المخاطر الخاصة بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.  

 
 مخاطر السوق  ( أ

 

 العمالت األجنبيةمخاطر صرف  (1
 

رة  مخاطر العمالت هي مخاطر تعرض قيمة أداة مالية ما لتقلبات بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. وتتم معامالت المجموعة بصو
بالدوالر األمريكي، ترى   المجموعة أن مخاطر العمالت لألدوات  أساسية باللاير السعودي والدوالر األمريكي. نظراً ألن اللاير السعودي مرتبط 

 المالية غير جوهرية. 
 

 مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لمعدالت الفائدة   (2
 

بمعدالت فائدة  تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التقلبات التي تطرأ على قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق. تقترض المجموعة  
 تجارية.   بشروط 

 

جموعة ببعض  تقوم المجموعة بإدارة مخاطر التدفقات النقدية لسعر الفائدة عن طريق استخدام مقايضة أسعار الفائدة المتغيرة إلى الثابتة. تحتفظ الم
ثابتة. خالل سنة   إلى معدالت  لتحويلها  بمقايضات  بمعدالت متغيرة وتقوم  المرابحة طويلة األجل  كانت قروض    ،م2021وسنة    م2022قروض 

 المجموعة مقّومة باللاير السعودي.  
 

مليار لاير سعودي(،ولو    1.38:  م2021مليار لاير سعودي )  2.53مطلوبات مالية ُمحّملة بفوائد متغيرة بمبلغ  المجموعة  ، لدى  م2022ديسمبر    31في  
التغير في الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل أقل / أعلى بمبلغ حوالي  ٪ مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، لكان صافي  1تغير معدل الفائدة بنسبة  

25.3  ( التمويلية على    14.2:  م2021مليون لاير سعودي  المصروفات  ارتفاع   / انخفاض  إلى  بشكل رئيسي  ذلك  مليون لاير سعودي(، ويعود 
 القروض بمعدالت متغيرة.  

 

(،  7المالي )  تُسجل ذمم المجموعة المدينة والدائنة بالتكلفة المطفأة وال تخضع لمخاطر أسعار الفائدة على النحو المحدد في المعيار الدولي للتقرير
تتعرض المجموعة ألي    حيث إنه ال لن تتقلب القيمة الدفترية وال التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق. بالتالي، ال 

 مخاطر للقيمة العادلة ومعدالت فائدة جوهرية.  
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 عوامل المخاطر المالية )يتبع( 25-1
 

 )يتبع(   مخاطر السوق ( أ
 

 مخاطر األسعار  (3
 

التغيرات بسبب عوامل خاصة باألداة في حد ذاتها  مخاطر األسعار هي مخاطر تذبذب أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق سواء كانت هذه  
إن الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة غير معرضة لمخاطر   أو بالمصدر أو عوامل توثر على كافة األدوات التي يتم التعامل بها في السوق.

 األسعار. 
 

 مخاطر االئتمان  ( ب
 

بالتكلفة المطفأة، وكذلك مخاطر االئتمان للعمالء، بما في ذلك الذمم المدينة )منها الودائع قصيرة األجل(  تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما في حكمه  
 القائمة.  

 

 مخاطر ائتمان منخفضة ألنه مودع لدى بنوك محلية ذي تصنيفات مرتفعة.   والودائع قصيرة األجل  في حكمه  يمثل النقد وما
 

التي سيُعترف بها في تاريخ التقرير المالي في حالة فشل األطراف المقابلة بشكل كامل في الوفاء بالتزاماتها   تمثل مخاطر االئتمان الخسارة المالية
من الذمم المدينة التجارية مستحقة من    ٪99.8التعاقدية. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان يُعادل القيمة الدفترية للموجودات المالية. إن  

(. ترى اإلدارة أن هذا التركيز لمخاطر االئتمان تم تخفيفه نظراً ألن العمالء لهم سجل حافل  ٪99.4م: 2020) م2022ديسمبر  31أربع عمالء في 
 بالدفع المنتظم وقت االستحقاق.  

 

الية والخبرات السابقة وعوامل  بالنسبة للذمم المدينـة التجارية، تحدد عملية تقييم مخاطر داخلية الجودة االئتمانية للعمالء، مع مراعاة أوضاعهم الم
لتجارية بعدد قليل  أخرى. يتم وضع حدود المخاطر الفردية بناًء على معدالت القدرة االئتمانية وفقاً للحدود التي وضعتها اإلدارة. تتعلق الذمم المدينة ا

 من العمالء ممن ليس لهم تاريخ سابق في التعثر في السداد.  
 

 حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية. الجدول التالي معلومات عرض ي 
 م2022ديسمبر   31 

 
المتوسط المرجح  

 مخصص الخسارة  إجمالي القيمة الدفترية  لمعدل الخسارة 
    

  1,502,664    285,544,354   % 0.5 غير مستحقة 
ً  90تجاوزت االستحقاق بمدة تصل إلى     384,708    428,247,283   % 0.1 يوما

ً  180و  91تجاوزت االستحقاق بمدة ما بين    66,046    6,870,560   % 1.0 يوما
ً  365و  181تجاوزت االستحقاق بمدة ما بين    928,611    23,273,013   % 4.0 يوما

  599,708    5,856,360   % 10.2 يوماً   365تجاوزت االستحقاق بأكثر من 

 0.5 %   749,791,570    3,481,737  

 
 م2021ديسمبر  31 

 
المتوسط المرجح  
 مخصص الخسارة  إجمالي القيمة الدفترية  لمعدل الخسارة  

    

 2,056,302 476,067,379 ٪ 0.4 غير مستحقة 
ً  90تجاوزت االستحقاق بمدة تصل إلى    660,473 125,533,545 ٪ 0.5 يوما

ً  180و  91تجاوزت االستحقاق بمدة ما بين   284,636 22,105,914 ٪ 1.3 يوما
ً  365و  181تجاوزت االستحقاق بمدة ما بين   426,979 16,451,841 ٪ 2.6 يوما

 6,041 124,200 ٪ 4.9 يوماً   365تجاوزت االستحقاق بأكثر من 

 0.5 ٪ 640,282,879 3,434,431 
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 المالية )يتبع(عوامل المخاطر  25-1
 )يتبع(  مخاطر السيولة  ( ج

 
. تهدف  تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر التي تتعرض لها المجموعة في تحقيق الموجودات أو األموال الكافية للوفاء بااللتزامات عند استحقاقها

تزاماتها عند استحقاقها، تحت كل الظروف سواء في  المجموعة من إدارة السيولة أن تضمن قدر المستطاع أن يكون لديها السيولة الكافية لمقابلة ال
 الوضع العادي أو الحرج، وعدم تكبد خسائر غير متوقعة أو اإلضرار بسمعة المجموعة.  

 

لية. وهذا  وعادة ما تضمن المجموعة أن لديها نقد كاِف عند الطلب للوفاء بالمصروفات التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الحفاظ على االلتزامات الما
المجمو إلى ذلك، لدى  باإلضافة  الطبيعية.  الكوارث  بها بشكل معقول مثل  التنبؤ  يمكن  التي ال  القاسية  للظروف  المحتمل  إمكانية يستبعد األثر  عة 

 الحصول على تسهيالت ائتمانية.  
 

نقداً كافياً لتلبية   هايتم وضع توقعات التدفقات النقدية من قبل اإلدارة، التي تقوم بمراقبة التوقعات الدورية لمتطلبات السيولة للمجموعة للتأكد من أن لدي 
لملتزم بها غير المسحوبة في جميع األوقات بحيث ال تقوم المجموعة بمخالفة  االحتياجات التشغيلية مع الحفاظ على قدٍر كاٍف من تسهيالت االقتراض ا

لم تعرض مطابقة حركات االلتزامات مع التدفقات  حدود أو تعهدات االقتراض )حسب مقتضى الحال( على أي من تسهيالت االقتراض الخاصة بها.  
 ذه الحركات في اإليضاحات المعنية في القوائم المالية. النقدية الناشئة من األنشطة التمويلية بصورة منفصلة حيث أدرجت ه

 

الُموّحدة    يعرض الجدول التالي بيان بالمطلوبات المالية للمجموعة إلى مجموعات استحقاق على أساس الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي
 النقدية التعاقدية غير المخصومة.  المبالغ المدرجة في الجدول هي التدفقات حتى تاريخ اإلستحقاق التعاقدي. 

 

 التدفقات النقدية التعاقدية   

 م2022ديسمبر   31
 سنوات   5إلى   2 أقل من سنة  المجموع  القيمة الدفترية 

  5أكثر من 
 سنوات 

      مشتقة الغير المطلوبات المالية 

 103,311,232 2,785,997,399 177,579,831 3,066,888,462 2,546,460,449 قروض طويلة األجل 

 2,911,250 140,845,769 72,348,563 216,105,582 199,820,429 التزامات عقود اإليجار 

 - - 547,993,239 547,993,239 547,993,239 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 3,294,274,117 3,830,987,283 797,921,633 2,926,843,168 106,222,482 

 

 التدفقات النقدية التعاقدية   

 م2021ديسمبر  31
 سنوات   5إلى  2 أقل من سنة  المجموع  القيمة الدفترية 

   5أكثر من 
 سنوات 

      مشتقة المالية المطلوبات ال

 - 4,440,687 - 4,440,687 4,440,687 مقايضة سعر الفائدة 
      

      غير المشتقة   المطلوبات المالية

 44,196,429 810,101,045 569,853,959 1,424,151,433 1,381,090,446 األجل قروض طويلة 

 - - 1,879,308 1,879,308 1,847,313 التزامات عقود اإليجار 

 - 15,189,800 404,312,090 419,501,890 419,501,890 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 1,806,880,336 1,849,973,318 976,045,357 829,731,532 44,196,429 
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 تقدير القيمة العادلة   25-2
 

ق في تاريخ تمثل "القيمة العادلة" السعر الذي يتم استالمه عند بيع أصل أو دفعه عند تحويل التزام خالل تعامالت عادية بين أطراف مشاركة في السو 
قيمة العادلة  القياس في أصل المبلغ، أو في حالة عدم وجوده في السوق األكثر فائدة الذي يمكن للمجموعة الوصول إليه في ذلك التاريخ. وتعكس ال

 لاللتزام مخاطر عدم أدائه.  
 
دلة  لدى المجموعة إطار مراقبة ثابت بخصوص قياس القيم العادلة. تتحمل اإلدارة المسؤولية العامة عن اإلشراف على جميع قياسات القيمة العا

 الهامة، بما في ذلك المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة.  
 

نتظم المدخالت الهامة القابلة للمالحظة والتعديالت الناشئة عن التقييم. في حال استخدام معلومات طرف آخر، مثل األسعار  تراجع اإلدارة على نحٍو 
االستنتاج   المقدمة من وسيط أو خدمات التسعير، لقياس القيم العادلة، تقوم اإلدارة بتقييم األدلة التي تم الحصول عليها من األطراف األخرى لدعم

في    ضح أن هذه التقييمات تفي بمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي بما في ذلك المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يجبالذي يو 
 إطاره تصنيف هذه التقييمات. يتم رفع تقرير إلى إدارة المجموعة بمشكالت التقييم الجوهرية، إن وجدت. 

 
 تسلسل القيمة العادلة 

امة  جميع األدوات المالية، التي يعترف بقيمتها العادلة أو يفصح عنها، ضمن تسلسل القيمة العادلة، بناًء على مدخالت المستوى األدنى والهوتصنف 
 لقياس القيمة العادلة ككل، كما يلي: 

 

 متماثلة. : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات 1المستوى 
 

 : أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة قابل للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 2المستوى 
 

 : أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة. 3المستوى 
 

تمت بين المستويات  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثُبتة بالقيمة العادلة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد  
ككل( في نهاية كل فترة  في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة 

 .  م2021و  م2022ديسمبر  31تقرير مالي. لم تتم هذه التحويالت خالل السنة المنتهية في 
 

، تُقّدر القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة، بخالف احتياطي تحوط التدفقات النقدية بالقيمة العادلة من  م2021و    م2022ديسمبر    31كما في  
اآلخر، بأنها تقارب قيمها الدفترية حيث أن األدوات المالية قصيرة األجل بطبيعتها وتحمل معدالت فائدة بمعدالت الفائدة السائدة   خالل الدخل الشامل

لمطلوبات  العادلة لفي السوق ويتوقع أن تتحقق بقيمها الدفترية الحالية خالل اثني عشر شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي الُموّحدة. يُقّدر أن القيم  
 المالية غير المتداولة تقارب قيمها الدفترية ألنها تحمل معدالت فائدة تستند إلى معدالت الفائدة السائدة في السوق. 

 
وى  ج ضمن المست يُسّجل تحوط التدفقات النقدية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة ويتم تقييمها من قبل اإلدارة بحيث تُدر

ديسمبر    31. لم يكن هناك تحويل بين المستويات خالل السنة المنتهية في  م2021و    م2022ديسمبر    31الثاني للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في  
 .م2021و  م2022

 
 إدارة مخاطر رأس المال  25-3

 

االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية من أجل توفير عوائد للمساهمين تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية قدرة المجموعة على  
 ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين الحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لتقليل تكلفة رأس المال. 
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 إدارة مخاطر رأس المال )يتبع(  25-3
 

جموع  تقوم المجموعة مثل نظراءها في القطاع بمتابعة رأس المال على أساس نسبة المديونية. تُحتسب هذه النسبة ضمن صافي الديون مقسومة على م 
رأس المال. يحتسب صافي الدين كمجموع القروض التي تشمل قروض المرابحة طويلة األجل والتزامات عقود اإليجار كما هو مبين في قائمة  

 كز المالي الموحدة، ناقصاً النقد وما في حكمه. ويكون مجموع حقوق الملكية وفقاً لقائمة المركز المالي الموحدة.  المر
 

 ديسمبر: 31فيما يلي نسب المديونية في 

  م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر   31  
     

 1,382,937,759  2,727,419,415  مجموع القروض )منها التزامات عقود اإليجار( 
( 1,832,024,714)  )منها الودائع قصيرة األجل(  يخصم: النقد وما في حكمه    (411,621,031)  

 971,316,728  895,394,701  صافي الدين
 4,191,768,670  5,589,824,588  مجموع حقوق الملكية 

% 16  نسبة المديونية    23 ٪  
     
 م 2021  م 2022  

 1,382,937,759  2,727,419,415  يناير 1في كما 
 37,986,037  94,318,292  تكاليف تمويلية

( 74,241,968)  تكاليف تمويلية مدفوعة    (42,659,190)  
( 1,373,945,976)  المسدد من قروض طويلة األجل    (631,593,302)  

( 8,269,605)  عنصر األصل في دفعات اإليجار    (2,991,590 )  
( 469,885,457)  التغيرات األخرى في النقد وما في حكمه    227,637,014 

 971,316,728  895,394,701  ديسمبر  31كما في 
 

 فئات األدوات المالية  25-4
 يوضح الجدول أدناه تفاصيل األدوات المالية حسب الفئة: 

  م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر   31  

 
    

  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 
  

 

 672,779,292  762,977,392  ذمم مدينة تجارية وأخرى 
 -  1,000,000,000  ودائع قصيرة األجل 

 411,621,031  832,024,714  في حكمه   النقد وما
     

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

  
 

 

 -  378,192  أداة مالية مشتقة 

     
     المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 

 1,381,090,446  2,546,460,449  قروض مرابحة طويلة األجل 
 1,847,313  199,820,429  التزامات عقود اإليجار 

 419,501,890  547,993,239  ذمم دائنة تجارية وأخرى 

     
     بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مطلوبات مالية 
 4,440,687  -  أداة مالية مشتقة 

 
وتدر إيرادات  شهراً    12أشهر ولكن تقل عن    3ذات آجال استحقاق أصلية تزيد عن    تجارية محتفظ بها لدى بنوك  ودائع  الودائع قصيرة األجل  تمثل  

 .  مالية باألسعار السائدة في السوق وفقاً لمعدالت العمولة السائدة بين البنوك السعودية )سايبور(. هذه األرصدة مقومة باللاير السعودي 
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ونتج عن ذلك تغير في هيكل ملكية المجموعة وبالتالي   (. 1السعودية )راجع إيضاح  خالل السنة، تم إدراج األسهم العادية للشركة في السوق المالية  
م، تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة  2220ديسمبر    31تغير في العالقات مع األطراف ذات العالقة. كما في  

مباشر أو غير مباشر لسيطرة مساهمي المجموعة( وأعضاء اإلدارة العليا. تشمل األطراف  والشركات الزميلة )التي تمثل المنشآت التي تخضع بشكل  
 ذات العالقة أيضاً منشآت تجارية يكون لبعض أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة العليا مصلحة فيها )أطراف ذات عالقة أخرى(. 

 

الطرف المسيطر النهائي على المجموعة هو حكومة المملكة العربية السعودية.  قبل اإلدراج، الطرف المسيطر المباشر على المجموعة هو طاقة و
ليه، فقد  تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين والمديرين والمنشآت التي تسيطر عليها الحكومة والشركات الزميلة وأعضاء اإلدارة العليا. وع

 فقدان السيطرة من قبل "طاقة" كجزء من هذه القوائم المالية الُموّحدة.  أدرحت المعامالت الهامة مع المنشآت الحكومية حتى تاريخ
 

 فيما يلي أهم معامالت المجموعة مع األطراف ذات العالقة:  (أ

 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 م 2021  م 2022 

 1,330,731,856  1,522,661,389  إيرادات من المنشآت التي تسيطر عليها الحكومة  
 859,962,387  775,366,369  إيرادات من شركة زميلة  

 750,000  54,262  إيرادات إيجار من شركة زميلة  
لة من شركة زميلة    12,049,111  6,086,693  تكاليف ُمحمَّ

 32,129,067  11,183,843  المستردة من المساهمينالزكاة وضريبة الدخل 
 

قبل اإلدراج، وافق المساهمون المؤسسون )وهم شركتا طاقة وسيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه( على أن يسددا للمجموعة نظير حصتهم من  
ات  مصروف الزكاة والضرائب، ومنها أي التزامات مستقبلية ناشئة عن الربوط، وعليه، يتم تعديل هذا السداد مقابل حقوق الملكية. ومع ذلك، لن تسدد

 .م2021الزكاة والضريبة للمجموعة عن أي فترة ربط بعد سنة 
 

 تستند المعامالت إلى شروط متفق عليها بين المجموعة واألطراف ذات العالقة. 
 

 مكافآت أعضاء اإلدارة العليا:  ( ب

 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 م 2021  م 2022 

 13,546,545  20,607,304  رواتب ومنافع موظفين قصيرة األجل أخرى 
 573,144  1,316,776  منافع بعد انتهاء التوظيف 

  21,924,080  14,119,689 
 

مليون لاير سعودي   1.06بمبلغ  م2022ديسمبر   31باإلضافة إلى ذلك، تكبدت المجموعة أتعاب مجلس إلدارة منها تكاليف سفر للسنة المنتهية في 
 مليون لاير سعودي(.  0.3: م2021ديسمبر  31)للسنة المنتهية في 

 

 المستحق من األطراف ذات العالقة:  ( ج

 

 ديسمبر  31
    م 2022

 ديسمبر  31
 م 2021

    

 306,881,138  201,904,665 شركة شلمبرجير الشرق االوسط إس أيه، شركة زميلة 
 7,740,283  11,183,843 إس بي إس، مساهم

 2,066,262  4,891,538 شركة طاقة لخدمات اآلبار، شركة زميلة
 230,710,658  - شركة الزيت العربية السعودية، منشأة تسيطر عليها الحكومة 

 29,727,159  - عمليات الخفجي المشتركة، منشأة تسيطر عليها الحكومة 
 19,187,966  - طاقة، مساهم 

 217,980,046  596,313,466 
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  37.45سعودي للسهم ويبلغ مجموعها  لاير    16.58، اعتمد مساهمو الشركة توزيعات أرباح نقدية بمبلغ  م2022سبتمبر    31خالل السنة المنتهية في  
 مليون لاير سعودي(.  37.18لاير سعودي للسهم ويبلغ مجموعها  16.47: اعتمدوا توزيعات أرباح نقدية بمبلغ م2021مليون لاير سعودي )
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بالمرسوم الملكي م /   ( )المشار إليه فيما يلي باسم  م2022يونيو    30هـ )الموافق  1/12/1443بتاريخ    132دخل نظام الشركات الجديد الصادر 
  م(. وفيما يتعلق ببعض أحكام النظام، من المتوقع االلتزام الكامل في موعد ال 2023يناير    19هـ )الموافق  26/6/1444"النظام"( حيز التنفيذ في  
م(. وتعمل اإلدارة على تقييم تأثير نظام الشركات الجديد وستقوم بتعديل نظامها  2023يناير    19هـ )الموافق  26/6/1444يتجاوز سنتين اعتباًرا من  

جمعيتهم العمومية  األساس وفقاً ألي تغيرات لمواءمة المواد مع أحكام النظام. ونتيجة لذلك، ستقدم الشركة النظام األساس المعدل إلى المساهمين في 
 السنوية إلقراره. 

 
 م 2022ديسمبر    31باستثناء األحداث الالحقة المذكورة في مواضع أخرى بهذه القوائم المالية الُموّحدة، لم تقع أحداث الحقة جوهرية أخرى بين  

 وتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة قد يكون لها تأثير جوهري في هذه القوائم المالية الموحدة. 
 

 الُموّحدة  اعتماد القوائم المالية  .29
 

بتاريخ   اإلدارة  مجلس  قبل  من  بإصدارها  والتصريح  الُموّحدة  المالية  القوائم  هذه  اعتماد  )الموافق  2023مارس    16تم  شعبان   24م 
 هـ(. 1444
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