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 لتقنية المياه والطاقة )شركة شخص واحد( شركة الخريف 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 
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 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

اإليضاحات المرفقة من  األولية الموجزة.ً جز14 إلى 1تشكل   ءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  إيضاح 
 ──── ────────── ────────── 

 87,019,808 132,738,416 3 اإليرادات
 (60,734,629) (94,179,360) 4 تكلفة اإليرادات

  ────────── ────────── 

 26,285,179 38,559,056  إجمالي الربح 

    
 (360,793) (586,408)  مصاريف بيع وتوزيع

 (5,777,955) (5,652,429)  مصاريف عمومية وإدارية

  ────────── ────────── 

 20,146,431 32,320,219  ربح العمليات 

    
 (1,276,176) (876,738)  تكاليف تمويل

 2,389,063 -       إيرادات أخرى، صافي
 640 9,322  مكاسب تحويل عمالت أجنبية، صافي

 (35,467) 39,440  )مكاسب( خسائر بيع ممتلكات ومعدات  

  ────────── ────────── 

 21,224,491 31,492,243  الربح قبل الزكاة  

    
 -      -       الزكاة

  ────────── ────────── 

   21,224,491 31,492,243  ربح الفترة 
  ══════════ ════════ 

    
 
 

   

    
    
    

 
 

 



 لتقنية المياه والطاقة )شركة شخص واحد( شركة الخريف 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

   قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة

 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

اإليضاحات المرفقة من  األولية الموجزة.ً جز14 إلى 1تشكل   ءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 

3

 

  
2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  إيضاح 
 ──── ────────── ────────── 

   21,224,491 31,492,243  الفترة ربح 
 -      -       الدخل الشامل اآلخر 

  ────────── ──────── 

   21,224,491 31,492,243  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
  ══════════ ════════ 

    
    

 



 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة )شركة شخص واحد( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 المركز المالي األولية الموجزة قائمة 
  2020مارس  31كما في 

 

اإليضاحات المرفقة من  األولية الموجزة.ً جز14 إلى 1تشكل   ءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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 مارس  31
2020 

 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 2019 

 لاير سعودي 
 )مراجعة( )غير مراجعة(  إيضاح 
 ──── ────────── ────────── 

    الموجودات 
    الموجودات غير المتداولة 

 62,680,145 64,425,866 5 ممتلكات ومعدات 
 4,168,542 4,088,685  موجودات حق االستخدام 

  ─────────── ─────────── 
 66,848,687 68,514,551  إجمالي الموجودات غير المتداولة  

  ─────────── ─────────── 
    الموجودات المتداولة  
 26,955,266 23,647,291  مخزون 
 112,716,201 148,019,836 6 موجودات عقود  
 147,212,522 219,159,119 7 مدينون تجاريون وآخرون 
 35,138,903 48,642,605  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى 
 17,059,045 14,566,779 8 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 

  ─────────── ─────────── 
 339,081,937 454,035,630  إجمالي الموجودات المتداولة  

  ─────────── ─────────── 
 405,930,624 522,550,181  إجمالي الموجودات  

 
 ═══════════ ═══════════ 

    والمطلوبات  الكحقوق الم 
    الك حقوق الم 

 80,000,000 80,000,000 9  رأس المال المصدر
 -        170,000,000 10 زيادة مقترحة في رأس المال 

 19,065,309 -         احتياطي نظامي
 116,807,696 31,492,243  أرباح مبقاة 

 (598,711) (598,711)  إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين
  ─────────── ─────────── 

 215,274,294 280,893,532  الك إجمالي حقوق الم 
  ─────────── ─────────── 

    المطلوبات غير المتداولة 
 32,268,879 33,769,277  التزامات المنافع المحددة للموظفين

 3,902,371 3,867,371  التزامات إيجار 
  ─────────── ─────────── 

 36,171,250 37,636,648  إجمالي المطلوبات غير المتداولة  
  ─────────── ─────────── 

    المطلوبات المتداولة  
 58,442,389 56,840,759  دائنون تجاريون

 40,067,442 41,102,101  مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 
 55,729,085 105,790,579 11 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة 
 246,164 286,562  التزامات إيجار 

  ─────────── ─────────── 
 154,485,080 204,020,001  إجمالي المطلوبات المتداولة  

  ─────────── ─────────── 
 190,656,330 241,656,649  إجمالي المطلوبات  

  ─────────── ─────────── 
 405,930,624 522,550,181  والمطلوبات   الكإجمالي حقوق الم  

 
 ═══════════ ═══════════ 

 

 



 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة )شركة شخص واحد( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 األولية الموجزة   الكقائمة التغيرات في حقوق الم
 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 14إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 رأس المال

 لاير سعودي 

الزيادة المقترحة في 
 رأس المال

 لاير سعودي 
 االحتياطي النظامي

 لاير سعودي 
 األرباح المبقاة
 لاير سعودي 

إعادة قياس التزامات 
المنافع المحددة 

 للموظفين
 لاير سعودي 

 اإلجمالي
 لاير سعودي 

 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 
 123,221,066 (924,570) 34,253,064 9,892,572 -        80,000,000 )غير مراجعة( 2019يناير  1كما في 

       
 21,224,491 -        21,224,491 -        -        -        ربح الفترة

 -        -        -        -        -        -        الدخل الشامل اآلخر
       

 21,224,491 -        21,224,491 -        -        -        إجمالي الدخل الشامل
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 144,445,557 (924,570) 55,477,555 9,892,572 -        80,000,000 )غير مراجعة( 2019مارس  31كما في 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 
       

 215,274,294 (598,711) 116,807,696 19,065,309 -        80,000,000 )غير مراجعة( 2020يناير  1كما في 
       

 31,492,243 -        31,492,243 -        -        -        ربح الفترة
 - -        -        -        -        -        الدخل الشامل اآلخر

       
 31,492,243 -        31,492,243 -        -        -        إجمالي الدخل الشامل

       
 -        -        (116,807,696) (19,065,309) 135,873,005 -        (10محول إلى الزيادة المقترحة في رأس المال )إيضاح 

محول من مبلغ مستحق إلى المالك إلى الزيادة المقترحة في 
 34,126,995 -        -        -        34,126,995 -        (11رأس المال )إيضاح 

 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 
 280,893,532 (598,711) 31,492,243 - 170,000,000 80,000,000 )غير مراجعة(  2020مارس  31كما في 

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

  
 



 والطاقة )شركة شخص واحد( شركة الخريف لتقنية المياه 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 
 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

اإليضاحات المرفقة من  األولية الموجزة.ً جز14 إلى 1تشكل   ءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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2020 

 سعوديلاير 
 )غير مراجعة( 

 
2019 

 لاير سعودي 
 )غير مراجعة(

  ───────── ───────── 
    األنشطة التشغيلية 

 21,224,491 31,492,243  الربح قبل الزكاة
    التعديالت لتسوية الربح قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية:

 3,360,197 4,131,271  استهالك ممتلكات ومعدات 
 78,801 79,857  استهالك موجودات حق االستخدام

 35,467 (39,440)  )مكاسب( خسائر بيع ممتلكات ومعدات 
 771,441 1,894,136  مخصص المنافع المحددة للموظفين

 1,276,176 876,738  تكاليف تمويل
  ───────── ───────── 

  38,434,805 26,746,573 
    العامل: تعديالت رأس المال  

 27,762,192 (85,450,299)  مدينون تجاريون ومصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 (750,848) 3,307,975  بضاعة

 (1,006,588) (1,486,099)  دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 (41,280,513) 84,271,277  مبالغ مستحقة من/ إلى جهات ذات عالقة

 (30,201,068) (35,303,635)  موجودات عقود 
  ───────── ───────── 

 (18,730,252) 3,774,024  النقدية من )المستخدمة في( العمليات
    

 (111,106) (393,738)  برنامج المنافع المدفوعة للموظفين
  ───────── ───────── 

 (18,841,358) 3,380,286  )المستخدمة في( األنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقدية من 
  ───────── ───────── 

    األنشطة االستثمارية 
 (1,031,082) (5,917,851)  شراء ممتلكات ومعدات 

 1,260 80,299  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 
  ───────── ───────── 
 (1,029,822) (5,837,552)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 

  ───────── ───────── 
    األنشطة التمويلية 

 (35,000) (35,000)  التزامات إيجار مسددة
 (769,732) -        سداد التزامات بموجب عقود إيجار رأسمالي، صافي

 (6,666,667) -        قروض مسددة 
  ───────── ───────── 

 (7,471,399) (35,000)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
  ───────── ───────── 

 (27,342,579) (2,492,266)  النقص في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق   
 36,949,745 17,059,045  بداية الفترةاألرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في 

  ───────── ───────── 
 9,607,166 14,566,779  األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية الفترة

  ═════════ ═════════ 
 
 
 



 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة )شركة شخص واحد( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2020مارس  31
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 معلومات حول الشركة  -1
 
شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة شخص واحد )"الشركة"(، هي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في الرياض بالمملكة 

(. يقع المكتب 1991سبتمبر    1هـ )الموافق  1412صفر    22تاريخ  ب  1010085982العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  
 الرياض. -زيز المسجل للشركة في طريق الملك عبد الع

 
تزاول الشركة أعمال المياه والصرف الصحي وصيانتها وأعمال الطرق ومقاوالت المباني واألعمال الصناعية والميكانيكية            

وااللكترونية والبحرية ونظافة المدن والمباني ونظافة وتشغيل وصيانة المراكز الطبية والمستشفيات والمطارات والتخلص من 
 ومكافحة التلوث البيئي. النفايات

 
 أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للشركة  - 2           

 
 أسس اإلعداد  2-1

 

( 34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ) 2020مارس  30تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
األولي"، المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين "التقرير المالي  

 القانونيين.
 
ا ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها جنبً 

 .2019ديسمبر  31نب مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في إلى ج
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة  2-2
 

ة تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوي
يسري مفعول العديد من المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة ألول مرة في  .2019ديسمبر  31المنتهية في للشركة للسنة 

 ، لكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.2019
 
هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى الصادرة وغير السارية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للشركة. 

يكون لها أي أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة. تعتزم الشركة تطبيق هذه  وترى اإلدارة أن هذه التعديالت لن 
التعديالت والتفسيرات، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.



 

 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة )شركة شخص واحد( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
 2020مارس  31
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 اإليرادات  -3
 

 معلومات عن اإليرادات المفصلة    3-1

 فيما يلي أدناه تفصيل إيرادات الشركة:
 

 
 

 مارس  31
 2020 

 سعوديلاير 
 )غير مراجعة( 

 مارس 31
 2019 

 لاير سعودي 
 )غير مراجعة(

 ───────── ───────── 
   أنواع الخدمات  

 48,264,487 62,159,177 مياه )انظر اإليضاح "أ" أدناه(
 23,029,947  45,157,067 مياه الصرف الصحي )انظر اإليضاح "ب" أدناه( 
 15,725,374 25,422,172 حلول المياه المتكاملة )انظر اإليضاح "ج" أدناه( 

 ───────── ───────── 
  132,738,416 87,019,808   
 ═════════ ═════════ 

 

 
 

 مارس  31
2020 

 لاير سعودي
 )غير مراجعة( 

 مارس 31
2019 

 لاير سعودي 
 )غير مراجعة(

 ───────── ───────── 
   خدمات القطاعات )المياه( أ(  

 32,336,206 39,961,095 سحب ومعالجة مياه
 15,928,281 22,198,082 شبكات مياه 

 ───────── ───────── 
 62,159,177 48,264,487 

 ═════════ ═════════ 
 

 
 

 مارس  31
 2020 

 لاير سعودي
 )غير مراجعة( 

 مارس 31
 2019 

 لاير سعودي 
 )غير مراجعة(

 ───────── ───────── 
   خدمات القطاعات )مياه الصرف الصحي( ب(  

 11,488,612   27,310,313 شبكات مياه الصرف الصحي
 11,541,335  17,846,754  معالجة مياه الصرف 

 ───────── ───────── 
  45,157,067  23,029,947 

 ═════════ ═════════ 
 

 
 

 مارس  31
 2020 

 لاير سعودي
 مراجعة( )غير 

 مارس 31
 2019 

 لاير سعودي 
 )غير مراجعة(

 ───────── ───────── 
   خدمات القطاعات )حلول المياه المتكاملة( ج(  

 8,508,917   12,002,313  إدارة شبكة مياه الصرف بالمدينة
 5,578,693   10,535,827  شبكات تصريف السيول 
 1,637,764   2,884,032  خدمات إدارة المياه 

 ───────── ───────── 
   25,422,172   15,725,374 

 ═════════ ═════════ 
 

 األسواق الجغرافية  
تعمل الشركة حصًرا في المملكة العربية السعودية، وعليه لم يتم عرض معلومات جغرافية إضافية عن األسواق في هذه القوائم 

 المالية األولية الموجزة.



 

 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة )شركة شخص واحد( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
 2020مارس  31
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 تكلفة اإليرادات  -4

 
 

 2020مارس  31
 لاير سعودي

 )غير مراجعة( 

 2019مارس  31
 سعودي لاير 

 )غير مراجعة(
 ───────── ───────── 

 33,618,133  49,146,347 رواتب وأجور
 12,570,720  25,193,620 المواد 
 5,158,474  4,699,822 إصالح وصيانة 
 3,253,290  3,966,423 استهالك 
 1,929,454   2,788,164  وقود  
 224,256  354,978 غرامات 
 3,980,302   8,030,006  أخرى 

 ───────── ───────── 

  94,179,360 60,734,629 
 ═════════ ═════════ 



 

 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة )شركة شخص واحد( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
 2020مارس  31
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 الممتلكات واآلالت والمعدات   -5

 فيما يلي بيان األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض حساب االستهالك: 

 سنوات 7 والتركيباتاألثاث  سنوات 20 المباني
 سنوات 5 السيارات سنوات 7 اآلالت الثقيلة    

 

 السيارات األثاث والتركيبات اآلالت المباني 

 اإلجمالي 
 2020مارس  31

 )غير مراجعة( 

 اإلجمالي
 2019ديسمبر  31

 لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 ────────── ────────── ──────── ─────── ──────── ──────── التكلفة 

        180,689,748 205,367,180 74,246,228 12,649,910 115,822,622 2,648,420  فترةفي بداية ال
 28,823,210 5,917,851 855,500 98,101 4,957,550 6,700 إضافات

 (4,717,579) (364,274) (35,500) (16,574) (312,200) -      استبعادات
 571.801 -      -      -      -      -      استحواذ على قسم 

 ──────── ──────── ─────── ──────── ────────── ────────── 
 205,367,180 210,920,757 75,066,228 12,731,437 120,467,972 2,655,120 في نهاية الفترة

 ──────── ──────── ─────── ──────── ────────── ────────── 
       االستهالك المتراكم: 

 في بداية الفترة
1,832,401 86,221,401 7,765,650 46,867,583 142,687,035 

 
131,534,231 

 14,410,840 4,131,271 2,141,740 303,030 1,652,179 34,322 المحمل للفترة

 (3,715,902) (323,415) (14,200) (4,890) (304,325) -      استبعادات
 457.866 -      -      -      -      -      استحواذ على قسم

 ──────── ──────── ─────── ──────── ────────── ────────── 
 142,687,035 146,494,891 48,995,123 8,063,790 87,569,255 1,866,723 في نهاية الفترة

 ──────── ──────── ─────── ──────── ────────── ────────── 
       صافي القيمة الدفترية

  64,425,866 26,071,105 4,667,647 32,898,717 788,397 )غير مراجعة(  2020مارس  31
 ═════════ ════════ ════════ ═══════ ══════════  

 62,680,145  27,378,645 4,884,260 29,601,221 816,019 )مراجعة( 2019ديسمبر  31
 ════════ ════════ ═══════ ════════  ══════════ 



 )شركة شخص واحد(  شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
 مسؤولية محدودة( )شركة ذات 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31
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 موجودات العقود           -6
 

 

 

 مارس  31
 2020 

 لاير سعودي
 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
2019 

 لاير سعودي 
 )مراجعة(

  ───────── ───────── 

 75,447,439 112,716,201  الرصيد االفتتاحي
 423,228,466 132,738,416  قيمة األعمال المنفذة

 (385,959,704) (97,434,781)  مطالبات مرحلية
  ───────── ───────── 

  148,019,836 112,716,201 
  ═════════ ═════════ 

 

 المدينون التجاريون واآلخرون  -7

 

 

 مارس  31
 2020 

 لاير سعودي
 مراجعة( )غير 

 ديسمبر 31
 2019 

 لاير سعودي 
 )مراجعة(

  ───────── ───────── 

 144,038,290 215,113,042  مدينون تجاريون
 7,700,533 8,572,378  محتجزات مدينة

 (4,526,301) (4,526,301)  ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
  ───────── ───────── 

  219,159,119 147,212,522 
  ═════════ ═════════ 

 
تشتمل الذمم المدينة على  يوماً. 90إلى  30إن الذمم المدينة التجارية غير مرتبطة بعمولة وتتراوح فترة سدادها عموماً من 

مليون  127: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي، مستحقة من جهات حكومية وشبه حكومية ) 188مبالغ بإجمالي قدره 
 لاير سعودي(.   

 
 النقدية واألرصدة لدى البنوك  -8

 

 

 مارس  31
 2020 
 لاير سعودي 

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 2019 

 لاير سعودي 
 )مراجعة(

  ───────── ───────── 

 17,057,460 12,449,436  األرصدة لدى البنوك
 1,585 2,117,343  نقد في الصندوق

  ───────── ───────── 

  14,566,779 17,059,045 
  ═════════ ═════════ 

    
 



 
 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة )شركة شخص واحد( 

 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 األولية الموجزة )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020مارس  31
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 رأس المال المصدر  -9
 

لاير سعودي. إن رأس المال  1.000حصة(، قيمة كل منها  80.000: 2019ديسمبر  31حصة ) 80.000يتكون رأس المال من 
 بالكامل من قبل شركة مجموعة الخريف.مملوك 

 
 الزيادة المقترحة في رأس المال      -10

 
 80.000.000(، قرر المالك زيادة رأسمال الشركة من 2020مارس  18هـ )الموافق 1441رجب  23وفقًا لقرار المالك بتاريخ 

لاير سعودي من األرباح المبقاة واالحتياطي  170.000.000لاير سعودي من خالل تحويل مبلغ  250.000.000لاير سعودي إلى 
النظامي وجزء من المبلغ المستحق إلى المالك إلى حساب الزيادة المقترحة في رأس المال. وال تزال اإلجراءات النظامية إلظهار هذا 

 التغير قيد اإلجراء.
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة         -11

بالمعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية للشركة والمدرجة في القوائم المالية األولية فيما يلي ملخًصا 
 الموجزة:

 
 قيمة المعامالت    

 طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة اسم الشركة

 2020مارس  31
 لاير سعودي

 )غير مراجعة( 

 2019مارس  31
 لاير سعودي 

 مراجعة()غير 
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 120,150 120,150 تكلفة خدمات مشتركة  المالك  شركة مجموعة الخريف
 -      34,126,995 زيادة مقترحة في رأس المال  
     

 441,990 491,900 منافع قصيرة األجل  كبار موظفي اإلدارة
 28,588 35,671 التوظيفمنافع ما بعد   

 
 فيما يلي تحليالً للمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة:

 

 
 2020مارس  31

 لاير سعودي
 )غير مراجعة( 

 2019ديسمبر  31
 لاير سعودي 

 )مراجعة(
  ───────── ───────── 

 55,729,085 105,790,579  شركة مجموعة الخريف )الشركة األم(

  ───────── ───────── 

   105,790,579 55,729,085 

 
 ═════════ ═════════ 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية         -12

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين 
بصرف النظر عما إذا كان السعر قابالً للمالحظة بصورة مباشرة أو تم تقديره باستخدام طرق متعاملين في السوق بتاريخ القياس 

تقويم أخرى عند تقدير القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة 
 للوصول إليها من قبل الشركة.

 
لية الخاصة بالشركة من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والمدينون التجاريون واآلخرون وموجودات تتكون الموجودات الما  

غ  العقود والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة، بينما تتكون مطلوباتها المالية من الدائنين التجاريين والتزامات اإليجار والمبال
 المستحقة إلى الجهات ذات العالقة.

 
إن القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة بالشركة ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية بتاريخ إعداد القوائم المالية، وتصنف ضمن  

 من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. 2المستوى 



 
 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة )شركة شخص واحد( 

 )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 األولية الموجزة )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020مارس  31
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 األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية    -13
 

( في وقت إصدار تقرير الربع األول واستمر الوضع في التطور طوال الفترة الزمنية 19-المستجد )كوفيدحدث تفشي فيروس كورونا  
. وعليه، من الصعوبة بمكان التنبؤ بحجم ومدى تأثيره بالكامل على األعمال التجارية واالقتصادية.  وفي نفس الوقت، 2020في 

اد. وبناًء على ذلك، ال يزال من غير المؤكد حجم ومدى تلك اآلثار وتتوقف على يجري تخفيف السياسات المالية والنقدية لدعم االقتص
 التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق في الوقت الحالي. ونظًرا لعدم التأكد المستمر من األثر االقتصادي، فإنه من

خ هذه القوائم المالية األولية الموجزة. إن هذه التطورات قد تؤثر على غير الممكن إجراء تقدير موثوق به لألثر الناتج عن ذلك بتاري
 النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي.

 
 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة  -14

 
 مايو 10هـ )الموافق 1441 رمضان 17تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

2020.) 
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