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تقرير المراجع المستقل
إلى المساهمين في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة مساهمة سعودية مقفلة) "( -الشركة") ،والتي تشتمل على
قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر  ،2020وقائمة الربح أو الخسارة ،وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر،
وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات المرفقة بالقوائم
المالية ،بما في ذلك ملخصا ً للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر ،2020
وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم
توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا .إننا مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد سلوك
وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ،كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية
األخرى وفقا لتلك القواعد .باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة
العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقًا ألحكام نظام الشركات
والنظام األساسي للشركة ،وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من تحريفٍ جوهري ناتج
عن غش أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية ،فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية واإلفصاح
حسبما هو مالئم ،عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية ،وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة ،ما لم تنوي االدارة تصفية
الشركة أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الشركة.
مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ،
وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوى عا ٍل من التأكيد ،إال أنه ليس ضمانا ً على أن المراجعة
التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما ً عن تحريفٍ جوهري
موجود .يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ،وتُعَد جوهرية ،بمفردها أو في مجموعها ،إذا كان بشكل معقول يمكن توقع
أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بنا ًء على هذه القوائم المالية.

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020
2020
إيضاح لاير سعودي
─── ─────────
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام

7
8

70,012,509
4,720,787
─────────
74,733,296
─────────

62,680,145
4,168,542
─────────
66,848,687
─────────

9
10
11
12
13

30,731,932
45,385,545
147,336,918
166,948,783
81,052,216
─────────
471,455,394
─────────
546,188,690
═════════

26,955,266
35,138,903
112,716,201
147,212,522
17,059,045
─────────
339,081,937
─────────
405,930,624
═════════

إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
بضاعة
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
موجودات عقود
مدينون تجاريون وآخرون
نقدية وأرصدة لدى البنوك
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
احتياطي تقويم اكتواري

14
17

80,000,000 250,000,000
19,065,309 11,395,252
116,807,696 32,557,264
()598,711
78,110
───────── ─────────
215,274,294 294,030,626
───────── ─────────

18
8
19

32,268,879
3,902,371
─────────
36,171,250
─────────

18

إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
التزامات المنافع المحددة للموظفين
التزامات إيجار
قروض ألجل
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
جزء متداول من قروض ألجل
التزامات إيجار
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺎﻟﻲ

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة

2019
لاير سعودي
─────────

37,569,591
4,026,660
42,142,857
─────────
83,739,108
─────────

98,509,831 95,576,092
21
59,285,714
19
246,164
608,921
8
55,729,085 12,948,229
20
───────── ─────────
154,485,080 168,418,956
───────── ─────────
190,656,330 252,158,064
───────── ─────────
405,930,624 546,188,690
═════════ ═════════
اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي

ﻧﺎﯾف اﻟﺷﺎﻣﻲ
ﻣﺣﻣد اﻟﺧرﯾف
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راﻣﻲ ﻣوﺻﻠﻲ

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2020
إيضاح لاير سعودي
─── ─────────
22
23

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف إدارية

24
25

()1,872,788
()24,565,012
─────────
116,809,554

26
27

()3,428,004
570,966
─────────
113,952,516

()6,375,085
3,933,231
─────────
91,727,369

28

────────
113,952,516

────────
91,727,369

الربح قبل الزكاة
الزكاة

423,228,466
520,833,429
()304,074,003( )377,586,075
─────────
─────────
119,154,463
143,247,354
()1,446,409
()23,538,831
─────────
94,169,223

ربح العمليات
تكلفة تمويل ،صافي
إيرادات أخرى ،صافي

2019
لاير سعودي
─────────

صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر
دخل شامل آخر لن يعاد تصنيفه إلى قائمة الربح أو الخسارة في الفترات
الالحقة:
18

مكاسب إعادة قياس التزامات المنافع المحددة
صافي دخل شامل آخر لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في الفترات
الالحقة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

676,821
─────────

325,859
─────────

676,821
─────────
114,629,337
═════════

325,859
─────────
92,053,228
═════════

4.56
═════════

3.67
═════════

ربح السهم األساسي والمخفض:
ربح السنة المتعلق بالمساهمين العاديين

اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻧﺎﯾف اﻟﺷﺎﻣﻲ

16

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة

ﻣﺣﻣد اﻟﺧرﯾف
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اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي
راﻣﻲ ﻣﻮﺻﻠﻲ

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

رأس المال
لاير سعودي

االحتياطي النظامي
لاير سعودي

األرباح المبقاة
لاير سعودي

احتياطي تقويم اكتواري اإلجمالي
لاير سعودي
لاير سعودي

──────────
80,000,000
──────────
80,000,000

──────────
9,892,572
9,172,737
──────────
19,065,309

──────────
34,253,064
91,727,369
91,727,369
()9,172,737
──────────
116,807,696

──────────
()924,570
325,859
325,859
──────────
()598,711

──────────
123,221,066
91,727,369
325,859
92,053,228
──────────
215,274,294

رسملة أرباح مبقاة واحتياطي نظامي (إيضاح )14
تحويل مبالغ مستحقة للمساهمين (إيضاح )20
ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

135,873,005
34,126,995
-

()19,065,309
-

()116,807,696
113,952,516
113,952,516

676,821
676,821

34,126,995
113,952,516
676,821
114,629,337

محول إلى االحتياطي النظامي
توزيعات أرباح (إيضاح )15

──────────
250,000,000
══════════

11,395,252
──────────
11,395,252
══════════

()11,395,252
()70,000,000
──────────
32,557,264
══════════

──────────
78,110
══════════

()70,000,000
──────────
294,030,626
══════════

كما في  1يناير 2019
ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
محول إلى االحتياطي النظامي
 31ديسمبر 2019

في  31ديسمبر 2020

اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺎﻟﻲ

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي

ﻧﺎﯾف اﻟﺷﺎﻣﻲ

ﻣﺣﻣد اﻟﺧرﯾف

راﻣﻲ ﻣﻮﺻﻠﻲ
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شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
قائمة التدفقات النقدية
 31ديسمبر 2020

األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل الزكاة

التعديالت لتسوية الربح قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية:
عكس قيد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
استهالك ممتلكات ومعدات
إطفاء موجودات حق االستخدام
مكاسب بيع ممتلكات ومعدات
المحمل للسنة من المنافع المحددة للموظفين
تكاليف تمويل

تعديالت رأس المال العامل:

إيضاح
───

)1,987,205( 12 ،11
17,462,727
7
578,417
8
()111,147
7,339,886
18
3,428,004
26
─────────
140,663,198
()27,490,859
()3,776,666
()3,269,750
1,040,448
()35,125,556
─────────
72,040,815

38,656,671
()18,966,067
16,635,447
768,600
()37,268,762
─────────
119,811,905

18

()1,362,353
()3,091,993
─────────
67,586,469
─────────

()2,417,197
()6,375,085
─────────
111,019,623
─────────

7

()25,050,751
366,807
─────────
()24,683,944
─────────

()28,823,210
559,186
─────────
()28,264,024
─────────

()59,694,309
141,964,285
()40,535,714
()20,000,000
()643,616
─────────
21,090,646
─────────
63,993,171
17,059,045
─────────
81,052,216
═════════

()61,541,355
()769,732
()40,000,000
()335,212
─────────
()102,646,299
─────────
()19,890,700
36,949,745
─────────
17,059,045
═════════

50,000,000
34,126,995
1,130,662

11,132,731
4,483,747

التدفقات النقدية من العمليات

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
صافي الحركة في تمويل الشركة األم
قروض ألجل مستلمة
سداد التزامات بموجب عقود إيجار رأسمالي ،صافي
قروض ألجل مسددة
توزيعات أرباح مدفوعة
سداد جزء رئيسي من التزامات اإليجار

113,952,516

91,727,369
14,410,840
315,205
442,491
6,715,026
6,375,085
─────────
119,986,016

مدينون تجاريون ومصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
بضاعة
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
موجودات عقود

منافع محددة مدفوعة للموظفين
تكلفة تمويل مدفوعة

2020
لاير سعودي
─────────

2019
لاير سعودي
─────────

19
19
15
8

صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) األنشطة التمويلية
صافي الزيادة (النقص) في النقدية واألرصدة لدى البنوك
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في  1يناير
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في  31ديسمبر
المعامالت الهامة غير النقدية:
تسوية توزيعات أرباح من خالل حساب جاري للشركة األم
زيادة في رأس المال
استحواذ على قسم من جهة ذات عالقة
إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار
إعادة تصنيف من التزامات منافع الموظفين المحولة إلى الذمم الدائنة
18
والمبالغ المستحقة الدفع
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة
18
إعادة قياس تقييم اكتواري
اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺎﻟﻲ

20,15
20
20
8
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554,015
325,859
676,821
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2020
-1

معلومات حول الشركة

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة مساهمة سعودية مقفلة) ("الشركة") ،ساب ًقا شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة
مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010085982وتاريخ  22صفر 1412هـ (الموافق
 1سبتمبر  .)1991يقع المكتب المسجل للشركة في طريق الملك عبد العزيز  -الرياض .الشركة مملوكة بنسبة  ٪81لشركة
مجموعة الخريف ("الشركة األم") و  ٪19مملوكة لمساهمين آخرين.
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
النفايات ومكافحة التلوث البيئي.
بتاريخ  15شوال  1441هـ (الموافق  7يونيو  ،)2020وافق مجلس إدارة الشركة على خطة الطرح العام األولي للشركة من
خالل طرح  ٪ 30من أسهم الشركة للطرح العام األولي عن طريق تقديم طلب وتسجيل األوراق المالية في هيئة السوق المالية
وإدراجها من خالل السوق المالية السعودية (تداول).
وبتاريخ  16جمادى األولى 1442هـ (الموافق  31ديسمبر  ،)2020أعلنت هيئة السوق المالية عن الموافقة على طرح
 7،500،000سهم لالكتتاب العام تمثل ( )٪30من أسهم الشركة.
تشتمل هذه القوائم المالية على أعمال الشركة المذكورة أعاله وفروعها المذكورة أدناه:
رقم السجل التجاري للفرع

الفرع

تاريخ السجل التجاري

1010468210
1010615747
2050125508

الرياض
الرياض
الدمام

 22جمادى األولى 1438هـ
 7ربيع الثاني 1441هـ
 2رمضان 1440هـ
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أسس اإلعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة
العربية السعودية").
تمثل القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020السنة المالية األولى بعد تحويل الكيان النظامي من شركة ذات مسؤولية
محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة .حصلت الشركة على موافقة وزارة التجارة والصناعة على أنه يمكن للشركة إعداد القوائم
استمرارا للكيان النظامي السابق شريطة أن يتم إعداد قوائمها المالية كالمعتاد ،حيث إن تغيير الشكل القانوني
المالية في السنة المالية
ً
للشركة لم ينتج عنه وحدة محاسبية جديدة.
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،ما لم يرد خالف ذلك .تم عرض القوائم المالية باللاير السعودي ،الذي يعتبر
أيضا ً العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
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أ)

عمليات تجميع األعمال

تتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ .تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من العوض المحول،
والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ،ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها .بالنسبة لكل
عملية من عمليات تجميع ا ألعمال ،تقوم الشركة بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو
بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها .تقيد التكاليف المتعلقة باالستحواذ كمصاريف عند
تكبدها وتدرج ضمن المصاريف اإلدارية.
يتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .ال يتم إعادة قياس العوض
المحتمل المصنف كحقوق ملكية ،ويتم المحاسبة عن تسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية .يُقاس العوض المحتمل المصنف كأصل
أو مطلوبات والذي يمثل أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (" )9األدوات المالية" ،بالقيمة العادلة وتُدرج
التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9يتم قياس العوض المحتمل اآلخر،
الذي ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)9بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد القوائم المالية ،وإثبات التغيرات في القيمة
العادلة في الربح أو الخسارة.
يتم ،في األصل ،قياس الشهرة ،بالتكلفة (والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكية غير المسيطرة
وأية حصص مملوكة سابقا ،عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها) .وفي
حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول ،تقوم الشركة بإعادة تقديرها للتأكد من
قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها ،ومراجعة االجراءات المستخدمة
في قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ .وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ
عليها عن إجمالي العوض المحول ،فإنه يتم حينئ ٍذ إثبات األرباح في الربح أو الخسارة.
وبعد اإلثبات األولي لها ،تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا ً خسائر االنخفاض المتراكمة .ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود
انخفاض في القيمة ،تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال – اعتباراً من تاريخ االستحواذ – إلى كل وحدة أو
مجموعة من الوحدات المدرة للنقدية التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع األعمال ،بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو
مطلوبات أخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات.
وفي الحاالت التي يتم فيها توزيع الشهرة على الوحدة المدرة للنقدية واستبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة ،عندئذ يتم إدراج
الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد المكاسب أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد .وتقاس الشهرة
المستبعدة في هذه الحاالت على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقدية.
االستثمارات في الترتيبات المشتركة
ب)
يتم تصنيف االستثمارات في الترتيبات المشتركة إما كعمليات مشتركة أو مشاريع مشتركة .يتوقف التصنيف على الحقوق
وااللتزامات التعاقدية الخاصة بكل مستثمر ،وليس الهيكل النظامي للترتيب المشترك .تمثل السيطرة المشتركة المشاركة المتفق
عليها تعاقديا ً للسيطرة على ترتيب ما ،وتتواجد فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات العالقة الموافقة الجماعية
لألطراف المشاركة في السيطرة.

العمليات المشتركة
إن العملية المشتركة عبارة عن ترتيب مشترك ،بموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في الموجودات
والتزامات بشأن المطلوبات المتعلقة بالترتيب .تقوم الشركة بإثبات حقها المباشر في الموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة وحصتها في أي موجودات مملوكة أو مطلوبات متكبدة بصورة مشتركة أو إيرادات أو
مصاريف لعملياتها المشتركة.
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تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
ج)
تقوم الشركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس متداول /غير متداول .تعتبر الموجودات متداولة
وذلك:
• عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية،
• في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
• عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية ،أو
• عندما تكو ن نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني
عشر شهرا ً بعد الفترة المالية.
تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:
• عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،
• في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
• عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية ،أو
ً
• عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد الفترة المالية.
تصنف الشركة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.
قياس القيمة العادلة
د)
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين
متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:
(أ) في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
(ب) في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات.
إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة.
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات
وبافتراض أن المتعاملين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من
خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل
واألمثل.
تستخدم الشركة طرق تقويم مالئمة وفقا ً للظروف ،وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة
للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي
لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
• المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
•

المستوى  :2طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة.

•

المستوى  : 3طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.
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د)

قياس القيمة العادلة (تتمة)

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تم التحويل
بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة
العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر
الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.
هـ)

اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء

تعمل الشركة في مجال تقديم خدمات المقاوالت ("خدمات المشاريع") وعمليات التشغيل وخدمات الصيانة لمحطات معالجة المياه
وشبكات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي ،فضالً عن موجودات البنية التحتية األخرى
المتعلقة بالمياه مثل شبكات تصريف السيول (" عمليات التشغيل والصيانة") .يتم إثبات اإليرادات من خدمات المشاريع بالرجوع
إلى مرحلة إنجاز أعمال العقد في نهاية السنة (طريقة األداء المكتمل حتى تاريخه) ،ويتم إثبات اإليرادات من عمليات التشغيل
والصيانة على أساس القياس المباشر لقيمة البضا عة أو الخدمات المحولة حتى تاريخه بالنسبة إلى إجمالي البضاعة أو الخدمات
المتعهد بها بموجب العقد (جدول كميات العقد) .وقد تبين للشركة بشكل عام أنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات االيرادات الخاصة
بها وذلك ألنها تسيطر عادة على البضاعة أو الخدمات قبل تحويلها إلى العميل.

إيرادات العقود:
إثبات اإليرادات من عقود خدمات المشاريع
تقوم الشركة بتنفيذ عقود ذات سعر ثابت وعقود سعر الوحدة تغطي التعاقد على محطات معالجة مياه الشرب والصرف ،وشبكات
الصرف الصحي .وفي حالة إمكانية قياس نتيجة العقد بشكل موثوق به ،يتم حينئ ٍذ إثبات اإليرادات المتعلقة بالعقد بالرجوع إلى
مرحلة إنجاز العقد في نهاية السنة (طريقة األداء المكتمل حتى تاريخه).
يمكن قياس نتيجة العقد بشكل موثوق به وذلك عند )1( :إمكانية قياس إجمالي إيرادات العقد بشكل موثوق به ،و ( )2احتمال تدفق
المنافع االقتصادية المصاحبة للعقد إلى المنشأة و ( )3إمكانية قياس تكاليف إكمال العقد ومرحلة اإلنجاز بشكل موثوق به ،و ()4
إمكانية تحديد التكاليف المتعلقة بالعقد بوضوح وقياسها بشكل موثوق به بحيث يمكن مقارنة تكاليف العقد الفعلية المتكبدة مع التقديرات
السابقة.
خالل المراحل األولى من العقد بشكل رئيسي ،في الحاالت التي ال يمكن فيها قياس نتيجة العقد بشكل موثوق به ،يتم إثبات إيرادات
العقد بقدر تكاليف العقد المتكبدة التي يمكن استردادها .يتم إثبات تكاليف العقد كمصاريف خالل السنة التي يتم تكبدها فيها.
يتم احتساب اإليرادات الشهرية وفقًا لطريقة نسبة اإلنجاز الفعلية على األرض فيما يتعلق بمراحل المشروع المحددة في بداية العقد
ويتم تسجيلها في موجودات العقد /حساب اإليرادات غير المفوترة .يتم تقديم الفواتير مع هذا النوع من العقود في مراحل مختلفة
ويتم تسجيلها كمبالغ مستحقة من العميل في حسابات الشركة عند الموافقة النهائية من قبل العميل.

اإليرادات من التشغيل والصيانة
يتم إثبات اإليرادات على أساس القياس المباشر لقيمة البضاعة أو الخدمات المحولة إلى العميل حتى تاريخه وذلك بالنسبة إلى
إجمالي البضاعة أو الخدمات المتعهد بها بموجب العقد (جدول كميات العقد).
يتم احتساب اإليرادات الشهرية على أساس الفاتورة الشهرية المقدمة للعميل وتستند إلى طريقة القياس الفعلي لعمليات التشغيل
وخدمات الصيانة المقدمة ،ويتم تسجيلها كموجودات عقد /إيرادات غير مفوترة حتى يتم الحصول على الموافقة النهائية من قبل
العميل ،ثم يتم تسجيلها كذمم مدينة على العميل في حسابات الشركة.
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هـ)

اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء (تتمة)

الضوابط المحددة إلثبات اإليرادات
أرصدة العقود

موجودات العقود  -تمثل موجودات العقود الحق في العوض مقابل البضاعة أو الخدمات المحولة إلى العميل .وفي حالة قيام الشركة
بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العميل قبل قيام العميل بدفع العوض أو قبل استحقاقه ،يتم إثبات موجودات العقد لقاء العوض
المكتسب والذي يكون مشرو ً
طا.
مطلوبات العقود  -تمثل مطلوبات العقود االلتزامات المتعلقة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العمالء ،والتي استلمت الشركة
مقابلها العوض (أو أن العوض كان مستحقًا) من العميل .وفي حالة قيام العميل بدفع العوض قبل قيام الشركة بتحويل البضاعة أو
الخدمة إلى العميل ،يتم إثبات مطلوبات العقد عند سداد المبلغ أو استحقاقه (أيهما يحدث أوالً) .يتم إثبات مطلوبات العقود كإيرادات
عند قيام الشركة باألداء بموجب العقد.
الذمم المدينة التجارية  -تمثل الذمم المدينة حق الشركة في العوض غير المشروط (أي يشترط فقط مرور الوقت قبل استحقاق سداد
العوض).

تكلفة اإليرادات
تكاليف العقود :تشتمل تكاليف العقود على التكاليف المتعلقة مباشرة ً بالعقد المحدد والتكاليف المتعلقة بأعمال العقد بشكل عام والتي

يمكن توزيعها على العقد .تشتمل التكاليف المتعلقة مباشرة ً بعقد محدد على :تكاليف العمالة بالموقع (بما في ذلك اإلشراف على
الموقع) وتكاليف المواد المستخدمة ،واستهالك المعدات المستخدمة بشأن العقد ،وتكاليف التصميم والمساعدة الفنية المتعلقة مباشرة
بالعقد.
فورا.
وعندما يكون من المحتمل زيادة إجمالي تكاليف العقد عن إجمالي إيرادات العقد ،يتم إثبات الخسارة المتوقعة كمصروف ً
يتم إثبات مخصصات الخسائر المقدرة بشأن العقود غير المكتملة في السنة التي تُح َدد فيها ،وتُصنف كمخصصات ضمن المطلوبات
المتداولة.
و)

الزكاة والضريبة

الزكاة
يتم احتساب الزكاة ويجنب مخصص لها من قبل شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخريف ("الشركة األم النهائية") على أساس موحد،
بما في ذلك الشركات التابعة لها وفقا ً لألنظمة المالية في المملكة العربية السعودية .يتم إظهار المخصص في القوائم المالية الموحدة
للشركة األم النهائية .يتم إعداد اإلقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى الشركة األم النهائية .تعهدت الشركة األم لهيئة السوق
المالية بأن أي مصاريف متعلقة بالزكاة سوف تتحملها الشركة األم ،وبالتالي لم يتم احتساب أي مصاريف زكاة في هذه القوائم
المالية.

ضريبة القيمة المضافة
يتم اثبات المصاريف والموجودات بعد خصم اجمالي ضريبة القيمة المضافة ،فيما عدا الحاالت التالية:
 إذا كانت ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء الموجودات أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية ،وفيهذه الحالة يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند ،حيثما ينطبق ذلك ،و
 عند إظهار الذمم المدينة والذمم الدائنة شاملة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق الدفع إلى السلطات الضريبية كجزء من أرصدة
المدينين أو الدائنين في قائمة المركز المالي.
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و)

الزكاة والضريبة (تتمة)

ضريبة استقطاع

تقوم الشركة باستقطاع الضرائب على بعض المعامالت مع الجهات غير المقيمة في المملكة العربية السعودية وفقا ً لما يتطلبه نظام
الضريبة السعودي .يتم تسجيل هذا االلتزام عندما يتم دفع المبالغ إلى األطراف غير المقيمة.

العمالت األجنبية
ز)
تم عرض القوائم المالية للشركة باللاير السعودي والذي يعتبر أيضًا العملة الوظيفية للشركة ،وتم تقريب كافة المبالغ ألقرب لاير
سعودي ،مالم يرد خالف ذلك.

المعامالت واألرصدة
يتم ،في األصل ،تسجيل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل الشركة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية المعنية بالتاريخ الذي
تصبح فيه المعاملة مؤهلة أوال لإلثبات.
ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعملة الوظيفية بتاريخ إعداد
القوائم المالية.
يتم إثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة.
الممتلكات والمعدات
ح)
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ،بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت .تشتمل هذه
التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في
حالة الوفاء بمعايير االثبات .وإذا كان مطلوبا ً استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمعدات على مراحل ،تقوم الشركة باستهالكها
بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية المحددة .وبالمقابل ،فعند إجراء فحص رئيسي ،يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية
للممتلكات والمعدات كإحالل وذلك في حالة استيفاء معايير إثباته .يتم إثبات كافة تكاليف االصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح
أو الخسارة عند تكبدها .تدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة الموجودات بعد استخدامها في تكلفة األصل المعني في حالة
استيفاء معايير اإلثبات المتعلقة بالمخصص .يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة
للموجودات على النحو التالي:
•
•
•
•

المباني المقامة على أراضي مستأجرة
اآلالت الثقيلة
األثاث والتركيبات
السيارات

 20سنة
 7سنوات
 7سنوات
 5سنوات

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة
من استعماله أو استبعاده .تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل (التي يتم احتسابها كفرق بين صافي
متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن اثبات األصل.
يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ،ويتم تعديلها بأثر
مستقبلي ،إذا كان ذلك مالئماً.
عقود اإليجار
)1
تقوم الشركة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار .وذلك ،إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق
في السيطرة على استخدام أصل محدد لسنة محددة نظير مقابل لذلك.
تقوم الشركة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار ،فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات
منخفضة القيمة .تقوم الشركة بإثبات التزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام
الموجودات المعنية.
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)1

عقود اإليجار (تتمة)

موجودات حق االستخدام
تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام) .تقاس موجودات
صا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس التزامات اإليجار.
حق االستخدام بالتكلفة ،ناق ً
تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة ،والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ،ودفعات اإليجار
صا أي حوافز إيجار مستلمة .وما لم تكن الشركة متأكدة بصورة معقولة من الحصول
المسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار ،ناق ً
على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة عقد اإليجار ،فإنه يتم إطفاء موجودات حق االستخدام التي تم إثباتها على أساس القسط
الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها أو مدة اإليجار ،أيهما أقصر .تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.

التزامات اإليجار
بتاريخ بدء عقد اإليجار ،تقوم الشركة بإثبات التزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها على
صا أي حوافز إيجار مدينة
مدى فترة اإليجار .تشتمل دفعات اإليجار على دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) ناق ً
ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .كما تشتمل
دفعات اإليجار أيضًا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات الخاصة
بإنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة الشركة لخيار اإلنهاء .يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد
على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل العمولة
الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة .وبعد تاريخ بدء اإليجار ،يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة العمولة،
وتُخفض لتعكس دفعا ت اإليجار المسددة .إضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو
تغير في التقويم الخاص بشراء األصل المعني.
تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو وجود ٍ

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمكائن والمعدات
اعتبارا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء) .كما تطبق أيضًا اإلعفاء من
شهرا أو أقل
(أي عقود اإليجار التي تبلغ 12
ً
ً
إثبات الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة
بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
تكاليف االقتراض
)1
تتكون تكاليف االقتراض من العموالت والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بالحصول على القروض.
األدوات المالية – اإلثبات األولي والقياس الالحق
ي)
األداة المالية هي عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

)1

الموجودات المالية

اإلثبات األولى والقياس
تصنف الموجودات المالية ،عند االثبات األولي لها ،كمقاسة بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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ي)

األدوات المالية – اإلثبات األولي والقياس الالحق (تتمة)

)1

الموجودات المالية (تتمة)

االثبات األولي والقياس (تتمة)
يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية لألصل المالي ونموذج أعمال الشركة
إلدارتها .وباستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تشمل مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت الشركة باستخدام وسيلة عملية ،تقوم
الشركة في األصل بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائدا ً تكاليف المعامالت في حال الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة .تقاس الذمم المدينة التجارية ،التي ال تشتمل على مكون تمويل هام أو التي قامت الشركة بشأنها
بتطبيق الوسيلة العملية ،بسعر المعاملة المحدد كما هو مبين في اإليضاح  2-2هـ اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء.
ولقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدية
تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم .يشار إلى هذا التقويم بـ "اختبار الدفعات فقط من المبلغ
األصلي والعمولة" ،ويتم إجراؤه على مستوى األداة المالية.
يشير نموذج أعمال الشركة الخاص بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية.
يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كالهما.
يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية – التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني تنص عليه األنظمة أو تلك
المتعارف عليها بالسوق (المعامالت االعتيادية) – بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األًصل.
قامت الشركة بتصنيف موجوداتها المالية على النحو التالي:
بنود القوائم المالية
ذمم مينة وأخرى
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة

القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق لها ،تصنف الموجودات المالية إلى الفئات التالية:
• الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
• الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة عند
التوقف عن اإلثبات (أدوات حقوق الملكية).
• الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)

كثيرا بالشركة .تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا ما تم استيفاء كالً من الشرطين التاليين:
تتعلق هذه الفئة
ً
•
•

أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،و
أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة
على المبلغ األصلي القائم.

تقاس الحقا الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القيمة .يتم
إثبات األرباح أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته .تشتمل الموجودات
المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الخاصة بالشركة على الذمم المدينة التجارية والنقدية وشبه النقدية والمبالغ المستحقة من الجهات ذات
العالقة.
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األدوات المالية – اإلثبات األولي والقياس الالحق (تتمة)

)1

الموجودات المالية (تتمة)

االنخفاض في القيمة
تقوم الشركة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل مالي
ما أو مجموعة من الموجودات المالية .يعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية منخفضة القيمة وذلك فقط إذا كان
هناك دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة كنتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات األولي لألصل (حدث خسارة تم
تكبده) وأن لحدث الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن
تقديرها بشكل موثوق به .يشتمل الدليل على وقوع االنخفاض على مؤشرات توحي بأن المدينين أو مجموعة من المدينين تعاني من
صعوبات مالية هامة أو إخفاق أو تأخير في سداد العموالت أو أصل المبلغ أو احتمال اإلفالس أو حاالت إعادة هيكلة مالية أخرى،
وعن دما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في
الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت االخفاق في السداد.
تقوم الشركة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة .بالنسبة للمدينين التجاريين والمحتجزات المدينة ،تستخدم الشركة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.
عليه ،ال تقوم الشركة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بنا ًء على خسائر
االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية .قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة
في خسائر االئتمان ،والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
متعثرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة  90يو ًما .لكن في بعض الحاالت ،يمكن
تعتبر الشركة األصل المالي
ً
متعثرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم الشركة
للشركة أيضًا اعتبار األصل المالي
ً
المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل الشركة .يتم شطب األصل المالي
عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

)2

المطلوبات المالية

االثبات األولي والقياس
تصنف المطلوبات المالية عند االثبات األولي لها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض وتسهيالت
أو ذمم دائنة ،حسبما هو مالئم.
يتم ،في األصل ،إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة .وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة ،يتم إظهارها بعد خصم تكاليف
المعامالت المتعلقة بها مباشرةً.
تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالشركة على الذمم الدائنة التجارية والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة وتوزيعات األرباح
المستحقة والقروض والسلف والمبالغ المستحقة إلى الموظفين.

القياس الالحق
المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة (القروض)

كثيرا بالشركة .بعد االثبات األولي لها ،تقاس القروض المرتبطة بعمولة الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل
تتعلق هذه الفئة ً
العمولة الفعلي .يتم إثبات األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء
معدل العمولة الفعلي.
تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءا ً ال يتجزأ
من معدل العمولة الفعلي .ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة .تنطبق هذه الفئة عمو ًما
على القروض المرتبطة بعمولة.
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ي)

األدوات المالية – اإلثبات األولي والقياس الالحق (تتمة)

)3

التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو ،إذ ينطبق ذلك ،جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية مشابهة) (أي استبعاده من
قائمة المركز المالي للشركة) عند:
• انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
• قيام الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف
آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما (أ) قامت الشركة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل ،أو
(ب) لم تقم بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.
وفي الحاالت التي تقوم فيها الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية ،فإنه يجب
عليها تقويم فيما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية.
وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على
األًصل ،تستمر الشركة في إثبات األصل بقدر ارتباط الشركة المستمر به .وفي تلك الحالة ،تقوم الشركة أيضا ً بإثبات المطلوبات
المصاحبة لها .يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي
أبقت عليها الشركة.
يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد
األقصى للمبلغ الذي يجب على الشركة دفعه ،أيهما أقل.
يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته .وفي حالة تبديل المطلوبات
المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماما ً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية ،عندئذ يتم اعتبار مثل هذا
التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات المطلوبات األصلية واثبات مطلوبات جديدة .يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في الربح
أو الخسارة.

)4

مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة
المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي ،أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في
آن واحد.
البضاعة
ك)
يتم قياس البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل ،مع تجنيب المخصص ألية بنود متقادمة أو بطيئة الحركة .تحدد التكلفة
باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
تشتمل التكلفة على المصاريف المتكبدة للحصول على البضاعة والتكاليف المتكبدة إلحضار البضاعة إلى حالتها وموقعها الحالي.
يتم تحديد صافي القيمة البيعية على أساس سعر البيع المقدر ناقصا َ أي تكاليف إضافية من المتوقع تكبدها عند االستبعاد .يتم تحديد
تكلفة البضاعة تامة الصنع والبضاعة المعدة للبيع وفقًا لتكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح.
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االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
ل)
تقوم الشركة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما .وفي حالة
وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوبا ً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة ،تقوم الشركة بتقدير
القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل .تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية،
ناقصا ً تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية .ويتم تحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف االستبعاد وذلك من خالل األخذ بعين االعتبار أحدث
معامالت تمت في السوق .وفي حالة عدم إمكانية تحديد هذه المعامالت ،يتم استخدام طريقة تقويم مالئمة .يتم تقدير القيمة الحالية
وذلك بخصم التدفق ات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات
السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل
تدفقات نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير عن الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات .وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألًصل
أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له.
يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة .إن خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة بشأن الوحدات المدرة
للنقدية يتم توزيعها ً
أوال لخفض القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدات ،ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في
الوحدة (مجموعة الوحدات) وذلك على أساس تناسبي.
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
م)
يتكون هذا البند الظاهر في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق.
ن)

المخصصات

عام
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل ان يتطلب
تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به .وفي الحاالت
األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء
ٍ
التي تتوقع فيها الشركة تعويض بعض أو كل المخصصات ،فإنه يتم إثبات التعويض كأصل مستقل وذلك فقط عندما يكون التعويض
في حكم المؤكد .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة ،بعد خصم أية مبالغ مستردة.
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا ،فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس ،عندما
يكون مالئ ًما ،المخاطر المتعلقة بااللتزام .وعند استخدام الخصم ،يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

العقود المتوقع خسارتها
إذا كان لدى الشركة عقد متوقع خسارته ،يتم إثبات وقياس االلتزام الحالي بموجب العقد كمخصص .لكن قبل تجنيب مخصص
مستقل للعقد المتوقع خسارته ،تقوم الشركة بإثبات أي خسارة انخفاض قد حدثت على الموجودات المخصصة لذلك العقد.
يمثل العقد المتوقع خسارته عقدًا تزيد بموجبه التكاليف التي ال يمكن تجنبها (أي التكاليف التي ال يمكن للشركة تجنبها بحكم وجود
العقد) للوفاء بااللتزامات بموجب العقد عن المنافع االقتصادية التي يتوقع استالمها بموجب العقد .تعكس التكاليف التي ال يمكن
تجنبها بموجب العقد صافي تكلفة الخروج من العقد ،والذي يمثل تكلفة الوفاء بالعقد وأية تعويضات أو غرامات ناتجة عن عدم
الوفاء بالعقد ،أيهما أقل .تشتمل تكلفة الوفاء بالعقد على التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد (أي كل من التكاليف اإلضافية والتكاليف
الموزعة المتعلقة مباشرة بأعمال العقد).

مخصص الغرامات
تم إدراج مخصص الغرامات في عقود اإلنشاءات لعدول الشركة عن استكمال األعمال في وقت الحق من التاريخ المعتمد .تم تجنيب
مخصص غرامات بشأن التكاليف غير الهامة المتوقعة التي تتكبدها اإلدارة عند تنفيذ األعمال المتعاقد عليها وكذلك بعض
المخصصات لقاء المطالبات المقدمة من العمالء ،ويتم تجنيب المخصص على أساس العقد استنادًأ إلى التوقعات والتوجهات السابقة.
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ن)

المخصصات (تتمة)

االلتزامات المحتملة المثبتة في عملية تجميع أعمال

يتم ،في األًصل ،قياس االلتزام المحتمل المثبت في عملية تجميع أعمال بالقيمة العادلة له .ويقاس الحقا ً بالمبلغ الذي سيتم إثباته وفقا
للمتطلبات المتعلقة بالمخصصات الواردة أعاله أو المبلغ المثبت في األصل ناقصا ً (عندما يكون مالئماً) اإلطفاء المتراكم المثبت
وفقا ً للمتطلبات المتعلقة بإثبات اإليرادات ،أيهما أعلى.
س)

منافع الموظفين

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

المنافع المحددة للموظفين

إضافة لما تقدم ،يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقا ً لنظام العمل السعودي وسياسات الشركة .تمثل مكافأة نهاية
الخدمة للموظفين التزام المنافع المحددة .تمثل المنافع المحددة برنامج منافع لما بعد انتهاء الخدمة بخالف برنامج المساهمات المحددة.
يمثل صافي ال تزام التقاعد المثبت في قائمة المركز المالي بشأن المنافع المحددة لما بعد التوظيف القيمة الحالية اللتزام المنافع
المحددة المتوقعة بتاريخ قائمة المركز المالي .يتم احتساب التزام المنافع المحددة سنويًا من قبل خبراء اكتواريين مؤهلين باستخدام
طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .يتم إثبات مبالغ إعادة القياس ،إن وجدت ،والتصريح عنها ضمن حقوق الملكية في قائمة التغيرات
في حقوق المساهمين وتحمل الزيادة أو النقص المقابل لذلك على الدخل الشامل اآلخر والتي تتكون من مكاسب وخسائر اكتوارية
عن التزام المنافع المحددة.
يتم اثبات أربا ح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات المبنية على الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة
التي تحدث فيها ،مباشرة في الدخل الشامل اآلخر .ال يتم إعادة تصنيف مكاسب وخسائر إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في
الفترات الالحقة.
يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في قائمة
الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة.
الدائنون والمطلوبات األخرى
ع)
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المسـتقبل عن البضـاعة أو الخدمات المسـتلمة ،سـوا ًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير
من قبل الموردين .ويتم إثباتها في األصل بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة.
االحتياطي النظامي
ف)
طبقا ً للنظام األسـاسـي للشـركة ومتطلبات نظام الشـركات ،يجب على الشـركة تحويل  ٪10من دخل السـنة بعد الزكاة إلى االحتياطي
النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي  ٪30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
ربح السهم
ص)
يتم احتساب ربح السهم وذلك بتقسيم صافي ربح السنة المتعلق بالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
ض)

توزيعات األرباح

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

18

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
-2

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

2-2

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ش)

االلتزامات المحتملة

ال يتم إثبات االلتزامات المحتملة في القوائم المالية ،ويتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال تدفق موارد تنطوي على منافع اقتصادية
احتمال بعيد .تقيد االلتزامات المحتملة في القوائم المالية ضمن الدائنين والمبالغ المستحقة الدفع .ال يتم إثبات الموجودات المحتملة
في القوائم المالية لكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية منها.
التغيرات في اإلفصاحات والسياسات المحاسبية
3-2
قامت الشركة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة ،والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2020
لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.

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

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )7والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي ( - )39إحالل
سعر الفائدة المرجعي
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي ( )39األدوات المالية :يوفر اإلثبات والقياس عددًا من
اإلعفاءات التي تسري على كافة أدوات تغطية المخاطر التي تتأثر مباشرة بإحالل سعر الفائدة المرجعي .تتأثر أداة التغطية إذا نتج
عن اإلحالل عدم تأكد من توقيت و /أو قيمة التدفقات النقدية المستندة إلى المؤشرات المرجعية للبند المغطى أو أداة تغطية المخاطر.
نظرا ألنه ليس لديها أي أدوات تغطية مخاطر مرتبطة بعمولة.
لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة ً

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

تقدم التعديالت تعري ًفا جديدًا لألهمية النسبية ينص على أن "المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول
أن يؤثر إغفالها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك
على أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة ال ٌمعِدة للقوائم المالية ".توضح التعديالت أن األهمية النسبية
تتوقف على طبيعة وحجم المعلومات ،سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى ،في سياق القوائم المالية .إن
"تحريف المعلومات يكون جوهريًا إذا كا ن من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون
للقوائم المالية .إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية للشركة وليس من المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليها.

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  :16امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد19-
في  28مايو  ، 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" -
امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد .19-توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي ()16
المتعلقة بالمحاسبة عن تعديل عقود اإليجار وامتيازات اإليجار الناتجة مباشرة عن جائحة كوفيد  .19-كوسيلة عملية ،يمكن للمستأجر
ً
تعديال لعقد اإليجار .تسري التعديالت على الفترات
أن يختار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد 19-من المؤجر يعد
المالية السنوية التي تبدأ في  1يناير  2020أو بعد ذلك التاريخ ،مع السماح بالتطبيق المبكر لها .لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على
القوائم المالية للشركة.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات
والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .وقد يترتب عن عدم
التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة
بذلك في الفترات المستقبلية.
تشتمل االفصاحات األخرى المتعلقة بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة وحاالت عدم التأكد على:
►
►
►

إدارة رأس المال
أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية
اإلفصاحات المتعلقة بتحليل الحساسية

 1-3األحكام
عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ،قامت اإلدارة بإجراء األحكام التالية ،التي لها أثر جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم
المالية:

 1-1-3األحكام الهامة عند تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد

تقوم الشركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء ،باإلضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد
عقد اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار ،أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان من
المؤكد بصورة معقولة عدم ممارسته.

يوجد لدى الشركة العديد من عقود اإليجار التي تتضمن خيارات تجديد وإنهاء .تطبق الشركة األحكام عند تقويم ما إذا كان من
المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد أو االنهاء من عدمه ،أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات العالقة التي من
شأنها إيجاد حافز اقتصادي لممارسة خيار التجديد .وبعد تاريخ بدء اإليجار ،تقوم الشركة بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار في حالة
وقوع حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على مقدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد
(على سبيل المثال ،حدوث تغير في استراتيجية العمل).
نظرا ألهمية هذه الموجودات لعملياتها .تتم
قامت الشركة بإدراج فترة التجديد كجزء من مدة اإليجار المتعلقة بالمساحات المكتبية ً
مراجعة عقود اإليجار هذه بعد مرور سنة وفقًا للمتطلبات التشغيلية للشركة ،ويتم تعديل المساحة المستأجرة وفقًا لذلك.

 2-1-3عقود اإليجار  -تقدير معدل االقتراض اإلضافي
ال يمكن للشركة تحديد معدل العمولة الضمني في عقود اإليجار بسهولة ،وعليه تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات
اإليجار .يمثل معدل االقتراض اإلضافي معدل العمولة الذي يتعين على الشركة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على
أصل ذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة ،وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل.
وبالتالي ،فإن معدل االقتراض اإلضافي يعكس ما يتعين على الشركة دفعه ،وهو ما يتطلب التقدير عند عدم توفر معدالت قابلة
للمالحظة أو عندما يتعين تعديلها لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار .تقوم الشركة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام
المدخالت القابلة للمالحظة (مثل معدالت العموالت السائدة في السوق) عند توفرها ،ويتعين عليها إجراء بعض التقديرات الخاصة
بالمنشأة.

 3-1-3اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
قامت الشرك ة بتطبيق األحكام التالية التي تؤثر بشكل جوهري على تحديد قيمة وتوقيت اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء:

الوفاء بالتزامات األداء المتعلقة بالتعاقد والتشغيل والصيانة
يجب على الشركة تقويم كافة عقودها المبرمة مع العمالء لتحديد ما إذا كان تم الوفاء بالتزامات األداء على مدى الزمن أو في نقطة
من الزمن وذلك لتحديد الطريقة المالئمة إلثبات اإليرادات .تبين للشركة أنه يمكن قياس التزامات األداء المتعلقة بعقود التعاقد
وأعمال التشغيل والصيانة بشكل موثوق به ،وذلك بالرجوع إلى مرحلة اإلنجاز ألعمال العقد في نهاية السنة (طريقة األداء المكتمل
حتى تاريخه) ،وأنه يمكن قياس التزام األداء المتعلق بعقد الخدمة بشكل موثوق به على مدى فترة العقد أو عند تقديم الخدمات
للعمالء.
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1-3

األحكام (تتمة)

 3-1-3اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء (تتمة)
العوض المتغير
متغيرا .وعند تقدير العوض المتغير ،يتعين على الشركة
تنص بعض العقود المبرمة مع العمالء على أحكام ينتج عنها عوضًا
ً
استخدام إما طريقة القيمة المتوقعة أو طريقة المبلغ األكثر ترجي ًحا وذلك بحسب الطريقة التي تتوقع بأنها تتنبأ بشكل أفضل مبلغ
العوض الذي ستستحقه الشركة.
وقد تبين للشركة أن طريقة القيمة المتوقعة هي الطريقة المالئمة الستخدامها في تقدير العوض المتغير المتضمن.

 4-1-3مبدأ االستمرارية

قامت إدارة الشركة بإجراء تقويم لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،وهي على قناعة بأن الشركة
لديها الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور .عالوة على ذلك ،ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير
شكوكا ً حول مقدرة الشركة على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية .عليه ،تم إعداد القوائم المالية للشركة على أساس مبدأ
االستمرارية.

التقديرات واالفتراضات
2-3
تم أدناه عرض االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم
المالية ،والتي قد ينتج عنها فروقات جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية .استخدمت الشركة
هذه االف تراضات والتقديرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية .ومع ذلك ،قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة
بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة الشركة .يتم عكس هذه التغيرات في
االفتراضات عند حدوثها .تم إدراج المعلومات المتعلقة باالفتراضات وعدم التأكد من التقديرات في المجاالت التالية:

 1-2-3األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض حساب االستهالك .يحدد هذا التقدير بعد األخذ
بعين االعتبار العمر المتوقع لألصل أو االستهالك العادي .تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ً وقسط
االستهالك المستقبلي الذي يتم تعديله عند اعتقاد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

 2-2-3االنخفاض في قيمة البضاعة
تقوم الشركة بإثبات مخصص لخسائر البضاعة بسبب عوامل مثل التقادم والضرر المادي ،وغير ذلك .يشتمل تقدير هذه الخسائر
على األخذ بعين االعتبار عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر استحداث طرق أو تقنيات جديدة من قبل الشركة المصنعة
واالتجاهات السابقة وأوضاع السوق الحالية والمستقبلية.

 3-2-3مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية
تستخدم الشركة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية والمحتجزات المدينة وموجودات
العقود .يتم في األصل تحديد مصفوفة المخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تمت مالحظتها .وستقوم الشركة بمعايرة
المصفوفة لتعديل خسائر االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلية .وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،يتم تحديث معدالت التعثر السابقة
التي تم مالحظتها وإجراء تحليل للتغيرات في التقديرات المستقبلية.
إن عملية تقويم العال قة المتداخلة بين معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان
تقديرا هاما .إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة يتأثر بالتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة .كما أن
المتوقعة تمثل
ً
مؤشرا على التعثر الفعلي للعمالء في المستقبل.
خسائر االئتمان السابقة الخاصة بالشركة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون
ً
وقد تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية للشركة في اإليضاح .12

 4-2-3االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية الخاصة بالشركة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية وذلك للتأكد من وجود أي دليل
على االنخفاض في القيمة .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)

2-3

التقديرات واالفتراضات (تتمة)

 4-2-3االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (تتمة)
يحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد له ،والتي تمثل
صا تكاليف البيع على أساس البيانات
القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع والقيمة الحالية .يتم تحديد القيمة العادلة ناق ً
ً
المتوفرة من معامالت البيع الملزمة ،والتي تتم بشروط تعامل عادل ،لموجودات مشابهة .يتم تقدير القيمة الحالية وفقا لطريقة
التدفقات النقدية المخصو مة ،والتي يتم بموجبها خصم التدفقات النقدية المتوقعة المستقبلية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة
والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل.

 5-2-3التزامات المنافع المحددة للموظفين
يتم تحديد تكلفة التزامات المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزامات باستخدام عمليات التقويم االكتواري .يتضمن التقويم االكتواري
إجراء العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل
الخصم ،والزيادات ا لمستقبلية في الرواتب ،ومعدالت الوفيات ،ومعدل الدوران الوظيفي .ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم وطبيعته
طويلة األجل ،فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات .يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ
اعداد كل قوائم مالية.
يعتبر معدل الخصم والزيادة المستقبلية في الرواتب أكثر العوامل التي تخضع للتغيير .وعند تحديد معدل الخصم المالئم ،تأخذ
اإلدارة بعين االعتبار أسعار العموالت على سندات الشركات المسجلة بعمالت تتوافق مع العمالت المسجل بها التزام منافع ما بعد
التوظيف وذلك على األقل بدرجة تصنيف (أأأ) أو فما فوق طبقا ً لما هو محدد من قبل وكالة تصنيف دولية معترف بها ،ويتم
استقراؤها عند الحاجة مع معدل العائد لتتماشى مع المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة .كما يتم أيضا ً مراجعة جودة السندات
المعنية .يتم استبعاد تلك السندات التي لها هو امش ائتمان عالية من تحليل السندات الذي تم على أساسه تحديد معدل الخصم ،وذلك
على اعتبار أنها ال تمثل سندات ذات جودة عالية .يتم تحديد معدل الزيادات المستقبلية في الرواتب على أساس معدالت التضخم
المستقبلية المتوقعة واألقدمية والترقيات والعرض والطلب في سوق العمل .يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة
للجمهور في الدولة المعنية .تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر وفقا ً للتغيرات الديموغرافية .تم تقديم تفاصيل
إضافية حول التزامات منافع الموظفين في اإليضاح (.)18

 6-2-3االستثمار في الترتيبات المشتركة
تعتبر الشركة مشروع "تشغيل وصيانة محطات الهدى وأرانا لمعالجة مياه الصرف الصحي بمكة المكرمة" وتشغيل وصيانة مشروع
نقل مياه الصرف الصحي المعالجة إلى منطقة الرياض وضواحيها ("الشركة المستثمر فيها") كاستثمار في ترتيبات مشتركة على
الرغم من امتالكها  ٪ 49من حصص الملكية .تمارس الشركة فقط سيطرة مشتركة على الشركة المستثمر فيها استنادًا إلى أن
الجوانب الرئيسية للسياسات المالية والتشغيلية االستراتيجية للشركة المستثمر فيها تتطلب الموافقة باإلجماع من الشركاء فيها.

 7-2-3قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
في حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي على أساس األسعار
المتداولة في أسواق نشطة ،تحدد قيمتها العادلة باستخدام طرق تقويم تشتمل على نموذج التدفقات النقدية المخصومة .إن المدخل
إلى هذه النماذج يتم من خالل األسواق القابلة بالمالحظة ،إذا كان ذلك ممكناً ،وإذا لم يكن ذلك مجديا ً فإنه يجب استخدام درجة من
األحكام لتحديد القيمة العادلة .تشتمل األحكام على اعتبارات تتعلق بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ،ومخاطر االئتمان ،والتقلبات.
إن تغير االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل قد يؤثر على القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية.
المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد
-4
فيما يلي بيان المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة.
تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ،إذا ينطبق ذلك ،عند سريانها.
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المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد (تتمة)

ال تتوقع الشركة ،وفقًا لتقييمها ،أن يكون هناك أثر جوهري لتطبيق المعايير أدناه على األرقام واإلفصاحات المصرح عنها.
تاريخ السريان
االلزامي

المعايير

البيان

─────────
المعيار الدولي للتقرير المالي ()17
المعيار الدولي للتقرير المالي ()1

─────────
عقود التأمين
تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة :الشركة
التابعة المطبقة للمعايير الدولية ألول مرة
األدوات المالية :األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة
 ٪10لغرض التوقف عن إثبات المطلوبات المالية
الزراعة :الضرائب في قياسات القيمة العادلة
تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة
عمليات تجميع األعمال :الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي

المعيار الدولي للتقرير المالي ()9
معيار المحاسبة الدولي ()41
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ()1
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي
()3
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ()16
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ()37
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الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام
المقصود
العقود المتوقع خسارتها :تكاليف الوفاء بالعقود

─────────
 1يناير 2023
 1يناير 2022
 1يناير 2022
 1يناير 2022
 1يناير 2023
 1يناير 2022
 1يناير 2022
 1يناير 2022

عمليات تجميع األعمال

بتاريخ  1أكتوبر  ،2019استحوذت الشركة على قسم أعمال المياه في شركة الخريف التجارية ،جهة ذات عالقة .يقوم قسم أعمال
المياه في شركة الخريف التجارية بالبيع بالتجزئة للمنتجات والمواد المتعلقة بالمياه .وقد تم االستحواذ على اإلدارة االستراتيجية
والعمليات المصاحبة لها مع الممتلكات ،ولذلك اعتبرت اإلدارة هذه المعاملة بمثابة عملية تجميع أعمال ،بدال من استحواذ على
موجودات.
فيما يلي بيان القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها من قبل الشركة:

مدينون تجاريون
بضاعة ،صافي
ممتلكات ومعدات ،صافي
مبالغ مستحقة الدفع
التزامات المنافع المحددة للموظفين
صافي الموجودات المستحوذ عليها
عوض الشراء
ربح( /خسارة)
-6

2019
لاير سعودي
─────────
2,732,109
8,830,021
113,935
()264,273
()279,061
─────────
11,132,731
()11,132,731
─────────
═════════

االستثمارات في الترتيبات المشتركة

قامت الشركة بالمشاركة في بعض المشاريع (التي تم تنفيذها من خالل مشروع مشترك غير مسجل) ،حيث قامت الشركة والشريك
في المشروع المشترك اآلخر بالتعهد بتنفيذ نشاط اقتصادي يخضع للسيطرة المشتركة .تم تصنيف الترتيبات المشتركة غير المسجلة
هذه ،والتي بموجبها يكون لألطراف حقوقًا في الموجودات والتزامات بشأن المطلوبات المتعلقة بالترتيبات ،كعمليات مشتركة .في
القوائم المالية المرفقة ،تقوم الشركة بإظهار الموجودات الخاصة بها ،بما في ذلك حصتها في كافة الموجودات المقتناة بصورة
مشتركة ،والمطلوبات الخاصة بها ،بما في ذلك حصتها في كافة المطلوبات المتكبدة بصورة مشتركة ،وإيراداتها بما في ذلك حصتها
في اإليرادات من بيع الناتج من قبل العمليات المشتركة ،ومصاريفها بما في ذلك حصتها في أي مصاريف متكبدة بصورة مشتركة.
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االستثمار في الترتيبات المشتركة (تتمة)

خالل عامي  2015و  ،2017قامت الشركة بالمشاركة في بعض المشاريع (التي تم تنفيذها من خالل مشروع مشترك غير مسجل)،
حيث قامت الشركة والشريك في المشروع المشترك اآلخر بالتعهد بتنفيذ نشاط اقتصادي يخضع للسيطرة المشتركة .تم تصنيف
الترتيبات المشتركة غير المسجلة هذه ،والتي بموجبها يكون لألطراف حقوقًا في الموجودات والتزامات بشأن المطلوبات المتعلقة
بالترتيبات ،كعمليات مشتركة .في القوائم المالية المرفقة ،تقوم الشركة بإظهار الموجودات الخاصة بها ،بما في ذلك حصتها في
كافة الموجودات المقتناة بصورة مشتركة ،والمطلوبات الخاصة بها ،بما في ذلك حصتها في كافة المطلوبات المتكبدة بصورة
مشتركة ،وإيراداتها بما في ذلك حصتها في اإليرادات من بيع الناتج من قبل العمليات المشتركة ،ومصاريفها بما في ذلك حصتها
في أي مصاريف متكبدة بصورة مشتركة.
كان من المتوقع أن يكتمل التنفيذ واألداء بموجب العقد خالل عام  .2020لكن الشركاء في المشروع المشترك قرروا استمرار
الترتيبات المشتركة ،وعليه تم إعداد القوائم المالية للترتيبات المشتركة المعروضة أدناه ،من قبل إدارة هذه الكيانات ،على أساس
االستمرارية.
ال يوجد لدى الترتيب المشتركة أي التزامات محتملة أو تعهدات رأسمالية كما في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر :2019
فيما يلي بيانا ً بالترتيبات المشتركة الخاصة بالشركة.
اسم المنشأة

───────
مشروع تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف
في الهدى وأرانا بمكة المكرمة
مشروع تشغيل وصيانة مشروع نقل مياه الصرف
الصحي المعالجة إلى منطقة الرياض وضواحيها
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نسبة الملكية
الموقع

───────
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

النشاط الرئيسي 2020
──────
─────────
التشغيل والصيانة
%49
التشغيل والصيانة
%49

2019
─────
٪49
٪49

القوائم المالية الملخصة للعمليات المشتركة

2020
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي المطلوبات المتداولة
صافي الموجودات

للسنة المنتهية في 2020
إيرادات
إيرادات
تكلفة اإليرادات
مصاريف عمومية وإدارية
(خسارة) /ربح السنة

مشروع تشغيل
وصيانة محطات
معالجة مياه الصرف
في الهدى وأرانا بمكة
المكرمة
لاير سعودي

─────────
7,116,086
()4,728,858
─────────
2,387,228
═════════

مشروع تشغيل وصيانة
محطات معالجة مياه
الصرف في الهدى وأرانا
بمكة المكرمة
لاير سعودي
─────────
()54,629
─────────
()54,629
═════════

مشروع تشغيل وصيانة
مشروع نقل مياه
الصرف الصحي
المعالجة إلى منطقة
اإلجمالي
الرياض وضواحيها
لاير سعودي
لاير سعودي

─────────
8,732,788
()6,444,300
─────────
2,288,488
═════════

مشروع تشغيل وصيانة
مشروع نقل مياه الصرف
الصحي المعالجة إلى
منطقة الرياض وضواحيها اإلجمالي
لاير سعودي
لاير سعودي
─────────
492,544
8,734
()40,570
─────────
460,708
═════════

24

─────────
15,848,874
()11,173,158
─────────
4,675,716
═════════

─────────
492,544
8,734
()95,199
─────────
406,079
═════════
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االستثمار في الترتيبات المشتركة (تتمة)
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القوائم المالية الملخصة للعمليات المشتركة (تتمة)

2019
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي المطلوبات المتداولة
صافي الموجودات

للسنة المنتهية في 2019
إيرادات
إيرادات
تكلفة اإليرادات
مصاريف عمومية وإدارية
إيرادات أخرى
(خسارة) /ربح السنة

مشروع تشغيل وصيانة
محطات معالجة مياه
الصرف في الهدى وأرانا
بمكة المكرمة
لاير سعودي
─────────
9,008,544
()6,566,685
─────────
2,441,859
═════════

مشروع تشغيل وصيانة
محطات معالجة مياه
الصرف في الهدى وأرانا
بمكة المكرمة
لاير سعودي
─────────
1,546,211
()2,236,325
()29,713
103,756
─────────
()616,071
═════════

25

مشروع تشغيل وصيانة
مشروع نقل مياه الصرف
الصحي المعالجة إلى
منطقة الرياض
وضواحيها
لاير سعودي

─────────
5,915,321
()4,087,541
─────────
1,827,780
═════════

مشروع تشغيل وصيانة
مشروع نقل مياه الصرف
الصحي المعالجة إلى
منطقة الرياض
وضواحيها
لاير سعودي

─────────
5,886,844
()5,201,465
()36,034
─────────
649,345
═════════

اإلجمالي
لاير سعودي

─────────
14,923,865
()10,654,226
─────────
4,269,639
═════════

اإلجمالي
لاير سعودي

─────────
7,433,055
()7,437,790
()65,747
103,756
─────────
33,274
═════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
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الممتلكات والمعدات
المباني
لاير سعودي

اآلالت الثقيلة
لاير سعودي

األثاث
والتركيبات
لاير سعودي

السيارات
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020

───────
2,648,420
59,700
───────
2,708,120
───────

──────
115,822,622
16,056,468
()496,664
──────
131,382,426
──────

──────
12,649,910
762,296
()338,806
──────
13,073,400
──────

───────
74,246,228
8,172,287
()513,000
───────
81,905,515
───────

───────
205,367,180
25,050,751
()1,348,470
───────
229,069,461
───────

في بداية السنة
االستهالك المحمل للسنة
المتعلق باالستبعادات

1,832,401
124,942
───────
1,957,343
───────

86,221,401
7,412,261
()448,369
──────
93,185,293
──────

7,765,650
1,194,944
()260,016
──────
8,700,578
──────

46,867,583
8,730,580
()384,425
───────
55,213,738
───────

142,687,035
17,462,727
()1,092,810
───────
159,056,952
───────

في  31ديسمبر 2020

750,777
═══════

38,197,133
══════

4,372,822
══════

26,691,777
═══════

70,012,509
═══════

التكلفة
في بداية السنة
إضافات
استبعادات
في نهاية السنة

االستهالك المتراكم

في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية

إن األراضي المقامة عليها المباني مسجلة باسم شركة مجموعة الخريف ("الشركة األم") وشركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخريف
("الشركة األم النهائية") ،والتي تم تأجيرها للشركة لمدة  20عا ًما (إيضاح .)20

26

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
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الممتلكات والمعدات (تتمة)

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2019
التكلفة
في بداية السنة
إضافات
المتعلق باالستبعادات
استحواذ على قسم
(إيضاح )5
في نهاية السنة

اآلالت الثقيلة

المباني
لاير سعودي

لاير سعودي

األثاث والتركيبات السيارات
لاير سعودي
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

───────
2,698,839
24,881
()75,300

────────
105,844,451
12,274,907
()2,308,151

────────
12,238,125
1,961,404
()1,589,678

────────
59,908,333
14,562,018
()744,450

───────
180,689,748
28,823,210
()4,717,579

───────
2,648,420
───────

11,415
────────
115,822,622
────────

40,059
────────
12,649,910
────────

520,327
────────
74,246,228
────────

571,801
───────
205,367,180
───────

1,727,529
149,506
()44,634

81,767,583
6,174,643
()1,732,240

7,817,197
1,177,480
()1,257,628

40,221,922
6,909,211
()681,400

131,534,231
14,410,840
()3,715,902

───────
1,832,401
───────

11,415
────────
86,221,401
────────

28,601
────────
7,765,650
────────

417,850
────────
46,867,583
────────

457,866
───────
142,687,035
───────

816,019
═══════

29,601,221
════════

4,884,260
════════

27,378,645
════════

62,680,145
═══════

االستهالك المتراكم
في بداية السنة
االستهالك المحمل للسنة
المتعلق باالستبعادات
استحواذ على قسم
(إيضاح )5
في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2019

تم توزيع قسط االستهالك للسنة على النحو التالي:
2020
لاير سعودي
─────────
16,439,861
1,022,866
─────────
17,462,727
═════════

تكلفة إيرادات (إيضاح )23
مصاريف إدارية (إيضاح )25

27

2019
لاير سعودي
─────────
13,607,356
803,484
─────────
14,410,840
═════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
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موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار

1-8

موجودات حق االستخدام

لدى الشركة اتفاقيات إيجار أراضي ومباني مختلفة للمكاتب في مواقع مختلفة بإجمالي إيجار قدره  288،000لاير سعودي (31
ديسمبر  288.000 :2019لاير سعودي) مع الشركة األم (إيضاح  )20وإيجار بمبلغ  120.000لاير سعودي ( 31ديسمبر
 120.000 :2019لاير سعودي) مع الشركة األم النهائية (إيضاح  .)20بنا ًء على تقييم اإلدارة ،تتراوح فترات عقود اإليجار من
عامين إلى  20عا ًما وتتضمن خيارات التجديد واإلنهاء .لم يتم مراعاة خيارات التجديد لألراضي والمباني في مدة عقد اإليجار.
يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت لفترة تتراوح من  2إلى  20عا ًما.

التكلفة:

كما في  1يناير * 2019
إضافات
في  31ديسمبر 2019
إضافات
في  31ديسمبر 2020

اإلطفاء المتراكم:

كما في  1يناير 2019
المحمل للسنة

في  31ديسمبر 2019
المحمل للسنة
في  31ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية:

كما في  31ديسمبر 2020
كما في  31ديسمبر 2019

األراضي المستأجرة
لاير سعودي

─────────
4,483,747
─────────
4,483,747
─────────
4,483,747
─────────

المباني
لاير سعودي

اإلجمالي

─────────
─────────
1,130,662
─────────
1,130,662
─────────

─────────
4,483,747
─────────
4,483,747
1,130,662
─────────
5,614,409
─────────

315,205
─────────
315,205
319,429
─────────
634,634
─────────

─────────
258,988
─────────
258,988
─────────

315,205
─────────
315,205
578,417
─────────
893,622
─────────

3,849,113
═══════════
4,168,542
═══════════

871,674
═══════════
═══════════

4,720,787
═══════════
4,168,542
═══════════

* كما في  1يناير  ،2019تاريخ التطبيق األولي ،قامت الشركة بإثبات أصل حق استخدام يعادل التزام اإليجار.
فيما يلي بيان المبالغ المثبتة في الربح أو الخسارة:

2020
لاير سعودي
─────────
524,213
54,204
174,263

إطفاء موجودات حق االستخدام الموزعة على تكلفة اإليرادات (إيضاح )23
إطفاء موجودات حق االستخدام الموزعة على المصاريف اإلدارية (إيضاح )25
مصروف العمولة على التزامات اإليجار (إيضاح )26
عقود اإليجار قصيرة األجل المثبتة على أساس القسط الثابت كمصاريف إيجار (إيضاح
8,098,932
 23وإيضاح )25
─────────
8,851,612
═════════

28

2019
لاير سعودي
─────────
313,679
1,526
85,288
7,789,988
─────────
8,190,481
═════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
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موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار (تتمة)

2-8

التزامات اإليجار

كان لدى الشركة إضافات غير نقدية إلى موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار بقيمة  1,130,662لاير سعودي في عام
 4,483,747( 2020لاير سعودي مثبتة في عام .)2019
فيما يلي بيان القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار والتغيرات خالل الفترة:

األراضي
لاير سعودي

المثبت في  1يناير 2019
زيادة العمولة (إيضاح )26
مبالغ مسددة*
في  31ديسمبر 2019
إضافات
زيادة العمولة (إيضاح )26
مبالغ مسددة (انظر اإليضاح أدناه)*
في  31ديسمبر 2020

─────────
4,483,747
85,288
()420,500
─────────
4,148,535
161,591
()408,000
─────────
3,902,126
═════════

المباني
لاير سعودي

─────────
─────────
1,130,662
12,672
()409,879
─────────
733,455
═════════

اإلجمالي

─────────
4,483,747
85,288
()420,500
─────────
4,148,535
1,130,662
174,263
()817,879
─────────
4,635,581
═════════

* تشمل دفعات التزامات اإليجار سداد جزء رئيسي من االلتزام قدره  643,616لاير سعودي ( 31ديسمبر 335,212 :2019
لاير سعودي) ودفع عمولة قدرها  174,263لاير سعودي ( 31ديسمبر  85,288 :2019لاير سعودي).
كما في  31ديسمبر ،تم عرض التزامات اإليجار في قائمة المركز المالي على النحو التالي:
2020
لاير سعودي
─────────
608,921
4,026,660
─────────
4,635,581
═════════

جزء متداول
جزء غير متداول

29

2019
لاير سعودي
─────────
246,164
3,902,371
─────────
4,148,535
═════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
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البضاعة

2020
لاير سعودي
─────────
25,317,615
9,118,614
()3,704,297
─────────
30,731,932
═════════

قطع غيار
بضاعة تامة الصنع
صا :مخصص صافي القيمة البيعية
ناق ً
صافي القيمة البيعية

2019
لاير سعودي
─────────
20,358,264
10,830,008
()4,233,006
─────────
26,955,266
═════════

تشمل البضاعة مخزون بقيمة  31,723,484لاير سعودي ( 31ديسمبر  17,268,678 :2019لاير سعودي) يتم تقييمه على
أساس صافي القيمة البيعية.
فيما يلي حركة مخصص صافي القيمة البيعية:

2020
لاير سعودي
─────────
4,233,006
()327,342
()201,367
─────────
3,704,297
═════════

في  1يناير
استحواذ على قسم (إيضاح )5
عكس قيد خالل السنة (إيضاح )23
مبالغ مشطوبة خالل السنة
في  31ديسمبر
- 10

2019
لاير سعودي
─────────
3,025,180
2,000,000
()792,174
─────────
4,233,006
═════════

المصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات األخرى
2020
لاير سعودي
─────────
38,583,057
3,109,349
3,693,139
─────────
45,385,545
═════════

مصاريف مدفوعة مقدما ً (انظر أدناه)
دفعات مقدمة للموردين
مدينون آخرون

2019
لاير سعودي
─────────
28,008,997
5,395,660
1,734,246
─────────
35,138,903
═════════

تمثل المصاريف المدفوعة مقد ًما بشكل أساسي رسوم اإلقامة والتأمين المدفوع مقد ًما.
-11

موجودات العقود

2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي
─────────
─────────
75,447,439 112,716,201
423,228,466
520,833,429
()385,959,704( )485,707,873
─────────
─────────
112,716,201
147,841,757
()504,839
─────────
─────────
112,716,201 147,336,918
═════════
═════════

 1يناير
قيمة األعمال المنفذة خالل السنة
مطالبات مرحلية خالل السنة
ناقصاً :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 31ديسمبر

30

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
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موجودات العقود (تتمة)

تتعلق موجودات العقود بحقوق الشركة في استالم العوض لقاء األعمال المنجزة ولم يتم تقديم فواتير بها بتاريخ إعداد القوائم المالية.
الحركة في مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بموجودات العقود:
2020
لاير سعودي
─────────
504,839
─────────
504,839
═════════

 1يناير
المحمل للسنة (إيضاح )25
 31ديسمبر

2019
لاير سعودي
─────────
─────────
═════════

فيما يلي بيان قيمة اإليرادات المثبتة من:
2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي
───────── ─────────
343,865,631 423,167,934
───────── ─────────

التزامات أداء تم الوفاء بها في سنوات سابقة

فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن موجودات العقود:

معدل خسائر االئتمان
المتوقعة

 90-0يو ًما
%0.24

لاير سعودي
──────

إجمالي القيمة الدفترية
التقديرية عند التعثر
100,584,665
عن السداد
خسائر االئتمان
242,681
المتوقعة

معدل خسائر االئتمان
المتوقعة

 90-0يو ًما
-

لاير سعودي

──────

إجمالي القيمة الدفترية
التقديرية عند التعثر عن
79,339,143
السداد
خسائر االئتمان
المتوقعة

 180-91يو ًما

2020
 270-181يو ًما  360-271يو ًما
%0.39

%0.62

لاير سعودي

لاير سعودي

──────

──────

%0.65

لاير سعودي
──────

 450-361يو ًما
%0.45

لاير سعودي
──────

اإلجمالي
لاير سعودي
──────

19,891,746

9,864,877

10,071,078

7,429,391

147,841,757

124,007

38,744

65,692

33,715

504,839

 180-91يو ًما
-

لاير سعودي

──────

14,570,744
-

2019
 360-271يو ًما
 270-181يو ًما
-

لاير سعودي

──────

15,864,542
-

31

-

لاير سعودي

──────

2,941,772
-

 450-361يو ًما
-

لاير سعودي

──────
-

اإلجمالي
لاير سعودي

──────

112,716,201
-

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
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المدينون التجاريون واآلخرون
2020
لاير سعودي
─────────
158,322,053
10,660,987
─────────
168,983,040
()2,034,257
─────────
166,948,783
═════════

مدينون تجاريون
محتجزات مدينة
ناقصاً :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

2019
لاير سعودي
─────────
144,038,290
7,700,533
─────────
151,738,823
()4,526,301
─────────
147,212,522
═════════

الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية:
2020
لاير سعودي
─────────
4,526,301
()2,492,044
─────────
2,034,257
═════════

 1يناير
عكس قيد خالل السنة (إيضاح )25
 31ديسمبر

2019
لاير سعودي
─────────
4,526,301
─────────
4,526,301
═════════

الشروط واألحكام الخاصة بالموجودات المالية أعاله:
إن الذمم المدينة التجارية غير مرتبطة بعمولة وتتراوح فترة سدادها عموما ً من  30إلى  90يوماً .تشتمل الذمم المدينة على مبالغ
بإجمالي قدره  139.6مليون لاير سعودي ،مستحقة من جهات حكومية وشبه حكومية ( 31ديسمبر  127 :2019مليون لاير
سعودي).
تقوم الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9بشأن تجنيب مخصص لخسائر
االئتمان المتوقعة ،وتسمح تلك الطريقة باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدى العمر بشأن كافة الذمم المدينة التجارية.
يتم تحديد معدالت المخصص على أساس عدد أيام التأخر في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعات العمالء لها أنماط خسائر مماثلة
(أي حسب المنطقة الجغرافية ونوع المنتج ونوع ودرجة تصنيف العميل والتغطية بخطابات االعتماد أو األشكال األخرى من ضمان
االئتمان) .تعكس عملية االحتساب النتائج المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية للنقود والمطلوبات والمعلومات المعقولة والمؤيدة
المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية عن األحداث السابقة والحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية .يتم شطب
الذمم المدينة التجارية عادة إذا كانت متأخرة السداد ألكثر من عامين وغير خاضعة إلجراءات التقاضي .يمثل الحد األقصى للتعرض
لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المال ية القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية المفصح عنها .ال تحتفظ الشركة
بأي ضمانات رهنية لقاء الذمم المدينة.
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شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
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المدينون التجاريون واآلخرون (تتمة)

فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية :انظر اإليضاح ( )5-29بشأن مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم المدينة التجارية ،والذي يوضح كيفية قيام الشركة
بإدارة وقياس جودة مخاطر االئتمان للذمم المدينة غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة.

معدل خسائر
االئتمان المتوقعة
إجمالي القيمة
الدفترية التقديرية
عند التعثر عن
السداد
خسائر االئتمان
المتوقعة

180-91
يو ًما

270-181
يو ًما

غير متأخرة
السداد
%0.67

90-0
يو ًما

%2.47

%3.47

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

%2.81

2020
450-361
360-271
يو ًما
يو ًما
%1.68

%0.41

540-451
يو ًما

630-541
يو ًما

720-631
يو ًما

أكثر من 720
يو ًما

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

%0.05

%0.05

%1.11

اإلجمالي

%0.18

لاير سعودي

81,845,506

25,930,880

8,547,684

6,479,483

15,996,872

17,722,940

293,611

1,146,676

3,591,924

7,427,464

168,983,040

544,638

640,261

296,875

182,374

269,310

72,882

147

12,756

1,796

13,218

2,034,257

630-541
يو ًما

720-631
يو ًما

أكثر من 720
يو ًما

2019
غير متأخرة
السداد
معدل خسائر االئتمان
المتوقعة

٪1.89

90-0
يو ًما
٪2.15

لاير سعودي

لاير سعودي

إجمالي القيمة
الدفترية التقديرية عند
81,925,140
التعثر عن السداد
خسائر االئتمان
1,549,572
المتوقعة

 180-91يو ًما
٪4.77

لاير سعودي

 270-181يو ًما  360-271يو ًما  450-361يو ًما
٪7.84

لاير سعودي

29,672,962

4,588,262

3,662,166

638,689

218,894

287,284

٪0.51

٪12.22

لاير سعودي

لاير سعودي

2,007,613 12,476,457
10,214

1,524,333
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540-451
يو ًما
٪2.12

لاير سعودي
2,575,813
54,689

٪11.24

لاير سعودي

٪1.93

لاير سعودي

2,615,392 1,438,703
161,656

50,578

اإلجمالي

٪0.28

لاير سعودي

لاير سعودي

10,776,315

151,738,823

30,392

4,526,301

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
-13

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

2020
لاير سعودي
─────────
81,048,747
3,469
─────────
81,052,216
═════════

أرصدة لدى البنوك
نقد في الصندوق

2019
لاير سعودي
─────────
17,057,460
1,585
─────────
17,059,045
═════════

قامت اإلدارة بإجراء مراجعة وف ًقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)9وبنا ًء على هذه المراجعة ،تعتقد اإلدارة بأنه ال
داعي إلثبات أي خسارة انخفاض جوهرية في القيمة الدفترية لشبه النقدية.
كما في  31ديسمبر  ،2020كان لدى الشركة مبلغ  159مليون لاير سعودي ( :2019ال شيء) من تسهيالت القروض غير
المسحوبة الملتزم بها.
-14

رأس المال

وفقًا لقرار المالك بتاريخ  23رجب 1441هـ (الموافق  18مارس  ،)2020قام المالك بزيادة رأسمال الشركة من 80,000,000
لاير سعودي إلى  250,000,000لاير سعودي من خالل تحويل مبلغ  170,000,000لاير سعودي من األرباح المبقاة
واالحتياطي النظامي وتحويل جزء من المبالغ المستحقة لحساب المالك إلى حساب الزيادة في رأس المال .تم االنتهاء من اإلجراءات
النظامية المتعلقة بزيادة رأس المال خالل يونيو عام .2020
وف ًقا التفاقيات المساهمين وقرار المالك بتاريخ  18رمضان 1441هـ (الموافق  11مايو  ،)2020قامت شركة مجموعة الخريف
بتحويل  3,500,000سهم و  1,250,000سهم بسعر  10لاير سعودي للسهم الواحد إلى المساهمين األفراد وشركة نماء الخريف،
على التوالي .إضافة إلى ذلك ،قرر المالك تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة (شركة شخص واحد) إلى
اعتبارا من بداية يونيو  ،2020كما تم االنتهاء من اإلجراءات
شركة مساهمة مقفلة .أصبحت الزيادة في رأس المال سارية المفعول
ً
النظامية لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة خالل يونيو .2020
يتكون رأس المال من  25,000,000سهم ،قيمة كل سهم  10لاير سعودي ( 31ديسمبر  80,000 :2019سهم قيمة ،كل سهم
 1,000لاير سعودي) .إن رأس المال موزع على النحو التالي:
2020

2019

─────────────

─────────────

عدد األسهم

شركة مجموعة الخريف
مساهمين أفراد
شركة نماء الخريف

─────────
20,250,000
3,500,000
1,250,000
─────────
25,000,000
═════════

رأس المال
لاير سعودي

─────────
202,500,000
35,000,000
12,500,000
─────────
250,000,000
═════════
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نسبة الملكية عدد األسهم

──────
%81
%14
%5
──────
%100
══════

رأس المال
لاير سعودي

نسبة الملكية

──────── ───────── ──────
٪100 80,000,000
80,000
──────── ───────── ──────
٪100 80,000,000
80,000
════════ ════════ ══════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
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توزيعات األرباح

في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ  14ذو القعدة 1441هـ (الموافق  5يوليو  ،)2020فوض المساهمون مجلس
اإلدارة بالموافقة على توزيعات أرباح مرحلية ربع ونصف سنوية.
بتاريخ  8ذو القعدة 1441هـ (الموافق  29يونيو  ،)2020أعلن مجلس اإلدارة واعتمد توزيعات أرباح نقدية مرحلية لفترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو  2020قدرها  50مليون لاير سعودي ( 2لاير سعودي للسهم) ،والتي تم إثباتها في هذه القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
بتاريخ  10صفر 1442هـ (الموافق  27سبتمبر  ،)2020أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية مرحلية لفترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر  2020قدرها  20مليون لاير سعودي ( 0.8لاير سعودي للسهم) ،والتي تم إثباتها في هذه القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
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ربح السهم

يتم احتساب ربح السهم األساسي العائد للمساهمين على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.
يتم احتساب ربح السهم المخفض وذلك بتعديل ربح السهم األساسي للمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي كان من
المفترض إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخفضة.

ربح السنة (لاير سعودي)
المتوسط المرجح لعدد األسهم المستخدم كمقام عند احتساب ربح السهم األساسي
والمخفض (إيضاح *)14

2020
─────────
113,952,516

2019
─────────
91,727,369

25,000,000

25,000,000

ربح السهم األساسي والمخفض من ربح السنة (لاير سعودي)

4.56

3.67

لم يكن هناك أي بنود تخفيض تؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم.
* تم تعديل المقام لغرض حساب ربح السهم األساسي والمخفض للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر  2019ليعكس
تأثير الرسملة وتجزئة السهم مما أدى إلى زيادة عدد األسهم دون أي مقابل إضافي كما لو أن زيادة رأس المال قد حدثت من بداية
الفترة السابقة دون تغيير مقابل في الموارد وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي (" )33ربح السهم".
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االحتياطي النظامي

طبقا ً للنظام األساسي للشركة ومتطلبات نظام الشركات ،يجب على الشركة تحويل  ٪10من دخل السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل
إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي  ٪30من رأس المال .إن هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع .خالل
السنة ،تمت زيادة رأسمال الشركة من  80.000.000لاير سعودي إلى  250.000.000لاير سعودي ،والتي تشمل التحويل من
األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي والتحويل الجزئي من المبالغ المستحقة لحساب المالك (إيضاح .)14
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شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
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 31ديسمبر 2020
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التزامات المنافع المحددة للموظفين

 1-18وصف عام
تم اإلفصاح عن الوصف العام لنوع التزام المنافع المحددة للموظفين والسياسة المحاسبية المتعلقة بإثبات األرباح والخسائر االكتوارية
في االيضاح ( )2-2حول القوائم المالية.
2020
لاير سعودي
─────────
6,527,388
812,498
─────────
7,339,886

صافي مصروف المنافع المدرج في الربح أو الخسارة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة العمولة
المدرج في الدخل الشامل اآلخر
مكاسب إعادة القياس:
مكاسب اكتوارية نتيجة:
 -االفتراضات المالية

()676,821
─────────
6,663,065
═════════

صافي مصروف المنافع

2019
لاير سعودي
─────────
5,562,228
1,152,798
─────────
6,715,026

()325,859
─────────
6,389,167
═════════

الحركة في احتياطي تقويم اكتواري:
في  1يناير
مكاسب خالل السنة
في  31ديسمبر

()598,711
676,821
─────────
78,110
═════════

()924,570
325,859
─────────
()598,711
═════════

2020
لاير سعودي
─────────
32,268,879
812,498
6,527,388
()1,362,353
()676,821
─────────
37,569,591
═════════

2019
لاير سعودي
─────────
27,742,894
1,152,798
5,562,228
()2,417,197
()325,859
554,015
─────────
32,268,879
═════════

 2-18التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة:

في  1يناير  -القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة
تكلفة العمولة
تكلفة الخدمة الحالية
منافع مدفوعة
مكاسب إعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر
مبالغ محولة إلى مبالغ مستحقة الدفع كمطلوبات متداولة
في  31ديسمبر  -القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة
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التزامات المنافع المحددة للموظفين (تتمة)

 3-18االفتراضات الرئيسية وتحاليل الحساسية الكمية
فيما يلي بيان االفتراضات الرئيسية المستخدمة عند تحديد التزامات المنافع المحددة المتعلقة بالشركة:
2020
─────────
%1.1
%1.1
%9
60

معدل الخصم
معدل الزيادة في الرواتب
معدل ترك العمل
متوسط الوفيات (العمر)

2019
─────────
٪2.5
٪2.2
٪9
60

 4-18تحليل الحساسية
إن التغيرات المحتملة بصورة معقولة ،بتاريخ إعداد القوائم المالية ،في أحد االفتراضات االكتوارية ذات العالقة ،مع بقاء كافة
االفتراضات األخرى ثابتة ،كان من المفترض أن تؤثر على التزام المنافع المحددة بالمبالغ المبينة أدناه:

معدل الخصم
الزيادة بواقع % 1
النقص بواقع ٪1

2020
لاير سعودي
─────────

2019
لاير سعودي
─────────

()2,829,089
3,274,992

()2,063,708
2,966,515

معدل الزيادة في الرواتب
الزيادة بواقع % 1
النقص بواقع ٪1

3,444,957
()3,030,128

2,966,515
()2,253,772

معدالت ترك العمل
الزيادة بواقع % 10
النقص بواقع % 10

()322,129
342,581

85,683
474,576

النقص في عمر الوفاة بواقع سنة
الزيادة في عمر الوفاة بواقع سنة

()7,020
7,046

271,802
278,113

تم تحديد تحاليل الحساسية أعاله وفقا ً لطريقة يتم بموجبها توقع األثر على التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في
االفتراضات األساسية التي تحدث في نهاية الفترة المالية .تعتمد تحاليل الحساسية على حدوث تغير في االفتراضات الهامة ،مع بقاء
كافة االفتراضات األخرى ثابتة ،وقد ال تكون مؤشرا ً على وجود تغير فعلي في التزام المنافع المحددة حيث أنه من غير المحتمل
أن تحدث التغيرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضها البعض.
فيما يلي بيان بالدفعات المتوقعة اللتزامات المنافع المحددة خالل السنوات المستقبلية:
2020
لاير سعودي
─────────
4,427,488
9,019,700
12,966,112
14,966,656
─────────
41,379,956
═════════

شهرا القادمة (الفترة المالية السنوية القادمة)
خالل الـ 12
ً
ما بين  2إلى  5سنوات
ما بين  5إلى  10سنوات
أكثر من  10سنوات
إجمالي الدفعات المتوقعة
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2019
لاير سعودي
─────────
3,909,979
7,757,434
13,312,920
15,302,247
─────────
40,282,580
═════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
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القروض ألجل

تاريخ االستحقاق
2022 – 2021

قروض تجارية
ناقصاً :جزء متداول
جزء غير متداول

2019
لاير سعودي

2020
لاير سعودي
101,428,571
()59,285,714
42,142,857

-

حصلت الشركة على تسهيالت قروض مرابحة من بنوك تجارية بإجمالي بلغت قيمتها اإلجمالية  101مليون لاير سعودي (31
ديسمبر  :2019ال شيء) .تستحق هذه التسهيالت السداد اعتبارا ً من  2021حتى  .2022يستحق هذا القرض السداد على أقساط
ربع سنوية قدرها  14مليون لاير سعودي وتحمل عمولة بمعدالت مختلفة وفقًا التفاقيات القروض السارية .تحمل هذه التسهيالت
هامش ربح وفقا ً لألسعار السائدة في السوق ،والتي يتم تحديدها عادة على أساس سعر الفائدة بين البنوك السعودية ("سايبور") وهي
مضمونة بضمانات شخصية من المساهمين وإقرار بالتنازل عن عائدات العقد.
2020
لاير سعودي
─────────
141,964,285
()40,535,714
─────────
101,428,571
═════════

فيما يلي بيان الحركة في القروض:
الرصيد في  1يناير
قروض تم الحصول عليها خالل السنة
مدفوع خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر
- 20

2019
لاير سعودي
─────────
40,000,000
()40,000,000
─────────
═════════

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها

تمثل الجهات ذات العالقة الشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو
السيطرة المشتركة أو التي يمارس عليها تأثيرا هاما من قبل هذه الجهات .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من
قبل إدارة الشركة.

قيمة المعامالت
اسم الشركة

العالقة

شركة مجموعة
الخريف

الشركة األم

2020
لاير سعودي

طبيعة المعاملة

350,554,596
تمويل
1,061,735
إيرادات تمويل
()716,365
مصروف تمويل
إيرادات تمويل ،صافي (إيضاح 345,370 )26
600,300
تكلفة خدمة مشتركة (إيضاح )25
288,000
إيجار أراضي
34,126,995
زيادة في رأس المال
20,000,000
توزيعات أرباح مدفوعة
سداد توزيعات أرباح مستحقة من خالل 50,000,000
حساب جاري
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2019
لاير سعودي
158,346,744
1,219,971
()381,488
838,483
480,600
288,000
-

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)

قيمة المعامالت
اسم الشركة

العالقة

شركة الخريف التجارية

جهة منتسبة

─────────
─────────
أبناء عبدهللا إبراهيم الخريف الشركة األم النهائية

─────────

2020
لاير سعودي
─────────

2019
لاير سعودي
─────────

إيجار أراضي
مشتريات
مبيعات (إيضاح )22
استحواذ على قسم (إيضاح )5

120,000
3,450,371
146,730
-

120,000
1,937,156
169,380
11,132,731

طبيعة المعاملة

شركة الخريف لحلول
الطباعة

جهة منتسبة

مشتريات

130,353

232,640

شركة الخريف للبترول

جهة منتسبة

شركة صناعات الخريف

جهة منتسبة

مشتريات
مبيعات (إيضاح )22
مبيعات (إيضاح )22

376,238
9,900
6,600

381,110
18,590
-

شركة المركز السعودي
لقطع الغيار
كاسترول
مجلس اإلدارة

جهة منتسبة

مشتريات

216,319

جهة منتسبة
-

مشتريات
مكافآت

97,949
630,000

منافع قصيرة األجل
منافع ما بعد التوظيف

3,062,089
352,446

كبار موظفي اإلدارة*
-

1,967,600
142,685

يتم إجراء معامالت البيع والشراء من وإلى الجهات ذات العالقة وفقا ً لشروط التعامل العادية .إن األرصدة القائمة في نهاية السنة
بدون ضمانات .لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات العالقة.
اعتبارا
يتم إيداع األموال الزائدة عن حاجة الشركة لدى الشركة األم ،التي تقوم أيضًا بتقديم األموال للعمليات اليومية للشركة .لكن
ً
من  17يوليو  ،2020تقوم الشركة باالحتفاظ باألموال الزائدة في حساباتها البنكية.
تحمل المبالغ المستحقة إلى الشركة األم ،كما هو مبين في الجدول أدناه ،عمولة وفقًا لمتوسط معدالت العمولة السائدة بين البنوك،
وتستحق السداد من قبل الشركة عند الطلب من الشركة األم ،بينما المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة األخرى بدون عمولة
وتستحق السداد عند الطلب من الجهات المقرضة.
* يشمل كبار موظفي اإل دارة بالشركة موظفي اإلدارة العليا الذين لديهم السلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة
الشركة .تمثل المبالغ المفصح عنها المبالغ التي تم إثباتها كمصاريف خالل الفترة المالية والمتعلقة بكبار موظفي اإلدارة.
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شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)

فيما يلي تحليالً للمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة:
2020
لاير سعودي
─────────
12,796,081
133,070
19,078
─────────
12,948,229
═════════

شركة مجموعة الخريف (الشركة األم)
شركة الخريف التجارية
كاسترول
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الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى
2020
لاير سعودي
─────────
53,169,009
24,350,532
13,943,462
2,023,092
865,987
540,635
9,247
674,128
─────────
95,576,092
═════════

دائنون تجاريون*
مصاريف مستحقة الدفع**
دفعات مقدمة من العمالء
مخصص عقود متوقع خسارتها (انظر اإليضاح "أ" أدناه)
مخصص غرامات (انظر اإليضاح "ب" أدناه)
أعباء تمويل مستحقة
ضريبة استقطاع مستحقة
مطلوبات أخرى

*
**

2019
لاير سعودي
─────────
55,729,085
─────────
55,729,085
═════════

2019
لاير سعودي
─────────
58,442,389
18,240,943
16,249,276
4,010,000
952,181
204,624
59,697
350,721
─────────
98,509,831
═════════

شهرا.
الذمم الدائنة التجارية غير مرتبطة بعمولة وتسدد عادةً خالل 12
ً
المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى غير مرتبطة بعمولة ومتوسط فترة استحقاقها ستة أشهر.
أ) يتم تجنيب مخصص للعقود المتوقع خسارتها والتي بموجبها تزيد التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بااللتزامات محل
العقد عن المنافع االقتصادية التي يتوقع استالمها بموجب العقد .فيما يلي بيان الحركة خالل السنة:
2020
لاير سعودي
─────────
4,010,000
1,600,000
()3,586,908
─────────
2,023,092
═════════

في  1يناير
المحمل خالل السنة
مستخدم خالل السنة (إيضاح )23
في  31ديسمبر
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2019
لاير سعودي
─────────
2,188,731
4,010,000
()2,188,731
─────────
4,010,000
═════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
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الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى (تتمة)
ب) تم تجنيب مخصص غرامات بشأن التكاليف غير الهامة المتوقعة التي تتكبدها اإلدارة عند تنفيذ األعمال المتعاقد عليها
وكذلك بعض المخصصات لقاء المطالبات المقدمة من العمالء.
2020
لاير سعودي
─────────
952,181
193,250
()279,444
─────────
865,987
═════════

في  1يناير
المحمل خالل السنة
مستخدم خالل السنة (إيضاح )23
محول إلى الذمم الدائنة
في  31ديسمبر

2019
لاير سعودي
─────────
3,155,292
369,026
()2,498,037
()74,100
─────────
952,181
═════════

تتعلق الغرامات بشكل أساسي بالمتطلبات التعاقدية اإلضافية والظروف الجوفية غير المتوقعة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمرافق
الحالية ،وقد يفرضها العميل أو العديد من الجهات البلدية أو الحكومية نتيجة للعمل الذي يتم في منطقة مرور عامة ومزدحمة استجابةً
لطلبات الصيانة العاجلة التي تتطلب التعبئة الفورية للحفاظ على الخدمة األساسية والسالمة العامة .ال يمكن التنبؤ بالغرامات بسبب
التكرار المتغير والطبيعة غير المتوقعة لمثل هذه األحداث.
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اإليرادات

 1-22معلومات عن اإليرادات المفصلة
فيما يلي أدناه تفصيل إيرادات الشركة:
2020
لاير سعودي
─────────

2019
لاير سعودي
─────────

أنواع الخدمات
مياه (انظر اإليضاح "أ" أدناه)
مياه الصرف الصحي (انظر اإليضاح "ب" أدناه)
حلول المياه المتكاملة (انظر اإليضاح "ج" أدناه)

254,067,013
178,094,753
88,671,663
─────────
520,833,429
═════════

215,732,217
131,431,437
76,064,812
─────────
423,228,466
═════════

2020
لاير سعودي
─────────

2019
لاير سعودي
─────────

أ) فئات الخدمات (المياه)
166,700,154
87,366,859
─────────
254,067,013
═════════

سحب ومعالجة مياه
شبكات مياه
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139,155,844
76,576,373
─────────
215,732,217
═════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
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اإليرادات (تتمة)

 1-22معلومات عن اإليرادات المفصلة (تتمة)
2020
لاير سعودي
─────────

2019
لاير سعودي
─────────

ب) فئات الخدمات (مياه الصرف الصحي)
شبكات مياه الصرف الصحي
معالجة مياه الصرف

105,917,448
72,177,305
─────────
178,094,753
═════════

77,552,366
53,879,071
─────────
131,431,437
═════════

2020
لاير سعودي
─────────

2019
لاير سعودي
─────────

51,112,400
26,772,946
10,786,317
─────────
88,671,663
═════════

30,672,367
34,659,595
10,732,850
─────────
76,064,812
═════════

ج) فئات الخدمات (حلول مياه الصرف الصحي المتكاملة)
إدارة شبكة مياه الصرف بالمدينة
شبكة مياه السيول ومحطات الرفع
خدمات إدارة المياه

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

توقيت إثبات اإليرادات
2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي
───────── ─────────
423,228,466 520,833,429
═════════ ═════════

إيرادات تم إثباتها على مدى الزمن
اإليرادات حسب نوع العمالء:

المياه
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020لاير سعودي
إيرادات
حكومي
عمالء القطاع الخاص
جهات ذات عالقة (إيضاح )20

─────────
245,571,320
8,495,693
──────────
254,067,013
════════

مياه الصرف
لاير سعودي
─────────
176,155,404
1,939,349
──────────
178,094,753
════════
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حلول المياه
المتكاملة
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

───────── ────────
494,085,425 72,358,701
26,584,774 16,149,732
163,230
163,230
────────── ─────────
520,833,429 88,671,663
════════ ════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
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اإليرادات (تتمة)

 1-22معلومات عن اإليرادات المفصلة (تتمة)
اإليرادات حسب نوع العمالء( :تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
إيرادات
حكومي
عمالء القطاع الخاص
جهات ذات عالقة (إيضاح )20

المياه:
لاير سعودي

مياه الصرف
لاير سعودي

حلول المياه
المتكاملة
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

───────── ───────── ───────── ─────────
392,303,964
65,948,557 128,680,447 197,674,960
30,736,532
9,928,285
2,750,990
18,057,257
187,970
187,970
───────── ───────── ───────── ─────────
423,228,466
76,064,812 131,431,437 215,732,217
════════ ════════ ════════ ════════

بلغت اإليرادات من اثنين من العمالء الرئيسيين  456,824,707لاير سعودي ( 354,134,497 :2019لاير سعودي) والتي
نتجت عن اإليرادات المحققة من خالل تقديم الخدمات.
 2-22أرصدة العقود
2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي
────────── ──────────
144,038,290
158,322,053
مدينون تجاريون (إيضاح )12
112,716,201
147,841,757
موجودات عقود (إيضاح )11
()16,249,276
()13,943,462
دفعات مقدمة من العمالء (إيضاح )21
────────── ──────────
240,505,215
292,220,348
══════════ ═════════
 3-22التزامات األداء
انظر اإليضاح ( )2-2لالطالع على سياسة إثبات اإليرادات الخاصة بالشركة.
فيما يلي بيان سعر المعاملة الموزع على التزامات األداء المتبقية (غير المستوفاة أو غير المستوفاة جزئياً) كما في  31سبتمبر:
2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي
──────────
──────────
1,598,063,316 2,057,970,641
قيمة العقد*
()688,731,100
()951,735,439
صا :فواتير قبلها العميل
ناق ً
──────────
──────────
909,332,216 1,106,235,202
التزامات األداء المتبقية
═════════
══════════
* تشتمل قيمة العقد البالغة  2,057,970,641لاير سعودي على مبلغ  219,900,897لاير سعودي تتعلق بالمشاريع المنفذة
بعد نهاية السنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
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شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
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تكلفة اإليرادات
2020
لاير سعودي
─────────
202,164,517
86,638,400
32,657,981
16,964,074
13,278,331
7,543,456
5,135,243
4,479,825
3,478,376
1,715,225
()3,586,908
()279,444
()327,342
7,724,341
─────────
377,586,075
═════════

رواتب وأجور
مواد مستهلكة
إصالح وصيانة
استهالك وإطفاء (إيضاح  7و)8
منافع عامة
إيجار
أتعاب مهنية
تأمين
غرامات (انظر اإليضاح أدناه)
سفر
مخصص مستخدم لعقود متوقع خسارتها (إيضاح )21
مخصص مستخدم للغرامات (إيضاح )21
عكس قيد مخصص بضاعة بصافي القيمة البيعية (إيضاح )9
أخرى
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2019
لاير سعودي
─────────
148,029,525
76,963,517
29,114,258
13,921,035
12,306,891
7,194,956
4,463,156
3,907,404
2,223,021
2,177,742
()2,188,731
()2,129,011
8,090,240
─────────
304,074,003
═════════

مصاريف البيع والتوزيع
2020
لاير سعودي
─────────
1,417,964
284,449
181,780
()11,405
─────────
1,872,788
═════════

أتعاب مناقصات
مصروف تطوير أعمال
مصروف دعاية وإعالن
أخرى
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2019
لاير سعودي
─────────
898,250
335,837
192,162
20,160
─────────
1,446,409
═════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
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المصاريف اإلدارية

رواتب وما في حكمها
أتعاب مهنية
استهالك وإطفاء (إيضاح  7و)8
رسوم بنكية
مكافأة عضو مجلس إدارة (إيضاح )20
تكلفة خدمة مشتركة (إيضاح )20
مصروف إيجار
مصروف بريد وهاتف وتلكس
رسوم اشتراكات
مصروف إصالح وصيانة
مصروف منافع عامة
مصروف تأمين
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن موجودات العقود (إيضاح )11
عكس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية وأخرى
(إيضاح )12
أخرى

-26

2020
لاير سعودي
─────────
19,321,995
1,954,601
1,077,070
704,986
630,000
600,300
555,476
510,230
476,871
201,487
90,663
88,555
504,839

2019
لاير سعودي
─────────
16,697,019
1,613,807
805,010
1,574,617
480,600
595,032
459,554
385,305
221,854
113,151
66,778
-

()2,492,044
339,983
─────────
24,565,012
═════════

526,104
─────────
23,538,831
═════════

تكلفة التمويل ،صافي

تكاليف تمويل من قروض بنكية
إيرادات تمويل من الشركة األم (انظر اإليضاح  20واإليضاح أدناه)
تكاليف تمويل من عقود إيجار

2020
لاير سعودي
──────────
3,599,111
()345,370
174,263
──────────
3,428,004
══════════

2019
لاير سعودي
──────────
7,128,280
()838,483
85,288
──────────
6,375,085
═════════

اعتبارا
يتم إيداع األموال الزائدة عن حاجة الشركة لدى الشركة األم ،التي تقوم أيضًا بتقديم األموال للعمليات اليومية للشركة .لكن
ً
من  17يوليو  ،2020تقوم الشركة باالحتفاظ باألموال الزائدة في حساباتها البنكية.
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اإليرادات األخرى
2020
لاير سعودي
──────────
433,171
111,147
26,648
──────────
570,966
══════════

حوافز من الحكومة (انظر اإليضاح أدناه)
(مكاسب) خسائر بيع ممتلكات ومعدات
مكاسب (خسائر) تحويل عمالت أجنبية ،صافي
أخرى

يمثل هذا المبلغ الحوافز التي استلمتها الشركة من الحكومة للحفاظ على الحصص الالزمة للسعودة.
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2019
لاير سعودي
──────────
4,389,063
()442,491
()64,181
50,840
──────────
3,933,231
═════════

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
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(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
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الزكاة

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020بلغت حصة الشركة من الزكاة المحملة ال شيء ( 31ديسمبر  :2019ال شيء).
يتم احتساب الزكاة ويجنب مخصص لها من قبل شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخريف ("الشركة األم النهائية") على أساس موحد،
بما في ذلك الشركات التابعة لها وفقا ً لألنظمة المالية في المملكة العربية السعودية .يتم إظهار المخصص في القوائم المالية الموحدة
للشركة األم النهائية .يتم إعداد اإلقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى الشركة األم النهائية .تعهدت الشركة لهيئة السوق
المالية بأن أي مصاريف متعلقة بالزكاة سوف تتحملها الشركة األم ،وبالتالي لم يتم احتساب أي مصاريف زكاة.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية

تتكون المطلوبات الرئيسية الخاصة بالشركة من القروض والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة والذمم الدائنة التجارية
واألخرى .يتمثل الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات الشركة وتقديم الضمانات الالزمة لدعم عملياتها.
تشتمل الموجودات المالية الرئيسية الخاصة بالشركة على الذمم المدينة التجارية واألخرى والنقدية وشبه النقدية واألرصدة لدى
البنوك والنقد في الصندوق والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة التي تنشأ مباشرة عن عملياتها.
إن أنشطة الشركة تعرضها لمخاطر مالية متنوعة تتمثل في مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمولة ومخاطر العمالت األجنبية
ومخاطر السعر) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .يركز برنامج إدارة المخاطر الكلي للشركة على إدارة السيولة بصورة قوية
ومراقبة متغيرات السوق المختلفة ذات العالقة ،والعمل بشكل ثابت على التقليل من اآلثار الضارة المحتملة على األداء المالي
للشركة.

 1-29مخاطر أسعار السوق
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار
السائدة في السوق .تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر :مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار
األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر أسعار السلع .تشتمل األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق على القروض.

 2-29مخاطر أسعار العموالت
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن التعرض للمخاطر المتنوعة المصاحبة ألثر التقلبات في أسعار العموالت السائدة
في السوق على قائمة المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة .تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار العموالت الخاصة بها من خالل
المراقبة بانتظام لمعدالت العمولة لألدوات المالية المرتبطة بعمولة.

 3-29مخاطر العمالت األجنبية
تمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي .يتم
إجراء معامالت الشركة بشكل رئيسي باللاير السعودي.

 4-29مخاطر السعر
تمثل مخاطر السعر المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار
السائدة في السوق (باستثناء تلك الناتجة عن مخاطر أسعار العموالت الخاصة أو مخاطر العمالت) سواء كانت تلك التغيرات ناتجة
عن عوامل خاصة بأدوات مالية فردية أو الجهة المصدرة لها أو عوامل تؤثر على كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة في
السوق .ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مالية تخضع لمخاطر األسعار األخرى.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)

 5-29مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
يبين الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:
2020
لاير سعودي
─────────
81,048,747
158,322,053
10,660,987
─────────
250,031,787
════════

أرصدة لدى البنوك
مدينون تجاريون
موجودات مالية أخرى

2019
لاير سعودي
─────────
17,057,460
144,038,290
7,700,533
─────────
168,796,283
════════

األرصدة لدى البنوك
تعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنوك محدودة حيث يتم االحتفاظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.

المدينون التجاريون
إن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية يتأثر بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل .إن العمالء
الرئيسيين للشركة هم جهات حكومية .تعتقد الشركة أن مخاطر االئتمان المتعلقة بهذه الذمم المدينة منخفضة للغاية حيث إنها تتعلق
بالحكومة السعودية.
تم في اإليضاح  12بيان المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية الخاصة بالشركة باستخدام
مصفوفة المخصصات.

الموجودات المالية األخرى
تتضمن الموجودات المالية األخرى محتجزات مدينة ،وال توجد هناك مخاطر ائتمانية متعلقة بسلف الموظفين .تعتقد اإلدارة بأن
مخاطر االئتمان المصاحبة لهذه األدوات المالية األخرى غير جوهرية وتتوقع الشركة استرداد كافة هذه المبالغ بالكامل بالقيمة
الدفترية المسجلة لها.

تركز مخاطر االئتمان
فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه أعاله بشأن الذمم المدينة التجارية ،لم تحدد اإلدارة أي تركزات هامة لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد
القوائم المالية.

 6-29مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة األدوات المالية .تنشأ مخاطر
السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له .وتتم إدارة مخاطر السيولة من خالل مراقبة
توفر األموال الكافية بصورة منتظمة عن طريق التسهيالت االئتمانية المتعهد بها للوفاء بالتعهدات المستقبلية.
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 6-29مخاطر السيولة (تتمة)
يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومة:

 31ديسمبر 2020
دائنون تجاريون
التزامات إيجار
قروض ألجل*

 0إلى  6أشهر
لاير سعودي
39,884,032
319,000
30,976,669
71,179,701

شهرا
 6إلى ً 12-
لاير سعودي
13,284,977
458,879
30,556,429
44,300,285

 5-1سنوات
لاير سعودي
2,024,880
42,753,346
44,778,226

أكثر من  5سنوات
لاير سعودي
3,012,000
3,012,000

اإلجمالي
53,169,009
5,814,759
104,286,444
163,270,212

 31ديسمبر 2019
دائنون تجاريون*
التزامات إيجار

38,480,848
204,000
38,684,848

1,790,000
1,790,000

19,961,541
204,000
20,165,541

3,370,000
3,370,000

58,442,389
5,568,000
64,010,389

* ألغراض اإلفصاح أعاله ،تم إدراج رسوم التمويل المستحقة ضمن القروض ألجل.
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القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين
متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:
• في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
• في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.
إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة.
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات
وبافتراض أن المتعاملين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
ـادلة لألدوات المـاليـة األخرى من قبـل اإلدارة بـأنهـا تقـارب القيمـة الـدفتريـة نظرا ً إلعـادة تســـــعيرهـا المتكرر و /أو
تم تحـديـد القيمـة الع ـ
طبيعتها قصيرة األجل.

48

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
(شركة ذات مسؤولية محدودة سابقًا)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
-31

إدارة رأس المال

لغرض إدارة رأس المال الخاص بالشركة ،يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر وكافة احتياطيات حقوق الملكية األخرى
المتعلقة بالمساهمين.
ويتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالشركة في زيادة العائد لحقوق الملكية .تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال
الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية .وللحفاظ على هيكل
رأس المال أو تعديله ،يجوز للشركة تعديل توزيعات األرباح إلى حقوق الملكية أو إعادة رأس المال إلى حقوق الملكية أو إصدار
أسهم جديدة.
تقوم الشركة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي ،والتي تمثل صافي الدين مقسوما ً على إجمالي رأس المال زائدا ً صافي
الدين.
تدرج الشركة ضمن صافي الدين القروض المرتبطة بعمولة والذمم الدائنة التجارية واألخرى ناقصا ً النقدية والودائع قصيرة األجل،
باستثناء العمليات المتوقفة.
2020
لاير سعودي
─────────
101,428,571
95,576,092
()81,052,216
─────────
115,952,447

98,509,831
()17,059,045
─────────
81,450,786

رأس المال وصافي الدين

294,030,626
─────────
409,983,073

215,274,294
─────────
296,725,080

نسبة الرفع المالي ()%

%28

٪27

قروض ألجل
دائنون تجاريون وآخرون
ناقصاً :نقد في الصندوق ونقد لدى البنوك
صافي الدين
حقوق الملكية
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2019
لاير سعودي
─────────

االلتزامات المحتملة

لدى الشركة االلتزامات المحتملة التالية كما في  31ديسمبر:
2020
لاير سعودي
─────────
239,429,482
16,940,490
─────────
256,369,972
═══════════

خطابات ضمان
خطابات ائتمان

2019
لاير سعودي
────────

226,442,422
12,284,044
────────
238,726,466
═════════

من إجمالي االلتزامات المحتملة ،تم تقديم خطاب ضمان بمبلغ  190,181,403لاير سعودي وخطاب اعتماد بمبلغ 16,940,490
لاير سعودي من قبل البنوك التي تتعامل مع شركة أبناء عبد هللا إبراهيم الخريف (الشركة األم النهائية) نيابة عن الشركة.
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األحداث الهامة

تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا (كويد )19-ألول مرة في نهاية ديسمبر  ،2019وبعد ذلك تم اإلعالن عنه في مارس
 2020من قبل منظمة الصحة العالمية كجائحة .ال يزال فيروس كورونا ينتشر في جميع المناطق تقريبًا حول العالم بما في ذلك
المملكة العربية السعودية ،مما أدى إلى قيود على السفر وحظر التجول في المدن ،مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادية وإغالق
العديد من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي.
إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال الشركة وعملياتها ونتائجها المالية غير مؤكد ويتوقف على العديد من العوامل
والتطورات المستقبلية ،والتي قد ال تتمكن الشركة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية .تشمل هذه العوامل معدل انتقال
الفيروس ،ومدة التفشي ،واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء ،وتأثير تلك اإلجراءات
على النشاط االقتصادي ،وأثر ذلك على األعمال الخاصة بالعمالء والشركاء في الشركة وغيرها من العوامل.
كبيرا بتفشي
تأثرا
ً
وحتى اآلن وكما بتاريخ إعداد القوائم المالية للفترة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020لم تتأثر عمليات الشركة ً
كوفيد .19-وسوف تستمر إدارة الشركة في تقييم طبيعة ومدى تأثير كوفيد  19على أعمالها ونتائجها المالية.
األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية
-34
بعد السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020قامت الشركة بإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية ("تداول") بتاريخ  17رجب
1442هـ (الموافق  1مارس .)2021
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أرقام المقارنة

أعيد ترتيب وتبويب بعض أرقام المقارنة ،حيثما كان ذلك ضروريًا ،وذلك ألغراض المقارنة والعرض بصورة أفضل.
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اعتماد القوائم المالية

تمت الموافقة على هذه القوائم المالية واعتماد إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  19رجب 1442هـ (الموافق  3مارس
.)2021
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