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رسالة الرئيس التنفيذي 
يشرفني أن أخاطبكم بعد النجاح التاريخي لعملية الطرح العام األولي ألسهم الشركة الذي توجناه بإدراجها ألول مرة في السوق 
(١٠٫٩ مليار دوالر  ريال سعودي  بمبلغ ٤٠٫٩ مليار  باور  أكوا  أكتوبر ٢٠٢١، وقدرت قيمة  بتاريخ ١١  (تداول)  السعودية  المالية 
الذي عرضنا من خالله ٨١٫٢ مليون سهم للجمهور تمثل نسبة ١١٫١٪ من رأسمال الشركة، وتمت  العام،  الطرح  أمريكي) وقت 
تغطيتها ٢٥٠ مرة من إجمالي األسهم المطروحة (بما في ذلك ٢٠ مرة من قبل المستثمرين األفراد من السعوديين)، وبلغت 
متحصالت الطرح ٤٫٥ مليار ريال سعودي (١٫٢ مليار دوالر أمريكي). وحتى تاريخ هذا التقرير، بلغ إجمالي عدد األسهم القائمة 

للشركة ٧٣١,٠٩٩,٧٢٩ سهما، تم طرح نسبة ١٥ بالمائة منها للعموم.

إن هذا المستوى من النجاح الكبير ليس بغريب علينا، فقد واصلت أكوا باور منذ تأسيسها قبل ١٧ عاما إظهار قدرتها على تحقيق 
أيضا،  التقنية  التي نعمل بها وفي مجال  الجغرافية  المناطق  المياه في  الطاقة وتحلية  توليد  نتائج واختراقات الفتة في قطاع 
وبقيت أكوا باور قائدة لقطاع التحول في مجال الطاقة في العقد الماضي، من خالل استمرارها في تقديم تعريفات تنافسية 

للطاقة المتجددة في العديد من الدول.
 

ونحن نفخر اآلن بأن أكوا باور ترفع الراية السعودية لتحقيق طموح المملكة بمستقبل نظيف من خالل إناطة المسؤولية بها لتطوير 
٧٠ في المائة مما تستهدفه المملكة من الطاقة المتجددة، كما نفخر بأن أكوا باور شريك في أكبر منشأة إلنتاج الهيدروجين 
البلدان جهودها في سعيها نحو تنويع مصادر الطاقة  الكربون، وتشارك  الخالية من  العالم ومدينة نيوم العمالقة  األخضر في 

وتفضيل الحصول على الطاقة والمياه النظيفة من مصادر الطاقة المتجددة. 

إن ثقة اكفة مساهمينا في قدرتنا على أن نكون قوة تعمل لصالح الناس والكوكب تشلك أكبر دافع وملهم لنا في أعمالنا، ألننا 
يتوجب علينا االستمرار في  بالنسبة لمستقبلنا، حيث  الثقة وما يعنيه لك ذلك  إلى مستوى هذه  االرتقاء  جميعا ندرك مسؤولية 
تحقيق رسالتنا المتمثلة في إيصال الكهرباء والمياه المحالة بشلك موثوق ومسؤول ومربح وتلكفة منخفضة لمئات الماليين من 

الناس، وأيضا تعزيز االستثمار والعائد النقدي ألكثر من ١٫٣ مليون شخص أولونا ثقتهم.

وهذا يتطلب منا أكثر من أي وقت مضى، إظهار نزاهة صارمة، والحفاظ على مستويات عالية من الشفافية، والمساءلة بما يؤدي 
إلى تحقيق نتائج متميزة باستمرار. إال أن هذه األهداف لن تشلك عائقا أمام جهودنا في العمل اإلبداعي، وريادة األعمال وااللتزام 

في صناعة عالم مختلف، وسنمضي قدما في االرتقاء بمستوى السالمة في الشركة وخدمة الناس وأدائنا أيضا.

بادي بادماناثان 
الرئيس التنفيذي 
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أبرز األعمال والعمليات 
المياه في ١٣ دولة وتقدر  الطاقة و/أو تحلية  المجموعة من ٦٥ مشروعا إلنتاج  كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، تكونت محفظة 
تلكفتها اإلجمالية بمبلغ ٢٥١٫٨ مليار ريال سعودي (٦٧٫١ مليار دوالر أمريكي). وتتضمن هذه المشاريع على سبيل المثال ال الحصر 

ما يلي:

٣٩ مشروعا قيد التشغيل بتلكفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٠٠٫٣ مليار ريال سعودي (٢٦٫٧ مليار دوالر). 

١٣ مشروعا قيد اإلنشاء وتقدر تلكفتها اإلجمالية المتكبدة منها والمستقبلية بمبلغ ٥٩٫١ مليار ريال سعودي (١٥٫٧ مليار 
دوالر). 

على  وقعت  أو  المفضل،  العطاء  مقدم  وضع  فيها  المجموعة  منحت  (إما  التطوير  من  متقدمة  مرحلة  في  مشروعا   ١٣
كبيرة،  مالية  موارد  بتوفير  التزمت  بشأنها  التفاوض  تم  التي  الصفقات  لبعض  بالنسبة  أو  األجل،  طويلة  اإلنتاج  شراء  اتفاقية 
وتعمل على تحقيق اإلغالق المالي) وتقدر تلكفتها اإلجمالية المتكبدة منها والمستقبلية بمبلغ ٩٢٫٤ مليار ريال سعودي 

(٢٤٫٦ مليار دوالر).

واعتبارا من نفس التاريخ، تكونت محفظة المجموعة من المشاريع قيد اإلنشاء أو في مرحلة متقدمة من التطوير من حوالي ٤٢٫٧ 
جيجا واط من إجمالي الطاقة الكهربائية المتولدة و٦٫٤ مليون متر مكعب يوميا من الطاقة االنتاجية لتحلية المياه.

تضمنت التطورات الرئيسية في محفظة المجموعة خالل الربع الثالث المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ما يلي:

حققت شركة سدير للطاقة الشمسية (مشروع طاقة كهروضوئية مستقل) في المملكة العربية السعودية والتي تبلغ 
طاقتها اإلنتاجية ١٥٠٠ ميجاوات إغالقا ماليا في ٢٩ يوليو ٢٠٢١ وتم االرتقاء بحالتها إلى مشاريع قيد اإلنشاء من مشاريع 
في مرحلة التطوير المتقدم. ويعتبر مشروع سدير، الذي يقع في مدينة سدير الصناعية في المملكة العربية السعودية، 
أول المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع لصندوق االستثمارات العامة، وسيساهم المشروع 
بنسبة ٧٠ بالمائة من الطاقة المتجددة التي تضمنتها الخطة المنصوص عليها في رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠. 
المحطات  أكبر  من  واحدا  أمريكي)  دوالر  مليون   ٩٠٥) سعودي  ريال  مليار   ٣٫٥٦ قيمته  تبلغ  الذي  المشروع  ويعتبر 
الكهروضوئية التي تم التعاقد عليها على مستوى العالم، كما أنه األكبر في المملكة العربية السعودية. وسوف تستخدم 

المحطة وحدات ثنائية الوجه وتقنية تتبع، ومن المتوقع أن تولد طاقة تغطي حاجة ١٨٥,٠٠٠ منزل.

المتحدة  العربية  اإلمارات  الشمسية في دبي،  للطاقة  آل مكتوم  راشد  بن  لمجمع محمد  الخامسة  المرحلة  حقق مشروع 
والذي تبلغ طاقته اإلنتاجية ٥٠٠٠ ميجاوات – المرحلة أ، تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع، في وقت قياسي أقل من اثني 

عشر شهرا (٣٠٠ ميجاوات من القدرة اإلجمالية البالغة ٩٠٠ ميجاوات) وذلك اعتبارا من ٢٤ يوليو ٢٠٢١. 

بتاريخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١؛ وقع مجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة المركبة، الذي يعتبر مشروعا مشتراك يضم شركة 
أرامكو السعودية للطاقة (سابكو)، وإير برودكتس، وأكوا باور وإير برودكتس قدره، اتفاقيات االستحواذ على األصول وتمويل 
المشاريع لمجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة بتقنية دورة التغويز المركبة المتاكملة، ووحدة فصل الهواء وبعض المرافق 
المتربطة به التابعة ألرامكو والذي يقع في مدينة جازان االقتصادية وذلك بقيمة ١٢ مليار دوالر أمريكي. وسيزود المجمع 
مصفاة جازان التابعة ألرامكو بالطاقة والبخار والهيدروجين وغيرها من االحتياجات، وذلك بموجب عقد لمدة ٢٥ سنة. وحيث 
أن أكوا باور تستحوذ على نسبة ٢٥ بالمائة من أسهم المشروع، فإن مجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة يعتبر أهم اتفاقية 
من نوعها في تاريخ أكوا باور، ومن المتوقع أن يكون له إسهام كبير في النتائج المالية للمجموعة في وقت مبكر من عام 

٢٠٢٢ شريطة استكمال عملية نقل األصول وفقا للجدول الزمني المحدد.

العربية  المملكة  للمياه والكهرباء في  الشقيق  بالمائة في شركة  البالغة ٣٢  الفعلية  بيع حصتها  باور على  أكوا  وافقت 
السعودية والتي تعمل بالنفط وتبلغ طاقتها اإلنتاجية ٨٥٠ ميجاوات من الكهرباء و٢١٢,٠٠٠ متر مكعب/يوم من المياه 
المحالة. ويقع مقر الجهة المشترية في المملكة العربية السعودية، وتتضمن االتفاقية بيع حصة ٣٢ في المائة المنصوص 
عليها في عقد التشغيل والصيانة الخاص بالشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة (نوماك)، وهي شركة تابعة مملوكة 
بالاكمل لشركة أكوا باور. وتعتبر عملية البيع جزءا من استراتيجية أكوا باور إلعادة تدوير رأس المال، وهدفها المتمثل في 
خفض كثافة انبعاثات الغازات الناتجة عن االحتباس الحراري تدريجيا، وصوال في نهاية المطاف إلى انبعاثات كربونية صفرية 

بحلول عام ٢٠٥٠.

تم في مصر إضافة  مشروع مستقل إلنتاج الطاقة من الرياح بقدرة إنتاجية ١١٠٠ ميجاوات إلى المشاريع في مرحلة التطوير 
المتقدم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على توقيع خطة شراء الطاقة.
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أبرز األعمال والعمليات 
المياه في ١٣ دولة وتقدر  الطاقة و/أو تحلية  المجموعة من ٦٥ مشروعا إلنتاج  كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، تكونت محفظة 
تلكفتها اإلجمالية بمبلغ ٢٥١٫٨ مليار ريال سعودي (٦٧٫١ مليار دوالر أمريكي). وتتضمن هذه المشاريع على سبيل المثال ال الحصر 

ما يلي:

٣٩ مشروعا قيد التشغيل بتلكفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٠٠٫٣ مليار ريال سعودي (٢٦٫٧ مليار دوالر). 

١٣ مشروعا قيد اإلنشاء وتقدر تلكفتها اإلجمالية المتكبدة منها والمستقبلية بمبلغ ٥٩٫١ مليار ريال سعودي (١٥٫٧ مليار 
دوالر). 

على  وقعت  أو  المفضل،  العطاء  مقدم  وضع  فيها  المجموعة  منحت  (إما  التطوير  من  متقدمة  مرحلة  في  مشروعا   ١٣
كبيرة،  مالية  موارد  بتوفير  التزمت  بشأنها  التفاوض  تم  التي  الصفقات  لبعض  بالنسبة  أو  األجل،  طويلة  اإلنتاج  شراء  اتفاقية 
وتعمل على تحقيق اإلغالق المالي) وتقدر تلكفتها اإلجمالية المتكبدة منها والمستقبلية بمبلغ ٩٢٫٤ مليار ريال سعودي 

(٢٤٫٦ مليار دوالر).

واعتبارا من نفس التاريخ، تكونت محفظة المجموعة من المشاريع قيد اإلنشاء أو في مرحلة متقدمة من التطوير من حوالي ٤٢٫٧ 
جيجا واط من إجمالي الطاقة الكهربائية المتولدة و٦٫٤ مليون متر مكعب يوميا من الطاقة االنتاجية لتحلية المياه.

تضمنت التطورات الرئيسية في محفظة المجموعة خالل الربع الثالث المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ما يلي:

حققت شركة سدير للطاقة الشمسية (مشروع طاقة كهروضوئية مستقل) في المملكة العربية السعودية والتي تبلغ 
طاقتها اإلنتاجية ١٥٠٠ ميجاوات إغالقا ماليا في ٢٩ يوليو ٢٠٢١ وتم االرتقاء بحالتها إلى مشاريع قيد اإلنشاء من مشاريع 
في مرحلة التطوير المتقدم. ويعتبر مشروع سدير، الذي يقع في مدينة سدير الصناعية في المملكة العربية السعودية، 
أول المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع لصندوق االستثمارات العامة، وسيساهم المشروع 
بنسبة ٧٠ بالمائة من الطاقة المتجددة التي تضمنتها الخطة المنصوص عليها في رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠. 
المحطات  أكبر  من  واحدا  أمريكي)  دوالر  مليون   ٩٠٥) سعودي  ريال  مليار   ٣٫٥٦ قيمته  تبلغ  الذي  المشروع  ويعتبر 
الكهروضوئية التي تم التعاقد عليها على مستوى العالم، كما أنه األكبر في المملكة العربية السعودية. وسوف تستخدم 

المحطة وحدات ثنائية الوجه وتقنية تتبع، ومن المتوقع أن تولد طاقة تغطي حاجة ١٨٥,٠٠٠ منزل.

المتحدة  العربية  اإلمارات  الشمسية في دبي،  للطاقة  آل مكتوم  راشد  بن  لمجمع محمد  الخامسة  المرحلة  حقق مشروع 
والذي تبلغ طاقته اإلنتاجية ٥٠٠٠ ميجاوات – المرحلة أ، تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع، في وقت قياسي أقل من اثني 

عشر شهرا (٣٠٠ ميجاوات من القدرة اإلجمالية البالغة ٩٠٠ ميجاوات) وذلك اعتبارا من ٢٤ يوليو ٢٠٢١. 

بتاريخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١؛ وقع مجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة المركبة، الذي يعتبر مشروعا مشتراك يضم شركة 
أرامكو السعودية للطاقة (سابكو)، وإير برودكتس، وأكوا باور وإير برودكتس قدره، اتفاقيات االستحواذ على األصول وتمويل 
المشاريع لمجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة بتقنية دورة التغويز المركبة المتاكملة، ووحدة فصل الهواء وبعض المرافق 
المتربطة به التابعة ألرامكو والذي يقع في مدينة جازان االقتصادية وذلك بقيمة ١٢ مليار دوالر أمريكي. وسيزود المجمع 
مصفاة جازان التابعة ألرامكو بالطاقة والبخار والهيدروجين وغيرها من االحتياجات، وذلك بموجب عقد لمدة ٢٥ سنة. وحيث 
أن أكوا باور تستحوذ على نسبة ٢٥ بالمائة من أسهم المشروع، فإن مجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة يعتبر أهم اتفاقية 
من نوعها في تاريخ أكوا باور، ومن المتوقع أن يكون له إسهام كبير في النتائج المالية للمجموعة في وقت مبكر من عام 

٢٠٢٢ شريطة استكمال عملية نقل األصول وفقا للجدول الزمني المحدد.

العربية  المملكة  للمياه والكهرباء في  الشقيق  بالمائة في شركة  البالغة ٣٢  الفعلية  بيع حصتها  باور على  أكوا  وافقت 
السعودية والتي تعمل بالنفط وتبلغ طاقتها اإلنتاجية ٨٥٠ ميجاوات من الكهرباء و٢١٢,٠٠٠ متر مكعب/يوم من المياه 
المحالة. ويقع مقر الجهة المشترية في المملكة العربية السعودية، وتتضمن االتفاقية بيع حصة ٣٢ في المائة المنصوص 
عليها في عقد التشغيل والصيانة الخاص بالشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة (نوماك)، وهي شركة تابعة مملوكة 
بالاكمل لشركة أكوا باور. وتعتبر عملية البيع جزءا من استراتيجية أكوا باور إلعادة تدوير رأس المال، وهدفها المتمثل في 
خفض كثافة انبعاثات الغازات الناتجة عن االحتباس الحراري تدريجيا، وصوال في نهاية المطاف إلى انبعاثات كربونية صفرية 

بحلول عام ٢٠٥٠.

تم في مصر إضافة  مشروع مستقل إلنتاج الطاقة من الرياح بقدرة إنتاجية ١١٠٠ ميجاوات إلى المشاريع في مرحلة التطوير 
المتقدم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على توقيع خطة شراء الطاقة.



٪٤٢٫٧ الغاز الطبيعي 
٪١٧٫٠ النفط 
٪٥٫٦ الفحم 
٪١٢٫٨ الكهروضوئية 
٪٩٫٣ الرياح 

الطاقة الشمسية المركزة - عاكسات 
٪٢٫٤ القطع الماكفئ  
٪٠٫٨ الطاقة الشمسية المركزة - البرج المركزي 

الهيدروجين األخضر 
٪٩٫٤ (بما في ذلك الطاقة الشمسية)  

٪٣٩٫٩ قيد التشغيل   
٪٢٣.٤ تحت اإلنشاء  
٪٣٦٫٧ في مرحلة متقدمة من التطوير 

 ٢٥١٫٨ 
مليار ريال سعودي

(٦٧٫١$)

٢٥١٫٨ 
مليار ريال سعودي

(٦٧٫١$)

٪١٥٫٢ التبخير الوميضي المتعدد المراحل 
٪١٢٫٥ التبخير بطريقة التأثير متعدد المراحل 
٪٧٢٫٣ التناضح العكسي   

٦٫٤ 
متر مكعب يوميا

٤٢٫٧ 
GW

 ٢٥١٫٨ 
مليار ريال سعودي

(٦٧٫١$)

٪٨١٫٥ ٠- ٥ سنوات 
٪٧٫٥ ٦-١٠ سنوات 
٪١١٫٠ > ١٠ سنوات 

المملكة العربية السعودية           ٥٨.٣٪
اإلمارات العربية المتحدة            ١٥٫١٪
أوزباكستان                                    ٦٫٨٪
عمان                                             ٥٫٥٪
المغرب                                          ٤٫٧٪

مصر  ٢٫٢٪
جنوب إفريقيا  ٢٫٠٪
البحرين  ١٫٦٪
األردن  ١٫٦٪

التوزيع االجغرافي للمشاريع حسب التلكفة

متوسط عمر المحفظة (اعتمادا على سنة التشغيل التجاري للمشروع)

توزيع المياه حسب التقنية

توزيع الطاقة حسب التقنية (الطاقة اإلجمالية) - مفصلة

أكوا باور  التقرير األولي للربع الثالث من عام ٢٠٢١
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اعتبارا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

المزيج التشغيلي حسب تلكفة المشروع

تركيا   ١٫٤٪
أذربيجان   ٠٫٤٪
أثيوبيا   ٠٫٣٪
فيتنام   ٠٫١٪
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ملخص األداء المالي

العوامل الرئيسية التي أثرت على النتائج المالية للربع الثالث من عام ٢٠٢١ مقارنة بالفترة نفسها 
من عام ٢٠٢٠ 

تماشيا مع اإلفصاحات ذات الصلة في نشرة اإلصدار الخاصة بالطرح العام األولي، تم في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ وضع خطة تحفيز 
تتضمن تقديم أسهم ومزايا نقدية للموظفين المؤهلين المستحقين عند نجاح الطرح العام، وبلغ إجمالي المصروفات التي 
رياال  تمثل قيمة ٤,١٣٧,٥٥٢ سهم بسعر طرح ٥٦  ريال  (٢٣١٫٧ مليون  ريال سعودي  الشركة ٢٨٠٫٠ مليون  تكبدتها 

سعوديا للسهم، و٤٨٫٣ مليون ريال سعودي على أساس الدفع المسدد نقدا وأسهما على التوالي).

اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢١، قررت أكوا باور قصر األعمار اإلنتاجية الثنين من األصول التي تعمل بالنفط في محفظتها على أعمار 
ريال  الثالث ٤٩٫٦ مليون  الربع  أثر ذلك في  المتسارع. وبلغ  المتبقية، وبدأت في استخدام االهالك  الطاقة  اتفاقيات شراء 

سعودي.

فيما يتعلق ببيع أسهمها في شركة الشقيق للمياه والكهرباء، كما ورد آنفا، ووفقا للمقابل المتفق عليه في اتفاقية 
البيع والشراء ذات الصلة، قدرت إدارة أكوا باور أن القيمة الدفترية لألصول تجاوزت المبلغ القابل لالسترداد بمبلغ ٢٨٫٥ مليون 
ريال سعودي، وحددت خسارة انخفاض القيمة بنفس المبلغ من خالل حصة في صافي نتائج الشراكت المستثمر فيها التي 

يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية.

١معلومات إضافية   يتم صرف االريال السعودي بسعر ثابت مقابل الدوالر األمريكي   الدوالر = ٣٫٧٥ ريال سعودي، مؤشر إداء رئيسي ال يخضع للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يرجى الرجوع 

إلى مناقشة وتحليل اإلدارة أدناه

   Nine months     Third quarter    
 

دوالر أمريكي١ ريال سعودي   دوالر أمريكي١           ريال سعودي  
  

٢٠٢١ ٢٠٢٠          التغيير  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ التغيير   ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ موحدة، مليون ريال سعودي  

الدخل التشغيلي قبل انخفاض القيمة 
٪٠٫١   ٤٤٢   ٤٤٣   ١,٦٥٩   ١,٦٦٠  ٪٢٧٫٥-   ٢١١   ١٥٣   ٧٩٠   ٥٧٣ والنفقات األخرى  

صافي الربح/ (الخسارة) لمساهمي
٪٥٠٫٦-   ٢٢٧   ١١٢   ٨٥٠   ٤٢٠  ٪١٠٥٫١-   ١٤٠  (٧)   ٥٢٤  (٢٧) الشركة األم  

صافي الربح المعدل المقارن
٪٤٫٨   ٢٤٨   ٢٦٠   ٩٢٩   ٩٧٤  ٪٣٨٫٠-   ١٤٦   ٩١  ٥٤٨   ٣٤٠ لمساهمي الشركة األم  
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مناقشة اإلدارة وتحليل المؤشرات المالية الرئيسية

للمجموعة  المالي  األداء  مراجعة  لغرض  الرئيسية  األداء  مقاييس  من  العديد  الداخلي  المستوى  على  باور  أكوا  إدارة  تستخدم 
(مؤشرات األداء المالي الرئيسية). وفيما يلي تحليل للمؤشرات التي تتعلق بالنتائج المالية للمجموعة . 

الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصروفات األخرى ("الدخل") 

بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ("الفترة الحالية") ١,٦٦٠ مليون ريال سعودي، وشهد ذلك 
التشغيل  أعمال  التشغيلي من  الدخل  ارتفاع  نتيجة  السابقة")  ("الفترة  الفترة نفسها من عام ٢٠٢٠  بالمقارنة مع  تغير طفيف 
والصيانة نتيجة تشغيل بعض المشاريع لمدة سنة اكملة (مثل الدر)، والبدء في تشغيل مشاريع جديدة (مثل حصيان)، ورسوم إدارة 
البناء والتطوير بعد اإلغالق المالي لمشاريع أخرى (مثل سدير وسيرداريا وريدستون) والتي قابلها نفقات خطة تحفيز الموظفين 
طويلة األجل وانخفاض الحصة في صافي نتائج الشراكت المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية، بعد 
خصم الضريبة نتيجة اإلهالك المتسارع ألصلين يعمالن بالنفط، شركة رابغ للكهرباء (رابغ)، وشركة الشقيق للمياه والكهرباء (سكويك) 
انخفاض  تعويضها من خالل عكس  تم  التي  والكهرباء (سكويك)،  للمياه  الشقيق  القيمة في شركة  انخفاض  رسوم  إلى  إضافة 

القيمة في شعيبة.

صافي الربح المعدل لمساهمي الشركة األم ("صافي الربح المعدل")

تأخذ شركة أكوا باور في االعتبار بعض الصفقات بأنها صفقات غير متكررة، وتعرف بأنها صفقات غير عادية أو ال يتوقع أن تتكرر 
في المستقبل في سياق األعمال العادية. وتعدل الشركة قيمة هذه الصفقات في السنة ذات الصلة التي تحققت فيها بهدف 

الوصول إلى مؤشرات األداء المالي الرئيسية لصافي الربح المعدل.

يوضح الجدول التالي تعديالت التسوية من صافي الربح الموحد للفترة الحالية والفترة السابقة. 
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بلغ صافي الربح المعدل المفصح عنه للفترة الحالية ٨٠٣ مليون ريال سعودي.  وتمثلت التعديالت الرئيسية لصافي الربح الموحدة 
لمساهمي الشركة (٤٢٠ مليون ريال سعودي، وهو مبلغ أقل بنسبة ٥١ بالمائة بالمقارنة مع الفترة السابقة، نتيجة ثبات الدخل 
التشغيلي والذي شهد انخفاضا إضافيا نتيجة ارتفاع تاكليف التمويل وارتفاع المصروفات الضريبية بسبب تضمين أحد األصول الضريبية 
المؤجلة في المغرب في الفترة السابقة  في بند الخسائر الضريبية غير المستخدمة) في مصروفات خطة الحوافز الخاصة بالطرح 
العام األولي ألسهم الشركة (٢٨٠ مليون ريال سعودي) واالنخفاض في قيمة اثنتين من الشراكت التابعة (براكء، ٦٠ مليون ريال 
(الشقيق، ٢٩  الملكية  المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق  يتم  العقد في ٢٠٢١)، وشراكت مستثمر فيها  ينتهي  سعودي، 

مليون ريال سعودي، و٣٠ مليون ريال سعودي، تمثل عكس انخفاض القيمة للفترة السابقة).

١معلومات إضافية    يتم صرف الريال السعودي بسعر ثابت مقابل الدوالر األمريكي     الدوالر =  ٣٫٧٥ ريال سعودي.

   Nine months                              
 

تسويات صافي الربح المعدل   ريال سعودي            دوالر أمريكي١  

التغيير  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ مليون ريال سعودي  

صافي الربح لمساهمي 
٪٥٠٫٦-   ٢٢٧   ١١٢   ٨٥٠   ٤٢٠ الشركة األم  

انخفاض قيمة فيما يتعلق بالشراكت التابعة والشراكت المستثمر 
     -  ٥٨ فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية.  

مخصص الزاكة والضريبة وفق اإلقرار 
    ٥٢   ١١ الزكوي للسنة السابقة  

    ٣٩   ٠ مساهمة المسؤولية االجتماعية للشركة  

    (٢٢)   ٢٩ مخصص الخطة التحفيزية طويلة األمد  

           -  ٢٨٠ مصروفات منح خطة الحوافز الخاصة بالطرح العام األولي  

تسويات أخرى   ٥   ١٠   

  ٧٩  ٣٨٣ إجمالي التسويات  

صافي الربح المعدل لمساهمي 
     ٩٢٩  ٨٠٣ الشركة األم  

   
صفقات متكررة لم تحدث قبل ٢٠٢١  - لغرض المقارنة مع ٢٠٢٠      

 
اإلهالك المتسارع   ١٤٩   -       

أثر الخصم على القرض من الشركة 
التابعة للمساهمين   ٢٢   -        

صافي الربح المعدل المقارن لمساهمي 
٪٤٫٨ الشركة األم   ٩٧٤   ٩٢٩   ٢٦٠   ٢٤٨  
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اكن للعمليتين المذكورة أدناه تأثير على الفترة الحالية وليس الفترة السابقة، وهما اإلهالك المتسارع وأثر الخصم على القرض التي 
للفترة ألنهما  المعدل  الربح  إلى صافي  التوصل  تعديالت وتسويات في  بمثابة  للمساهمين،  تابعة  عليه من شركة  الحصول  تم 
الربح المعدل القابل للمقارنة في االعتبار تأثير هاتين المعاملتين على  متكررتان في طبيعتهما. وألغراض المقارنة، يأخذ صافي 
الفترة الحالية. وبناء على ذلك، بلغ صافي الربح المعدل القابل للمقارنة ٩٧٤ مليون ريال للفترة الحالية، بارتفاع ٤٫٨٪ من صافي الربح 

المعدل للفترة السابقة و البالغ ٩٢٩ مليون ريال سعودي.

تقدير المبادئ التوجيهية لإلدارة للسنة المالية ٢٠٢١ بأكملها

تعيد اإلدارة التأكيد على تقديرها اإلرشادي في وقت سابق بأن صافي الربح المعدل لعام ٢٠٢١ بالاكمل يتوافق مع صافي الربح 
المعدل لعام ٢٠٢٠.
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تقرير فحص المراجع المستقل حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
إلى السادة المساهمين في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية

(شركة مساهمة سعودية)

مقدمة:
سعودية  مساهمة  شركة   – الدولية  والطاقة  المياه  أعمال  لشركة  المرفقة  الموحدة  األولية  المالي  المركز  قائمة  فحصنا  لقد 
("الشركة") والشراكت التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، والقوائم األولية الموحدة ذات 
األولية  والقوائم  التاريخ،  المنتهية في ذلك  والتسعة أشهر  الثالثة أشهر  لفترة  اآلخر  الشامل  والدخل  الخسارة  أو  بالربح  العالقة 
بالسياسات  التاريخ، وملخصًا  المنتهية في ذلك  التسعة أشهر  الملكية لفترة  النقدية والتغيرات في حقوق  للتدفقات  الموحدة 
المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي (٣٤) "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إظهار 

نتيجة الفحص لهذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا به.

نطاق الفحص:
المراجع  قبل  من  المنفذ  األولية  المالية  المعلومات  "فحص   (٢٤١٠) الفحص  بارتباطات  الخاص  الدولي  للمعيار  وفقًا  فحصنا  تم 
المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يشتمل فحص القوائم المالية األولية على توجيه استفسارات، بشلك 
أساسي إلى المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اجراءات تحليلية واجراءات فحص أخرى. إن الفحص هو إلى حد كبير 
العربية السعودية، وبالتالي فهو ال  المملكة  المعتمدة في  الدولية للمراجعة  التي تتم وفقًا للمعايير  المراجعة  أقل نطاقًا من 
يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم باكفة األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة. وعليه، 

فإننا ال نبدي رأي مراجعة.

نتيجة الفحص: 
بناًء على فحصنا، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من 

اكفة النواحي الجوهرية، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي (٣٤) "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. 
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عن إرنست ويونغ
 

أحمد إبراهيم رضا
محاسب قانوني 

رقم الترخيص (٣٥٦)
الرياض: ٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ

(٩ نوفمبر ٢٠٢١)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات التابعة لھا 
 

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
 وتقریر فحص المراجع المستقل  

 
 ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في   

 
 
 
 
 
 



 شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة 
 الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف 

 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة.  ٢١إلى   ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٢ 

 كما في  إیضاح  
 ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

 كما في 
 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

    
    الموجودات 

    الموجودات غیر المتداولة 
 ١٢٬٧٣٢٬٣٤٠ ١٤٬٠٠٢٬١٦٥ ٣ ممتلكات وآالت ومعدات 

 ٢٬٠٥٨٬٦٧٨ ١٬٩٩٩٬٦٨٠  موجودات غیر ملموسة  
 ٥٬٠٦٢٬٨٤٨ ٦٬٥٧٨٬٢٤٧ ٤ شركات مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقاً لطریقة حقوق الملكیة 

 ١٠٬٦٠٥٬٣٣٧ ١٠٬١١٦٬٥٤٨  جزء غیر متداول من صافي استثمار في عقد إیجار تمویلي 
 ٨٦٬٦٥٨ ٧٠٬٤٩٠ ٧ مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة 
 ١٣٥٬٤٩٨ ١٧١٬٩٦٠  موجودات ضریبة مؤجلة 

 ٧٠٬٧٦٠ ٧٠٬٧٤٣  مخزون وقود استراتیجي 
 ١٩٧٬٥١٠ ١٧٩٬٠٤٩  موجودات أخرى 
 ٣٠٬٩٤٩٬٦٢٩ ٣٣٬١٨٨٬٨٨٢  إجمالي الموجودات غیر المتداولة  

    
    الموجودات المتداولة 

 ٤٥٠٬٨٣٥ ٤٤٨٬٦٢٢  بضاعة 
 ٣٢٣٬٥٧١ ٣٢٠٬٨٩٠  جزء متداول من صافي استثمار في عقد إیجار تمویلي  
 ٧٤٥٬٦٦١ ٦٩٥٬٦٩٣ ٧ مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة 
 ٣٬٠٢٠٬٢٣٥ ٣٬٥٣٠٬٩٣٤  مدینون ومصاریف مدفوعة مقدماً ومدینون آخرون 

 ٨٣٢٬٦٦٨ ٣٬٠٦٤٬٠٣٥ ٥ نقدیة وشبھ نقدیة 
 ٥٬٣٧٢٬٩٧٠ ٨٬٠٦٠٬١٧٤  الموجودات المتداولة إجمالي 

    
 ٣٦٬٣٢٢٬٥٩٩ ٤١٬٢٤٩٬٠٥٦  إجمالي الموجودات 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات التابعة لھا
 سعودیة) (شركة مساھمة 

 قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
 (كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة.  ٢١إلى   ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣ 

 كما في  إیضاح  
 ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

 كما في 
 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

    الملكیة والمطلوبات حقوق 
    حقوق الملكیة 

    حقوق المساھمین
 ٦٬٤٢٩٬٣٤٤ ٦٬٤٢٩٬٣٤٤  رأس المال 

 ١٬٤١٠٬٣٩٨ ١٬٤١٠٬٣٩٨  عالوة إصدار  
 ٦٤٢٬٨٨٣ ٦٤٢٬٨٨٣  احتیاطي نظامي 

 ١٬١٨٤٬٩٠٨ ١٬٦٠٤٬٨٥٢  أرباح مبقاة 
 ٩٬٦٦٧٬٥٣٣ ١٠٬٠٨٧٬٤٧٧  حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الشركة قبل االحتیاطیات األخرى 

 )٢٬٧٩٨٬٤١٩( )١٬٦٦٢٬٣١٥( ٨ احتیاطیات أخرى 
 ٦٬٨٦٩٬١١٤ ٨٬٤٢٥٬١٦٢  حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الشركة 

 ٥٣١٬٠٤١ ٥٦١٬٥١٣  حقوق الملكیة غیر المسیطرة 
 ٧٬٤٠٠٬١٥٥ ٨٬٩٨٦٬٦٧٥  إجمالي حقوق الملكیة  

    
 المطلوبات 

 المطلوبات غیر المتداولة  
   

 ١٧٬٢٨٦٬٧٤٤ ٢١٬٣٦٢٬٣٢٠ ٦ قروض وتسھیالت طویلة األجل
 ١٬٥٧٧٬٨٣٩ ١٬٥٨٧٬٦١٣ ٧ مبالغ مستحقة إلى الجھات ذات العالقة  

 ١٬٢٤٤٬٥٧١ ٥٥٥٬٦٠٥ ٤ شركات مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقاً لطریقة حقوق الملكیة
 ٦٥٠٬٧٨٩ ٣٧٢٬٤٥٥  القیمة العادلة للمشتقات 
 ١٢٥٬٧١١ ١٤٨٬٠٩١  مطلوبات ضریبة مؤجلة  
 ٦٣٬٣٠٤ ٦٤٬٣٥٩  إیرادات مؤجلة  
 ٢٩٠٬٩٩٠ ١٬١٣٣٬٧٤٢ ٩ مطلوبات مالیة أخرى  
 ١٧٨٬٩٦٤ ١٨١٬١٩٩  التزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  
 ٣٠٩٬٤٢٢ ٣٤٦٬٥٨٤  مطلوبات أخرى  
 ٢١٬٧٢٨٬٣٣٤ ٢٥٬٧٥١٬٩٦٨  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة  

    
    المطلوبات المتداولة 

 ٤٬١١٦٬٧٢٦ ٣٬٦٩٧٬٥٩٠  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
 ٣٦٤٬٨٤٧ ٢٨٠٬٥٦٢  تسھیالت تمویل قصیرة األجل 

 ١٬١٧٨٬٣٦٠ ١٬٠٥١٬٩٤٨ ٦ قسط متداول من قروض وتسھیالت طویلة األجل  
 ٤٣٬٢٨٠ ٦٣٬٥٤٥ ٧ مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة  
 ٥٩٬٥٨٤ ٧١٬٣٥٧  القیمة العادلة للمشتقات 
 ٢٧٦٬٥١٧ ٢٠١٬٢٠٨  زكاة وضریبة  

  ٦٬٠٣٩٬٣١٤ ٥٬٣٦٦٬٢١٠ 
 ١٬١٥٤٬٧٩٦ ١٬١٤٤٬٢٠٣ ٤-٦  متداولة مطلوبات قروض وتسھیالت مصنفة ك 
 ٧٬١٩٤٬١١٠ ٦٬٥١٠٬٤١٣  إجمالي المطلوبات المتداولة 

    
 ٢٨٬٩٢٢٬٤٤٤ ٣٢٬٢٦٢٬٣٨١  إجمالي المطلوبات 

    
 ٣٦٬٣٢٢٬٥٩٩ ٤١٬٢٤٩٬٠٥٦  إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات 

 
 



 شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة الموجزة
 (كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة.  ٢١إلى   ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤ 

 لفترة الثالثة أشھر   إیضاح 
 سبتمبر ٣٠المنتھیة في 

 لفترة التسعة أشھر 
 سبتمبر   ٣٠المنتھیة في  

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
      العملیات المستمرة

      
 ٣٬٦٣٨٬٠١٠ ٣٬٨٥٤٬٠٨٣ ١٬٣٦٧٬١٤٩ ١٬٢٩٤٬٠١١ ١١ إیرادات 

 )١٬٧٠٤٬٢٨٨( ) ١٬٧٥٤٬٠٣٩( ) ٦١٢٬٨٦٣( ) ٥٧٩٬٠٣١(  تكالیف العملیات 
 ١٬٩٣٣٬٧٢٢ ٢٬١٠٠٬٠٤٤ ٧٥٤٬٢٨٦ ٧١٤٬٩٨٠  إجمالي الربح 

      
 )٨٨٬٢٠٨( ) ٩٥٬٢١٦( ١٬٤٢٩ ) ٤٦٬١٦٠(  القیدتكلفة تطویر ومخصص ومشطوبات، بعد خصم عكس 

 ) ٥٩١٬١٠٠( ) ٦٥٣٬٩٩٣( ) ١٥٢٬٥٣٨( ) ١٩٥٬٤٨٦(  مصاریف عمومیة وإداریة  
الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فیھا تتم المحاسبة  

 ٣١١٬١٧٠ ٢٠٦٬٣١٠ ١٥٦٬٢٦٥ ٥٦٬٠٦٤ ٤ عنھا وفقًا لطریقة حقوق الملكیة، بعد خصم الضریبة 
 ٩٣٬٤٠٤ ١٠٣٬١٨٦ ٣٠٬٨١٣ ٤٣٬٦٧٤ ٦-١١ دخل عملیات أخرى  

دخل العملیات قبل خسارة االنخفاض في القیمة والمصاریف  
 ١٬٦٥٨٬٩٨٨ ١٬٦٦٠٬٣٣١ ٧٩٠٬٢٥٥ ٥٧٣٬٠٧٢  األخرى

      
 )٣٩٬٢١٦( ) ٣٥٦٬٤٨٢( )٦٬٤٥٥( ) ٢٩٦٬٤٥٨( ١٢  خسارة انخفاض في القیمة ومصاریف أخرى 

دخل العملیات بعد خسارة االنخفاض في القیمة والمصاریف   
 ١٬٦١٩٬٧٧٢ ١٬٣٠٣٬٨٤٩ ٧٨٣٬٨٠٠ ٢٧٦٬٦١٤  األخرى

      
 ٧٥٬٢٤٠ ٤٥٬٨٦٧ ١٤٬٦٧٦ ٣٠٬٣٥٥  إیرادات أخرى  
 )٢٤٬١٦٧( ١١٬٨٩٢ )٦٬٨٦٧( ٥٬٢٠١  مكاسب/ (خسائر) تحویل عمالت أجنبیة، صافي  
 ) ٨٠٤٬٩٩٥( ) ٨٤٧٬٠٠٠( ) ٢٥٦٬٦٩٠( ) ٢٩٣٬٠٢٤( ١٣ أعباء مالیة، صافي  

 ٨٦٥٬٨٥٠ ٥١٤٬٦٠٨ ٥٣٤٬٩١٩ ١٩٬١٤٦  الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل 
      
 ٤٩٬٩٩١ ) ٨٠٬٦٠٠( ٢٠٬٨٢١ ) ٤١٬٠٠٨( ١-١٠ زكاة وضریبة  
 ٩١٥٬٨٤١ ٤٣٤٬٠٠٨ ٥٥٥٬٧٤٠ ) ٢١٬٨٦٢(  (خسارة)/ ربح الفترة من العملیات المستمرة 

      
      العملیات المتوقفة 

      
(الخسارة)/ الربح من العملیات المتوقفة، بما في ذلك الخسارة  

 ٧٬٠٢٢ - )١٤٬٢١٦( -  المثبتة نتیجة الموجودات المعدة للبیع 
 ٩٢٢٬٨٦٣ ٤٣٤٬٠٠٨ ٥٤١٬٥٢٤ ) ٢١٬٨٦٢(  (خسارة) / ربح الفترة  
 

      (الخسارة) / الربح المتعلق بـ: 
 ٨٤٩٬٨٩٥ ٤١٩٬٩٤٤ ٥٢٤٬٢٤٦ ) ٢٦٬٩٤١(  المساھمین في الشركة األم 

 ٧٢٬٩٦٨ ١٤٬٠٦٤ ١٧٬٢٧٨ ٥٬٠٧٩  حقوق الملكیة غیر المسیطرة
  )٩٢٢٬٨٦٣ ٤٣٤٬٠٠٨ ٥٤١٬٥٢٤ ) ٢١٬٨٦٢ 
      

(الخسارة) / الربح األساسي والمخفض للسھم العائد للمساھمین  
 ١٫٣٢ ٠٫٦٥ ٠٫٨١ ) ٠٫٠٤( ٢-١٤ في الشركة األم (باللایر السعودي) 

(الخسارة) / الربح األساسي والمخفض للسھم من العملیات  
 ١٫٣٠ ٠٫٦٥ ٠٫٨٥ ) ٠٫٠٤( ٢-١٤ المستمرة العائد للمساھمین في الشركة األم (باللایر السعودي) 

 
 
 



 والشركات التابعة لھاشركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة الموجزة
 (كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة.  ٢١إلى   ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥ 

 لفترة الثالثة أشھر   إیضاح 
 سبتمبر ٣٠المنتھیة في 

 لفترة التسعة أشھر 
 سبتمبر   ٣٠المنتھیة في  

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
      

 ٩٢٢٬٨٦٣ ٤٣٤٬٠٠٨ ٥٤١٬٥٢٤ ) ٢١٬٨٦٢(  (خسارة) / ربح الفترة 
      

      الدخل/ (الخسارة) الشامل اآلخر 
      

تصنیفھا الحقاً إلى الربح أو  البنود التي یتم أو یمكن إعادة 
      الخسارة: 

 ٢٠٬١٠٦ ٧٤٧ ٥٬٩٨٧ ١٬٠٩٢  فروقات تحویل عمالت أجنبیة   - عملیات أجنبیة  
شركات مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقاً لطریقة حقوق  

 الحصة في الدخل الشامل اآلخر   –الملكیة 
 
١٬٥٧٩٬٨٦٤( ٧٣٦٬٩٤٤ ٧٨٬١٣٢ ٣٨٬٠٧١ ٨( 

 ) ٥١٣٬٨٣٤( ٢٨٩٬٩١٦ ٦٥٬٧٤٤ ٢٤٬٥٨٠  التغیر في القیمة العادلة الحتیاطي تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة  
تسویة احتیاطي تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة المحولة إلى الربح  

 )٣٣٬٩٧٨( ) ٣١٬٢٥٨( )١٣٬٩٠٨( ) ٢٬٢٣٥(  أو الخسارة 
      

      الخسارةبنود لن یعاد تصنیفھا إلى الربح أو 
 ١٢٬٤٩٥ ) ٨٬٩٤٧( ٢٬٩٠٧ ) ٢٬٧٨٩(  إعادة قیاس التزامات المنافع المحددة 

      
 )٢٬٠٩٥٬٠٧٥( ٩٨٧٬٤٠٢ ١٣٨٬٨٦٢ ٥٨٬٧١٩  إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل اآلخر  

      
 )١٬١٧٢٬٢١٢( ١٬٤٢١٬٤١٠ ٦٨٠٬٣٨٦ ٣٦٬٨٥٧  إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل  

      
      (الخسارة) الشامل المتعلق بـ:  /إجمالي الدخل  

 )١٬٠٨٣٬٦٥١( ١٬٣٢٤٬٣٤٥ ٦٤٨٬٦٦٣ ١٩٬٩٢٧  المساھمین في الشركة األم 
 )٨٨٬٥٦١( ٩٧٬٠٦٥ ٣١٬٧٢٣ ١٦٬٩٣٠  حقوق الملكیة غیر المسیطرة 

  ١٬١٧٢٬٢١٢( ١٬٤٢١٬٤١٠ ٦٨٠٬٣٨٦ ٣٦٬٨٥٧( 
 
 



 شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة الموجزة
 ذلك) (كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف 

 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة.  ٢١إلى   ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦ 

 لفترة التسعة أشھر   
 سبتمبر  ٣٠المنتھیة في  

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إیضاح  
    األنشطة التشغیلیة التدفقات النقدیة من 

 ٨٦٥٬٨٥٠ ٥١٤٬٦٠٨  الربح قبل الزكاة والضریبة من العملیات المستمرة 
 ٢٬٨٣٩ -  الربح قبل الزكاة والضریبة من العملیات المتوقفة 

    التعدیالت لـ: 
 ٤٣١٬٣٧٣ ٤٦٠٬٨٥٣  استھالك وإطفاء

 ٨١٤٬٥٣٤ ٨٤٧٬٠٠٠ ١٣  أعباء مالیة شاملة الخصم على المطلوبات المالیة   
 ٢٩٬٣٤٢ )٢٢٬٥٤٦(  (أرباح)/ خسائر تحویل عمالت أجنبیة غیر محققة   
الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فیھا تتم المحاسبة عنھا وفقًا   

 ) ٣١١٬١٧٠( )٢٠٦٬٣١٠( ٤ لطریقة حقوق الملكیة، بعد خصم الزكاة والضریبة 
 ٣٠٬٧٢٠ ٢٦٬٧٤٥  مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  
 ٢١٬٩٣٩ -  خسارة استبعاد موجودات معدة للبیع 
 ٩١٬٢٤٨ ٣٣٬٦٤٢  مخصصات ومشطوبات     

 ٨٨٬٢٠٨ ٩٥٬٢١٦  تكلفة تطویر ومخصص ومشطوبات، بعد خصم عكس القید
 ١٠٬٤١١ ٧٬٦٤٨  خسارة استبعاد/ شطب ممتلكات وآالت ومعدات  
 - ٦٠٬٠٢٤ ١-١٢  خسارة انخفاض في قیمة الشھرة 
    

    التشغیلیة:التغیرات في الموجودات والمطلوبات 
 ) ٤٨٧٬٨٧٧( )٣٩٢٬٢٣٥(  مدینون ومصاریف مدفوعة مقدماً ومدینون آخرون  
 ) ٣٢٬٢٧٨( )١٥٬٢٨٦(  بضاعة   
 ) ١٤٬٤٠٥( ١٦٤٬٥١٢  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع  
 )٦٬٩٨٥( ٦٠٬٥٨٦  مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة 
 ) ١٥٥٬٥٨٧( ٤٩١٬٤٧٠  صافي االستثمار في عقود إیجار تمویلي  
 ٨ ١٧  مخزون وقود استراتیجي  
 )٦٬١٩٦( ١٢٬٢٦٦  موجودات أخرى  
 ٤٥٬٨٧٦ ٣٧٬١٦٢  مطلوبات أخرى   
 ) ٢٩٬٨٠٨( ١٬٠٥٥  إیرادات مؤجلة   
 ١٬٣٨٨٬٠٤٢ ٢٬١٧٦٬٤٢٧  صافي التدفقات النقدیة مـن العملیات 

 )٣٬٨١٥( )٣٣٬٤٥٧(  نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین مكافأة  
 ) ٩٧٬٧٠٦( )١٧٦٬٢٦٠(  زكاة وضریبة مدفوعة  
توزیعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا  

 ٦٣٬٧٩٥ ٧٦٬٣٦٥  وفقاً لطریقة حقوق الملكیة 
 ١٬٣٥٠٬٣١٦ ٢٬٠٤٣٬٠٧٥  صافي النقدیة من األنشطة التشغیلیة  

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة  

 )١٬١٣٣٬٩٠١( )١٬٦٠٤٬٢٠١(  شراء ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غیر ملموسة 
استثمارات في شركات مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقا لطریقة  

 ) ١٠٧٬٨٨٠( )٤٥٣٬٤٧٤(  حقوق الملكیة 
 - ٢١٬٩٢٤  متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

 - ٤٬٨٠٦  التغیرات في حقوق الملكیة غیر المسیطرة 
 ٧١٬٣٩٠ -  موجودات معدة للبیع

 )١٬١٧٠٬٣٩١( )٢٬٠٣٠٬٩٤٥(  صافي النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة  



 شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
 (كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة.  ٢١إلى   ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٧ 

 

 لفترة التسعة أشھر   
 سبتمبر  ٣٠المنتھیة في  

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إیضاح  
    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

 ١٬٣٣١٬٨٧٣ ٥٬٨٩٨٬١٦١  قروض وتسھیالت مستلمة، بعد خصم تكالیف المعامالت 
 )١٬١٧٣٬١٦٨( )٢٬٠٢١٬٣٢٩(  قروض وتسھیالت مسددة  

 ٤٬٦٢٧ ٨٬١١١  مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة 
 ) ٩٢٬١٥٧( -  مطلوبات مالیة أخرى  
 ) ٧٣٠٬٥٠٠( )٧٩٤٬٣٠٧(  أعباء مالیة مدفوعة  
 ) ٦٣٬١٧٢( )٨٧١٬٣٩٩(  توزیعات أرباح مدفوعة 
 ) ٧٢٢٬٤٩٧( ٢٬٢١٩٬٢٣٧  صافي النقدیة من / (المستخدمة في) األنشطة التمویلیة 

    
 ) ٥٤٢٬٥٧٢( ٢٬٢٣١٬٣٦٧  صافي الزیادة / (النقص) في النقدیة وشبھ النقدیة خالل الفترة

    
 ٢٬٧٩٨٬٣١٥ ٨٣٢٬٦٦٨  النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة الفترة  
 ٢٬٢٥٥٬٧٤٣ ٣٬٠٦٤٬٠٣٥ ٥ نھایة الفترةالنقدیة وشبھ النقدیة في  

    
    
 
 
 
 



 شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة)  
 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة الموجزة 

 (كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 
 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة.  ٢١إلى   ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٨ 

 
 رأس 
 عالوة اإلصدار  المال 

 االحتیاطي 
 النظامي 

 األرباح
 المبقاة 

 
 االحتیاطیات 

 األخرى 
 )٨(إیضاح 

حقوق الملكیة المتعلقة  
 بمالكي الشركة

حقوق الملكیة غیر  
 المسیطرة 

 إجمالي 
 حقوق الملكیة 

         
 ١٠٬٦٠٥٬٣٧٧ ٧٠٣٬٥٠٤ ٩٬٩٠١٬٨٧٣ ) ١٬٣٦١٬٢٣٦( ٣٬١٠٢٬١٠٨ ٥٥٤٬٦٢٦ ١٬١٧٧٬٠٣١ ٦٬٤٢٩٬٣٤٤ ٢٠٢٠ینایر  ١الرصید في 

 ٩٢٢٬٨٦٣ ٧٢٬٩٦٨ ٨٤٩٬٨٩٥ - ٨٤٩٬٨٩٥ - - - ربح الفترة  
 ) ٢٬٠٩٥٬٠٧٥( ) ١٦١٬٥٢٩( ) ١٬٩٣٣٬٥٤٦( ) ١٬٩٣٣٬٥٤٦( - - - - الخسارة الشاملة األخرى 

 ) ١٬١٧٢٬٢١٢( ) ٨٨٬٥٦١( ) ١٬٠٨٣٬٦٥١( ) ١٬٩٣٣٬٥٤٦( ٨٤٩٬٨٩٥ - - - إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل 
 - ١٠٬٥٣٠ ) ١٠٬٥٣٠( - ) ١٠٬٥٣٠( - - - التغیرات في حقوق الملكیة غیر المسیطرة 

 ) ٦٣٬١٧٢( ) ٦٣٬١٧٢( - - - - - - توزیعات أرباح 
 ٩٬٣٦٩٬٩٩٣ ٥٦٢٬٣٠١ ٨٬٨٠٧٬٦٩٢ ) ٣٬٢٩٤٬٧٨٢( ٣٬٩٤١٬٤٧٣ ٥٥٤٬٦٢٦ ١٬١٧٧٬٠٣١ ٦٬٤٢٩٬٣٤٤ ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠الرصید في 

         
 ٧٬٤٠٠٬١٥٥ ٥٣١٬٠٤١ ٦٬٨٦٩٬١١٤ ) ٢٬٧٩٨٬٤١٩( ١٬١٨٤٬٩٠٨ ٦٤٢٬٨٨٣ ١٬٤١٠٬٣٩٨ ٦٬٤٢٩٬٣٤٤ ٢٠٢١ینایر  ١الرصید في 
 ٤٣٤٬٠٠٨ ١٤٬٠٦٤ ٤١٩٬٩٤٤ - ٤١٩٬٩٤٤ - - - ربح الفترة 

 ٩٨٧٬٤٠٢ ٨٣٬٠٠١ ٩٠٤٬٤٠١ ٩٠٤٬٤٠١ - - - - الدخل الشامل اآلخر
 ١٬٤٢١٬٤١٠ ٩٧٬٠٦٥ ١٬٣٢٤٬٣٤٥ ٩٠٤٬٤٠١ ٤١٩٬٩٤٤ - - - إجمالي الدخل الشامل 

 ٤٬٨٠٦ ٤٬٨٠٦ - - - - - - التغیرات في حقوق الملكیة غیر المسیطرة 
 ٢٣١٬٧٠٣ - ٢٣١٬٧٠٣ ٢٣١٬٧٠٣ - - - - )٣-١٢معامالت الدفع على أساس األسھم (انظر إیضاح  

 ) ٧١٬٣٩٩( ) ٧١٬٣٩٩( - - - - - - توزیعات أرباح 
 ٨٬٩٨٦٬٦٧٥ ٥٦١٬٥١٣ ٨٬٤٢٥٬١٦٢ ) ١٬٦٦٢٬٣١٥( ١٬٦٠٤٬٨٥٢ ٦٤٢٬٨٨٣ ١٬٤١٠٬٣٩٨ ٦٬٤٢٩٬٣٤٤ ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠الرصید في 

 
 
 



 ابعة لھاشركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات الت 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة
 (كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

 

٩ 

 النشاطات  - ١
 

 ٢وتاریخ    ٢١٥بموجب القرار الوزاري رقم شـركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة ("الشـركة")، شـركة مسـاھمة سـعودیة تأسـسـت  
الســــــجل التـجاري رقم ٢٠٠٨یولیو    ٥ھــــــــــ (الموافق  ١٤٢٩رـجب   ة ـب ة الســـــعودـی ة العربـی المملـك اض ـب ة في الرـی )، ومســـــجـل

 ).٢٠٠٨یولیو   ١٣ھـ (الموافق ١٤٢٩رجب   ١٠وتاریخ    ١٠١٠٢٥٣٣٩٢
 
ــاء وتملك وتولید وبیع الطاقة    ــ "المجموعة") أعمال تطویر وإنش ــار إلیھا مجتمعة بـــــ ــركات التابعة لھا (یش ــركة والش تزاول الش

الـحة والبـخار   اه الـم ة المـی د الـطاـقة الكھرـبائـیة ومحـطات تحلـی اـنة محـطات تولـی اه المحالة وـتأجیر وتشـــــغـیل وصــــــی الكھرـبائـیة والمـی
 المكملة لذلك. واألنشطة المتعلقة والمتصلة أو

 
 أسس اإلعداد والتغیرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة   -٢
 
 بیان االلتزام   ١-٢

لفترة الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في   الموحدة الموجزة  المالیة األولیة  لمعیار    ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠تم إعداد ھذه القوائم  وفقًا 
) "التقریر المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من  ٣٤المحاسبة الدولي (

) المعتمد في المملكة العربیة السعودیة").  ٣٤دیة للمراجعین والمحاسبین (یشار إلیھا مجتمعة بـ "معیار المحاسبة الدولي (الھیئة السعو
 قامت المجموعة بإعداد القوائم المالیة على أساس استمرارھا في العمل كمنشأة مستمرة.

 
ال تتضــمن ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة كافة المعلومات واإلفصــاحات المطلوبة في القوائم المالیة الســنویة، ویجب   

. لم تتأثر ھذه القوائم المالیة األولیة ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١قراءتھا جنبًا إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة كما في  
بشـكل كبیر بموسـمیة النتائج. قد ال تكون النتائج    ٢٠٢١سـبتمبر   ٣٠الموجزة لفترتي الثالثة والتسـعة أشـھر المنتھیتین في الموحدة 

 المعروضة في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة مؤشًرا على النتائج السنویة لعملیات المجموعة.
 

لموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء األدوات المالیة المشتقة (بما في ذلك خیارات  یتم إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة ا
عودي والذي یعتب ھا بالقیمة العادلة. تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة باللایر الـس ر البیع المكتتبة) حیث یتم قیاـس

 تقریب كافة المبالغ إلى أقرب ألف لایر سعودي، مالم یرد خالف ذلك.العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة. تم 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ٢-٢
تتماشى السیاسات المحاسبیة وطرق االحتساب المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في   

  ١، باستثناء تطبیق معاییر جدیدة اعتباراً من  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عة للسنة المنتھیة في  إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجمو
. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صادرة وغیر ساریة المفعول بعد. یسري ٢٠٢١ینایر  

مرة في عام   التعدیالت والتفسیرات ألول  من  العدید  الموحدة  ، و٢٠٢١مفعول  األولیة  المالیة  القوائم  أثر على  أي  لھا  لیس  لكن 
 الموجزة للمجموعة.

 
 التعدیالت على المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

)  ٣٩) ومعیار المحاسبة الدولي (٩المرحلة الثانیة التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي ( -إحالل سعر الفائدة المرجعي 
 ) ١٦) والمعیار الدولي للتقریر المالي (٤)والمعیار الدولي للتقریر المالي (٧الدولي للتقریر المالي (والمعیار 

تقدم ھذه التعدیالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقریر المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بدیل خالیًا  
 تقریبًا من المخاطر. 

 
 ت على الوسائل العملیة التالیة: تشتمل التعدیال

    وسیلة عملیة تتطلب اعتبار التغییرات التعاقدیة أو التغییرات في التدفقات النقدیة التي یتطلبھا اإلحالل مباشرة، كتغییرات في
 سعر الفائدة المتغیر، بما یعادل الحركة في سعر الفائدة السائد في السوق. 

 لتغطیة ا البنوك  بین  یتطلبھا إحالل سعر الفائدة  المخصصة وتوثیق التغطیة دون توقف أداة  تسمح بالتغییرات التي  لمخاطر 
 التغطیة. 

   توفیر إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبیة المتطلبات التي یمكن تحدیدھا بشكل منفصل عندما یتم تخصیص أداة
 بسعر فائدة خالي من المخاطر كتغطیة لمكون المخاطر 

 
لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام الوسائل العملیة   

في الفترات المستقبلیة عند سریانھا. 



 شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
 (كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

 

١٠ 

 أسس اإلعداد والتغیرات في السیاسات المحاسبیة  للمجموعة (تتمة)   -٢
 
 الھامة التقدیرات المحاسبیة  ٣-٢
 
 استخدام التقدیرات واالفتراضات  
) المعتمد في المملكة العربیة السعودیة،  ٣٤یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة، وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي ( 

ن الموجودات والمطلوبات استخدام التقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح ع 
المحتملة بتاریخ القوائم المالیة ومبالغ اإلیرادات والمصاریف المصرح عنھا خالل الفترة التي أعدت القوائم المالیة بشأنھا. تتماشى 

لقوائم المالیة التقدیرات واألحكام المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد ا
 باستثناء ما ھو موضح أدناه.   ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

 
 المخصصات  

تقوم اإلدارة بشكل مستمر بمراقبة المخصصات المثبتة وتقییمھا لتغطیة االلتزامات التعاقدیة والمطالبات المرفوعة ضد المجموعة. 
المخصصات، التي تعتمد على األحداث المستقبلیة غیر المؤكدة بطبیعتھا، بشكل دوري ویتم توفیرھا من قبل یتم تحدیث تقدیرات  

اإلدارة. تستند التقدیرات إلى التوقعات، بما في ذلك توقیت ونطاق االلتزامات واالحتماالت ومستوى التكلفة المستقبلیة، وتتضمن  
 تقییًما قانونیًا عند االقتضاء. 

 
 إلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات األعمار ا

التي تعتمد على تقنیة    -، قامت المجموعة بإعادة تقییم العمر اإلنتاجي لبعض اآلالت  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠خالل الفترة المنتھیة في   
ا لشروط اتفاقیات في محفظتھا وقررت مواءمة العمر اإلنتاجي الحالي لآلالت مع عمرھا االقتصادي المعاد تقییمھ وفقً   -حرق النفط  

ملیون لایر سعودي   ١٤٨٫٧. نتج عن ھذا التغیر في التقدیرات المحاسبیة مبلغ قدره  ٢٠٢١ینایر    ١شراء المیاه والطاقة اعتباًرا من  
أو الخسارة األولیة الموحدة الموجزة، یمثل حصة المجموعة في االستھالك اإلضافي، وتم  تم إثباتھ كمصاریف في قائمة الربح 

 من خالل الحصة في صافي نتائج الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً لطریقة حقوق الملكیة. إظھاره
 

ملیون لایر سعودي على الربح أو الخسارة في الفترات المستقبلیة حتى   ١٩٨٫٤وسیكون لھذا التغیر في التقدیرات أثر سنوي قدره  
 انتھاء اتفاقیات شراء المیاه والطاقة. 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات   -٣
 
سبتمبر   ٣٠   

٢٠٢١ 
دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠ 
    

 ١١٬٩٨٢٬٣٧٧ ١٢٬٧٣٢٬٣٤٠  في بدایة الفترة/ السنة
 ١٬٤٤٠٬١٩٩ ١٬٧٤٨٬٩٣٥  إضافات للفترة/ السنة

 ) ٥٤٧٬٤٨٨( )٤٤٩٬٣٧١(  االستھالك المحمل للفترة/ للسنة
 ) ١٢٩٬٩٨٥( -  خسارة انخفاض في القیمة للفترة/ للسنة 

 ) ١٢٬٤٠٨( )٢٩٬٥٧٢(  استبعادات/ مشطوبات 
 )٣٥٥( )١٦٧(  ترجمة عمالت أجنبیة 
 ١٢٬٧٣٢٬٣٤٠ ١٤٬٠٠٢٬١٦٥  في نھایة الفترة/ السنة

 
  



 شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
 (كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

 

١١ 

 الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقا لطریقة حقوق الملكیة  - ٤
 

التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً لطریقة حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي األولیة فیما یلي بیان مساھمة الشركات المستثمر فیھا  
الموحدة الموجزة وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة الموجزة وبند "توزیعات األرباح المستلمة من الشركات 

 التدفقات النقدیة األولیة الموحدة الموجزة.  التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً لطریقة حقوق الملكیة" في قائمة
 
سبتمبر   ٣٠  

٢٠٢١ 
دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠ 
    

 ٤٬٧٧٦٬٨٨٥ ٣٬٨١٨٬٢٧٧  في بدایة الفترة/ السنة
 ٢٣١٬١٠٧ ٢٠٦٬٣١٠  )١-٤الحصة في نتائج الفترة/ السنة (إیضاح 

 )١٬١٩١٬٣٦٦( ٧٣٦٬٩٤٤  الحصة في الدخل/ (الخسارة) الشامل اآلخر للفترة/ للسنة
 ١٦٧٬٨٩٢ ١٬٣١٩٬٨٥٨  إضافات خالل الفترة/ السنة، صافي 
 ) ١٦٦٬٢٤١( )٥٨٬٧٤٧(  توزیعات أرباح خالل الفترة/ السنة 

 ٣٬٨١٨٬٢٧٧ ٦٬٠٢٢٬٦٤٢  في نھایة الفترة/ السنة
شركات مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقاً لطریقة حقوق الملكیة مدرجة     

 الموجودات غیر المتداولةضمن 
 

٥٬٠٦٢٬٨٤٨ ٦٬٥٧٨٬٢٤٧ 
شركات مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقاً لطریقة حقوق الملكیة مدرجة 

 ضمن المطلوبات غیر المتداولة 
 
)١٬٢٤٤٬٥٧١( )٥٥٥٬٦٠٥( 

  ٣٬٨١٨٬٢٧٧ ٦٬٠٢٢٬٦٤٢ 
 
حصة المجموعة في االستھالك اإلضافي للممتلكات  على    ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠تشتمل الحصة في نتائج الفترة المنتھیة في    ١-٤

 ). ٣-٢ملیون لایر سعودي (انظر اإلیضاح  ١٤٨٫٧واآلالت والمعدات وقدرھا 
 
ملیون لایر سعودي    ٣٠٫٠حصة المجموعة وقدرھا    ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠مل الحصة في صافي نتائج الفترة المنتھیة في  تش  ٢-٤

واآلالت والمعدات للشركة المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً لطریقة في عكس قید االنخفاض في قیمة الممتلكات  
 حقوق الملكیة.

 
 ، أبرمت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء مع طرف ثالث بشأن بیع الموجودات التالیة ("الموجودات"):٢٠٢١سبتمبر    ٧بتاریخ    ٣-٤

   لطریقة حقوق الملكیة، شركة الشقیق الدولیة للمیاه  حصتھا من الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً 
 والكھرباء المحدودة، و

  في عقد التشغیل والصیانة المتعلق بشركة الشقیق. یتم تقدیم خدمات التشغیل والصیانة حالیًا من ٣٢وحصتھا البالغة ٪
 مملوكة بالكامل للمجموعة. قبل الشركة الوطنیة األولى للتشغیل والصیانة، وھي شركة تابعة

 
سیتم تصنیف حصة المجموعة في شركة الشقیق وعملیات التشغیل والصیانة على أنھا معدة للبیع عند الوفاء بنجاح ببعض الشروط 

في اتفاقیة البیع والشراء، والتي ستجعل ھذه الموجودات متاحة للبیع الفوري وفقًا لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر  الواردة  السابقة  
 دات غیر المتداولة المعدة للبیع والعملیات المتوقفة ". "الموجو - ٥المالي 

 
علیھ في اتفاقیة البیع والشراء، تشیر تقدیرات اإلدارة إلى أن القیمة الدفتریة للموجودات تتجاوز القیمة القابلة وفقًا للعوض المتفق  

ملیون لایر سعودي ضمن   ٢٨٫٥ة قدرھا  ملیون لایر سعودي. وعلیھ، تم تسجیل خسارة انخفاض في القیم  ٢٨٫٥لالسترداد بمبلغ  
 الحصة في صافي النتائج من شركة الشقیق. 

  



 شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
 (كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

 

١٢ 

 النقدیة وشبھ النقدیة   -٥
 كما في   

سبتمبر   ٣٠
٢٠٢١ 

 كما في 
دیسمبر  ٣١ 

٢٠٢٠ 
    

 ٧٩٨٬٢٦٣ ١٬٤٨٧٬٠٩١  نقد لدى البنوك 
 ٣٤٬٤٠٥ ١٬٥٧٦٬٩٤٤  ودائع قصیرة األجل وفترة استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل 

  ٨٣٢٬٦٦٨ ٣٬٠٦٤٬٠٣٥ 
 
 القروض والتسھیالت طویلة األجل  -٦
  

 إیضاح 
 كما في 

 ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
 كما في 

 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
    

    القروض مع حق الرجوع: 
 ٧٥٣٬٣١٤ ٢٬١٥٠٬٧٨٦  تسھیالت متعلقة بمشاریع

 ١١٣٬٦٣٠ ١٬١٣٠  تسھیالت للشركات
 - ٢٬٧٨٨٬٨٨٥ ١-٦ سندات شركات 

    القروض بدون حق الرجوع: 
 ١٥٬٧٤٦٬٦٣١ ١٤٬٩٩٠٬٣٩٠  تسھیالت متعلقة بمشاریع

 ٣٬٠٠٦٬٣٢٥ ٣٬٠٠٥٬٩٩٦ ٢-٦ أكواباور مانیجمینت آند إنفستمنت ون لیمیتد 
 - ٦٢١٬٢٨٤ ٣-٦  أكواباور كابیتال مانیجمینت لیمیتد 

 ١٩٬٦١٩٬٩٠٠ ٢٣٬٥٥٨٬٤٧١  إجمالي القروض والتسھیالت 
 )١٬١٧٨٬٣٦٠( )١٬٠٥١٬٩٤٨(  ناقصاً : القسط المتداول الظاھر ضمن المطلوبات المتداولة 

 )١٬١٥٤٬٧٩٦( )١٬١٤٤٬٢٠٣( ٤-٦ ناقًصا: قروض وتسھیالت مصنفة كمتداولة 
 ١٧٬٢٨٦٬٧٤٤ ٢١٬٣٦٢٬٣٢٠  القسط غیر المتداول الظاھر ضمن المطلوبات غیر المتداولة 

 
القروض والتسھیالت الظاھرة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة كـ "قروض مع حق الرجوع" یتم تصنیف  

أو "قروض بدون حق الرجوع". ویتم ضمان القروض بدون حق الرجوع عادة من قبل الجھة المقترضة (أي الشركة التابعة) من 
والتدفقات   التعاقدیة  والحقوق  الموجودات  وتمثل  خالل  أي ضمان.  بموجب  الشركة  على  الرجوع  حق  دون  بھا  الخاصة  النقدیة 

القروض مع حق الرجوع القروض المباشرة أو تلك القروض المضمونة من قبل الشركة. إن المطلوبات المالیة الخاصة بالمجموعة 
المجموعة لتغطیة المخاطر العائمة طویلة إما أن تكون مرتبطة بعمولة خاصة ثابتة أو بھامش یزید عن المعدالت ذات الصلة. تسعى  

 األجل باستخدام المشتقات.
 
ملیون لایر سعودي بقیمة اسمیة    ٢٬٨٠٠٫٠، أصدرت المجموعة سندات إسالمیة (صكوًكا) بقیمة  ٢٠٢١یونیو    ١٤بتاریخ    ١-٦

وفقًا ألسعار الفائدة السائدة بین  ملیون لایر سعودي لكل منھا بدون خصم أو عالوة. یحمل إصدار الصكوك عائًدا    ١قدرھا  
البنوك السعودیة ("سایبور") زائًدا ھامش ربح محدد سلفًا یستحق على دفعات نصف سنویة. سیتم استرداد الصكوك بالقیمة 

 . ٢٠٢٨یونیو  ١٤األسمیة بتاریخ استحقاقھا في 
 

كة أكواباور مانیجمنت آند أنفستمنت ون) ، قامت المجموعة (من خالل إحدى شركاتھا التابعة، وھي شر٢٠١٧مایو  في    ٢-٦
  ٪ ٥٫٩٥ملیون دوالر أمریكي. تحمل ھذه السندات عمولة ثابتة بمعدل قدره    ٨١٤٫٠بإصدار سندات بإجمالي مبلغ قدره  

سنویاً وتستحق السداد على أساس نصف سنوي. إن المبلغ األصلي للسندات یستحق السداد على أقساط نصف سنویة بدایة  
یونیو   دیسمبر  ٢٠٢١من  القسط األخیر في  یستحق  أن  من بعض  ٢٠٣٩، على  النقدیة  بالتدفقات  السندات مضمونة  إن   .

 الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً لطریقة حقوق الملكیة والشركات التابعة للمجموعة.
  



 شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
 (كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

 

١٣ 

 القروض والتسھیالت طویلة األجل (تتمة)   -٦
 

، قامت المجموعة ("من خالل شركة تابعة "شركة أكواباور كابیتال مانیجمینت  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠خالل الفترة المنتھیة في   ٣-٦
٪ سنویًا، ٣٫٧ملیون دوالر أمریكي. تحمل السندات فائدة قدرھا  ١٦٦٫٢لیمیتد") بإصدار سندات بإجمالي مبلغ أصلي قدره 

  ٢٧، ویستحق القسط األخیر بتاریخ  ٢٠٢١مایو  ٣١سنویة تبدأ اعتباًرا من ویستحق أصل المبلغ السداد على أقساط نصف 
. تم إصدار السندات إلعادة تمویل تسھیل قائم طویل األجل إلحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل للمجموعة، ٢٠٤٤مایو  

 وھي مشروع الشعیبة الثانیة لتنمیة المیاه ("الشعیبة الثانیة").
 
من الجھة المشتریة    -بموجب اتفاقیة شراء الطاقة    -، أدى التأخیر في الدفعات التعاقدیة  ١٩-نتیجة للمشكالت المرتبطة بكوفید  ٤-٦

، مما أدى  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١فني كما في  انتھاك تعھد في إحدى الشركات التابعة للمجموعة ("الشركة التابعة") إلى حدوث 
ملیون  ٤٢٫٤من قبل الجھة المشتریة   ٢٠٢٠إلى اإلعسار وفقًا لمستندات التمویل. بلغ المبلغ التراكمي المحتجز خالل عام  

من ضمان حكومي على المبالغ المستحقة من الجھة المشتریة، لم تطالب شركة المشروع  بینما یستفید المشروع  لایر سعودي.  
جزئیًا حیث توصلت الجھة المشتریة إلى اتفاق تسویة وقامت الحقًا بتسویة جمیع  بالضمان لتغطیة ھذه المبالغ المحتجزة 

 األرصدة متأخرة السداد. 
 

دیسمبر   ٣١، حصلت الشركة التابعة على إعفاء من التعھدات من الجھات المقرضة، اعتباًرا من  ٢٠٢١فبرایر    ٩بتاریخ  
الحصول  ٢٠٢٠ ورغم  أدى  .  اإلعفاء،  مستندات    االنتھاكعلى  قدره  بموجب  البالغ  القرض  تصنیف  إعادة  إلى  التمویل 

. وطبقًا  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١ملیون لایر سعودي من المطلوبات غیر المتداولة إلى المطلوبات المتداولة كما في    ١٬١٥٤٫٨
المطل القرض ھذا إلى  إعادة تصنیف رصید  المتداولة كما في  لإلعفاء الذي تم الحصول علیھ، تم  مارس    ٣١وبات غیر 

٢٠٢١   . 
 

، أصدرت نفس الشركة التابعة بموافقة الجھات المقرضة إشعار خالف للجھة ٢٠٢١أبریل    ٢٩عالوة على ذلك، بتاریخ  
لبة للتعھدات بموجب مستندات التمویل. تم إصدار إشعار الخالف للمطاانتھاًكا  المشتریة بشأن التزامات السداد. یشكل الخالف  

ملیون لایر سعودي وعدم سداد مصاریف السعة المفترضة (مصاریف السعة    ٧٨٫٥بتعویضات األضرار المستقطعة وقدرھا  
یولیو    ١حتى تاریخ التشغیل التجاري للمرحلة األولى في    ٢٠١٧دیسمبر    ١٦للفترة التي تلي التشغیل المفترض بتاریخ  

ملیون لایر سعودي    ١٬١٤٤٫٢ذا الخرق إعادة تصنیف القرض البالغ  ملیون لایر سعودي. نتج عن ھ  ٨٤٫٧) وقدرھا  ٢٠١٨
. إن الشركة التابعة بصدد الحصول على  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في  من المطلوبات غیر المتداولة إلى المطلوبات المتداولة

 تنازل من الجھات المقرضة.
 
 المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا  - ٧
 

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وفقًا لشروط التعامل العادل. فیما یلي بیان المعامالت الھامة مع الجھات ذات العالقة تم إجراء  
 خالل الفترة واألرصدة الھامة في نھایة الفترة: 

 
  

 إیضاح
 

 طبیعة العالقة
 لفترة الثالثة أشھر 

 سبتمبر   ٣٠المنتھیة في  
 لفترة التسعة أشھر 

 سبتمبر   ٣٠المنتھیة في  
   ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

       : المعامالت
 

 إیرادات 
مشاریع مشتركة /   

 (جھات منتسبة) 
 

٥٥٩٬٢٢٨ 
 

٦٠٩٬٦٨١ 
 

١٬٤٥٩٬٨٤١ ١٬٦٩٣٬٩٩١ 
 ٩٣٬٤٠٤ ١٠٣٬١٨٦ ٣٠٬٨١٣ ٤٣٬٦٧٤ مشاریع مشتركة     عملیات أخرى إیرادات

 ٣١٬٢٣١ ٢٤٬١١٦ ١٢٬١٣٦ ١٠٬١٧٥ مشاریع مشتركة   دخل تمویل  
 
 ذات عالقة  ات جھ منأعباء مالیة على قرض   

 
١٣ 

مشاریع مشتركة /   
 (جھات منتسبة) 

 
٧٬١٣٥ 

 
٦٬٤٥٢ 

 
٣١٬١٤٤ ٣٤٬٩٣١ 

تعویضات كبار موظفي اإلدارة بما في ذلك مكافأة   
 أعضاء مجلس اإلدارة 

   
١٣٦٬٥٦٠ 

 
٣٬١٧٤ 

 
١٥٬٨٣٦ ١٥٢٬٤٠٩ 

 
  



 شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
 (كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

 

١٤ 

 (تتمة)  الجھات ذات العالقة وأرصدتھاالمعامالت مع  - ٧
 كما في  طبیعة العالقة إیضاح 

سبتمبر  ٣٠   
٢٠٢١ 

دیسمبر   ٣١
٢٠٢٠ 

     المبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة 
     متداولة: 

 ١٤٤٬٩١٠ ١٢٢٬٠١١ مشروع مشترك  (أ)  شركة المرجان إلنتاج الكھرباء 
 ٤١٬٥٥٧ ٣٤٬١٠٦ مشترك مشروع  (أ)   شركة رابغ للكھرباء 

 ٤٧٬١٨١ ٣٠٬١٧٩ مشروع مشترك  (أ)   شركة الشقیق للمیاه والكھرباء 
 ٤٣٬٤٦٢ ٥٣٬٣٤٤ مشروع مشترك  (أ)  شركة الشعیبة للمیاه والكھرباء 
 ١٢٬٤٨٢ ١١٬٨٦٨ مشروع مشترك  (أ)   شركة مشروع توسعة الشعیبة 

 ١١٣٬٨٨٣ ١١٥٬٤١٥ مشروع مشترك  (أ)  شركة ھجر إلنتاج الكھرباء 
 ٢٧٬٦٠٧ ٣٤٬٣٠٥ مشروع مشترك  (أ)  شركة ظفار للتشغیل والصیانة 

 ١٤٩٬١٥٨ ٥١٬٧٢٨ مشروع مشترك  (أ)  المرحلة األولى   –الحسیان للطاقة 
 ٧٬٨١٠ ٧٬٨٨٧ مشروع مشترك  (د) أكوا باور الواحة الثالثة 

 ١٣٬٦٥٣ ٧٠٬٢٠٥ مشروع مشترك  (أ)  نور للطاقة 
 ٩٬٧٦١ ٢٠٬٦٠٩ مشروع مشترك  (ھـ)  محطة نقاء لتحلیة المیاه 

 ٢١٬٧٨٠ ٢٣٠٦٬ مشروع مشترك  (أ)، (د)  شركة الظھیرة للتولید 
 ١٦٬٨٧٢ ٤٬٩٤٨ مشروع مشترك  (أ)، (د)  شركة شیناس للتولید 

 ١٬١٩٧ ٥٬١١٢ مشروع مشترك  (د) الشركة السعودیة المالیزیة للمیاه والكھرباء 
 ٣٧٬٠٦١ ٢٦٬٧٦٧ مشترك مشروع  (أ)  یو بي سي رینیوابلز اس.ایھ 

 ٨٨٩ ٢٢٩ مشروع مشترك  (أ)  الریشة لمشاریع الطاقة الشمسیة 
 ١٥٬٣٤٤ ١٢٬٥٣٧ مشروع مشترك  (أ)  شركة أكواباور سول أفریقیا بوكبورت سي أس بي باور بالنت لیمتد 

 ٢٬٤٥٠ ١٠٬٠٧٦ مشروع مشترك  (أ)، (ھـ)  شركة ھایا للطاقة وتحلیة المیاه 
 ٣١٥ ٤٬١٣٠ مشروع مشترك  (د) الظھیرة للتولید شركة شمس 

 - ٣٠٬٧٣١ مشروع مشترك  (ھـ)  أكواباور سوالر ریزیرف ردستون سوالر تي بي بي 
 ٣٨٬٢٨٩ ٤٣٬٢٧٦ شركات منتسبة   جھات ذات عالقة أخرى 

   ٧٤٥٬٦٦١ ٦٩٥٬٦٩٣ 
 

 كما في  طبیعة العالقة إیضاح  
     العالقة المبالغ المستحقة من الجھات ذات 

     غیر متداولة:
 ٦١٬٦١٢ ٦١٬٦١٢ مشروع مشترك  (و) المرحلة األولى   –الحسیان للطاقة 

 ٢٥٬٠٤٦ ٨٬٨٧٨ مشروع مشترك  (ز)  أكوا جوس إلیكتریك ایسلتمي في یونیتم ساناي في تیكاریت 
   ٨٦٬٦٥٨ ٧٠٬٤٩٠ 

 
سبتمبر  ٣٠   

٢٠٢١ 
  دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠ 
     الجھات ذات العالقة المبالغ المستحقة إلى 

     غیر متداولة:
 ٧٧٣٬٠٦٠ ٧٦٠٬٨٧٣ مشروع مشترك    (ب)  شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة 

 ٦٩٩٬٨٩٤ حقوق المساھمین  (ط) شركة مساھمة مقفلة  -شركة المیاه والكھرباء القابضة 
 

٦٧٧٬٩٦٦ 
 ١٢٦٬٨١٣ ١٢٦٬٨٤٦ - (ج)  قروض من مساھمي األقلیة في شركات تابعة 

   ١٬٥٧٧٬٨٣٩ ١٬٥٨٧٬٦١٣ 
     متداولة: 

 ٢١٬٣٠٦ ١٧٬٥٥٢ مشروع مشترك  (ح)  شركة اكواباور أفریقیا ھولدینجز لیمتد 
 - ٢٤٬١٥٦ مشروع مشترك  (ي)  أكوا جوس إلیكتریك ایسلتمي في یونیتم ساناي في تیكاریت 

 ٢١٬٩٧٤ ٢١٬٨٣٧ جھات منتسبة   أخرى 
   ٤٣٬٢٨٠ ٦٣٬٥٤٥ 

 
القابضة  )أ األولى  الوطنیة  الشركة  إلى  العالقة  ذات  الجھات  من  المستحقة  المبالغ  ھذه األرصدة بشكل رئیسي على  تشتمل 

(والشركات التابعة لھا) مقابل خدمات التشغیل والصیانة المقدمة إلى الجھات ذات العالقة بموجب عقود التشغیل والصیانة. 
األرصدة أیًضا على الدفعات المدفوعة مقدًما إلى الجھات ذات العالقة التي ال یوجد تاریخ  في بعض الحاالت، تشتمل ھذه  

 محدد لسدادھا.
  



 شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
 (كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

 

١٥ 

 (تتمة)  المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا - ٧
 

تم إقراض  حیث للطاقة المتجددة القابضة المحدودة اتفاقیة قرض قابل للتحویل،  ، أبرمت شركة أكواباور٢٠١٨عام خالل   ) ب
المبالغ المسحوبة بموجب تلك االتفاقیة إلى أكواباور جلوبال سیرفیسز، شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، من خالل اتفاقیة  

ملیون لایر سعودي إلى أكواباور  ١٫٣٦١٫٢ره  إقراض بین المساھمین في المجموعة ("االتفاقیة"). وقد تم إقراض مبلغ قد
بعد ذلك على أصل المبلغ   ٪٣٫٤سنویًا عن الثمانیة عشر شھًرا األولي و    ٪٤٫٣جلوبال سیرفیسز ویحمل عمولة بمعدل قدره  

ون  ملی ٥٨٠٫٦، وطبقًا للخیار المتاح بموجب االتفاقیة، تم تحویل جزء من القرض وقدره ٢٠١٩دیسمبر  ٣١القائم. بتاریخ 
من ملكیة المجموعة في أكواباور للطاقة المتجددة القابضة. إضافة إلى ذلك، خالل    ٪٤٩لایر سعودي كعوض مقابل بیع  

٪ من  ٤٩ملیون لایر سعودي كجزء من التسویة المتعلقة ببیع  ٧٫٩إضافي قدره   مقابل، وافقت المجموعة على ٢٠٢٠عام 
 لقابضة. ملكیة المجموعة في أكواباور للطاقة المتجددة ا 

 
شھًرا من االستخدام األول للقرض في حالة عدم التحویل. تم ضمان القرض    ٦٠خالل  المستحق  رصید القرض  یتم سداد  

 من قبل أكوا باور (أي حق الرجوع إلى أكوا باور). 
 

 ویشمل ذلك ما یلي: )ج
i.  ملیون  ٤١٫٦مستحق الدفع للمساھمین غیر المسیطرین في شركة ایھ سي إف للطاقة المتجددة المحدودة بمبلغ قرض

، وتحمل عمولة قدرھا  ٢٠٢٤ملیون لایر سعودي). تستحق القروض السداد في عام    ٤١٫٦:  ٢٠٢٠لایر سعودي (
٥٫٧٥٪  ً  ؛ وسنویا

 
ii.    ملیون لایر سعودي    ٨٥٫٢للطاقة الشمسیة بمبلغ    قارا مستحق الدفع للمساھمین غیر المسیطرین في شركة  قرض

وفقًا لسعر الیبور  معدل ربحي  ، وتحمل  ٢٠٢٤ملیون لایر سعودي). تستحق القروض السداد في عام    ٨٥٫٢:  ٢٠٢٠(
ً  ٪١٫٣قدرھا +  .سنویا

 
 . معدل ربحیوجد تاریخ محدد لسدادھا وال تحمل  دفعة مقدمة إلى جھات ذات عالقة والیمثل الرصید  )د
 

مبلغ مستحق لقاء أتعاب التطویر واسترداد التكالیف المتكبدة نیابة عن الشركة المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة الھذا  یمثل   )ه
 . عنھا وفقاً لطریقة حقوق الملكیة

 
دفعة ثانویة مقدمة إلى جھات ذات عالقة وال یوجد تاریخ محدد لسدادھا وال تحمل أي عمولة. وطبقًا لشروط  یمثل الرصید  ) و

 .على األقل. وعلیھ، تم إظھار الرصید كموجودات غیر متداولةواحدة سنة لمدة ة، لن یتم سداد الدفعة المقدمة االتفاقی
 

خدمات تشغیل وصیانة    مقابلھذا البند مبلغ مستحق إلى الشركة الوطنیة األولى للتشغیل والصیانة المحدودة (نوماك) یمثل  )ز
، قامت المجموعة ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠یل والصیانة. خالل الفترة المنتھیة في إلى شركة المشروع وفقا التفاقیات التشغ مقدمة

 . ملیون لایر سعودي) بشأن ھذا الرصید ٢٨٫٥: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي ( ٤٫٨بتجنیب مخصص قدره 
 

لطریقة حقوق الملكیة لقاء تحویل تكلفة ھذا البند المبالغ المستحقة الدفع إلى شركة مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقاً یمثل  )ح
 .تطویر مشاریع

 
ملیون لایر سعودي. تم تحویل جزء   ٢،٧٠١، أعلنت المجموعة عن توزیعات أرباح لمرة واحدة بقیمة  ٢٠٢٠عام  خالل   )ط

بدون من توزیعات األرباح المعلنة، والمستحق لصندوق االستثمارات العامة السعودي ("المساھم")، إلى قرض طویل األجل  
ملیون لایر سعودي من خالل شركة تابعة مملوكة بالكامل لھذا المساھم. یمكن تعدیل ھذا القرض، نیابة   ٩٠١٫٠عمولة قدره  

عن الشركة التابعة للمساھم، مقابل االستثمارات المستقبلیة في المشاریع المتجددة التي تقوم بھا الشركة، بناًء على شروط 
ما لم یتم تمدید فترة السداد أو التسویة بشكل متبادل من قبل  ٢٠٣٠دیسمبر  ٣١سویتھ بحلول معینة. سیتم سداد القرض أو ت

النقدیة المتوقعة مخصومة باستخدام معدل مناسب ینطبق  للمدفوعاتالطرفین. سجلت المجموعة ھذا القرض بالقیمة الحالیة 
قیمة االسمیة للقرض وقیمتھ المخصومة كمساھمة  على القروض طویلة األجل ذات طبیعة مماثلة. تم إثبات الفرق بین ال

 . أخرى من المساھم ضمن عالوة اإلصدار
 

: ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١ملیون لایر سعودي (  ٢١٫٩، تم إطفاء أعباء تمویل قدرھا  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠الفترة المنتھیة في  وخالل  
 .  ملیون لایر سعودي) بشأن رصید القرض القائم ٩٫٧

 
یمثل الدفعة المقدمة المستلمة من الشركة المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً لطریقة حقوق الملكیة على حساب ھذا   )ي

 . القادمةیتم تقدیمھا. وسیتم دفعھ إلى المورد الخارجي خالل االثني عشر شھًرا سخدمات التشغیل والصیانة التي 
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 االحتیاطیات األخرى   -٨
 

 االحتیاطیات األخرى كما یلي: كانت حركة 
 

احتیاطي تغطیة  
مخاطر التدفقات  
النقدیة (إیضاح  

١-٨ ( 
احتیاطي ترجمة  
 العمالت األجنبیة 

الحصة في الدخل  
الشامل اآلخر  

للشركات المستثمر  
فیھا التي یتم  

المحاسبة عنھا وفقاً  
 لطریقة حقوق الملكیة

 ) ٤(إیضاح 

إعادة قیاس  
التزامات  

 اإلجمالي  أخرى  المحددة المنافع 
       

   ) ٢٧٬١٨٠(  ) ١٩٬١٨٥( ) ٩٧١٬٩٧٥( ) ٢٩٬٧٢١( ) ٣١٣٬١٧٥( ٢٠٢٠ینایر  ١الرصید كما في 
)١٬٣٦١٬٢٣٦ ( 

 ) ١٬٤٣٧٬١٨٣( -   ٨٬٥٧٤  ) ١٬١٩١٬٣٦٦(  ٢٣٬٥٥٠  ) ٢٧٧٬٩٤١( التغیرات خالل السنة 
 ) ٢٬٧٩٨٬٤١٩( ) ٢٧٬١٨٠(  ) ١٠٬٦١١( ) ٢٬١٦٣٬٣٤١( ) ٦٬١٧١(  ) ٥٩١٬١١٦( ٢٠٢٠دیسمبر   ٣١الرصید كما في  

       
 ) ٢٬٧٩٨٬٤١٩( ) ٢٧٬١٨٠( ) ١٠٬٦١١( ) ٢٬١٦٣٬٣٤١( ) ٦٬١٧١( ) ٥٩١٬١١٦( ٢٠٢١ینایر  ١الرصید كما في 

 ٩٠٤٬٤٠١ -  ) ٧٬٧٣٥( ٧٣٦٬٩٤٤ ٧٤٧ ١٧٤٬٤٤٥ التغیرات خالل الفترة 
 ٢٣١٬٧٠٣ ٢٣١٬٧٠٣ -  -  -  -  ) ٣- ١٢معامالت الدفع على أساس األسھم (انظر إیضاح   

 ) ٦٦٢٬٣١٥١٬( ٢٠٤٬٥٢٣ ) ١٨٬٣٤٦( ) ٤٢٦٬٣٩٧١٬( ) ٤٢٤٥٬( ) ٤١٦٬٦٧١( ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠الرصید في 
 
الضریبة المؤجلة المتعلقة  یتعلق ھذا البند بشكل رئیسي بالتغیرات في القیمة السوقیة ألدوات تغطیة المخاطر بعد خصم    ١-٨

 بالشركات التابعة للمجموعة.
 
 المطلوبات المالیة األخرى  -٩
 
 

 على ما یلي:  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠تشتمل المطلوبات المالیة األخرى المصرح عنھا في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
 

ملیون لایر سعودي) بشأن المطلوبات المالیة المتعھد   ٢٩١٫٠:  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١ملیون لایر سعودي (  ٢٩٨٫٨مبلغ قدره   )أ
 بھا نتیجة فقدان السیطرة في شركة تابعة.

 
یتعلق بمحطة تولید الطاقة المستقلة التي تحتفظ بھا إحدى الشركات المستثمر فیھا للمجموعة التي یتم المحاسبة عنھا فیما   ) ب

ة األجل لتورید الفحم مع مورد خارجي، حیث التزمت المجموعة  وفقاً لطریقة حقوق الملكیة، أبرمت المجموعة اتفاقیة طویل
بتغطیة الفرق أو قبول الفائض بین السعرین المتفق علیھما مع مورد الفحم خالل فترة عملیات محطة تولید الطاقة المستقلة 

جعي بموجب اتفاقیة تورید  عاًما. وبموجب االتفاقیة، بالنسبة ألي فرق بین سعرین متفق علیھما (أي السعر المر   ٢٥البالغة  
الفحم بدالً من األسعار الفعلیة لمورد الفحم المتفق علیھا بشأن تورید الفحم)، قد تكون المجموعة ملزمة بدفع الفرق عند 

إلى مؤشرات أسعار الفحم، والتي   الرجوعب شراء الفحم.  یتم تحدید أسعار الفحم ذات الصلة وفقًا لشروط التعامل العادل  
وبالتالي، تضمنت االتفاقیة اإلضافیة مقایضة السلع (المشتقات) والتي    ع سوقي لتجارة الفحم في أوروبا وآسیا.تعمل كمرج 

 . یجب فصلھا وإدراجھا بالقیمة العادلة
 

مشتقًا  ،  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠كما في    ملیون لایر   ٨٣٤٬٩(  ملیون لایر سعودي  ٩٦٠٫١بمبلغ  سجلت المجموعة التزاًما 
مع    ،محسوبًا باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة  ملیون لایر سعودي متداول),   ١٥٢٬٢و    متداولسعودي غیر  

لقیمة العادلة  ا إن  .لمجموعةل  وفقاً لطریقة حقوق الملكیةالتأثیر المقابل في القیمة الدفتریة الستثمار الشركة المستثمر فیھا  
    تجاه عوامل مختلفة بما في ذلك كمیة استھالك الفحم وأسعار الفحم ومعدل الخصم. ةحساسة المشتق لمطلوباتل

 
 فیما یلي التأثیر على القیمة العادلة اللتزامات المشتقات نتیجة للتغیر في كمیة استھالك الفحم وأسعار الفحم ومعدل الخصم. 

 
 ) سعودي ملیون لایر ٩٥٫٦/ ( سعودي ملیون لایر ٩٥٫٦   تغیر في كمیة استھالك الفحم  ٪١٠ -+/
 ) سعودي ملیون لایر ٩٥٫٦/ ( سعودي ملیون لایر ٩٥٫٦   تغیر في سعر الفحم  ٪١٠ -+/
 ملیون لایر سعودي  ٢٧٫٩ملیون لایر سعودي) /  ٢٧٫٩(  نقطة أساس للتغیر في معدل الخصم  ٥٠ -+/
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١٧ 

 
 الزكاة والضریبة   -١٠

 
 المثبتة في الربح أو الخسارة المبالغ  ١-١٠

 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
 سبتمبر ٣٠

 لفترة التسعة أشھر 
 سبتمبر ٣٠المنتھیة في 

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
      

 ١٣٥٬٦٢٧ ١٠٠٬٩٥١ ٤٦٬٠٣٦ ٣٥٬٦٥١  الزكاة والضریبة الحالیة* 
 ) ١٨٩٬٨٠١( ) ٢٠٬٣٥١( )٦٦٬٧٤٥( ٥٬٣٥٧  الضریبة المؤجلة 

 )٥٤٬١٧٤( ٨٠٬٦٠٠ )٢٠٬٧٠٩( ٤١٬٠٠٨  زكاة وضریبة دخل (محملة)/ مستردة  
 ٤٬١٨٣ - ) ١١٢( -  ناقًصا: ضریبة مستردة من العملیات المتوقفة 

 )٤٩٬٩٩١( ٨٠٬٦٠٠ )٢٠٬٨٢١( ٤١٬٠٠٨  زكاة وضریبة محملة/ (مستردة) ظاھرة في الربح أو الخسارة  
 

ملیون لایر    ١٠٫٥مخصص قدره    ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠* تشمل الزكاة والضریبة الحالیة المحملة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  
 ملیون لایر سعودي) عن ربوط سنوات سابقة. ٥٢٫٠: ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠سعودي (

 
 الشركة

، یتم محاسبة الشركة عن الزكاة كمنشأة مختلطة في  ٢٠١٤سبتمبر    ١٧مؤسسة التمویل الدولیة في الشركة بتاریخ  نظراً الستثمار  
من   ، قامت مؤسسة التمویل الدولیة ببیع حصتھا إلى مساھم سعودي،  ٢٠٢٠. خالل عام  ٢٠١٤المملكة العربیة السعودیة اعتباراً 

ضریبیة، استمرت . ومع ذلك، لغرض تقدیم اإلقرارات الزكویة وال٪١٠٠مما زاد من حصة المساھم السعودي في الشركة إلى  
الشركة مملوكة بالكامل   نظراً ألن،  ٢٠٢١. بالنسبة لعام  ٢٠٢٠الشركة في االلتزام بواجبھا بموجب نظام الزكاة كمنشأة مختلطة لعام  

 . من قبل مساھمین سعودیین، فإنھا تخضع فقط للزكاةاآلن 
 

، استلمت الشركة ربًطا من  ٢٠٢٠. خالل یولیو  ٢٠٢٠قامت الشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة والضریبیة عن كافة السنوات حتى  
، والتي بشأنھا قامت ٢٠١٨حتى    ٢٠٠٩ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") یطالب بزكاة إضافیة تتعلق بالسنوات من  

ئة بعد بإجراء ربوط  ملیون لایر سعودي إلى الھیئة وقامت بإنھاء موقفھا عن ھذه السنوات. لم تقم الھی  ١١٦٫٠الشركة بسداد مبلغ  
 . ٢٠٢٠و ٢٠١٩لعامي 

 
 أكواباور بروجكتس  

. قامت الشركة بإنھاء موقفھا  ٢٠٢٠بتقدیم إقراراتھا الزكویة والضریبیة لكافة السنوات حتى عام  قامت شركة أكواباور بروجكتس
 . ٢٠١٤الضریبي والزكوي لدى الھیئة حتى عام 

 
ملیون لایر سعودي. عالوة    ٣١یتضمن مطالبة بزكاة إضافیة قدرھا    ٢٠١٨ستلمت الشركة ربًطا من الھیئة لعام  ، ا٢٠٢٠خالل عام  

ً ، استلمت الشركة  ٢٠٢١الل أبریل  على ذلك، خ  تتضمن المطالبة بزكاة إضافیة قدرھا    ٢٠١٧حتى    ٢٠١٥من الھیئة للسنوات    ربطا
 .ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة اعتراًضا على ھذه الربوط ٣٩٫٧

 
 نوماك السعودیة ("نوماك") 

السنوات حتى   . خالل السنوات السابقة، استلمت الشركة ٢٠٢٠قامت شركة نوماك السعودیة بتقدیم إقراراتھا الزكویة عن كافة 
ملیون    ١٢، متضمنة مطالبة بزكاة إضافیة قدرھا  ٢٠١٦حتى    ٢٠١٣و  ٢٠١٢حتى    ٢٠٠٨ربطین زكویین من الھیئة عن السنوات  

 بشأنھا. قدمت نوماك اعتراًضا على ھذه الربوط. لایر سعودي لھذه السنوات التي صدرت ربوط
 

 شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء 
. أصدرت الھیئة ٢٠٢٠قامت شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء بتقدیم إقراراتھا الزكویة والضریبیة لكافة السنوات حتى عام  

وضریبة استقطاع إضافیة بما في ذلك الغرامات والدفعات  مطالبة فیھا بضریبة وزكاة    ٢٠١٧و  ٢٠١٣حتى   ٢٠٠٧ربطین لألعوام  
 . قدمت الشركة اعتراًضا على ھذه الربوط. ملیون لایر سعودي ٥٧٫٨بمبلغ  المتأخرة

 
 أخرى 

لدى  معقدة.  أنظمة ضریبیة  مع  العالم  متعددة حول  دول  للضرائب في  المجموعة  الجنسیات، تخضع  متعددة  من خالل عملیاتھا 
المجموعة مسائل قید النظر تتعلق بالربوط الضریبیة في مختلف الدول التي تعمل فیھا. بناًء على أفضل تقدیرات اإلدارة، قامت 

 لربوط الضریبیة، حیثما كان ذلك مالئًما.الشركة بتكوین مخصٍص كاٍف لجمیع ا
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 اإلیرادات  -١١

  
 إیضاح 

  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 سبتمبر 

  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 سبتمبر 

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
      خدمات مقدمة       
 ١٬٠٧٦٬٥٧٩ ١٬٢٥٤٬٦٠٢ ٣٩٣٬٢٢٠ ٤٢١٬٦٨١ ١-١١ تشغیل وصیانة  
 ٣٦٣٬٠٥٩ ٤٢٦٬٧٧٢ ٢١٤٬٦٤٢ ١٣٠٬٦٩٢ ٢-١١ خدمات إدارة تطویر وإنشاءات  
 ٢٠٬٢٠٣ ١٢٬٦١٧ ١٬٨١٩ ٦٬٨٥٥  أخرى  

      
     ٣-١١  بیع كھرباء  

 ٧٨٦٬٢٢٥ ٧٧٣٬٨٩٧ ٢٦٤٬١٧٣ ٢٦٦٬١٤٦  سعة 
 ٣٦٧٬٤٦١ ٢٩١٬٩٦٧ ١٤٤٬٥٩٢ ١٠٨٬٩٩٥  الطاقة  
 ٢٢٨٬٣٤١ ٢٧١٬٨٧٣ ٧٥٬٠٠١ ٧٨٬٨٣٥ ٥-١١ دخل إیجار تمویلي  
      
      بیع میاه         

 ٧٣٠٬٤٧٠ ٧٣١٬٥٧٩ ٢٦١٬٦٢٩ ٢٤٩٬٤٢٧ ٤-١١و ٣-١١ سعة 
 ٦٥٬٦٧٢ ٩٠٬٧٧٦ ١٢٬٠٧٣ ٣١٬٣٨٠ ٤-١١و ٣-١١ مخرجات  
      
  

٣٬٦٣٨٬٠١٠ ٣٬٨٥٤٬٠٨٣ ١٬٣٦٧٬١٤٩ ١٬٢٩٤٬٠١١ 
 

 لإلیرادات. لالطالع على التوزیع الجغرافي   ١٦انظر االیضاح 
 

تشتمل االیرادات التي حققتھا الشركة الوطنیة األولى للتشغیل والصیانة وشركات المجموعة من تقدیم الخدمات الفنیة وخدمات   ١-١١
 ٥٧٫٩وملیون لایر سعودي لفترة التسعة أشھر    ١٤٨٫٦التشغیل والصیانة. ویشمل ذلك رسوم اتفاقیات الخدمات الفنیة بمبلغ  

ملیون   ١١٤٫٥: التسعة أشھر  ٢٠٢٠سبتمبر    ٣٠(  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠شھر المنتھیة في  ملیون لایر سعودي لفترة الثالثة أ
 ملیون لایر سعودي).  ٤٥٫٠لایر سعودي والثالثة أشھر 

 
اإلیرادات التي حققتھا المجموعة من خدمات تطویر المشاریع، والمقدمة بشأن تطویر المشاریع، ویتم إثباتھا عند اإلغالق   ٢-١١

ي النقطة الزمنیة التي تحقق فیھا التمویل المتعھد بھ للمشروع). یتم إثبات اإلیرادات من إدارة المشاریع  المالي للمشروع (وھ
 والخدمات االستشاریة وخدمات إدارة اإلنشاءات المقدمة فیما یتعلق بإنشاء المشاریع كخدمات مقدمة.

 
طویر المشاریع")، والتي تعتبر مجدیة، كأصل متداول  یتم إثبات التكالیف المتكبدة بشأن المشاریع تحت التطویر ("تكلفة ت 

ملیون  ٣٢٧٫٨: ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠المشاریع كما في وذلك بالقدر الذي یتم فیھ تقییم إمكانیة استردادھا. بلغت تكلفة تطویر 
 ملیون لایر سعودي).   ٣١٣٫٢: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١لایر سعودي (

 
یتم إثبات اإلیرادات الناتجة عن تورید المیاه المحالة والكھرباء عند الوفاء بالتزامات األداء ویكون ذلك عادةً إلیرادات السعة   ٣-١١

عند إتاحة السعة اإلنتاجیة من الطاقة أو المیاه المحالة، وللمخرجات أو إیرادات الطاقة عند توصیل المیاه المحالة والكھرباء،  
 ى العمالء وفقًا لشروط اتفاقیات شراء المیاه والطاقة أو اتفاقیات شراء الطاقة أو اتفاقیات شراء المیاه. على التوالي، إل 

 
ملیون لایر سعودي لفترة   ٩٨٫٤ملیون لایر سعودي لفترة التسعة أشھر و  ٢٩٦٫٦یشمل ذلك اإلیرادات من بیع البخار بمبلغ    ٤-١١

ملیون لایر سعودي والثالثة أشھر   ٢٨٥٫٤: التسعة أشھر ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠( ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
 ملیون لایر سعودي).  ٩٩٫٦

 
  



 شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
 (كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

 

١٩ 

 (تتمة)  اإلیرادات  -١١
 

یتم إطفاء دخل اإلیجار التمویلي على مدى فترة العقد ویتم توزیعھ على الفترات المحاسبیة بحیث یعكس معدل عائد دوري   ٥-١١
 ثابت على صافي االستثمار القائم للمجموعة بشأن عقد اإلیجار. 

 
إضافة إلى المبالغ المذكورة في الجدول أعاله، فإن الدخل المتعلق بخدمات دعم اإلدارة وخدمات الدعم اإلضافیة المقدمة  ٦-١١

ملیون لایر سعودي لفترة الثالثة   ٤٣٫٧و  لفترة التسعة أشھرملیون لایر سعودي    ١٠٣٫١لبعض شركات المجموعة بمبلغ  
وفترة ثالثة أشھر    ملیون لایر سعودي  ٩٣٫٤فترة تسعة أشھر  :  ٢٠٢٠ر  سبتمب  ٣٠(  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠في  المنتھیة  أشھر  
 ) تم عرضھ كإیرادات تشغیلیة أخرى.ملیون لایر سعودي ٣٠٫٨

 
 خسارة االنخفاض في القیمة والمصاریف األخرى، صافي  -١٢

  
 إیضاح 

 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 سبتمبر ٣٠

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 سبتمبر ٣٠

   ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
      

 - ٦٠٬٠٢٤  - - ١-١٢ خسارة انخفاض في قیمة الشھرة 
 ٣٩٬٢١٦ ١٦٬٤٥٨ ٦٬٤٥٥ ١٦٬٤٥٨ ٢-١٢ المسؤولیة االجتماعیة للشركة 

 - ٢٨٠٬٠٠٠ - ٢٨٠٬٠٠٠ ٣-١٢ مصروف معامالت الدفع على أساس األسھم 
  ٣٩٬٢١٦  ٣٥٦٬٤٨٢  ٦٬٤٥٥  ٢٩٦٬٤٥٨ 
 

بعض اتفاقیات شراء المیاه والطاقة، قامت المجموعة بإجراء اختبار االنخفاض  الیقین فیما یتعلق بتجدید  عدم    إلى حالةبالنظر   ١-١٢
) وشركة أكواباور بركاء سیرفسیز  ١في القیمة بشأن بعض وحداتھا المدرة للنقدیة وتحدیًدا شركة أكواباور بركاء سیرفسیز (

آت وحدة واحدة مدرة للنقدیة وذلك لغرض اختبار االنخفاض في القیمة وتحدید القیمة الحالیة.  ) ("المنشآت"). تعتبر المنش٢(
استخدمت المجموعة التدفقات النقدیة المخصومة الحتساب القیمة القابلة لالسترداد الذي توزع علیھا الشھرة وتبین لھا أن  

ملیون لایر سعودي   ٦٠٫٠إثبات خسارة انخفاض في القیمة قدرھا القیمة القابلة لالسترداد أقل من القیمة الدفتریة، وعلیھ تم 
 . : ال شيء) في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠(

 
بما فیھا  في مختلف البلدان  ملیون لایر سعودي    ١٦٫٥بمبلغ  ساھمت المجموعة    ،٢٠٢١سبتمبر    ٣٠المنتھیة في  الفترة  خالل   ٢-١٢

، ساھمت المجموعة ٢٠٢٠خالل عام    لدعم التعلیم والبنیة التحتیة ذات الصلة.في المقام األول    السعودیة  العربیةالمملكة  
. تم  ١٩-ملیون لایر سعودي لدعم الجھود الصحیة في المملكة العربیة السعودیة الحتواء تأثیر جائحة كوفید  ٥٢٫٥بمبلغ  

سریر، وذلك بالتعاون مع شركة إنشاءات محلیة، وھي شركة تابعة   ١٠٠متنقل متكامل بسعة    استخدام األموال لبناء مستشفى
مملوكة بالكامل ألحد المساھمین. تم تزوید المستشفى المتنقل الجدید بالكامل بالمعدات الطبیة والتجھیزات الالزمة لعالج  

ملیون لایر سعودي وتم دفع المبلغ   ٣٩٫٢لمجموعة  ، دفعت ا٢٠٢٠سبتمبر    ٣٠. خالل الفترة المنتھیة في  ١٩-حاالت كوفید
 . ٢٠٢٠المتبقي في الربع األخیر من عام 

 
، وافق مجلس اإلدارة على برنامج حوافز یتألف من األسھم والمنافع النقدیة ("الخطة") للموظفین  ٢٠٢١مارس  ٣٠تاریخ ب ٣-١٢

یونیو  ١٣المالیة مع مراعاة شروط األداء األخرى. وبتاریخ المؤھلین تستحق الدفع عند اإلدراج الناجح للشركة في السوق 
المؤھلین في  ٢٠٢١ للموظفین  مزایاه  ومنح  البرنامج  منح  تم  البرنامج.  الشركة على  المساھمون في  وافق  سبتمبر    ٢٨، 
ي (بما ملیون لایر سعود  ٢٨٠٫٠. وعلیھ، قامت المجموعة بإثبات مصروف معامالت الدفع على أساس األسھم بمبلغ  ٢٠٢١

لایر سعودي للسھم    ٥٦البالغ    بسعر الطرح العام األولي  سھم  ٤٬١٣٧٬٥٥٢عادل  ت  ملیون لایر سعودي  ٢٣١٫٧في ذلك  
ملیون لایر سعودي على حساب معامالت الدفع على أساس األسھم ومعامالت الدفع على أساس األسھم المسددة   ٤٨٫٣و

  لبرنامج في تاریخ المنح.نقًدا، على التوالي)، بما یعادل القیمة العادلة ل
 األعباء المالیة، صافي  -١٣

 
  

 إیضاح 
 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر ٣٠
لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر ٣٠
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٧٢٣٬٥٨٢ ٧٠٨٬٩١٨ ٢٢٨٬٨٦٨ ٢٤٧٬٧٤٩  أعباء مالیة على القروض       
 ٢٢٬٦٤٣ ٧٩٬٢٨٧ ١٤٬٠١٠ ٣٢٬٨٧٨  أعباء مالیة على خطابات ضمان  
 ٣١٬١٤٤ ٣٤٬٩٣١ ٦٬٤٥٢ ٧٬١٣٥ ٧  ذات عالقة  ات أعباء مالیة على قروض من جھ 
 ٢٧٬٦٢٦ ٢٣٬٨٦٤ ٧٬٣٦٠ ٥٬٢٦٢  أعباء مالیة أخرى  

 
 ٨٠٤٬٩٩٥ ٨٤٧٬٠٠٠ ٢٥٦٬٦٩٠ ٢٩٣٬٠٢٤ 

 ملیون لایر سعودي ٩٫٥تقدر بي  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠المتوقفة للتسعة أشھر المنتھیة في األعباء المالیة المتعلقة للعملیات 



 شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
 (كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

 

٢٠ 

 ربح السھم   -١٤
 

 لمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة (باآلالف): لفیما یلي تحلیالً   ١-١٤

 
 لفترة الثالثة أشھر 

 سبتمبر ٣٠المنتھیة في 
 لفترة التسعة أشھر 

 سبتمبر   ٣٠المنتھیة في  
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

     
 ٦٤٥٬٧٦٣ ٦٤٥٬٧٦٣ ٦٤٥٬٧٦٣ ٦٤٥٬٧٦٣ األسھم العادیة المصدرة 

     
 ٦٤٥٬٧٦٣ ٦٤٥٬٧٦٣ ٦٤٥٬٧٦٣ ٦٤٥٬٧٦٣ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة 

     
 

 والمخفض على النحو التالي: تم احتساب ربح السھم األساسي   ٢-١٤

 
 لفترة الثالثة أشھر 

 سبتمبر  ٣٠المنتھیة في 
 لفترة التسعة أشھر 

 سبتمبر  ٣٠المنتھیة في  

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
     

 ٨٤٩٬٨٩٥ ٤١٩٬٩٤٤ ٥٢٤٬٢٤٦ ) ٢٦٬٩٤١( صافي (خسارة) / ربح الفترة المتعلق بالمساھمین في الشركة األم 
     

الفترة من العلمیات المستمرة المتعلق بالمساھمین في الشركة  (خسارة) / ربح 
 ٨٣٨٬٨٠٠ ٤١٩٬٩٤٤ ٥٤٦٬٧٠٧ ) ٢٦٬٩٤١( األم 

     
(الخسارة) / الربح األساسي والمخفض للسھم العائد للمساھمین في الشركة  

 ١٫٣٢ ٠٫٦٥ ٠٫٨١ ) ٠٫٠٤( األم (باللایر السعودي) 
     
(الخسارة) / الربح األساسي والمخفض للسھم من العملیات المستمرة العائد   

 ) ٠٫٠٤( للمساھمین في الشركة األم (باللایر السعودي) 
 

٠٫٦٥ ٠٫٨٥ 
 

١٫٣٠ 
     

 

 التعھدات وااللتزامات المحتملة  -١٥
 
، كان لدى المجموعة التزامات محتملة قائمة على شكل خطابات ضمان وضمانات مشتركة صادرة بشأن  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠في   

ملیار لایر   ١١٫٣٤:  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١ملیار لایر سعودي (  ١٢٫٧٤التسھیالت البنكیة لشركات المشاریع وضمانات أداء قدرھا  
على حصة المجمو لطریقة  سعودي). یشتمل الرصید أیضاً  عة في التزامات الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً 

 حقوق الملكیة.
 

 فیما یلي تحلیالً لاللتزامات المحتملة كما بتاریخ إعداد القوائم المالیة:
 كما في   

سبتمبر   ٣٠
٢٠٢١ 

 كما في 
دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠ 
    

 ٥٬١٠٤٬٣٦٢ ٥٬٤٣٣٬٥٢٢  داعمة إلنجاز المشاریع تأمینات أداء / تطویر وخطابات اعتماد 
 ٣٬٨٠٣٬٠٤٩ ٤٬٣٤٦٬٥٤٩  ضمانات بشأن قروض مرحلیة وخطابات اعتماد غیر قابلة لإللغاء

 ١٬٠٨٢٬٧٦٤ ١٬٥٧٠٬٨٢٧  ضمانات نیابة عن المشاریع المشتركة والشركات التابعة
 ١٬١٤٦٬٩٠٣ ١٬٢٩٥٬٤٦٧  خطابات اعتماد احتیاطیة متعلقة بحساب احتیاطي خدمة الدین 

 ١٥٤٬٠٢٢ ٩٨٬٨٩٩  تأمینات لمرحلة المشاریع تحت التطویر 
 ٥٣٬٧٦٠ -  لمشاریع المشتركةخاصة با ضمانات لتسھیالت ممولة 

  ١١٬٣٤٤٬٨٦٠ ١٢٬٧٤٥٬٢٦٤ 
لایر سعودي في حقوق  ملیون    ١٣١٫٠باإلضافة إلى االلتزامات المفصح عنھا أعاله، التزمت المجموعة أیًضا بالمساھمة بمبلغ  

 ملكیة الشركة المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقًا لطریقة حقوق الملكیة.
  



 شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
 (كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

 

٢١ 

 (تتمة)  التعھدات وااللتزامات المحتملة  -١٥
 
بمبلغ    قرض  التزام  المجموعة  لدى  أن  األولویة   ٥٩٢٫٩كما  متوسطة  القروض  بتسھیالت  یتعلق  فیما  سعودي  لایر  ملیون 

الخاصة   الملكیة  حقوق  لطریقة  وفقاً  عنھا  المحاسبة  یتم  التي  فیھا  المستثمر  الشركات  بعض  علیھا  حصلت  التي  ("التسھیالت") 
 ارات الشراء والبیع المتناسقة التي تبرمھا المجموعة مع مقرضي التسھیالت.بالمجموعة. ینشأ التزام القرض ھذا بسبب خی

 
ملیون لایر سعودي في مبادرات المسؤولیة االجتماعیة للشركات في أوزبكستان    ٧٥٫٠بالمساھمة بمبلغ  أیًضا  تلتزم المجموعة   

 . ٢٠٢٢خالل عام  
 
تولید الكھرباء، طالب مورد الوقود ("مصفاة البترول األردنیة") في إحدى الشركات التابعة للمجموعة، وھي الشركة المركزیة ل 

ملیون لایر سعودي) كعمولة على تأخر سداد فواتیر الوقود  ٥٨٢٫٤: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي ( ٦٠٣٫١بمبلغ قدره  
ة نتیجة التأخر في سداد الفواتیر  الشھریة. تنص اتفاقیة تورید الوقود المبرمة مع المورد على أنھ یحق للمورد الحصول على عمول

) من اتفاقیة تورید الوقود تنص أیًضا على أن ٣-١٣یوًما من تاریخ الفاتورة. ومع ذلك، فإن المادة (  ٤٥غیر المسددة وذلك بعد  
في السداد وذلك الشركة المركزیة لتولید الكھرباء غیر مسؤولة عن عدم األداء بموجب اتفاقیة تورید الوقود، وأنھا ال تعتبر متأخرة 

بالقدر الذي یكون فیھ عدم األداء أو التأخر في السداد ناتج عن الجھة المشتریة ("الشركة الوطنیة للكھرباء"). ونظًرا ألن التأخر في  
عقد،  سداد مدفوعات الوقود للموّرد ناتج عن التأخر في استالم إیرادات الوقود من الشركة الوطنیة للكھرباء، فإن المورد، بموجب ال

لیس لدیھ أي أساس للمطالبة بأي عمولة تأخیر من الشركة المركزیة لتولید الكھرباء. وعلیھ، ترى اإلدارة ومستشارھا القانوني  
المستقل بأنھ وفقًا لشروط اتفاقیة تورید الوقود الموقعة بین المورد والشركة المركزیة لتولید الكھرباء، فإن المورد لیس لدیھ أي  

 لمطالبة بھذه المبالغ. وبالتالي، لم یجنب أي مخصص لھا في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. أساس تعاقدي ل
 

باإلضافة إلى ما ورد أعاله، لدى المجموعة أیًضا موجودات ومطلوبات محتملة فیما یتعلق ببعض األمور المتنازع علیھا، بما في  
المقاولین وضدھم وتحكیم یشمل مجموعة متنوعة من القضایا. تنشأ ھذه االلتزامات المحتملة خالل ذلك دعاوى مرفوعة من قبل  

المالیة    أيأن ینتج    عغیر المتوق  دورة األعمال العادیة. ومن القوائم  الموجزة  اتعدیل جوھري على ھذه  من ھذه ألولیة الموحدة 
 .االحتماالت

 
 القطاعات التشغیلیة   -١٦

 
تبین للمجموعة أن لجنة اإلدارة، برئاسة الرئیس التنفیذي، ھي صانع القرار الرئیسي للقطاعات التشغیلیة وذلك وفقًا للمعیار الدولي   

 : "القطاعات التشغیلیة"٨للتقریر المالي 
 

مع  ، قامت المجموعة بتعدیل قطاعاتھا التشغیلیة التي یتم رفع  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١في  منتھیة  ال  السنة  خالل تقاریر بشأنھا. وتماشیاً 
. نتج عن ذلك  قطاع الطاقة المتجددة في أعمالھا في  امستمر نمًواتشھد   مجموعةال ال تزال واالستدامة،البیئة  تركیزھا المستمر على

نتائج   عن  منفصلة  معلومات  تتضمن  والتي  التشغیلیة  للقطاعات  الرئیسي  القرار  صانع  إلى  بانتظام  المقدمة  المعلومات  في  تغیًرا 
تستخدم ھذه المعلومات  .حلیة الحراریة وتحلیة المیاه بالتناضح العكسيت لل مجتمعةال نشاطاتال  إلى جانب ،نشاطات الطاقة المتجددة

تعمل المجموعة على مزید من التنقیح والمراجعة لمعلومات   وأیضا لتقیمھ.  كل قطاع  الىصھا  على الموارد لیتم تخصیالتخاذ قرارات  
 قطاع التشغیل بما في ذلك تخصیص األصول غیر الملموسة عبر قطاعات التشغیل 

 
ن السیاسات  إ  بناًء على نوع المحطة أو المعدات التي یتم تحقیق اإلیرادات منھا.الى كل قطاع تشغیلي    یتم تخصیص اإلیرادات 

المحاسبیة للقطاعات التشغیلیة ھي نفس السیاسات المحاسبیة للمجموعة. تم استبعاد جمیع المعامالت بین شركات المجموعة ضمن  
  المعروضة أدناه.  مناسب. لم تكن ھناك مبیعات بین القطاعات خالل السنواتالقطاعات التي یتم رفع تقاریر بشأنھا، بشكل 
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 فیما یلي تفاصیل القطاعات التشغیلیة التي یتم رفع تقاریر بشأنھا: 
 
التحلیة الحراریة وتحلیة المیاه   )أ(

 بالتناضح العكسي
یشیر مصطلح التحلیة الحراریة إلى محطات الطاقة والمیاه التي تستخدم الوقود األحفوري 
(النفط والفحم والغاز) كمصدر رئیسي للوقود لتولید الكھرباء وإنتاج المیاه بینما تشیر تحلیة  
المیاه إلى محطات تحلیة المیاه بالتناضح العكسي. یشمل القطاع جمیع المراحل األربعة  

(أي التطویر واالستثمار والتشغیل والتحسینات). وتشمل ھذه  مل القطاع التشغیلي علدورة 
 المحطات محطات تولید الطاقة المستقلة، ومحطات تحلیة المیاه بالتناضح العكسي المستقلة. 

خط أعمال المجموعة الذي یتكون من المحطات الكھروضوئیة ومحطات   القطاع  ھذا یشمل مصادر الطاقة المتجددة  ) ب(
لدورة  المراحل األربعة  جمیع  القطاع  یشمل  الریاح.  المركزة ومحطات  الشمسیة  الطاقة 

 (أي التطویر واالستثمار والتشغیل والتحسینات).عمل القطاع التشغیلي 
أكوا باور وبعض األنشطة األخرى غیر  یشمل ھذا البند أنشطة أعمال إعادة التأمین في   أخرى  ) ج(

 المخصصة للقطاعات التشغیلیة.
 

 المؤشرات الرئیسیة حسب القطاعات التي یتم رفع تقاریر بشأنھا 
 

 اإلیرادات 
 لفترة الثالثة أشھر  

 سبتمبر ٣٠المنتھیة في 
 لفترة التسعة أشھر 

 سبتمبر   ٣٠المنتھیة في  
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
     

 ٢٬٩٦٥٬٣١٧ ٣٬٠٨٩٬٥٣٨ ١٬١٠٢٬٤٨٥ ١٬٠٣٨٬٩١٩ التحلیة الحراریة وتحلیة المیاه بالتناضح العكسي (أ) 
 ٦٥٢٬٤٩٠ ٧٥١٬٩٢٨ ٢٦٢٬٨٤٥ ٢٤٨٬٢٣٧ (ب) مصادر الطاقة المتجددة  
 ٢٠٬٢٠٣ ١٢٬٦١٧ ١٬٨١٩ ٦٬٨٥٥ ) أخرى ج( 
     

 ٣٬٦٣٨٬٠١٠ ٣٬٨٥٤٬٠٨٣ ١٬٣٦٧٬١٤٩ ١٬٢٩٤٬٠١١ إجمالي اإلیرادات  
 

 دخل العملیات قبل خسارة االنخفاض في القیمة والمصاریف األخرى 
 

 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 
 سبتمبر  ٣٠في 

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
     

 ١٬٦٧٩٬٨٩٢ ١٬٦٨٨٬٣٠٩ ٦٨٦٬٩٢٣ ٥٧٧٬٣١٥ (أ) التحلیة الحراریة وتحلیة المیاه بالتناضح العكسي 
 ٢٦٩٬٨٧٦ ٣٧٠٬٨٩٨ ١٣١٬٤٩٧ ٨٥٬٧١٧ (ب) مصادر الطاقة المتجددة  
 ١٩٬٨٥٨ ١٢٬٥٤٣ ١٬٦٦٢ ٦٬٧١٤ ) أخرى ج( 
 ١٬٩٦٩٬٦٢٦ ٢٬٠٧١٬٧٥٠ ٨٢٠٬٠٨٢ ٦٦٩٬٧٤٦ اإلجمالي*  
     لشركاتل  عملیات غیر الموزعةالإیرادات / (مصاریف)  

 ) ٣١٤٬٦٢٧( ) ٤٠٥٬٣١٣( )٤٢٬٥٩٢( ) ١١٨٬٢١٦( مصاریف عمومیة وإداریة 
 )١٤٬٠١٧( ) ١٤٬٣١٥( )٢٬٩٧٠( ) ٤٬٦٧٨( استھالك وإطفاء

 - ) ٥١٬٥٤٥( - ) ٨٬٢٣٧( مخصص برنامج الحوافز طویلة األجل 
 )٩٬٤٠٣( - - - تكالیف إعادة ھیكلة 

 )٢٤٬٩٠٠( ) ٤٬٨٢٢( )٢٬٣٠٠( ) ١٬٢٢٢( مخصص مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة 
 ٥٢٬٣٠٩ ٦٤٬٥٧٦ ١٨٬٠٣٥ ٣٥٬٦٧٩ دخل عملیات أخرى 

     

إجمالي دخل العملیات قبل خسارة االنخفاض في القیمة والمصاریف   
 األخرى 

١٬٦٥٨٬٩٨٨ ١٬٦٦٠٬٣٣١ ٧٩٠٬٢٥٥ ٥٧٣٬٠٧٢ 
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 ربح القطاع 

 
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 سبتمبر ٣٠
 لفترة التسعة أشھر 

 سبتمبر   ٣٠المنتھیة في  
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
     

   ١٬٢٥١٬٤٩٠   ١٬١٦٠٬٤٣٥    ٥٥٩٬٦٤٨ ٤٣٠٬٥٤١  (أ) التحلیة الحراریة وتحلیة المیاه بالتناضح العكسي 
   ٧٧٬٩٦٧   ١١٦٬٧٧٨   ٨٠٬١٧٤ ) ٩٬١٨٢(  (ب) مصادر الطاقة المتجددة 

   ١٩٬٨٤٠   ١٢٬٣٤٣    ١٬٦٤٤ ٦٬٥٣٦  ) أخرى ج(
   ١٬٣٤٩٬٢٩٧   ١٬٢٨٩٬٥٥٦   ٦٤١٬٤٦٦    ٤٢٧٬٨٩٥ اإلجمالي*

     تسویة ربح السنة من العملیات المستمرة 
 ) ٣١٤٬٦٢٧( ) ٤٠٥٬٣١٣( )٤٢٬٥٩٢( ) ١١٨٬٢١٦( مصاریف عمومیة وإداریة 

     -  ) ٦٠٬٠٢٤(     -  - االنخفاض في قیمة الشھرة في الشركات التابعة 
     -  ١٬٥٤٩      -  ) ٢٨٬٤٥١( مستثمر فیھا یتم المحاسبة عنھا وفقاً لطریقة حقوق الملكیة انخفاض في قیمة شركات  

     -  ) ٥١٬٥٤٥(      -    ) ٨٬٢٣٧( مخصص برنامج الحوافز طویلة األجل 
 ) ٥٢٬٠٠٠(  ) ١٠٬٥٠٠(  )٢٢٬٠٠٠( - مخصص الزكاة والضریبة المتعلق بربوط سنوات سابقة 

 ) ٢٤٬٩٠٠(      )٤٬٨٢٢(  )٢٬٣٠٠( ) ١٬٢٢٢( جھات ذات عالقة مخصص مبالغ مستحقة من 
 ) ٣٩٬٢١٦(  ) ١٦٬٤٥٨(  )٦٬٤٥٥( ) ١٦٬٤٥٨( مساھمة في المسؤولیة االجتماعیة للشركات 

 ) ٩٬٤٠٣(      -      -  - تكالیف إعادة ھیكلة 
 ٢٤٬٦٥١ - - - مكاسب إعادة قیاس الخیارات 

     -  ) ٢١٬٩٢٨(      -    ) ٧٬٤٧٨( لمساھمأثر الخصم على القرض من شركة تابعة 
 -   )٢٨٠٬٠٠٠( -     )٢٨٠٬٠٠٠( معامالت الدفع على أساس األسھم

 ) ١٤٬٠١٧(    )١٤٬٣١٥( )٢٬٩٧٠(   ) ٤٬٦٧٨( استھالك وإطفاء
    ٥٢٬٣٠٩    ٦٤٬٥٧٦   ١٨٬٠٣٥   ٣٥٬٦٧٩ دخل عملیات أخرى 

   ٢١٬٠٦٤   ٣٩٬٢٩٥   ٣٬٦٦٣   ١٠٬٣٨٣ إیرادات أخرى 
   )٤٩٬٤٢١( ) ٦٨٬٢٢٣(   )١٧٬٦٩٢( ) ١٩٬٨٤٢( أعباء مالیة وخسائر تحویل عمالت أجنبیة، صافي  
 )٢٧٬٨٩٦( ) ٢٧٬٨٤٠(    )١٣٬٤١٥( ) ١١٬٢٣٧( زكاة وضریبة محملة  
     

 ٩١٥٬٨٤١ ٤٣٤٬٠٠٨   ٥٥٥٬٧٤٠ ) ٢١٬٨٦٢( السنة من العملیات المستمرة  / (خسارة)  ربح
 

بالضرورة مع قائمة الربح أو الخسارة، حیث إنھا تستند إلى المعلومات المقدمة إلى  ال یتوافق  إجمالي دخل العملیات للقطاعات  إن *  
 لجنة اإلدارة. 

 التركز الجغرافي
وموجوداتھا غیر یقع المركز الرئیسي للشركة في المملكة العربیة السعودیة. تم أدناه بیان التركز الجغرافي إلیرادات المجموعة  

 المتداولة.
 
اإلیرادات من العملیات المستمرة    

 الموجودات غیر المتداولة  والمتوقفة 
 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 
     

   ١٦٬٥٤٢٬٢٥٠   ١٧٬٠٦٥٬٨٤٩   ١٬٧٠٠٬٣٦٨   ١٬٨٢٣٬٤٧٣ المملكة العربیة السعودیة 
   ٤٬٥٧٤٬٤٣٥   ٦٬٤٥١٬٥٨٥   ١٬٥٦٠٬١٥٦   ١٬٥٧٤٬٩٨٠ واسیا الشرق األوسط 

   ٩٬٨٣٢٬٩٤٤   ٩٬٦٧١٬٤٤٨   ٣٧٧٬٤٨٦   ٤٥٥٬٦٣٠ أفریقیا 
 ٣٠٬٩٤٩٬٦٢٩ ٣٣٬١٨٨٬٨٨٢ ٣٬٦٣٨٬٠١٠ ٣٬٨٥٤٬٠٨٣ 
 

 المعروضة أعاله اإلیرادات من العملیات المتوقفة.و ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠تشمل أرقام الفترة المنتھیة في 
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 معلومات عن العمالء الرئیسیین 
 

٪ من إیرادات المجموعة. كانت أرقام اإلیرادات  ١٠: ثالثة عمالء) بشكل فردي أكثر من ٢٠٢٠خالل الفترة، یشّكل ثالثة عمالء (
 لي: ذات الصلة لھؤالء العمالء الرئیسیین، والتي قد تختلف ھویتھا حسب الفترة، على النحو التا

 
 لفترة التسعة أشھر  

 سبتمبر  ٣٠المنتھیة في  
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٨٥٠٬٢٣٦ ٨٧١٬٣٦٦ العمیل أ    

 ٤٣٦٬٦٠٥ ٤٥٣٬٧٥٨ العمیل ب
 ٤٠٢٬٨٤٩ ٣٩٦٬٢٥٧ العمیل ج 

 
التشغیلیة التي تم  تتعلق اإلیرادات من ھؤالء العمالء بالتحلیة الحراریة وبالتناضح العكسي ومصادر الطاقة المتجددة والقطاعات  

 رفع تقاریر بشأنھا.

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة   - ١٧

 
تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة بین متعاملین  لالعادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو دفعھ    القیمة

 بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات قد تتم إما:في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة 
 في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات، أو 
 في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات 

 
 لمجموعة.إن السوق الرئیسي أو األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل ا 

 
في السوق عند تسعیر الموجودات   باستخدام االفتراضات التي سیستخدمھا المشاركونتقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات   

 االقتصادیة.على افتراض أن المشاركین في السوق یعملون وفقًا لمصلحتھم  ،والمطلوبات
 

تقوم المجموعة باستخدام بیانات السوق القابلة للمالحظة قدر المستطاع. یتم  عند قیاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات،  
على النحو  أسالیب التقییم  على المدخالت المستخدمة في    القیمة العادلة بناءً في تسلسل  تصنیف القیمة العادلة إلى مستویات مختلفة  

 التالي: 
 

  (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  المدرجة: األسعار  ١المستوى 
  مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو  ٢المستوى :

 المطلوبات إما بصورة مباشرة (أي، األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (أي، المشتقة من األسعار).
 ال    ٣توى  المس المطلوبات  أو  للموجودات  مدخالت  على  :  قابلة تستند  غیر  (مدخالت  للمالحظة  القابلة  السوق  بیانات 

 للمالحظة).
 

التسلسل   یوضح الجدول التالي القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، بما في ذلك مستویاتھا ضمن 
ذا  الھرمي للقیمة العادلة. ال یتضمن ذلك معلومات القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة إ

یمة الدفتریة تقارب بشكل معقول القیمة العادلة. حسب تقییم اإلدارة فإن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات التي لم یتم  كانت الق
 الثاني.قیاسھا بالقیمة العادلة ستكون مؤھلة للتصنیف ضمن المستوى 
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 القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة)   -١٧
 القیمة العادلة  
 اإلجمالي ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   القیمة الدفتریة 

      ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في  
      

      المطلوبات المالیة 
 ٤٤٣٬٨١٢ - ٤٤٣٬٨١٢ - ٤٤٣٬٨١٢ القیمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطیة المخاطر 

 ٢٤٬١٧٧٬٣١٩ - ٢٠٬٥٥٢٬٤٧٥ ٣٬٦٢٤٬٨٤٤ ٢٣٬٥٥٨٬٤٧١ قروض وتسھیالت طویلة األجل 
 ٩٦٠٬١٣٤ ٩٦٠٬١٣٤ - - ٩٦٠٬١٣٤ مطلوبات مالیة أخرى 

      
      ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في 

      
      المطلوبات المالیة 

 ٧١٠٬٣٧٣ - ٧١٠٬٣٧٣ - ٧١٠٬٣٧٣ القیمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطیة المخاطر 
 ١٩٬١١٠٬٩٢٦ - ١٥٬٤٦٢٬٤٨٧ ٣٬٦٤٨٬٤٣٩ ١٩٬٦١٩٬٩٠٠ قروض وتسھیالت طویلة األجل  
 

 األجل.   قصیرةتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة األخرى بأنھا تقارب القیمة الدفتریة نظراً إلعادة تسعیرھا المتكرر أو طبیعتھا  

اإلیجار التمویلي   قیمتھا الدفتریة    تساويتعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة لصافي االستثمار في عقد  ن عقد اإلیجار یتعلق  ألتقریباً 
بطبیعة متخصصة للموجودات وبموجبھا فإن القیمة الدفتریة لصافي االستثمار في عقد اإلیجار التمویلي تمثل أفضل أساس الحتساب  

 . قیمتھ العادلة
 

 األمور الھامة خالل الفترة   -١٨
 

على مستوى العالم،  ")، الذي تسبب في تعطل النشاط االقتصادي  ١٩-استجابة لتداعیات فیروس كورونا المستجد ("كوفید ١-١٨
، والحفاظ  ١٩-قامت المجموعة بتنفیذ برامج وقائیة نشطة في مواقعھا وخطط طوارئ من أجل تقلیل المخاطر المتعلقة بكوفید

 على استمراریة العملیات التجاریة والتأكد من صحة وسالمة موظفیھا.
 
على العملیات واألعمال التجاریة الخاصة بالمجموعة، وأخذت   ١٩-لكوفیدخالل الفترة، قامت اإلدارة بتقییم التأثیر العام    

بعین االعتبار مجموعة من العوامل بما في ذلك التأثیرات على سلسلة اإلمداد، والطاقة التشغیلیة/ تولید الطاقة في محطاتھا،  
التقییم، لم یلزم إجراء تعدیالت جوھریة   والتكالیف اإلضافیة في سلسلة اإلمداد، وصحة الموظفین وسالمتھم. وبناًء على ھذا

. لكن في ضوء عدم التأكد المستمر، ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للفترة المنتھیة في  
أو قد یترتب عن أي تغییر مستقبلي في االفتراضات والتقدیرات إجراء تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات و/  

ستواصل اإلدارة تقییم التأثیر بناًء على التطورات المستقبلیة التي قد     المطلوبات التي ستتأثر بذلك في الفترات المستقبلیة.
 تؤثر على النتائج المالیة المستقبلیة والتدفقات النقدیة والمركز المالي للمجموعة.

 
دیة طویل األجل، والتي تم منحھا لبعض أفراد موظفي اإلدارة العلیا.  خالل الفترة، وافق مجلس اإلدارة على برنامج حوافز نق ٢-١٨

سنوات إجماالً اعتباًرا من   ، ویتألف من ثالث فترات أداء  ٢٠٢٠ینایر    ١یغطي برنامج الحوافز طویل األجل فترة تسع 
في نھایة كل فترة أداء تخضع منفصلة كل منھا ثالث سنوات. سیتم منح المكافآت النقدیة وفقًا لبرنامج الحوافز طویل األجل 

ملیون لایر سعودي ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة،   ٥١٫٥لتحقیق شروط األداء. وعلیھ، تم إثبات مخصص قدره  
 . ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠وفترة التسعة أشھر المنتھیة في  ٢٠٢٠والتي تمثل فترات األداء لعام 

 
ا باور إلعادة التأمین (شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة) بالمخاطر  ، ستحتفظ شركة أكو٢٠٢١یولیو   ٣١اعتباًرا من  ٣-١٨

ملیون لایر سعودي خالل فترة وثیقة   ٣٧٫٥في بعض برامج إعادة التأمین، بإجمالي تعرض مجمع للمخاطر یصل إلى  
 ملیون لایر سعودي لكل حادث أو مطالبة. ٩٫٤، وبحد أقصى فرعي ٢٠٢٢یولیو  ٣٠التأمین حتى 
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 األحداث الالحقة -١٩
 

تداول.  ٢٠٢١أكتوبر    ١١بتاریخ   السعودیة،  المالیة  السوق  العادیة في  أسھمھا  إدراج  وتم  األولي  العام  الشركة طرحھا  أكملت   ،
٪ من رأسمال الشركة ١١٫٦٧لایر سعودي للسھم، تمثل    ١٠سھماً عادیاً جدیداً بقیمة اسمیة بلغت    ٨٥،٣٣٦،٨٥١أصدرت الشركة  

 زیادة رأس المال.بعد 
 

عالوة على ذلك، بعد نھایة الفترة، قامت المجموعة وفقاً لطبیعة نشاطھا بإبرام اتفاقیات متعددة أو تجري التفاوض بشأنھا. ال تتوقع 
یخ  اإلدارة أن یكون لھذه االتفاقیات أي أثر جوھري على قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة ونتائجھا بتار

 إعداد القوائم المالیة.
 

 أرقام المقارنة   -٢٠
 

 تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة للفترات السابقة لتتماشى مع عرض الفترة الحالیة. فیما یلي ملخًصا بعملیات التصنیف: 
 
 

 البنود
عملیات إعادة   كما ورد سابًقا 

 التصنیف 
كما ورد في ھذه القوائم  

 المالیة 
    الربح أو الخسارةقائمة     
 )١٬٧٠٤٬٢٨٨( ) ١١٬٨٧٩( )١٬٦٩٢٬٤٠٩( تكالیف العملیات  

 ) ٣٩٬٢١٦( ) ٢٧٬٣٣٧( ) ١١٬٨٧٩( خسارة انخفاض في القیمة ومصاریف أخرى، صافي 
 ) ٥٩١٬١٠٠( ٣٩٬٢١٦ ) ٦٣٠٬٣١٦( مصاریف عمومیة وإداریة

 
 اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة   -٢١

 
  ھـ ١٤٤٣ربیع الثاني    ٤تم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة والموافقة على إصدارھا من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  

 ). ٢٠٢١نوفمبر  ٩(الموافق 
  


