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رسالة الرئيس التنفيذي
شراكؤنا األعزاء،
يشرفني ويسرني أن أرحب بكم وأقدم لكم أول تقرير حول نتائج أكوا باور لسنة اكملة بصفتها شركة مدرجة.
يمثــل هــذا التقريــر مــن ناحيــة أخــرى ،إغالقــا منتظمــا معتــادا للســنة الماليــة ،ويلخــص النجاحــات التــي حققتهــا الشــركة والتحديــات التــي

واجهتهــا خــال العــام الــذي ودعنــاه قبــل وفتــرة وجيــزة .ومــن ناحيــة أخــرى ،يعتبــر التقريــر تجربــة فريــدة مــن نوعهــا ألننــا نوجهــه لعــدد
كبيــر جــدا مــن المســاهمين الذيــن عهــدوا إلينــا باســتثماراتهم ،بعــد الطــرح العــام األولــي التاريخــي ألســهم الشــركة وإدراجهــا بنجــاح فــي

الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) بتاريــخ  11أكتوبــر 2021م.

لقــد طرحــت الشــركة  81.2مليــون ســهم لالكتتــاب العــام تمثــل نســبة  ٪11.1مــن أســهمها ،وتمــت تغطيــة الطــرح  250مــرة (بمــا فــي

ذلــك  20مــرة مــن قبــل المســتثمرين األفــراد مــن الســعوديين) ،وبلغــت متحصــات الطــرح  4.5مليــار ريــال ســعودي.

انصــب تركيزنــا فــي إعــان األربــاح األول للتســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2021م بشــل ملمــوس علــى الطــرح العــام األولــي للشــركة
وإدراجهــا فــي الســوق الماليــة .وإننــي أغتنــم هــذه الفرصــة ألعــرب عــن تقديــري لجميــع وحــدات األعمــال فــي الشــركة عطفــا علــى
اإلنجــازات الهامــة التــي حققتهــا فــي عــام  ،2021والتــي لــم تكــن فــي التقريــر الســابق محــط االهتمــام بنفــس الدرجــة التــي حظــي بهــا

الطــرح العــام األولــي للشــركة وإدراجهــا فــي الســوق الماليــة.

بلــغ إجمالــي قيمــة تاكليــف محفظتنــا االســتثمارية  251.7مليارريــال ســعودي .وتضــم المحفظــة  64محطــة قيــد التشــغيل أو تحــت اإلنشــاء
أو فــي مرحلــة متقدمــة مــن التطويــر لتوليــد  42.7جيجــاواط مــن الكهربــاء و 6.4مليــون متــر مكعــب يوميــا مــن الميــاه المحــاة.

هنــا ،نــود اإلشــارة إلــى التزايــد المتنامــي لحصــة مشــاريع الطاقــة المتجــددة فــي محفظتنــا ،حيــث واصلنــا فــي الوقــت الــذي حققنــا فيــه
هــذا المســتوى مــن النمــو ،تغيــر مزيــج محفظتنــا لصالــح المشــاريع الطاقــة المتجــددة أو منخفضــة االنبعاثــات الكربونيــة بمــا يتماشــى مــع
خططنــا التــي أعلنتهــا الشــركة للتخلــص مــن الكربــون ،وتصميمنــا المتواصــل علــى تبــوؤ الصــدارة فــي قطــاع تحــول الطاقــة الــذي تتســارع
وتيرتــه فــي العالــم فــي الوقــت الحالــي.

كذلــك أضفنــا خــال عــام 2021م ،خمســة مشــاريع طاقــة متجــددة كبيــرة وجديــدة إلــى محفظــة مشــاريع التطويــر التــي فــي مرحلــة

متقدمــة فــي لك مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر وأوزبكســتان .ومــن خــال محطــة الشــعيبة الكهروضوئيــة المســتقلة إلنتــاج
الطاقــة بقــدرة  600ميجــاواط ومحطــة القريــات الكهروضوئيــة المســتقلة إلنتــاج الطاقــة بقــدرة  200ميجــاواط فــي المملكــة العربيــة

الســعودية؛ ومحطــة الطاقــة المســتقلة التــي تعمــل بالريــاح إلنتــاج الطاقــة بقــدرة  1,150ميجــاواط فــي مصــر ،والتــي حلــت محــل عطــاء
تمــت ترســيته علــى الشــركة إلنشــاء محطــة ديــروت – األقصــر المســتقلة التــي تعمــل بالغــاز بقــدرة  2,300ميجــاواط ،ومحطــة نوكــس
المســتقلة إلنتــاج الطاقــة بالريــاح بقــدرة  100ميجــاواط ،ومحطــة اكرالباكســتان المســتقلة إلنتــاج للطاقــة بالريــاح بقــدرة  1,500ميجــاواط

فــي أوزبكســتان ،والتــي تعتبــر أكبــر محطــة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة بالريــاح فــي العالــم ،أضفنــا  3550ميجــاواط كقــدرة إجماليــة

متراكمــة فــي توليــد الطاقــة ،ليصــل إجمالــي قــدرة محفظتنــا علــى توليــد الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي نهايــة العــام
إلــى  14.8جيجــاواط.

وواصلــت محطــة ريــاح خــادي بقــدرة  120ميجــاواط فــي شــمال المغــرب تحطيــم األرقــام القياســية لتوليــد الطاقــة ،حيــث تعــادل قدرتهــا
اإلنتاجيــة التــي بلغــت  370جيجــاواط /ســاعة مــن الطاقــة وتزودهــا للشــراكت الصناعيــة ســنويا منــذ تدشــينها فــي شــهر يونيــو ،2018

متوســط االســتهالك الســنوي لمدينــة يبلــغ تعــداد ســانها  400,000نســمة ،كمــا ســاهمت فــي خفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون
بأكثــر مــن  144,000طــن ســنويا ،وهــذا النجــاح لمحطتنــا األولــى التــي تعمــل بالريــاح يزيدنــا تفــاؤال بشــأن اآلفــاق المســتقبلية للمشــاريع

الســتة األخــرى التــي ســتعمل بطاقــة الريــاح أيضــا ودخلــت مرحلــة متقدمــة مــن التطويــر وتقــع فــي لك مــن أوزبكســتان ،وأذربيجــان ومصــر،
ويبلــغ إجمالــي قدرتهــا اإلنتاجيــة االجماليــة  3,940ميجــاواط.

وقبــل نهايــة العــام مباشــرة بتاريــخ  31ديســمبر  ،2021شــرعنا بتشــغيل محطــة رابــغ ثالثــة المســتقلة للميــاه فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،وتبلــغ قدرتهــا اإلنتاجيــة  600,000متــر مكعب/يــوم ،ودخلــت المحطــة موســوعة غينيــس لألرقــام القياســية أككبــر محطــة قيــد

التشــغيل التجــاري بالتناضــح العكســي فــي العالــم.

وباإلضافــة إلــى محطــة رابــغ ثالثــة المســتقلة للميــاه ،حصلنــا علــى شــهادة التشــغيل التجــاري للمرحلــة االولــى مــن مشــروع نــور  1للطاقــة
الكهروضوئيــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وتبلــغ قدرتهــا اإلنتاجيــة  217ميجــاواط ،وتدشــين محطــة الظاهــرة  2الكهروضوئيــة
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المســتقلة للطاقــة والتــي تبلــغ قدرتهــا اإلنتاجيــة  500ميجــاواط ،وتعتبــر أول محطــة مســتقلة للطاقــة الشمســية فــي ســلطنة عمــان

بموجــب البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة فــي الســلطنة ،كمــا بدأنــا العمــل فــي مشــروع طاقــة الريــاح الــذي تبلــغ قدرتــه اإلنتاجيــة
 240ميجــاواط بقيمــة  1.1مليــار ريــال ســعودي فــي أذربيجــان ،ويعــد أول وأكبــر اســتثمار أجنبــي فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة فــي

البــاد.

كمــا اســتكملنا بنجــاح خــال العــام ،اإلغــاق المالــي لمحطــة ســدير الكهروضوئيــة المســتقلة إلنتــاج الطاقــة بقــدرة  1500ميجــاواط ،ومحطة
جــازان للتغويــز وإنتــاج الطاقــة بتقنيــة الــدورة المركبــة ،ومشــروع تطويــر البحــر األحمــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ومحطــة ريدســتون

المســتقلة إلنتــاج للطاقــة باســتخدام الطاقــة الشمســية المركــزة بقــدرة  100ميغــاواط فــي جنــوب إفريقيــا ،ومحطــة ســيرداريا المســتقلة
للتغويــز وإنتــاج الطاقــة بتقنيــة الــدورة المركبــة بقــدرة  1500ميغــاواط فــي أوزبكســتان .ونتيجــة اإلغــاق المالــي لمحطــة ســدير للطاقــة
الشمســية بقيمــة  3.4مليــار ريــال ســعودي ،وهــي مشــروع رئيســي فــي برنامــج الطاقــة المتجــددة التابــع لصنــدوق االســتثمارات العامــة،

فقــد أصبحــت هــذه المحطــة التــي تعتبــر واحــدة مــن أكبــر محطــات الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل مقــاول واحــد حلمــا أقــرب إلــى الواقــع.

كذلــك أعلنــت أكــوا بــاور بعــد اإلغــاق المالــي فــي شــهر أكتوبــر 2021م ،عــن اســتكمال االســتحواذ علــى المجموعــة األولــى مــن أصــول

مجمــع جــازان للتغويــز وإنتــاج الطاقــة بتقنيــة الــدورة المركبــة الــذي تبلــغ تلكفتــه  45مليــار ريــال ســعودي .وهــو أكبــر منشــأة مــن نوعهــا

للتغويــز وإنتــاج الطاقــة بتقنيــة الــدورة المركبــة فــي العالــم ،ومشــروع اســتثماري مشــترك بيــن أكــوا بــاور وأرامكــو ،وإيــر برودكتــس ،حيــث
تمتلــك أكــوا بــاور 1 ٪25مــن المشــروع  .ويمثــل اإلغــاق المالــي للمشــروع مــن خــال تمويــل مشــاريع ،دون حــق الرجــوع علــى الشــراكء بمبلــغ

 27مليــار ريــال ســعودي ،أكبــر اتفاقيــة لتمويــل المشــاريع فــي تاريــخ أكــوا بــاور.

نجحــت أكــوا بــاور أيضــا بجمــع  2.8مليــار ريــال ســعودي مــن خــال إصــدار صكــوك لمــدة  7ســنوات بموجــب هيــل المضاربــة والمرابحــة

المتوافــق مــع أحــام الشــريعة اإلســامية .وتمــت تغطيــة اإلصــدار ،الــذي يعــد أول دخــول لنــا إلــى ســوق أدوات الديــن الســعودي  1.8مــرة
بأســعار تنافســية ،وحظــي باهتمــام مديــري الصناديــق والصناديــق الحكوميــة وشــراكت التأميــن.

ويعــد مشــروع تطويــر البحــر األحمــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،الــذي يمتــد علــى مســاحة بحجــم دولــة بلجيــا ،مشــروعا متميــزا مــن

حيــث رؤيتــه واســتراتيجيته وطموحــه وحجمــه ونطاقــه ،كمــا أنــه مشــروع ســياحي هــام يحتــل صــدارة مشــاريع الحفــاظ علــى كوكــب األرض

لخدمــة األجيــال القادمــة ،ويعــزز مــن نوعيــة العــروض التــي تســتهدف الســياح .ونحــن فــي أكــوا بــاور نفخــر بــأن نكــون مــزودا لمجموعــة
اكملــة مــن الخدمــات والمرافــق صفريــة االنبعاثــات الكربونيــة وصفريــة الهــدر والمــواد البالســتيكية ،وإن مــن دواعــي ســرورنا أن نحقــق هــذا
اإلنجــاز فــي مشــروع متميــز يســاهم فــي تحقيــق أهــداف الطاقــة النظيفــة فــي رؤيــة  .2030ويعتبــر الحصــول علــى اســتثمارات كبيــرة
مــن مجموعــة متنوعــة مــن المقرضيــن المحلييــن واإلقليمييــن والدولييــن شــهادة علــى قــوة رؤيــة وهيلكــة المشــروع ،وقبــل ذلــك لكــه

تعزيــز ثقــة أســواق المــال بالســجل الحافــل الــذي تمتلكــه أكــوا بــاور والــذي يعكــس خبرتهــا وقدرتهــا علــى تنفيــذ مشــاريع عمالقــة فــي
إطــار الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

ونحــن نفخــر بالشــركة باالضطــاع بمســؤولية إنشــاء العديــد مــن المشــاريع الهامــة فــي مجــال توليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه ،والتــي يعتبــر

أكثرهــا أهميــة مشــروع الهيدروجيــن األخضــر الــذي ســيتم تنفيــذه مــن قبــل ثالثــة أطــراف متســاوية الحصــص ،بمــا فــي ذلــك شــركة إيــر

برودكتــس ونيــوم .وقــد حقــق المشــروع الــذي يعــد نقطــة انطــاق للتحــول الملــح فــي مجــال الطاقــة تقدمــا فــي عــام  2021وفقــا
ُ
لخططنــا التطويريــة ،وهــو أول مشــروع فــي العالــم بهــذا الحجــم ينتقــل إلــى مرحلــة اإلنشــاء .وبعــد اســتكمالها ،ســيتم تشــغيل هــذه
المنشــأة العالميــة إلنتــاج األمونيــا باالعتمــاد علــى الهيدروجيــن األخضــر بقــدرة  4جيجــاواط يتــم توليدهــا مــن طاقــة الريــاح والطاقــة

الشمســية فــي منطقــة نيــوم فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وســتوفر بشــل مســتدام الهيدروجيــن الخالــي مــن الكربــون لخدمــة
قطــاع النقــل أوال والمســاهمة فــي خفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بثالثــة مالييــن طــن ســنويا.

اكن هنالــك أيضــا تطــورات إيجابيــة ملموســة فيمــا يتعلــق ببعــض األصــول التــي تعمــل بالوقــود األحفــوري ،والتــي ســاهمت بتوجهنــا
المتســارع نحــو المشــاريع الخاليــة مــن االنبعاثــات الكربونيــة.

أبرمنــا فــي شــهر ســبتمبر 2021م اتفاقيــة لبيــع حصــة  ٪32فــي شــركة الشــقيق للميــاه والكهربــاء (محطــة الشــقيق المســتقلة إلنتــاج

الميــاه والكهربــاء) ،التــي تعمــل بالنفــط وتقــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتنتــج  850ميجــاواط مــن الكهربــاء و  212,000متــر
مكعــب يوميــاً مــن الميــاه المحــاة ،بمــا فــي ذلــك بيــع حصــة غيــر مباشــرة بنســبة  ٪32فــي عقــد التشــغيل والصيانــة ،األمــر الــذي

سيســاهم بعــد اســتكمال عمليــة البيــع بالتخلــص ممــا يقــارب  1.6مليــون طــن مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون ســنويا مــن محفظتنــا،

وتحقيــق أهدافنــا بتخفيــض كثافــة الكربــون فــي المحفظــة بنســبة  %50بحلــول عــام  ،2030وصافــي انبعاثــات صفريــة بحلــول عــام ،2050
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تقرير نهاية عام  2021للمستثمرين
لفترة الثالثة أشهر و االثني عشر المنتهية في  31ديسمبر 2021

علمــا بــأن عمليــة البيــع هــذه شــلت أيضــا جــزءا مــن اســتراتيجيتنا إلعــادة تدويــر رأس المــال فــي ســبيل االســتمرار فــي تحســين أدائنــا المالــي
والتشــغيلي.

بتاريــخ  2فبرايــر 2022م ،أعلنــت هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ،المســتثمر المشــارك والمشــتري إلنتــاج محطــة حصيــان المســتقلة للطاقــة

باســتخدام الفحــم النظيــف وتبلــغ قدرتهــا اإلنتاجيــة  2,400ميجــاواط ،وبمباركــة مــن رئيــس المجلــس األعلــى للطاقــة فــي دبــي ،عــن

قرارهــا بتشــغيل المحطــة بالغــاز الطبيعــي بــدال مــن الفحــم النظيــف .ومــن خــال مواءمــة هــذا المشــروع مــع اســتراتيجية دبــي للطاقــة
النظيفــة  2050واســتراتيجية دبــي للحيــاد الكربونــي التــي تهــدف إلــى إنتــاج نســبة  ٪100مــن الكهربــاء مــن مصــادر طاقــة نظيفــة بحلــول
عــام  ،2050فــإن هــذه الخطــوة تؤكــد علــى االســتمرار فــي ضمــان أمــن إمــدادات الطاقــة فــي دبــي مــن خــال الحفــاظ علــى مزيــج

متنــوع مــن الطاقــة .وســتقلل المحطــة مــن خــال تحويلهــا إلــى العمــل بالغــاز الطبيعــي بــدال مــن الفحــم مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد
الكربــون بحوالــي  30مليــون طــن بحلــول عــام .2030

وبعــد خــروج أكــوا بــاور فــي عــام 2020م مــن المشــروع الوحيــد الــذي يعمــل بالفحــم واكن فــي مرحلــة التطويــر فــي فيتنــام ،ســيؤدي

تحويــل محطــة حصيــان إلــى للعمــل بالغــاز إلــى خلــو محفظــة أكــوا بــاور التــي تضــم  64محطــة مــن الفحــم تمامــا ،ممــا يعــزز مــن التــزام

الشــركة بالتخلــص مــن الكربــون مــن محفظتهــا والتركيــز علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة واألصــول االنتقاليــة منخفضــة االنبعاثــات الكربونيــة
وتحقيــق صافــي انبعاثــات صفريــة بحلــول عــام 2050م.

إن لك إنجــاز مــن هــذه اإلنجــازات االســتثنائية يتحــدث عــن نفســه بنفســه ويعكــس المقومــات الفريــدة التــي يتميــز بهــا ،وإذا مــا نظرنــا
إلــى هــذه اإلنجــازات مجتمعــة ،فإنهــا تســاهم فــي قــوة نتائجنــا الماليــة ،وتوفــر منصــة قويــة للنمــو المتواصــل المتســارع وخلــق قيمــة
مســتدامة .وحيــث أننــي سـ ُ
ـأترك تفاصيــل األداء المالــي للشــركة فــي الجــزء المتبقــي مــن التقريــر ،فــإن مــن دواعــي ســروري أن أشــير
هنــا إلــى أن لكا مــن صافــي الربــح المعــدل والتدفــق النقــدي التشــغيلي للشــركة األم للعــام شــهد نمــوا بالمقارنــة مــع  ،2020وهــو مــا
يتماشــى مــع التوقعــات التــي قدمناهــا للمســتثمرين .وزاد صافــي الربــح المعــدل بنســبة  %3ليصــل إلــى  1,194مليــون ريــال ســعودي،
وبلــغ التدفــق النقــدي التشــغيلي للشــركة األم  1,611مليــون ريــال ســعودي ،بزيــادة  %51.٤عــن العــام الســابق.

وتجــدر اإلشــارة إلــى إن التزامنــا بإعطــاء االولويــة للصحــة والســامة ،أتــاح لنــا تحقيــق أكثــر مــن  50مليــون ســاعة عمــل آمنــة دون أيــة إصابــات

هــادرة لوقــت العمــل المــرة األولــى فــي تاريــخ الشــركة للوصــول إلــى هــذا الرقــم التراكمــي .إال أنــه وبالرغــم مــن تطبيقنــا لمعاييــر صارمــة

فــي هــذا المجــال ،إال أن أســرة أكــوا بــادور ببالــغ األســف فقــدت اثنيــن مــن موظفــي المشــاريع فــي حــوادث منفصلــة فــي مواقــع قيــد
اإلنشــاء ،ومــع أنــه ال تتوفــر لدينــا خيــارات لتحقيــق صفــر إصابــات ،إال أننــا نؤكــد بأننــا ســنواصل تكريــس جهودنــا لتعزيــز معاييرنــا المتميــزة فــي
الســامة ،يدفعنــا فــي ذلــك التــزام ال يليــن فــي االســتمرار فــي التحســين.

مــع المضــي قدمــا ،يتضــح لنــا أن هنالــك مجموعــة مرتقبــة مــن مشــاريع الطاقــة والميــاه ،وســوق كبيــر للهيدروجيــن يمكــن أكــوا بــاور
بفضــل القــدرات التــي تمتلكهــا مــن الحصــول علــى حصــة عادلــة فيــه وتنميــة أعمالهــا فــي الســنوات القادمــة .ولــن نغفــل أثنــاء قيامنــا

بذلــك عــن تعهدنــا بتوفيــر الطاقــة والميــاه بشــل موثــوق ومســؤول وإنتــاج الهيدروجيــن األخضــر ،والتركيــز علــى خفــض التاكليــف وااللتــزام
بصحــة وســامة ورفاهيــة موظفينــا والمجتمعــات التــي نخدمهــا وااللتــزام بخفــض كثافــة الكربــون فــي محفظتنــا وتحقيــق صافــي انبعاثــات
كربونيــة بحلــول عــام .2050

وأود فــي الختــام ،أن أنــوه بمهنيــة وحماســة والتــزام موظفينــا وتفانيهــم وعملهــم الجــاد ،ودعــم وتوجيــه مجلــس إدارة الشــركة ،والدعــم
الالمتناهــي الــذي نحظــى بــه مــن إدارات التقنيــة واإلنشــاء والمشــاريع والماليــة وشــراكئنا فــي االســتثمار وثقــة الجهــات المشــترية وعمالئنــا

والمجتمعــات التــي نخدمهــا .لقــد حافظنــا فــي أكــوا بــاور فــي الجــزء األكبــر مــن العقــد األخيــر علــى موقعنــا الريــادي فــي طليعــة
التحــول فــي قطــاع الطاقــة مــن خــال تقديــم تعريفــات منافســة فــي العديــد مــن الــدول ،وســنظل فخوريــن فــي رفــع الرايــة الســعودية
عاليــا واإلســهام فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة  2030ومســتقبل نظيــف فــي المملكــة واإلســهام فــي جهــود الــدول األخــرى التــي

تهــدف إلــى تحســين مزيجهــا مــن الطاقــة والحصــول علــى الكهربــاء والميــاه مــن محطــات الطاقــة النظيفــة والمتجــددة.

بادي بادماناثان

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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أبرز األعمال والعمليات

٦٤

ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ

ﺗﺘﻜﻮن ﻣﺤﻔﻈﺔ أﻛﻮا ﺑﺎور ﻣﻦ  ٦٤ﻣﺤﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﺤﺖ

اﻻﻧﺸﺎء وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ .وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪرة ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ٤٢٫٧
ﻣﻴﺠﺎواط وﻗﺪرة ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه  ٦,٤ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
 ٢٥١٫٥ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻠﻜﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

أﺻــﻼ
ً

ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺗﺒﻮأﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ،ﺻﺪارة اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻤﻴﻤﻨﺎ وﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺰﻳﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ
ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه أو اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن،
ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻠﺖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ١٤,٨ﺟﻴﺠﺎواط ،ﻧﺴﺒﺔ  ٪٣٤٫٧ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،وﺷﻠﻜﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﺜﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  ٪٨٣٫٠ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪرة أﻛﻮا ﺑﺎور ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺎم ٢٠٢١م .وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ اﻷﺧﻀﺮ
 ,واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﻠﻤﺪن اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ،ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺔ أﻛﻮا ﺑﺎور ﺗﻜﺮس ﻣﻊ ﺷﺮﺎﻛﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻟﻮﺻﻮل ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
ﺻﻔﺮﻳﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٠٥٠م.

١٤.٨

ﻏﻴﻐﺎواط

اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺠﺪدة

٪ ٣٤.٧
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺻﻔﺮ
ﺻﺎﻓﻲ

اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٠٥٠

اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه

ﻳﻌﺪ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﺤﻄﺎت أﻫﻢ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ إن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺤﻄﺎت وﻓﻖ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﻳﺘﻴﺢ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻛﻮا ﺑﺎور ﺗﺪﻓﻘﺎ
ﺛﺎﺑﺘﺎ وواﺿﺤﺎ ﻟﻠﺪﺧﻞ واﻟﻨﻘﺪ .ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻣﺎ زال ﻣﺎ ﻧﻮﻓﺮه ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﻔﻮق اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮاﻓﺮ

ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه  ٪٩٠و  ،٪٩٣وﻫﻮﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎم  ٢٠٢١أﻳﻀﺎ.
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اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺧﺴﺎرة
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى

اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم

١٫٦١١
٥١٫٤

SAR
mn

٢,١٩٣
١٢٫٥

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ)/اﻟﺨﺴﺎرة(
ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم

١٫١٩٤

SAR
mn

SAR
mn

٣٫١

أداء ﻣﺎﻟﻲ ﻗﻮي ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
ارﺗﻔﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻷﺧﺮى ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪١٢٫٥
ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  ٢٫٢ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،وارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٣٫١ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  ١٫٢ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،وارﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم ٢٠٢٠م ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢١٫٧
 .٪ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٥١٫٤ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  ١٫٦ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي ،وﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ٦٫٢
ﻣﺮة ،ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪره  ٠٫٤ﻣﺮة.

ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻓﻊ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم

٦٫٢٢
-٠٫٤x

ﻣﺮات

اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻫﻲ ﻫﺪﻓﻨﺎ اﻷول
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ /آﻣﻨﺔ ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ دون أﻳﺔ
إﺻﺎﺑﺎت ﻫﺎدرة ﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻘﺪت أﺳﺮة أﻛﻮا ﺑﺎور ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺳﻒ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺣﻮادث ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ.
ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻌﺪل اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻬﺎدرة ﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ  ٠٫٠١ﻓﻲ ﻋﺎم .٢٠٢١

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ أﻛﻮا ﺑﺎور
ﻳﺘﺠﻠﻰ اﻟﺘﺰام أﻛﻮا ﺑﺎور ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺨﺬﻫﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
وﻗﺪ ﺗﻮﺟﻨﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ

أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٥٠ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم
 ٢٠٣٠واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻛﺮﺑﻮن ﺻﻔﺮي ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .٢٠٥٠وﻳﻌﺪ

دﻋﻢ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ،واﻟﻤﻮردﻳﻦ واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ أﺛﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ

ﺧﻼل دﻣﺞ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ اﻟﻤﻠﺤﺔ

وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ

أﻫﺪاف أﻛﻮا ﺑﺎور
اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻞﻜ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ،واﻟﺘﻲ

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻧﻌﺎﻜﺳﺎ ﻟﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﺎﻣﻞ إﻟﻬﺎﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
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مناقشة وتحليل اإلدارة للنتائج المالية والمركز المالي للسنة
المنتهية كما في  31ديسمبر 2021
يعــرض هــذا القســم مراجعــة تحليليــة للمركــز المالــي واألداء التشــغيلي لشــركة أكــوا بــاور للســنة الماليــة المنتهيــة كمــا فــي  31ديســمبر
 ،2021ويجــب قراءتــه باالقتــران مــع القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة للشــركة للفتــرة المشــار إليهــا حســبما تــم تدقيقهــا مــن قبــل

شــركة إرنســت ويونــغ وشــراكهم.

يشــار إلــى جميــع المبالــغ بــآالف الريــاالت الســعودية (أو الريــال الســعودي) ،مــا لــم يتــم ينــص علــى خــاف ذلــك .وحيــث تــم تقريــب النســب

المئويــة ،فــإن حســاب الزيادة/االنخفــاض فــي النســبة المئويــة بالتالــي اســتنادا إلــى المبالــغ الموضحــة فــي جــداول فــي هــذا القســم (مشــار
إليهــا بــآالف الريــاالت الســعودية) قــد ال يكــون معــادال تمامــا للنســب المئويــة المقابلــة كمــا هــو محــدد فــي الجــداول .وتتطابــق جميــع

اإلشــارات إلــى “الزيــادة( /االنخفــاض)” فــي التحليــل التالــي مــع عــام  2021مقارنــة بعــام  ،2020مــا لــم يتــم ينــص صراحــة علــى خــاف ذلــك.
قــد يحتــوي هــذا القســم علــى معلومــات وبيانــات ذات طبيعــة مســتقبلية قــد تنطــوي علــى مخاطــر وشــكوك .وقــد تختلــف النتائــج

الفعليــة للشــركة بشــل جوهــري عــن تلــك المعلنــة أو الضمنيــة فــي هــذه المعلومــات والبيانــات نتيجــة لعوامــل مختلفــة.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على النتائج التشغيلية والمالية بين الفترات المتعاقبة
بالرغــم مــن أن نمــوذج أعمــال الشــركة فــي التطويــر واالســتثمار والتشــغيل والتحســين يتيــح لهــا توليــد وتســجيل عوائــد طــوال دورة حيــاة
المشــروع ،إال أن هــذه العوائــد قــد تتفــاوت مــن فتــرة إلــى أخــرى بمــا فــي ذلــك خــال دورة ســنة التقريــر الاكملــة ،وذلــك اعتمــادا علــى
عــدد المشــاريع التــي تتضمنهــا محفظــة الشــركة وتصنيــف دورات حياتهــا (مشــاريع مرحلــة متقدمــة مــن التطويــر أو تحــت اإلنشــاء أو قيــد

التشــغيل) .وتعتبــر المشــاريع التــي تحقــق إغالقــا ماليــا والمشــاريع التــي تحقــق تواريــخ التشــغيل التجــاري االبتدائــي أو النهائــي أمثلــة
نموذجيــة قــد تحــدث مثــل هــذه الفروقــات فــي القوائــم الماليــة وقــد تبــدو غيــر واقعيــة إن لــم يتــم طرحهــا بشــفافية .لكــن أثــر هــذه
المشــاريع أو نــوع مماثــل منهــا ممــا تعتبــره الشــركة ســياقا اعتياديــا لألعمــال ال يســفر عــن تعديــات ماليــة فــي مؤشــرات األداء المالــي
الرئيســية للشــركة.

باإلضافــة إلــى مــا ورد آنفــا ،قــد تكــون هنــاك مشــاريع معينــة تعتبرهــا اإلدارة غيــر روتينيــة أو غيــر تشــغيلية ،ألنهــا غيــر متكــررة بطبيعتهــا،
ألن تكرارهــا غيــر متوقــع فــي المســتقبل .ويتــم تعديــل أو تســوية أثــر هــذه المشــاريع علــى ربــح مســاهمي الشــركة األم كمــا هــو موضــح
فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة للشــركة (الربــح الموحــد لمســاهمي الشــركة األم) فــي الســنة المعنيــة التــي تحققــت فيهــا لتحديــد
الربــح المعــدل لمســاهمي للشــركة األم للفتــرة المعنيــة.

عــاوة علــى ذلــك ،قــد تكــون هنــاك مشــاريع حدثــت ألول مــرة فــي فتــرة التقريــر الحاليــة ،ومــن المتوقــع أن تتكــرر فــي فتــرات مقبلــة.

وتقــوم اإلدارة بتســوية أثــر مثــل هــذه المشــاريع فــي الســنة التــي تحققــت فيهــا ألول مــرة لغــرض وضــع منصــة عامــة للمقارنــة بفتــرات
مماثلــة ســابقة والتحليــل الهــادف للتبايــن.

وبفضــل توفيــر المزيــد مــن الشــفافية والســهولة فــي التحليــل ،تحــدد الشــركة المشــاريع التــي ورد ذكرهــا أعــاه وتكشــف عنهــا بشــل
منفصــل فــي هــذا القســم مــن .MD&A

وفيمــا يلــي المشــاريع الرئيســية التــي حددتهــا الشــركة بأنهــا عوامــل أو صفقــات جوهريــة رئيســية أثــرت فــي النتائــج الماليــة للشــركة
ومركزهــا المالــي فــي عــام 2021م.

المشــاريع الجوهريــة فــي ســياق األعمــال التــي لــم تســفر عــن تعديــات فــي الربــح
الموحــد لمســاهمي الشــركة األم لفتــرة التقريــر الحالــي
المشاريع التي حققت إغالقا ماليا
يحقــق المشــروع اإلغــاق المالــي عنــد توفــر القــدرة علــى تمويلــه مــن المقرضيــن ،ويصبــح مــن حــق الشــركة احتســاب رســوم تطويــر بشــل

إيــرادات ،واســترداد تاكليــف تطويــر وعطــاء المشــروع وعكــس المخصصــات ذات الصلــة .وبعــد اإلغــاق المالــي ،يفــرض المشــروع رســوم
خدمــة إضافيــة مثــل أتعــاب إدارة وإنشــاء المشــروع ،والتــي يتــم احتســابها خــال فتــرة إنشــاء المشــروع حــال تحقيــق اإلغــاق المالــي.

أكوا باور عالقات المستثمرين
ir@acwapower.com
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تقرير نهاية عام  2021للمستثمرين
لفترة الثالثة أشهر و االثني عشر المنتهية في  31ديسمبر 2021

يوضح الجدول التالي جميع المشاريع التي حققت إغالقا ماليا في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م:

المشروع

شركة تابعة /محاسب
عنها بطريقة حقوق
الملكية

الموقع

تلكفة المشروع – مليون
ريال سعودي

القدرة اإلجمالية
((ميجاواط) 000s/م/3
يوم)

1202

مجمع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة بتقنية
الدورة المركبة

محاسب عنها بطريقة
حقوق الملكية

المملكة العربية
السعودية

12,000

 3800ميجاواط

ريدستون إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة
الشمسية المركزة

محاسب عنها بطريقة
حقوق الملكية

جنوب إفريقيا

800

 100ميجاواط

شركة تابعة

أوزباكستان

1,200

 1500ميجاواط

سدير الكهروضوئية المستقلة للطاقة

محاسب عنها بطريقة
حقوق الملكية

المملكة العربية
السعودية

950

 1500ميجاواط

مشروع البحر األحمر

محاسب عنها بطريقة
حقوق الملكية

المملكة العربية
السعودية

1,544

 210ميجاواط

سرداريا إلنتاج الطاقة بتقنية الدورة المركبة

المصدر :معلومات الشركة.

حققت الشركة أربعة إغالقات مالية في عام 2020م

المشاريع التي حققت تواريخ التشغيل األولي أو التجاري للمشروع
يبــدأ المشــروع بتوفيــر الطاقــة والميــاه بموجــب اتفاقيــة شــراء اإلنتــاج مــع المشــتري فــي الســنة التــي يحقــق فيهــا المشــروع تاريــخ بــدء
التشــغيل األولــي أو التجــاري ،ويبــدأ بتحقيــق اإليــرادات وقيــد التاكليــف فــي قائمــة الربــح أو الخســارة ،بمــا فــي ذلــك االســتهالك فــي األصــول
الثابتــة.
يوضــح الجــدول التالــي جميــع المشــاريع التــي حققــت تاريــخ بــدء التشــغيل األولــي أو التجــاري ،وأثــرت علــى قابليــة المقارنــة للســنة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر 2021
1202
المشروع

الدور ( 2مياه) (جزئي)

صاللة المستقلة إلنتاج المياه

مشروع الدور ( 2طاقة)
المرحلة الخامسة لمحطة الطاقة
الكهروضوئية – هيئة دبي
للطاقة والمياه (جزئي)
محطة الظاهرة الكهروضوئية
المستقلة  2إلنتاج الطاقة
حصيان المستقلة إلنتاج الطاقة،
الوحدة 2
مجمع جيزان للتغويز وإنتاج
الطاقة
محطة أم القويين المستقلة
إلنتاج المياه (جزئي)
مشروع نور للطاقة  -1مرحلة
الطاقة الكهروضوئية – )1
(جزئي)
رابغ  3المستقلة للمياه
حصيان المستقلة إلنتاج الطاقة،
الوحدة 1

المصدر :معلومات الشركة.

أكوا باور عالقات المستثمرين
ir@acwapower.com
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شركة تابعة /محاسب عنها بطريقة
حقوق الملكية

الموقع

تاريخ بدء
التشغيل التجاري

محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

البحرين

فبراير 2021

تاريخ بدء
التشغيل
األولي

محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

البحرين

-

-

مايو 2021

مارس 2021
-

محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

اإلمارات العربية
المتحدة

يوليو 2021

محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

ُعمان

محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

ُعمان

 1500ميجاواط
 300ميجاواط

سبتمر ٢٠٢١

-

 600ميجاواط

أكتوبر 2021

-

 3800ميجاواط

ديسمبر ٢٠٢١

-

 ٢٢٧م/3يوميا

-

 217ميجاواط

ديسمبر
٢٠٢١

 600م/3يوميا

محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

اإلمارات العربية
المتحدة

دبسمبر ٢٠٢١

تابعة

المملكة العربية
السعودية

-

محاسب عنها بطريقة حقوق
الملكية

اإلمارات العربية
المتحدة

www.acwapower.com

 114م/3يوم

اغسطس
٢٠٢١

محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

 114م/3يوميا

 500ميجاواط

االمارات العربية
المتحدة
المملكة العربية
السعودية
اإلمارات العربية
المتحدة

محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

القدرة اإلجمالية
(ميجاواط) 000s/م /3يوم)

2020
نوفمبر 2020

 600ميجاواط
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حققــت محطــة حصيــان ،الوحــدة  ،1تاريــخ بــدء التشــغيل التجــاري فــي نوفمبــر  ،2021وبــدأت فــي تحقيــق اإليــرادات وفقــا لعقــد محطــة

الطاقــة المســتقلة وبنــاء علــى ذلــك ،تــم تشــغيل حصيــان ،الوحــدة  1لســنة اكملــة ألول مــرة فــي عــام 2021م.

إصدار الصكوك
أطلقــت أكــوا بــاور بتاريــخ  10مايــو 2021م برنامجهــا االفتتاحــي للصكــوك لمــدة  7ســنوات بقيمــة  5مليــارات ريــال ســعودي (هيــل

مضاربــة  -مرابحــة متوافــق مــع أحــام الشــريعة اإلســامية) فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال إصــدار صكــوك غيــر مصنفــة وغيــر

مدرجــة مطروحــة طرحــا خاصــا ،معتمــد مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة ومخصــص للمســتثمرين ذوي المــاءة الماليــة .وبلــغ حجــم الشــريحة
األولــى فــي إطــار البرنامــج  2.8مليــار ريــال ســعودي ،وتــم تحديــد الســعر النهائــي للطــرح واســتكمال عمليــة بنــاء ســجل االوامــر فــي أوائــل
شــهر يونيــو 2021م ،كمــا تــم إصــدار الصكــوك بتاريــخ  14يونيــو  ،2021بســعر تفضيلــي ســايبور (معــدل الفائــدة الســائد بيــن البنــوك

فــي المملكــة العربيــة الســعودية) لمــدة  6أشــهر  100 +نقطــة أســاس ســنويا .وســيتم إصــدار الشــريحة الثانيــة التــي يبلــغ حجمهــا 2.2

مليــار ريــال ســعودي وفقــا لتقديــر أكــوا بــاور بنــاء علــى متطلبــات التمويــل الخاصــة بهــا .وقــد تــم إصــدار الصكــوك فــي المملكــة العربيــة

الســعودية فقــط وذلــك بموجــب قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة

العربيــة الســعودية ،حيــث تــم إصدارهــا بشــل طــرح خــاص وغيــر مــدرج .وتمــت الموافقــة علــى برنامــج الصكــوك مــن قبــل هيئــة الســوق
الماليــة فــي شــهر نوفمبــر .2020

وقد أدت هذه المعاملة إلى تلكفة تمويل إضافية بقيمة  28.2مليون ريال سعودي في عام .2021

إعادة تمويل وإعادة تدوير رأس مال شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء
أطلقــت شــركة رابــغ العربيــة للميــاه والكهربــاء وهــي شــركة مســتقلة إلنتــاج الميــاه والبخــار والطاقــة ،وتقــوم بتوريــد هــذه المنافــع

بشــل حصــري لشــركة رابــغ للتكريــر والبتروكيماويــات (شــركة مســاهمة) ،إحــدى الشــراكت التابعــة لشــركة أرامكــو الســعودية ،خطتهــا فــي
شــهر ديســمبر  2021الســتبدال ديونهــا القائمــة المســتحقة بتســهيالت مصرفيــة مطفــأة بالاكمــل بالــدوالر األمريكــي والريــال الســعودي

إلــى جانــب إصــدار ســندات بموجــب القاعــدة 144أ (العــروض والمبيعــات للمشــترين مــن المؤسســات المؤهلــة 144 a/RegSعلــى مراحــل.
واســتكملت بتاريــخ  30ديســمبر  ،2021المرحلــة األولــى مــن إعــادة تمويــل الديــن ،وحصلــت علــى تســهيل جديــد بقيمــة  3,000.0مليــون

ريــال ســعودي تــم ســحبه واســتخدامه لتســوية رصيــد القــروض الحالــي بقيمــة  2,862.5مليــون ريــال ســعودي .وتــم الحصــول علــى
التســهيل علــى دفعتيــن ويتــم ســداده علــى دفعــات نصــف ســنوية اعتبــارا مــن شــهر يونيــو  2022علــى أن يتــم ســداد القســط النهائــي
فــي شــهر يونيــو .2030

إصدار سندات محطة الشعيبة لتنمية المياه
أعلنــت الشــركة فــي شــهر فبرايــر  ،2021عــن االســتكمال الناجــح إلعــادة تمويــل تســهيالت القــروض المســتحقة لشــركة مشــروع الشــعيبة
 2لتنميــة الميــاه ،وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالاكمــل لشــركة أكــوا بــاور .وتتكــون هــذه التســهيالت مــن شــريحتين ،تــم الحصــول علــى

الشــريحة األولــى منهــا مــن خــال قــرض تجــاري تقليــدي بســعر فائــدة اليبــور عائــم بقيمــة  100مليــون دوالر أمريكــي ،فــي حيــن تــم توفيــر
الشــريحة الثانيــة مــن ســندات طرحــت طرحــا خاصــا بقيمــة  166.2مليــون دوالر أمريكــي.

وتــم تقديــر الرســوم الماليــة المتعلقــة بإلغــاء تلكفــة التمويــل المؤجــل ،وتلكفــة إنهــاء التحــوط للقــرض القديــم ،وكذلــك رســوم إعــادة
التمويــل البالغــة  25مليــون ريــال ســعودي فــي عــام .2021

متحصالت الطرح العام األولي
اســتكملت الشــركة بتاريــخ  11أكتوبــر  ،2021طــرح  %11.67مــن أســهم الشــركة بعــد زيــادة رأس المــال لالكتتــاب العــام ،وأدرجــت فــي
الســوق الماليــة الســعودية  85,336,851ســهما عاديــا ،بمــا فــي ذلــك أســهم الموظفيــن (تــم طــرح  81,199ســهما جديــدا تمثــل
 %11.1لالكتتــاب العــام) بقيمــة  56ريــاال للســهم الواحــد .وبلــغ إجمالــي متحصــات الطــرح قبــل خصــم تاكليــف المعاملــة  4,778.9مليــون

ريــال ســعودي .األمــر الــذي أدى إلــى زيــادة رأس مــال الشــركة المصــدر بمبلــغ  853.4مليــون ريــال ســعودي بقيمــة اســمية قدرهــا 10
ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،كمــا بلغــت زيــادة عــاوة اإلصــدار  3,925.5مليــون ريــال ســعودي.
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تقرير نهاية عام  2021للمستثمرين
لفترة الثالثة أشهر و االثني عشر المنتهية في  31ديسمبر 2021

اتفاقية الفحم الخاصة بمحطة حصيان
فيمــا يتعلــق بمشــروع حصيــان المســتقل إلنتــاج الطاقــة بالفحــم النظيــف (الــذي تــم تحويلــه إلــى محطــة تعمــل بالغــاز فــي شــهر فبرايــر
 )2022ويعــد شــركة مســتثمر فيهــا يتــم الحســاب عنهــا وفقــا لطريقــة حقــوق الملكيــة ،أبرمــت الشــركة اتفاقيــة لتوريــد الفحــم مــع طــرف

ثالــث ،والتزمــت الشــركة بتغطيــة الفــرق أو تحمــل الفائــض بيــن ســعرين متفــق عليهمــا مــع مــورد الفحــم خــال فتــرة تشــغيل محطــة

الطاقــة المســتقلة .تتوفــر معلومــات مفصلــة حــول هــذه االتفاقيــة ،وآليــات الحســاب فــي نشــرة إصــدار الطــرح العــام للشــركة.

فــي حســابنا األولــي ،قــدرت الشــركة مطلوبــات مشــتقات تــم حســابها باســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة ،واألثــر المقابــل
فــي القيمــة الدفتريــة الســتثمار الشــركة المســتثمر فيهــا المحاســب عنهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة .ونتيجــة لتوجيــه المشــتري ،فإنــه
يجــري العمــل علــى تحويــل تشــغيل المحطــة للعمــل بالغــاز الطبيعــي بــدال الفحــم ،المصــدر األساســي للوقــود .وســيكون اســتهالك الفحــم
وفقــا تقييــم اإلدارة فــي أدنــى مســتوياته فــي المســتقبل وســيبقى مصــدرا احتياطيــا للوقــود فقــط .ولذلــك ،عدلــت الشــركة االســتهالك
المتوقــع ،وقــدرت مطلوبــات بقيمــة  17.4مليــون ريــال ســعودي فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة كمــا فــي  31ديســمبر .2021

ال تتوقــع أكــوا بــاور أن يكــون لهــذه الخطــوة أثــر كبيــر علــى تلكفــة المشــروع المتوقعــة أو تواريــخ التشــغيل المحــددة ،حيــث تــم تصميــم
المحطــة لتعمــل علــى لكا النوعيــن مــن الوقــود منــذ إنشــائها.

أرباح األسهم
وافــق مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ  29يونيــو  2021علــى توزيــع أربــاح بقيمــة  560.0مليــون ريــال ســعودي ( 0.77ريــال للســهم) لعــام
 ،2021علــى أن يتــم توزيــع هــذه األربــاح فــي عــام  .2022وســيخضع توزيــع األربــاح المقترحــة لموافقــة المســاهمين خــال اجتمــاع الجمعيــة

العامــة العاديــة الــذي ســيعقد فــي شــهر مايــو .2022

المشــاريع الجوهريــة التــي أدت إلــى تعديــل الربــح الموحــد لمســاهمي الشــركة األم

لفتــرة التقريــر الحاليــة (أنظــر أيضــا أدنــاه (“المؤشــرات الماليــة الرئيســية لــإدارة”)
خطة الماكفآت والحوافز للموظفين الذين شاركوا في الطرح العام األولي للشركة

اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ  30مــارس  2021خطــة حوافــز تشــمل أســهما ومزايــا نقديــة (“الخطــة”) للموظفيــن المســتحقين،

علــى أن يتــم دفعهــا عنــد اإلدراج الناجــح للشــركة ،علمــا بــأن الخطــة تخضــع لشــروط أداء أخــرى أيضــا .وقــد وافــق مســاهمو الشــركة علــى
الخطــة بتاريــخ  13يونيــو  ،2021وتــم منــح األســهم والمزايــا النقديــة للموظفيــن المســتحقين بتاريــخ  28ســبتمبر  .2021بنــاء علــى ذلــك،

احتســبت المجموعــة مصاريــف دفــع قائمــة علــى األســهم بقيمــة  280.0مليــون ريــال ســعودي( .مبلــغ  231.7مليــون ريــال ســعودي،
يعــادل  4,137,552ســهم بســعر طــرح يبلــغ  56ريــال ســعودي للســهم الواحــد ومبلــغ  48.3ريــال ســعودي علــى أســاس الدفــع المســدد

نقــدا وأســهما علــى التوالــي) ،مــا يعــادل القيمــة العادلــة للخطــة كمــا فــي تاريــخ المنحــة.

وقامت الشركة بإجراء تعديل بقيمة  280.0مليون ريال سعودي لهذه المعاملة من أجل التوصل إلى صافي الربح المعدل لعام .2021

أكوا باور عالقات المستثمرين
ir@acwapower.com

|

www.acwapower.com

10

شركة أكوا باور

تقرير نهاية عام  2021للمستثمرين
لفترة الثالثة أشهر و االثني عشر المنتهية في  31ديسمبر 2021

االنخفاض في القيمة
قيــم الشــركة بتاريــخ إعــداد لك تقريــر مــا إذا اكن هنالــك مــا يشــير إلــى أن أي محطــة مــن المحطــات قــد تكــون عرضــة النخفــاض جزئــي أو
ُت ِ

اكمــل فــي قيمتهــا ،وذلــك باســتخدام مؤشــرات انخفــاض القيمــة المحتملــة مثــل التأخيــر فــي تمديــد العقــود ،وعــدم وجــود اتفاقيــات
شــراء لفتــرة زمنيــة بعــد انتهــاء االتفاقيــات القائمــة ،وانخفــاض األداء التشــغيلي بصــورة متكــررة أو متواصلــة دون الحــد األدنــى المطلــوب،
واإلغــاق طويــل األجــل دون أي توقــع إلعــادة تشــغيل المحطــة فــي المــدى القصيــر .عــاوة علــى ذلــك ،يمكــن أن ينتــج انخفــاض القيمــة عــن
تقــادم التقنيــة أو خفــض (التعريفــة) بعــد اتفاقيــة شــراء الطاقــة .وفــي حالــة وجــود أي مــن هــذه المؤشــرات ،أو تطلــب األمــر إجــراء اختبــار
ســنوي النخفــاض القيمــة ألحــد األصــول ،فــإن الشــركة تقــدر مبلــغ األصــل القابــل لالســترداد ،وتقارنــه بصافــي قيمتــه الدفتريــة ،وتقيــد أي
قيمــة دفتريــة زائــدة علــى مبلــغ األصــل القابــل لالســترداد بشــل مصاريــف انخفــاض القيمــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم الشــركة بإجــراء

اختبــار الشــهرة النخفــاض القيمــة علــى أســاس ســنوي علــى األقــل للتأكــد مــن عــدم وجــود انخفــاض فــي القيمــة ،وحيثمــا يكــون هنــاك
أي انخفــاض فــي القيمــة ،تقــوم الشــركة بقيــده فــي قائمــة أربــاح أو خســائر العــام الحالــي.

يلخــص الجــدول أدنــاه رســوم انخفــاض القيمــة للســنوات المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2021و .2020وقامــت الشــركة بإجــراء تعديــل بقيمــة
 123.0مليــون ريــال ســعودي فيمــا يتعلــق بهــذه االنخفاضــات للتوصــل إلــى صافــي الربــح المعــدل لعــام .2021
رسوم انخفاض القيمة/انعاكسات
مليون ريال سعودي
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شركة الشعيبة للمياه والكهرباء

شركة الشقيق للمياه والكهرباء

2021

60.0

()30.0

93.0

2020

137.5

30.0

-

ال م ص ــدر :م ع ل وم ــات ال ش ــرك ة .ي ت ــم اإلف ص ــاح ع ــن االن خ ف ــاض ف ــي ال ق ي م ــة ف ي م ــا ي ت ع ل ــق ب ال ش ــراكت ال ت اب ع ــة ف ــي ال ق وائ ــم ال م ال ي ــة ال م وح ــدة ل ل ش ــرك ة ب ش ــل “خ س ــارة
االن خ ف ــاض ف ــي ال ق ي م ــة وال م ص روف ــات األخ ــرى ،ص اف ــي” ،ف ــي ح ي ــن أن االن خ ف ــاض ف ــي ال ق ي م ــة ف ي م ــا ي ت ع ل ــق ب ال ش ــراكت ال م س ــت ث م ر ف ي ه ــا ال م ح اس ــب ع ن ه ــا ب ط ري ق ــة
ح ق ــوق ال م ل ك ي ــة ي ع ت ب ــر ج ــزءا م ــن “ال ح ص ــة ف ــي ص اف ــي ن ت ائ ــج ال ش ــراكت ال م س ــت ث م ر ف ي ه ــا ال م ح اس ــب ع ن ه ــا ب ط ري ق ــة ح ق ــوق ال م ل ك ي ــة ،ص اف ــي م ــن ال ض ري ب ــة .وب ل ــغ
إج م ال ــي رس ــم االن خ ف ــاض ف ــي ال ق ي م ــة ،ب م ــا ف ــي ذل ــك ال ش ــراكت ال م س ــت ث م ر ف ي ه ــا ال م ح اس ــب ع ن ه ــا ب ط ري ق ــة ح ق ــوق ال م ل ك ي ــة وال م ت ع ل ق ــة ب ح ص ــة ش ــرك ة أك ــوا ب ــاور
 123.0م ل ي ــون ري ــال س ــع ودي ف ــي ع ــام  67.5 :2020( 2021م ل ي ــون ري ــال س ــع ودي).
 1ب م ا ف ي ذل ك االن خ ف اض ف ي ق ي م ة ال ش ه رة.
 2ب م ا ف ي ذل ك ال ح ص ة غ ي ر ال م س ي ط رة.

شركة أكوا باور براكء “( SAOGبراكء”)
بــراكء هــي شــركة تابعــة ألكــوا بــاور ،وتتضمــن أصولهــا التشــغيلية محطــة واحــدة تقليديــة لتوليــد الطاقــة ومحطتيــن لتحليــة الميــاه
تعمــان بالتناضــح العكســي.

انتهــت اتفاقيــة بــراكء الحاليــة لشــراء الميــاه (المحطــة الرئيســية) مــن المحطــات التــي تعمــل بالتناضــح العكســي ،واتفاقيتهــا لشــراء الميــاه
والطاقــة (المحطــة الرئيســية) بتاريــخ  31ديســمبر  2021و  8فبرايــر  2022علــى التوالــي .وتمكنــت اإلدارة بعــد نهايــة العــام وتحديــدا فــي
 2فبرايــر  ،2022مــن تمديــد اتفاقيــة شــراء الميــاه (المحطــات التــي تعمــل بالتناضــح العكســي) للثالثــة وعشــرين شــهرا ،مــع خيــار التمديــد

اإلضافــي لمــدة تســعة أشــهر أخــرى .إال أنــه وبالنظــر للشــكوك التــي تحيــط تجديــد اتفاقيــة شــراء الميــاه والطاقــة (المحطــة الرئيســية)
وعــدم وجــود تطــور جوهــري ،وظــروف الســوق التجاريــة مؤخــرا فــي عمــان ،فقــد تــم إجــراء انخفــاض للقيمــة بموجــب المعاييــر الدوليــة

إلعــداد التقاريــر الماليــة مــن أجــل تقييــم قيمــة المحطــة الرئيســية القابلــة لالســترداد ،األمــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع القيمــة القابلــة لالســترداد
أكثــر مــن القيمــة الدفتريــة .نتيجــة لذلــك ،وبالرغــم مــن عــدم تســجيل أي انخفــاض فــي قيمــة المحطــة الرئيســية للعــام الحالــي (130 :2020

مليــون ريــال ســعودي) ،إال أن قيمــة الشــهرة المتبقيــة فيمــا يتعلــق ببــراكء انخفضــت بالاكمــل بقيمــة  60.0مليــون ريــال ســعودي فــي عــام
 7.5 :2020( 2021مليــون ريــال ســعودي).

وبالنظــر النتهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه والطاقــة الخاصــة ببــراكء (المحطــة الرئيســية) ،وعــدم تحقيــق بــراكء أليــة إيــرادات مــن محطــة الطاقــة،
فــإن الشــركة تراقــب التعديــات التنظيميــة بهــدف الوصــول إلــى اتفاقيــات طاقــة ثنائيــة األطــراف ،كخيــار قابــل للتطبيــق فــي ســوق
العمليــات الحاليــة .إال أنــه مــن المرجــح أنــه ســيتعذر علــى شــركة المشــروع تســوية مطلوبــات معينــة تتعلــق بقــرض بــراكء طويــل األجــل،
ومــزودي الخدمــات اآلخريــن فــي حالــة عــدم تأميــن المحطــة لعقــد ثنائــي األطــراف .وبغــض النظــر عــن ذلــك ،وحيــث أن بــراكء أمنــت تمديــدا

التفاقيــة لشــراء الميــاه للمحطتيــن اللتيــن تعمــان بالتناضــح العكــس ،فإنهــا تخطــط للمشــاركة مــع الجهــات المقرضــة للمشــروع ومــزودي
الخدمــات فــي تقييــم أفضــل الطــرق للمضــي قدمــا فــي ســداد المطلوبــات المســتحقة.

أكوا باور عالقات المستثمرين
ir@acwapower.com
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شركة أكوا باور

تقرير نهاية عام  2021للمستثمرين
لفترة الثالثة أشهر و االثني عشر المنتهية في  31ديسمبر 2021

شركة الشعيبة للمياه والكهرباء (سويك)
أبرمــت شــركة الشــعيبة للميــاه والكهربــاء التــي تعتبــر شــركة مســتثمرا فيهــا تتــم المحاســبة عنهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة ،وتعمــل
بالنفــط ،وتقــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتنتــج  900ميجــاواط مــن الطاقــة ،و 880,000م/3يــوم مــن الميــاه المحــاة ،اتفاقيــة
شــراء الميــاه والطاقــة مــع الشــركة الســعودية لشــرااكت الميــاه لمــدة  20عامــا اعتبــارا مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري للمشــروع فــي  14ينايــر
 .2010وحجــزت الشــركة فــي عــام  2020رســوم انخفــاض فــي القيمــة بمبلــغ  30.0مليــون ريــال ســعودي بعــد تقييــم انخفــاض القيمــة

الــذي أجــري آنــذاك ،بالنظــر للشــكوك التــي تحيــط بإماكنيــة تجديــد اتفاقيــة شــراء الميــاه والطاقــة القائمــة بعــد انتهائهــا ،وهــي يعــزى
بشــل رئيســي لطموحــات المملكــة المعلنــة فــي التوجــه نحــو تغييــر مزيــج الطاقــة واســتخدام مصــادر وقــود نظيفــة .وبعــد مناقشــات
مــع الشــركة الســعودية لشــرااكت الميــاه فــي الربــع الرابــع مــن عــام  ،2020وقعــت الشــركة مذكــرة تفاهــم لتغييــر هيــل اتفاقيــة شــراء
الطاقــة والميــاه واســتبدالها بمحطــة مســتقلة للميــاه ،وبالتالــي تلقــت المجموعــة فــي عــام  2021طلــب عــرض لمحطــة بديلــة تــم توقيــع

اتفاقيــة شــراء الميــاه الخاصــة بهــا بيــن األطــراف .وشــلت التطــورات اآلنفــة الذكــر ضمانــا إلعــادة تقييــم افتراضــات معينــة أخــذت بعيــن
االعتبــار تقييــم انخفــاض القيمــة لعــام  ،2020بمــا فــي ذلــك القيمــة المتبقيــة للمحطــة القائمــة ،وأدت إلــى عكــس انخفــاض القيمــة
المســجل فــي عــام  2020خــال العــام.

شركة الشقيق للماء والكهرباء (سكويك)
أبرمــت الشــركة بتاريــخ  7ســبتمبر  ،2021اتفاقيــة لبيــع حصتهــا البالغــة  ٪32فــي شــركة الشــقيق للميــاه والكهربــاء وهــي محطــة تعمــل

بالنفــط وتقــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتبلــغ طاقتهــا اإلنتاجيــة مــن الكهربــاء  850ميجــاواط و 212,000متــر مكعــب يوميــاً

مــن الميــاه المحــاة .يقــع مقــر المشــتري فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتتضمــن االتفاقيــة بيــع حصــة  ٪32فــي عقــد التشــغيل
والصيانــة المبــرم حاليــا مــع الشــركة الوطنيــة األولــى للتشــغيل والصيانــة (نومــاك) ،وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالاكمــل لشــركة أكــوا بــاور.

بــدأت شــركة الشــقيق للميــاه والكهربــاء وهــي شــركة مســتثمر فيهــا محاســب عنهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة ،عملياتهــا التجاريــة فــي
عــام  2011ولديهــا اتفاقيــة لشــراء الطاقــة والميــاه (“اتفاقيــة شــراء”) لمــدة  20عامــا تنتهــي فــي عــام  .2031وبالرغــم مــن أن هــذه

الشــركة ســاهمت بشــل إيجابــي فــي صافــي الدخــل الموحــد للشــركة فــي عــام  ،2020إال أنهــا ســاهمت بصافــي خســارة فــي عــام 2021

بســبب رســوم االســتهالك المتســارع (انظــر أدنــاه ،التغيــر فــي العمــر اإلنتاجــي لبعــض األصــول التــي تعمــل بالنفــط) وخســارة انخفــاض
القيمــة بمبلــغ  93.0مليــون ريــال ســعودي مــن خــال حصــة فــي صافــي نتائــج شــركة الشــقيق للميــاه والكهربــاء ،حيــث تجــاوزت القيمــة

الدفتريــة لألصــول المبلــغ القابــل لالســترداد .ومــن المتوقــع إغــاق المعاملــة فــي عــام  ،2022وفقــا للموافقــات المطلوبــة مــن أصحــاب
المصلحــة بمــا فــي ذلــك جهــات اإلقــراض والمشــتري.

تأتــي عمليــة البيــع فــي إطــار اســتراتيجية أكــوا بــاور إلعــادة تدويــر رأس المــال ،والتــي تقــرب المجموعــة مــن خفــض انبعاثــات الكربــون بنســبة
 ٪50بحلــول عــام  2030مقارنــة بمســتويات عــام  2020وتحقيــق انبعــاث صفــري بحلــول عــام .2050

مخصصات الزاكة والضريبة المتعلقة بعمليات الربط الزكوي للسنة السابقة
قامــت الشــركة خــال عــام 2020م ،برصــد مخصصــات غيــر روتينيــة بقيمــة  87.0مليــون ريــال ســعودي لعمليــات الربــط الزكــوي للســنوات

الســابقة مــن عــام 2009م إلــى عــام 2018م .كمــا تــم رصــد مخصصــات إضافيــة فــي عــام  2020بقيمــة  13.5مليــون ريــال ســعودي مــن

قبــل الشــراكت التابعــة للشــركة ،وهــي أيضــا غيــر روتينيــة وتتعلــق بالســنوات الســابقة.

كمــا قامــت بعــض الشــراكت التابعــة ألكــوا بــاور فــي عــام  ،2021برصــد مخصصــات إضافيــة غيــر روتينيــة بقيمــة  13.4مليــون ريــال ســعودي

مقابــل عمليــات الربــط الزكــوي المســتحقة لهيئــة الــزاكة والضريبــة والدخــل عــن الســنوات الســابقة.

وقامــت الشــركة بإجــراء تعديــل بمبلــغ  13.4مليــون ريــال ســعودي فيمــا يتعلــق بهــذه المخصصــات للتوصــل إلــى صافــي الربــح المعــدل
لعــام .2021
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تقرير نهاية عام  2021للمستثمرين
لفترة الثالثة أشهر و االثني عشر المنتهية في  31ديسمبر 2021

مخصص خطة الحوافز طويلة األجل
وافــق مجلــس إدارة الشــركة فــي عــام 2021م علــى خطــة حوافــز قائمــة علــى النقــد ،وتــم منــح الحوافــز لعــدد معيــن مــن العامليــن

الرئيســيين فــي اإلدارة .وتغطــي هــذه الخطــة فتــرة تســع ســنوات فــي مجموعهــا اعتبــارا مــن  1ينايــر  ،2020وتتكــون مــن ثــاث فتــرات
أداء منفصلــة مــدة لك منهــا ثــاث ســنوات .وســيتم منــح الحوافــز النقديــة وفقــا للخطــة فــي نهايــة لك فتــرة أداء شــريطة تحقيــق شــروط
األداء .وبنــاء علــى ذلــك ،تــم اعتمــاد مخصــص بقيمــة  61.0مليــون ريــال ســعودي (بمــا فــي ذلــك  29.3مليــون ريــال ســعودي لعــام )2020

ضمــن المصروفــات العامــة واإلداريــة فــي عــام  2021لتغطيــة فترتــي األداء فــي عامــي  2020و.2021

قامت الشركة بإجراء تعديل بقيمة  29.3مليون ريال سعودي لهذه المعاملة للتوصل إلى صافي الربح المعدل لعام .2021

مخصص/عكس مخصص مستحقات من طرف ذي عالقة
مشــروع كرياكلــي المســتقل للطاقــة (تملكــه أكــوا بــاور  )Gucهــو عبــارة عــن محطــة تعمــل بالتوربينــات الغازيــة بتقنيــة الــدورة المركبــة

وتتــم المحاســبة عنهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة وتقــع فــي تركيــا ويتــم تشــغيلها وصيانتهــا مــن قبــل الشــركة الوطنيــة األولــى للتشــغيل
والصيانــة .وقــد تــم االنتهــاء فــي عــام  2019مــن إعــادة الهيلكــة الماليــة (اتفاقيــة تأجيــل الســداد) لمشــروع كرياكلــي ،حيــث وافــق

المقرضــون علــى أن تدفــع كرياكلــي نســبة  ٪90مــن فواتيــر التشــغيل والصيانــة الشــهرية المســتقبلية والمســتحقة ســابقا ،وتحصيلهــا

فــي المســتقبل وفقــا لمســتوى العميــات المتوقــع .وســجلت الشــركة الذمــم المدينــة المعنيــة بصافــي القيمــة الحاليــة بســبب تأجيــل
التحصيــل لغايــة شــهر ديســمبر  .2023عــاوة علــى ذلــك ،تــم فــي عــام  2020رصــد مخصــص ذمــم انخفــاض قيمــة بمقــدار  28.5مليــون

ريــال ســعودي مقابــل الرصيــد المتبقــي للذمــم المدينــة نتيجــة التدنــي المتوقــع للعمليــات فــي كرياكلــي بســبب االنخفــاض المتوقــع فــي
الطلــب علــى الكهربــاء فــي البــاد .وبعــد تحســن األداء فــي عــام  2021والتعافــي الجزئــي للرصيــد المســتحق ،عكســت الشــركة مبلــغ 4.9
مليــون ريــال ســعودي مــن المخصصــات فــي عــام .2021

قامت الشركة بإجراء تعديل بقيمة ( )4.9مليون ريال سعودي لهذه المعاملة للتوصل إلى صافي الربح المعدل لعام .2021

المشــاريع الجوهريــة التــي تمــت تســويتها مــن قبــل الشــركة إلــى مــا دون صافــي (الربــح/
الخســارة) المعــدل لفتــرة التقريــر الحاليــة لغــرض المقارنــة
التغير في العمر اإلنتاجي لبعض األصول التي تعمل بالنفط
أعــادت الشــركة فــي عــام  ،2021تقييــم العمــر اإلنتاجــي لبعــض األصــول التــي تعمــل بالنفــط فــي محفظتهــا وقــررت مواءمــة عمرهــا

اإلنتاجــي المتبقــي مــع عمرهــا االقتصــادي الــذي خضــع إلعــادة التقييــم ،ويقصــد بذلــك العمــر التعاقــدي المتبقــي التفاقيــات شــراء الطاقــة
والميــاه وذلــك اعتبــارا مــن  1ينايــر  .2021وبنــاء علــى ذلــك ،تــم تعديــل العمــر اإلنتاجــي لهــذه المحطــات إلــى  20عامــا بــدال مــن العمــر
األصلــي البالــغ  40عامــا ،األمــر الــذي نتــج عنــه مصاريــف اســتهالك إضافيــة بقيمــة  198.4مليــون ريــال ســعودي لعــام  ،2021والــذي تــم

عكســه مــن خــال حصــة فــي صافــي نتائــج الشــراكت المســتثمر فيهــا المحاســب عنهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة.

ولــم تقــم الشــركة بإجــراء تعديــل لهــذه المعاملــة بالنظــر ألنهــا ســتتكرر فــي فتــرات مســتقبلية .إال أنهــا ســتقوم أثنــاء مقارنتهــا للفتــرة

الحاليــة والفتــرة (الفتــرات) الســابقة بتســوية صافــي الربــح المعــدل مــن خــال مبلــغ هــذه المعاملــة لغــرض إجــراء تحليــل هــادف بيــن
الفترتيــن.
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تقرير نهاية عام  2021للمستثمرين
لفترة الثالثة أشهر و االثني عشر المنتهية في  31ديسمبر 2021

أثر الخصم على القرض من شركة تابعة للمساهمين (قرض من صندوق االستثمارات العامة)
أعلنــت الشــركة فــي عــام  2020عــن توزيــع أربــاح بمبلــغ  2.7مليــار ريــال ســعودي علــى مســاهميها بمبلــغ  4.18ريــال ســعودي للســهم

الواحــد ،وتــم دفــع  1000.0مليــون ريــال ســعودي مــن هــذا المبلــغ فــي عــام  ،2020ودفــع  800.0مليــون ريــال ســعودي فــي عــام .2021

وتــم فــي عــام  2020تحويــل مبلــغ  901.0مليــون ريــال ســعودي يتعلــق بصنــدوق االســتثمارات العامــة الســعودي (أحــد المســاهمين) إلــى

قــرض طويــل األجــل بــدون فوائــد وذلــك مــن خــال الشــركة التابعــة المملوكــة بالاكمــل لنفــس المســاهم .وســيخضع هــذا القــرض لتعديــات

اســتثمارية مســتقبلية لصالــح الشــركة التابعــة للمســاهم بنــاء علــى شــروط معينــة ،ويمكــن تســويته فــي أي وقــت بعــد شــهر نوفمبــر
 ،2023علــى أن يتــم االنتهــاء مــن ســداده بصفــة أوليــة بتاريــخ  31ديســمبر  .2030وقــد ســجلت الشــركة هــذا القــرض بالقيمــة الحاليــة

لدفعــات الســداد النقديــة المتوقعــة المخصومــة بســعر مناســب ينطبــق علــى الدفعــات المقدمــة طويلــة األجــل ذات الطبيعــة المماثلــة.
وقــد تــم احتســاب الفــرق بيــن القيمــة االســمية والمخصومــة ،والبالــغ  233.4مليــون ريــال ســعودي ،بشــل مســاهمة أخــرى مــن المســاهم

ضمــن عــاوة إصــدار األســهم ،فــي حيــن تــم حجــز مبلــغ  9.7مليــون ريــال ســعودي و 29.4مليــون ريــال ســعودي لتســوية الخصــم فــي عامي
 2020و 2021بشــل تلكفــة تمويــل علــى التوالــي.

لــم تقــم الشــركة بإجــراء تعديــل لهــذه المعاملــة ألنهــا ســتتكرر فــي فتــرات مســتقبلية .ومــع ذلــك ،قامــت الشــركة أثنــاء مقارنــة الفتــرة

الحاليــة والفتــرة (الفتــرات) الســابقة بتســوية صافــي الربــح المعــدل مــن خــال مبلــغ هــذه المعاملــة لغــرض إجــراء تحليــل هــادف للتبايــن.

إدارة المؤشرات المالية الرئيسية
تســتخدم إدارة أكــوا بــاور العديــد مــن مقاييــس األداء الرئيســية علــى المســتوى الداخلــي لمراجعــة األداء المالــي للمجموعــة .وفيمــا يلــي
تحليــل وتعريــف لهــذه المقاييــس:

الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض
القيمة والمصروفات األخرى

الدخل التشغيلي الموحد قبل خسارة انخفاض القيمة والمصروفات األخرى التي تتضمن أيضا حصة في صافي نتائج
الشراكت المستثمر فيها المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

الربح ( /الخسارة) المعدل(ة) لمساهمي
الشركة األم

يمثل الربح ( /الخسارة) المعدل(ة) لمساهمي الشركة األم ،ربح ( /خسارة) الشركة األم بعد تعديل البنود غير
الروتينية وغير التشغيلية

التدفق النقدي التشغيلي للشركة األم

( iتوزيعات األرباح من شراكت المشروع ونوماك ( ،iiالرسوم الفنية واإلدارية األخرى وإيرادات التطوير ( iiiالنقد
المتولد من بيع و/أو التصرف باستثمارات الشركة ،بما في ذلك إعادة التمويل ،حيث يتم بعد ذلك خفض هذه
التدفقات النقدية الواردة حسب النفقات العامة واإلدارية ومصروفات الزاكة ،وكذلك الدفعات المالية التي تتعلق
بالسندات غير القابلة للرجوع

إجمالي صافي الرفع المالي (االقتراض)
للشركة األم

( iعمليات االقتراض التي لها حقو العودة على الشركة األم و( iiالضمانات خارج الميزانية العمومية فيما يتعلق
باالقتراض المرحلي لقيمة حقوق الملكية ،وخطابات االعتماد لحقوق الملكية وااللتزامات والضمانات المتعلقة
بحقوق الملكية لصالح مشاريعها المشتركة وشراكتها التابعة ،وعقود الخيار مع الجهات المقرضة لتسهيل دين
الميزانين والتي حصلت عليه المشاريع المشتركة للشركة وشراكتها التابعة ،صافي من النقد في الصندوق

نسبة صافي االقتراض للشركة األم
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الدخل التشغيلي قبل خسائر انخفاض القيمة والمصروفات األخرى (“الدخل التشغيلي”)
مليون ريال سعودي

الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصروفات األخرى

زيادة ( /انخفاض)

1202

0202

1202

2,193

1,949

٪12.5

ال م ص در :ال ق وائ م ال م ال ي ة ال م راج ع ة.

زاد الدخــل التشــغيلي قبــل خســارة انخفــاض القيمــة والمصروفــات األخــرى بنســبة  %12.5أو  244مليــون ريــال ســعودي ليصــل إلــى 2,193

مليــون ريــال ســعودي فــي عــام  2021بالمقارنــة مــع  1,949مليــون ريــال ســعودي فــي عــام  .2020وشــلت رســوم خدمــات إدارة

التطويــر واإلنشــاء المرتفعــة علــى حســاب المشــاريع التــي حققــت إغالقــا ماليــا ،وارتفــاع الدخــل مــن عمليــات التشــغيل والصيانــة علــى
حســاب المشــاريع التــي تحقــق تواريــخ التشــغيل األولــي أو التجــاري ،بمــا فــي ذلــك مجمــع جيــزان للتغويــز وإنتــاج الطاقــة بتنقيــة الــدورة

المركبــة ،ومحطــة الــدور المســتقلة إلنتــاج الطاقــة والميــاه ،وعكــس رســوم انخفــاض القيمــة فــي شــركة الشــقيق للميــاه والكهربــاء،
وتحقيــق دخــل  LDفــي حصيــان ،الدوافــع الرئيســية للتبايــن اإليجابــي .وقابــل ذلــك زيــادة جزئيــة فــي النفقــات العامــة واإلداريــة تتعلــق

بصفــة أساســية بتلكفــة الموظفيــن ومخصــص خطــة الحوافــز طويلــة األجــل ،وانخفــاض الحصــة فــي صافــي نتائــج الشــراكت المســتثمر فيهــا

المحاســب عنهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة ،صافــي مــن الضريبــة ،ويعــود ذلــك أساســا إلــى احتســاب إهــاك متســارع الثنيــن مــن األصــول

التــي تعمــل بالنفــط ،وانخفــاض القيمــة فــي شــركة الشــقيق للميــاه والكهربــاء .يرجــى الرجــوع إلــى “العوامــل الرئيســية التــي تؤثــر علــى
النتائــج التشــغيلية والماليــة للفتــرات المتعاقبــة” أعــاه.

صافي الربح المعدل لمساهمي الشركة األم (“صافي الربح المعدل”)
صافي الربح لمساهمي الشركة األم («صافي الربح المعدل»)

زيادة ( /انخفاض)

مليون ريال سعودي
1202

0202

1202

صافي الربح الموحد لمساهمي الشركة األم

795

883

%14.0

مصاريف المدفوعات القائمة على األسهم

280

-

انخفاض القيمة فيما يتعلق بالشراكت التابعة والشراكت المستثمر فيها المحاسب عنها بطريقة
حقوق الملكية

123

167

13

101

-

53

()29

29

مخصص مستحقات من طرف ذي عالقة

29

()5

مخصص (عكس) تاكليف تطوير مشروع الفحم في فيتنام

81

-

متفرقات

()6

25

التعديالت:

مخصص الزاكة والضريبة قبل عمليات الربط الزكوي للسنة السابقة
مساهمة المسؤولية االجتماعية للشركة
مخصص خطة الحوافز طويلة األجل

-

()100

435

275

حصة  NCIفي التعديالت
صافي الربح /المعدل لمساهمي الشركة األم

1,194

1,158

االهالك المتسارع  -األصول التي تعمل بالنفط

198

-

29

10

1,421

1,168

صافي التعديالت

أثر الخصم على القرض من شركة تابعة للمساهمين
صافي الربح (الخسارة) الذي تمت تسويته لمساهمي الشركة األم

٪3.1

٪21.7

ال م ص در :م ع ل وم ات ال ش رك ة.

فــي عــام  ،2021بلــغ صافــي الربــح المعــدل للشــركة  1,194مليــون ريــال ســعودي .يوضــح الجــدول أعــاه جميــع التعديــات فــي الربــح

الموحــد لمســاهمي الشــركة األم .يرجــى الرجــوع إلــى “العوامــل الرئيســية التــي تؤثــر علــى النتائــج التشــغيلية والماليــة بيــن الفتــرات

المتعاقبــة” أعــاه للحصــول علــى إيضــاح مفصــل حــول هــذه التعديــات” .واكن صافــي الربــح الموحــد لمســاهمي الشــركة األم أقــل فــي
عــام  2021ويعــزى ذلــك بصفــة رئيســية للدفعــات (المخصصــات) القائمــة علــى األســهم ،ومخصصــات وانخفــاض قيمــة خطــة الحوافــز

طويلــة األمــد – ونفقــات أعلــى للــزاكة والضريبــة.

بلــغ صافــي الربــح المعــدل  %3.1أو  36مليــون ريــال ســعودي ،مقارنــة بمــا اكن عليــه فــي عــام  ،2020واكن متوافقــا إلــى حــد كبيــر مــع

توقعاتنــا .وكمــا تــم توضيحــه آنفــا فــي “العوامــل التــي تؤثــر علــى النتائــج الماليــة والماليــة بيــن الفتــرات المتعاقبــة” ال تعــدل الشــركة
أكوا باور عالقات المستثمرين
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لفترة الثالثة أشهر و االثني عشر المنتهية في  31ديسمبر 2021

أثــر االســتهالك المتســارع وأثــر الخصــم علــى قــرض المســاهمين فــي صافــي الربــح المعــدل ألن هــذه المشــاريع ســتتكرر فــي فتــرات
مســتقبلية أيضــا .وبلــغ صافــي الدخــل الربــح المعــدل لعــام  2021عنــد تســوية قيمــة هــذه المشــاريع  1,421مليــون ريــال ســعودي ،وهــو
أعلــى بمبلــغ  253مليــون ريــال ســعودي أو  ٪21.7مقارنــة بصافــي الربــح المعــدل لعــام .2020

التدفق النقدي التشغيلي للشركة األم
النقد على مستوى الشركة األم

مليون ريال سعودي

زيادة ( /انخفاض)

1202

0202

1202

التوزيعات

1,163

719

%61.6

خدمات إدارة التطوير واإلنشاء

1,001

709

%41.1

323

426

%24.3-

إجمالي التدفقات النقدية الواردة

2,486

1,855

%34.0

الرسوم والخدمات األخرى
المصاريف العامة واإلدارية ومصاريف الزاكة والنفقات الرأسمالية

()688

()608

%13.2

المصاريف المالية للسندات غير القابلة للرجوع

()187

()183

%2.3

التدفق النقدي التشغيلي للشركة األم

1,611

1,064

%51.4

إجمالي النقد التقديري

9,403

3,088

%204.5

()4,883

()2,882

%69.4

4,520

206

%2093.3

إجمالي استخدامات النقد
الرصيد النقدي في نهاية الفترة
ال م ص در :م ع ل وم ات ال ش رك ة.

زاد التدفــق النقــد التشــغيلي للشــركة األم بمبلــغ  547مليــون ريــال ســعودي ،أو  ،٪51.4فــي عــام  2021ليصــل إلــى  1,611مليــون ريــال

ســعودي ،وهــو يعــزى بشــل رئيســي إلــى زيــادة التدفقــات النقديــة الــواردة علــى حســاب  )iزيــادة توزيــع األربــاح مــن المشــاريع والشــركة
الوطنيــة األولــى للتشــغيل والصيانــة و  )iiارتفــاع رســوم خدمــات إدارة التطويــر واإلنشــاء (انظــر أعــاه ،العوامــل الرئيســية التــي تؤثــر علــى

النتائــج التشــغيلية والماليــة بيــن الفتــرات المتعاقبــة) ،والتــي انعكســت جزئيــا بدفــع تاكليــف شــراء الفحــم لمشــروع حصيــان المســتقل للطاقة،
والتــي تــم تضمينهــا فــي المصاريــف العامــة واإلداريــة ،ونفقــات الــزاكة ،والمصروفــات الرأســمالية فــي الجــدول أعــاه.

أدى ارتفــاع التدفــق النقــدي التشــغيلي للشــركة األم والمتحصــات المتحققــة مــن الطــرح العــام األولــي والصكــوك (انظــر أعــاه ،العوامــل
الرئيســية التــي تؤثــر علــى النتائــج التشــغيلية والماليــة بيــن الفتــرات المتعاقبــة) إلــى زيــادة كبيــرة فــي إجمالــي النقــد التقديــري بلغــت
 9,403مليــون ريــال ســعودي ،مــا يمثــل نســبة  ،٪204.5أو  6,315مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بالعــام الماضــي .واســتخدمت الشــركة
 4,883مليــون ريــال ســعودي مــن إجمالــي النقــد التقديــري لخدمــة ديونهــا للشــركة األم ،ودفــع األربــاح واالســتثمار فــي المشــاريع بمــا

فــي ذلــك مشــروع جــازان ،الــذي يعــد أكبــر اســتثمار منفــرد للشــركة حتــى اآلن .وبلــغ صافــي الرصيــد النقــدي فــي نهايــة الفتــرة (علــى
مســتوى الشــركة األم)  4,520مليــون ريــال ســعودي وذلــك كمــا فــي  31ديســمبر .2021
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صافي االقتراض للشركة األم
السيولة والرفع المالي على مستوى الشركة األم

مليون ريال سعودي

زيادة ( /انخفاض)

1202

0202

1202

5,270

867

%507.8

مطلوبات أخرى

1,640

1,451

%2.3

إجمالي الرفع المالي في الميزانية العمومية

6,909

2,318

%191.4

قروض مع حق الرجوع

االلتزامات خارج الميزانية العمومية

7,633

4,940

%54.5

إجمالي الرفع المالي للشركة األم

14,543

7,258

%100.4

إجمالي النقد للشركة األم والنقد في البنوك في نهاية العام

()4,520

()206

%2093.3

إجمالي صافي الرفع المالي للشركة األم

10,022

7,051

%42.1

12,892

7,322

%76.1

نسبة صافي االقتراض للشركة األم (الرفعة المالي  /صافي حقوق الملكية الملموسة)

0.78

0.96

(x)0.19

صافي حقوق الملكية الملموسة
إجمالي صافي الرفع المالي للشركة األم/نسبة النقد التشغيلي للشركة األم

6.22

6.63

(x)0.4

ال م ص در :م ع ل وم ات ال ش رك ة.

زاد إجمالــي صافــي االقتــراض للشــركة األم مــن  7,051مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر  2020إلــى  10,022مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر  ،2022وهــو يعــزى بصفــة رئيســية إلــى الزيــادة فــي قــروض الشــركة مــع حــق الرجــوع علــى الشــراكء

فــي الميزانيــة العموميــة (صكــوك ،ســرداريا ،ريدســتون ،حصيــان) وااللتزامــات خــارج الميزانيــة العموميــة (فيمــا يتعلــق باالقتــراض المرحلــي
لحقــوق الملكيــة وخطابــات الضمــان علــى حقــوق الملكيــة) وااللتزامــات والضمانــات المتعلقــة بحقــوق الملكيــة لصالــح المشــاريع المشــتركة
والشــراكت التابعــة) إضافــة الــى التــزام الشــركة فــي اإلســهام بمبلــغ  131.0مليــون ريــال ســعودي فــي حقــوق ملكيــة الشــراكت المســتثمر
فيهــا المحاســب عنهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة خــال عــام  ،2023وااللتــزام بالقــرض الناتــج عــن عقــود البيــع والشــراء التــي تــم أبرمتهــا

الشــركة مــع الجهــات المقرضــة لتمويــل الميزانيــن والــذي حصلــت عليــه بعــض الشــراكت المســتثمر فيهــا المحاســب عنهــا بطريقــة حقــوق
الملكيــة والــذي يبلــغ  598.2مليــون ريــال ســعودي ،إال أنــه تــم تعويــض أثــر مــا ورد آنفــا بصــورة جزئيــة مــن خــال الزيــادة فــي النقــد

والرصيــد البنكــي كمــا فــي  31ديســمبر .2021

وبالرغــم مــن ارتفــاع إجمالــي صافــي الرفــع المالــي للشــركة األم ،إال أن ارتفــاع صافــي حقــوق الملكيــة الملموســة لمســاهمي الشــركة فــي
عــام  2021نتيجــة إصــدار األســهم الجديــدة مــن خــال الطــرح العــام األولــي أدى إلــى تحســن يقــارب  0.2مــرة فــي نســبة صافــي الرفــع

المالــي للشــركة األم مقارنــة بصافــي حقــوق الملكيــة الملموســة اعتبــارا مــن  31ديســمبر  .2021بالمثــل ،أدت الزيــادة فــي التدفــق النقــدي
التشــغيلي للشــركة األم إلــى تحســن يبلــغ  0.4مــرة فــي إجمالــي صافــي الرفــع المالــي للشــركة األم مقارنــة بنســبة التدفــق النقــدي

التشــغيلي للشــركة األم ،األمــر الــذي أدى إلــى انخفاضــه إلــى  6.22مــرة فــي عــام  2021بالمقارنــة مــع  6.63مــرة فــي عــام .2020

أبرز مالمح األداء التشغيلي
تعتمــد أعمــال الشــركة فــي معظــم مشــاريع توليــد الطاقــة التقليديــة وتحليــة الميــاه األساســية علــى إبــرام عقــود بيــع طويلــة األجــل

مــع المشــترين الــذي عــادة مــا يلتزمــون مــن ناحيــة تعاقديــة بشــراء الكهربــاء أو المــاء أو البخــار لفتــرات وبأســعار يتــم تحديدهــا عنــد إبــرام
هــذه العقــود ،وحيــن يوفــر المشــروع الحــد األدنــى مــن القــدرة المطلوبــة للمشــتري .وعنــد توفــر هــذه القــدرة ،يحقــق المشــروع إيــرادات

تشــغيل وصيانــة ثابتــة كجــزء مــن الدفعــات التــي يقــوم بهــا المشــتري ،مــع العلــم بــأن القــدرة المتوفــرة ألي محطــة تتأثــر بانقطاعــات التيــار
الكهربائــي غيــر المجدولــة (انقطاعــات) نتيجــة القصــور فــي المعــدات أو نتيجــة عوامــل أخــرى.

لذلــك ،يعــد توافــر المحطــات أهــم مؤشــرات األداء الرئيســي بالنســبة للعمليــات .وفيمــا يتعلــق بعــام  ،2021بلــغ إجمالــي نســبة توافــر
محطــات توليــد الكهربــاء والميــاه قيــد التشــغيل  )٪95 :2020( ٪90و  ،)٪94 :2020( ٪93علــى التوالــي .وشــل االرتفــاع فــي حــاالت

االنقطــاع القســري للكهربــاء الســيما فــي محطــة رابــغ للكهربــاء ،ومحطــة الظاهــرة ،ومحطــة صحــار ،ومحطــة بــراكء للطاقــة وتوســعة بــراكء،
ومحطــات معالجــة ميــاه البحــر بالتناضــح العكســي ومحطــة نــور 3الدوافــع الرئيســي لالنخفــاض فــي توافــر المحطــات فــي عــام .2021
وتتعــرض محطــة نــور  3بشــل خــاص والتــي تقــع فــي المغــرب ومملوكــة ألكــوا بــاور بنســبة  %75النقطــاع مطــول فــي الكهربــاء بنســبة

تفــوق التقديــرات األصليــة .وتقــدر الشــركة أنهــا تكبــدت خســارة فــي اإليــرادات تقــارب  283مليــون ريــال ســعودي خــال فتــرة االنقطــاع
القســري والتــي مــن المقــدر أن تســتمر حتــى نوفمبــر  ،2022وقدمــت مطالبــة تأمينيــة تغطــي جــزءا كبيــرا مــن المبلــغ المذكــور .وال

تتوقــع الشــركة أن يكــون لطــرح المطالبــة التأمينيــة (موضــع نقــاس حاليــا مــع الشــراكت المؤمنــة) أثــر ملمــوس علــى صافــي ربــح الشــركة.

أكوا باور عالقات المستثمرين
ir@acwapower.com
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شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
القوائم المالية الموحدة
وتقرير المراجع المستقل
 31ديسمبر 2021

ﺷرﻛﺔ إرﻧﺳت وﯾوﻧﻎ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ )ﻣﮭﻧﯾﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع ) 5,500,000﷼ ﺳﻌودي – ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻼﯾﯾن وﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ أﻟف ﷼ ﺳﻌودي(
اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ
ﺑرج اﻟﻔﯾﺻﻠﯾﺔ – اﻟدور اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر
طرﯾﻖ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد
ص.ب2732 .
اﻟرﯾﺎض 11461
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري1010383821 :
ھﺎﺗف+966 11 215 9898 :
+966 11 273 4740
ﻓﺎﻛس+966 11 273 4730 :
ey.ksa@sa.ey.com
ey.com

ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل
إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛواﺑﺎور )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
)ﺳﺎﺑﻘًﺎ :ﺷرﻛﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ(
اﻟرأي
ً
ﻟﻘد راﺟﻌﻧﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛواﺑﺎور)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( )ﺳﺎﺑﻘﺎ :ﺷرﻛﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ(
)"اﻟﺷرﻛﺔ"( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺑـ "اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 31دﯾﺳﻣﺑر  ،2021وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة ،وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات
ﺻﺎ
ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻠﺧ ً
ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ.
ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ،أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗظﮭر ﺑﻌدل ،ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
دﯾﺳﻣﺑر  ،2021وأداﺋﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﻓﻘً ﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻻﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﯾن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن.
أﺳﺎس اﻟرأي
ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .إن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ
ﻓﻲ ﻗﺳم ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ .إﻧﻧﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد ﺳﻠوك وآداب
اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ أﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ
اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻘواﻋد .ﺑﺎﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ أن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.
اﻷﻣور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ
إن اﻷﻣور اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ھﻲ ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ،ﺑﺣﺳب ﺣﻛﻣﻧﺎ اﻟﻣﮭﻧﻲ ،ﻟﮭﺎ اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗم ﺗﻧﺎول ھذه اﻷﻣور ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻛل ،وﻋﻧد ﺗﻛوﯾن رأي اﻟﻣراﺟﻊ ﺣوﻟﮭﺎ،
وﻻ ﻧﻘدم رأﯾﺎ ً ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻣور .إن وﺻف ﻛﯾف ﺗﻧﺎوﻟت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻛل أﻣر ﻣذﻛور أدﻧﺎه ،ﻣوﺿﺢ ﺿﻣن ذﻟك اﻟﺳﯾﺎق.
ﻟﻘد اﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﺗم وﺻﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺳم ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﮭذه اﻷﻣور .ﻋﻠﯾﮫ ،ﺷﻣﻠت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات ﺻﻣﻣت ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﻣﻧﺎ ﻟﻣﺧﺎطر وﺟود ﺗﺣرﯾﻔﺎت ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .إن ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻣور أدﻧﺎه ،ﺗوﻓر أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟرأي
اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ.
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ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل
إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛواﺑﺎور )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
)ﺳﺎﺑﻘًﺎ :ﺷرﻛﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ( )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻷﻣور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 (1اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﮭرة واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ،
واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ إﻣﺎ ﻛﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات أو ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ .ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺷﮭرة ﺳﻧوﯾًﺎ
ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣن وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺣﺗﻣل
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﻣؤﺷرات داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ،اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ
اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺷراء اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل أو ﻓﺗرة ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺷراء اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.

أ( اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﮭرة

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ،2021ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷﮭرة
ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ  1.937ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﮭرة اﻟﺳﻧوي ،ﺗﺑﯾن ﻟﻺدارة
أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷﮭرة ﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .اﺳﺗﻧد ھذا
اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج إﻟﻰ ﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟذي ﺗطﻠب ﻣن اﻹدارة
إﺑداء أﺣﻛﺎم ھﺎﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
اﻋﺗﻣد اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ أﺣدث اﻟﺧطط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﯾرھﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻌﻣر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
ﻧظرا ﻟﻸﺣﻛﺎم
ﻟﻘد اﻋﺗﺑرﻧﺎ ھذا ﻣن أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ً
واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
وﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﻼزم ﻟﻠﺗوﻗﻌﺎت واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع اﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح ) (3ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﯾﺿﺎﺣﻲ )(4
و ) (1-6-6ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻷﺣﻛﺎم
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات
ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﻛﯾف ﺗﻧﺎوﻟت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ أﻣر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﺗﺿﻣﻧت اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-

ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم؛

-

اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ؛

-

ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدﺧﻼت ﻣﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت
اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ ھذه اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت.

ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل
إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛواﺑﺎور )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
)ﺳﺎﺑﻘًﺎ :ﺷرﻛﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ( )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻷﻣور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻷﻣور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 (1اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ب -اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﻛﯾف ﺗﻧﺎوﻟت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ أﻣر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺻﺎﻓﻲ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ،2021ﺗﺷﺗﻣل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾل وﺟود ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟوﺣدات اﻟﻣدرات ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ.
 11.816ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،وﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﯾﺗم
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ 9.433
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،وﺻﺎﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣؤﺷرات اﻧﺧﻔﺎض
ﺑﻣﺑﻠﻎ  12.748ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض ﺗﻠك اﻟﻘﯾﻣﺔ وإﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ،ﻗﻣﻧﺎ
اﻟﻣوﺟودات ﺣﯾث ﺣددت اﻹدارة ﻣؤﺷرات اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺑﺈﺟراء ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﮭذه
اﻟﻣوﺟودات.
وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم ،ﻟم ﺗﻘم اﻹدارة ﺑﺗﺣدﯾد أي ﺧﺳﺎرة
اﻧﺧﻔﺎض ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات وﺻﺎﻓﻲ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ .ﻏﯾر اﻧﮫ ،ﺗم إﺛﺑﺎت
ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  93ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ
وﻓﻘﺎ ً ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﺳﺗﻧﺎد ًا إﻟﻰ
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .اﺳﺗﻧدت اﻟﻧﻣﺎذج إﻟﻰ أﺣدث ﺧطﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ
وﺗﺿﻣﻧت ﻓﺗرات اﻟﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺷراء
اﻟطﺎﻗﺔ  /اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺷراء اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﯾﺎه أو اﻟﻌﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻟﻸﺻل.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗرداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻟﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات ،ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺻﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻟﻼﺳﺗرداد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗ ً
اﻟﺑﯾﻊ .ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻘود اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أو
اﻟﺷروط اﻟﻣﻠزﻣﺔ ،ﺣﺳب اﻻﻗﺗﺿﺎء.

-

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺧﺗﺑﺎرھﺎ ،ﻗﻣﻧﺎ
ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن أن ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺣدات اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ وأﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت
ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أ( ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺧطط ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل
وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ﻣﻊ اﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل(2 ،
اﻷداء اﻟﺳﺎﺑﻖ (3 ،ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳوق (4 ،اﻟﻌﻣر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣوﺟودات.

-

ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ،ﻣن ﺧﻼل إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻹدارة
وﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘرﯾر اﻹدارة اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ آراء اﻟﺧﺑراء )ﺣﯾﺛﻣﺎ
ﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك(  ،وإﺛﺑﺎت اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﮭﺎ
اﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺳﻌر وﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج؛

-

ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﻧﻣوذج اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻟﻺدارة ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم:
(1

اﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻧﻣوذج وﺳﻼﻣﺗﮫ
اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ؛

(2

ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ ﻣﻌدل ﺧﺻم ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ؛

ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل
إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛواﺑﺎور )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
)ﺳﺎﺑﻘًﺎ :ﺷرﻛﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ( )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻷﻣور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻷﻣور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 (1اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ب -اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺻﺎﻓﻲ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻧظرا ﻟﻠﺗﻘدﯾرات
ﻟﻘد اﻋﺗﺑرﻧﺎ ھذا ﻣن أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ً
اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد وﻋدم
اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﻼزم ﻟﻠﺗوﻗﻌﺎت واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .ﺗﺿﻣﻧت
اﻟﻣدﺧﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ ﺧﻼﻟﮭﺎ أن
ﯾﺣﻘﻖ اﻷﺻل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج
واﻟﺗﻌرﻓﺔ؛
ﻣﻌدﻻت ﺧﺻم ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ.

اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح ) (3ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻼطﻼع
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺷﺄن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻹﯾﺿﺎح ) (4ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻘدﯾرات
واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻹﯾﺿﺎح
) (5ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻹﯾﺿﺎح )(7
ﺑﺷﺄن اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ وﻓﻘ ﺎ ً ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.

ﻛﯾف ﺗﻧﺎوﻟت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ أﻣر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

-

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺻﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾﻊ،
ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗ ً
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘد اﻟﻣﻌﻧﻲ وﺗﻘﯾﯾم ﻣدى
ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ؛

-

اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻹدارة اﻟذي أﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﺛﯾر
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾ ﺟﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ؛

-

ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.

 (2اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ )ﺑﺧﻼف ﺗﻐطﯾﺔ ﻛﯾف ﺗﻧﺎوﻟت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ أﻣر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ( وﺗﻘﯾﯾم اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ
ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى  2و3
ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ) (21ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺿﻣﻧت اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻣوﺣدة ،ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ وﻓﻘ ﺎ ً ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق  -ﻟﻘد ﻓﺣﺻﻧﺎ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﯾﻧﺔ ،وﺛﺎﺋﻖ وﻋﻘود اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ( اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ.
اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻘروض
اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮭﺎ .ھذه اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣؤھﻠﺔ
ﻟﺗﺧﺻﯾﺻﮭﺎ ﻛﺄدوات ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ .ﻛﻣﺎ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ،2021ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣﺑﻠﻎ
 407ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.

ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل
إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛواﺑﺎور )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
)ﺳﺎﺑﻘًﺎ :ﺷرﻛﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ( )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻷﻣور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻷﻣور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 (2اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ )ﺑﺧﻼف ﺗﻐطﯾﺔ ﻛﯾف ﺗﻧﺎوﻟت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ أﻣر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ( وﺗﻘﯾﯾم اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ
ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى  2و) 3ﺗﺗﻣﺔ(
ﻧظرا ﻟﻠﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر
ً
ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدد اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ھﻧﺎك
ﻣﺧﺎطر ﻣﻼزﻣﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن ﺑﻌض اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ
)ﺑﺧﻼف ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ( ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷدوات اﻟﻣدﻣﺟﺔ ﺿﻣن أدوات أﺧرى،
ﻗد ﻻ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ وﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ،ﺑﺧﻼف ﺗﻐطﯾﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  176ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
ﻛﺄدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى  ،3وﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺑﻠﻎ ﻗدره
 361ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛﺄدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى .2
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ أو ﻣدﺧﻼﺗﮭﺎ ﺑﺳﮭوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﮭل ﺗﺄﻛﯾدھﺎ ﺑﺷﻛل
ﻣﺳﺗﻘل ،ﻓﺈن اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑطﺑﯾﻌﺗﮫ أﻛﺛر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﺳﺗﺧدام
إﻣﺎ ﻧﻣﺎذج ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻌﻘدة و/أو ﻣدﺧﻼت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.
ﻟذﻟك ،ﻧﻌﺗﺑر أن ھذا ﻣن أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺳﺑب
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟﻠذﯾن ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى .3

ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﻧﻣﺎذج ﺗﻘﯾﯾم اﻹدارة ﻟﻸدوات
اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى  2و:3
 اﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻧﻣوذج وﺳﻼﻣﺗﮫ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ؛
 ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم وﻣﻧﺣﻧﯾﺎت أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ؛
 ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدﺧﻼت ﻣﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻣﺛل
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت أو ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗراة واﻟﻧظر ﻓﻲ
ﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ ھذه اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت واﻟﺗوﻗﻌﺎت.
ﻟﻘد ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ )ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك( أو ﺑﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات
ﺑدﯾﻠﺔ ،ﺣﺳب اﻻﻗﺗﺿﺎء.
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘود واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣدﻣﺟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.
ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻓرﯾﻖ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ
وﻛذﻟك اﻟﻔرق اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.

ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل
إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛواﺑﺎور )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
)ﺳﺎﺑﻘًﺎ :ﺷرﻛﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ( )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻌﺎم 2021
ﺗﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻧوي ﻟﻌﺎم  ،2021ﺑﺧﻼف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
وﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣوﻟﮭﺎ .إن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرھﺎ اﻟﺳﻧوي .ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون
ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻧوي ﻟﻌﺎم  2021ﻣﺗﺎﺣﺎ ً ﻟﻧﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ھذا.
ﻻ ﯾﻐطﻲ رأﯾﻧﺎ ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ،وﻟن ﻧُﺑدي أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﺗﺄﻛﯾدي ﺣوﻟﮭﺎ.
وﺑﺧﺻوص ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ھﻲ ﻗراءة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ أﻋﻼه ﻋﻧد ﺗوﻓرھﺎ ،وﻋﻧد
اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﯾﺗم اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻏﯾر ﻣﺗﺳﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،أو ﻣﻊ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،أو ﯾظﮭر ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى أﻧﮭﺎ ﻣﺣرﻓﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري.
وﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘرأ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻌﺎم  ،2021إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ وﺟود ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻛون ﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن اﻷﻣر
ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻹدارة وﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
إن اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﯾن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ووﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻧظﺎم
اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،وﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراھﺎ اﻹدارة ﺿرورﯾﺔ ﻹﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾفٍ
ﺟوھري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ.
ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻓﺈن اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻘوﯾم ﻣﻘدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
واﻹﻓﺻﺎح ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم ،ﻋن اﻷﻣور ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،وﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك
ﻧﯾﺔ ﻟدى اﻹدارة ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ،أو ﻟﯾس ھﻧﺎك ﺧﯾﺎر ﻣﻼﺋم ﺑﺧﻼف ذﻟك.
إن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.

ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل
إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛواﺑﺎور )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
)ﺳﺎﺑﻘًﺎ :ﺷرﻛﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ( )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺗﺗﻣﺛل أھداﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻛل ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾفٍ ﺟوھري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻏش
أو ﺧطﺄ ،وإﺻدار ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن رأﯾﻧﺎ .إن اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻘول ھو ﻣﺳﺗوى ﻋﺎ ٍل ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ،إﻻ أﻧﮫ ﻟﯾس ﺿﻣﺎﻧ ﺎ ً ﻋﻠﻰ أن
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺳﺗﻛﺷف داﺋﻣﺎ ً ﻋن ﺗﺣرﯾفٍ ﺟوھري
ﻣوﺟود .وﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ ،وﺗُﻌَد ﺟوھرﯾﺔ ،ﺑﻣﻔردھﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ ،إذا ﻛﺎن ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﻊ
أﻧﮭﺎ ﺳﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
وﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻣﺎرس اﻟﺣﻛم اﻟﻣﮭﻧﻲ وﻧﺣﺎﻓظ
ﻋﻠﻰ ﻧزﻋﺔ اﻟﺷك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ .ﻛﻣﺎ ﻧﻘوم ﺑـ:


ﺗﺣدﯾد وﺗﻘوﯾم ﻣﺧﺎطر وﺟود ﺗﺣرﯾﻔﺎت ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ ،وﺗﺻﻣﯾم
وﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ،واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.
وﯾﻌد ﺧطر ﻋدم اﻛﺗﺷﺎف ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻏش أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺧطر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺧطﺄ ،ﻷن اﻟﻐش ﻗد ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗواطؤ
أو ﺗزوﯾر أو ﺣذف ﻣﺗﻌﻣد أو إﻓﺎدات ﻣﺿﻠﻠﺔ أو ﺗﺟﺎوز ﻹﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.



اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ ،ﻣن أﺟل ﺗﺻﻣﯾم إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠظروف ،وﻟﯾس
ﺑﻐرض إﺑداء رأي ﺣول ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.



ﺗﻘوﯾم ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،وﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ
ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ اﻹدارة.

 اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗطﺑﯾﻖ اﻹدارة ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،واﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ،
ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻋدم ﺗﺄﻛد ﺟوھري ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣداث أو ظروف ﻗد ﺗﺛﯾر ﺷﻛﺎ ﻛﺑﯾرا ﺣول ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ
اﻟﻌﻣل وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .وإذا ﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ وﺟود ﻋدم ﺗﺄﻛد ﺟوھري ،ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻟﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎه ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،أو إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ،ﻋﻧدھﺎ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل رأﯾﻧﺎ .ﺗﺳﺗﻧد
اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻧﺎ إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻷﺣداث أو اﻟظروف
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوﻗف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻛﻣﻧﺷﺄة ﻣﺳﺗﻣرة.


ﺗﻘوﯾم اﻟﻌرض اﻟﻌﺎم ،وھﯾﻛل وﻣﺣﺗوى اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻘﻖ ﻋرﺿ ﺎ ً ﻋﺎدﻻً.



اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن أدﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت أو اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ،
ﻹﺑداء رأي ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .وﻧﺣن ﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻟﺗوﺟﯾﮫ واﻹﺷراف وﻣراﺟﻌﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﻧظل
اﻟﻣﺳؤوﻟون اﻟوﺣﯾدﯾن ﻋن رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ.

ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل
إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛواﺑﺎور )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
)ﺳﺎﺑﻘًﺎ :ﺷرﻛﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ(
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻧﻘوم ﺑﺈﺑﻼغ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ  -ﻣن ﺑﯾن أﻣور أﺧرى  -ﺑﺎﻟﻧطﺎق واﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺧطط ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
أي أوﺟﮫ ﻗﺻور ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﮭﺎ ﺧﻼل ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ.
ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﻘوم ﺑﺗزوﯾد ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺑﯾﺎن ﯾﻔﯾد ﺑﺄﻧﻧﺎ اﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷ ﺧﻼﻗﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ،وﻧﺑﻠﻐﮭم ﺑﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﻣور اﻷﺧرى ،اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻌﺗﻘد ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻧﺎ ،وﺗﻘدﯾم ﺿواﺑط اﻻﻟﺗزام ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،إذا ﺗطﻠب ذﻟك،
واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر أو اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ.
وﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺑﻼﻏﮭﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،ﻧﺣدد ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ أھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،وﻟذﻟك ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﻣور ﻣراﺟﻌﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ .ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﺑﯾﺎن ھذه اﻷﻣور ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺣظر اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻹﻓﺻﺎح
اﻟﻌﻠﻧﻲ ﻋن ھذا اﻷﻣر ،أو ﻋﻧدﻣﺎ ،ﻓﻲ ظروف ﻧﺎدرة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ،ﻧرى أن اﻷﻣر ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺑﻌﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
ﻟﻺﺑﻼغ واﻟﺗﻲ ﺗﻔوق  -ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول  -اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ذﻟك اﻹﺑﻼغ.
ﻋن إرﻧﺳت وﯾوﻧﻎ

أﺣﻣد إﺑراھﯾم رﺿﺎ
ﻣﺣﺎﺳب ﻗﺎﻧوﻧﻲ
ﺗرﺧﯾص رﻗم )(356
اﻟرﯾﺎض 13 :ﺷﻌﺑﺎن 1443
) 16ﻣﺎرس (2022

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
قائمة المركز المالي الموحدة
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
إيضاح

كما في
كما في
 31ديسمبر  31 2021ديسمبر 2020

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية
صافي االستثمار في عقد إيجار تمويلي
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
موجودات الضريبة المؤجلة
القيمة العادلة للمشتقات
مخزون وقود استراتيجي
موجودات أخرى
إجمالي الموجودات غير المتداولة

5
6
7
8
22
4-20
21
1-10
9

11,815,728
1,997,430
9,433,199
12,372,474
165,004
45,540
54,086
156,923
36,040,384

12,732,340
2,058,678
5,062,848
10,605,337
25,046
135,498
70,760
197,510
30,888,017

الموجودات المتداولة
المخزون
صافي االستثمار في عقد إيجار تمويلي
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
مدينون ومصاريف مدفوعة مقدما ً ومدينون آخرون
نقدية وشبه نقدية
إجمالي الموجودات المتداولة

10
8
22
11
12

425,299
375,821
780,656
2,913,617
5,172,921
9,668,314

450,835
323,571
745,661
3,020,235
832,668
5,372,970

45,708,698

36,260,987

إجمالي الموجودات

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  41جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
قائمة المركز المالي الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
إيضاح
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
حقوق المساهمين
رأس المال
عالوة إصدار
االحتياطي النظامي
األرباح المبقاة
توزيعات أرباح مقترجة
حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة قبل االحتياطيات األخرى
االحتياطيات األخرى
حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قروض وتسهيالت طويلة األجل
مبالغ مستحقة إلى الجهات ذات العالقة
شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية
القيمة العادلة للمشتقات
مطلوبات ضريبة مؤجلة
إيرادات مؤجلة
مطلوبات مالية أخرى
التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مالية أخرى
تسهيالت تمويل قصيرة األجل
قسط متداول من قروض وتسهيالت طويلة األجل
مبالغ مستحقة إلى الجهات ذات العالقة
القيمة العادلة للمشتقات
الزكاة والضريبة

1-13
1-13
4-13
2-13
14

15
22
7
21
4-20
17
1-23
16
2-23

كما في
 31ديسمبر 2021

كما في
 31ديسمبر 2020

7,134,143
5,335,893
718,763
1,307,826
560,000
15,056,625
()1,572,279
13,484,346
835,799
14,320,145

6,429,344
1,410,398
642,883
1,184,908
9,667,533
()2,798,419
6,869,114
531,041
7,400,155

22,856,753
1,594,852
443,167
362,890
120,404
54,331
265,295
196,025
408,953
26,302,670

17,286,744
1,577,839
1,182,959
650,789
125,711
63,304
302,240
178,964
309,422
21,677,972

3,597,981
186,381
958,476
83,485
44,058
215,502
5,085,883
5,085,883

4,105,476
364,847
1,178,360
43,280
59,584
276,517
6,028,064
1,154,796
7,182,860

إجمالي المطلوبات

31,388,553

28,860,832

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

45,708,698

36,260,987

قروض وتسهيالت تمويل مصنفة كمتداولة
إجمالي المطلوبات المتداولة

18
19
15
22
21
3-20
15.6

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  41جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
إيضاح

2021

2020

العمليات المستمرة
إيرادات
تكاليف العمليات
إجمالي الربح

24
25

5,360,940
()2,460,554
2,900,386

4,829,111
()2,301,362
2,527,749

تكلفة تطوير ومخصص ومشطوبات ،بعد خصم عكس القيد
مصاريف عمومية وإدارية
الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق
الملكية ،بعد خصم الضريبة
إيرادات عمليات أخرى
دخل العمليات قبل خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى

4-11
26

()133,249
()940,769

()142,856
()818,882

1-7
2-24

225,606
141,503
2,193,477

231,107
151,872
1,948,990

خسارة انخفاض في القيمة ومصاريف أخرى ،صافي
دخل العمليات بعد خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى

28

()356,482
1,836,995

()181,051
1,767,939

إيرادات أخرى ،صافي
خسارة تحويل عمالت أجنبية ،صافي
أعباء مالية ،صافي
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

27
29
30

96,308
()46,503
()1,059,769
827,031

155,608
()23,460
()1,068,448
831,639

زكاة وضريبة دخل (محملة)  /عكس قيد
ربح السنة من العمليات المستمرة

1-20

()83,123
743,908

50,950
882,589

العمليات المتوقفة
الربح من العمليات المتوقفة ،بما في ذلك الخسارة المثبتة نتيجة الموجودات المعدة للبيع 1-32
ربح السنة
الربح( /الخسارة) المتعلق بـ:
المساهمين في الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة

الربح األساسي والمخفض للسهم العائد للمساهمين في الشركة األم (باللاير السعودي) 31.2
الربح األساسي والمخفض للسهم من العمليات المستمرة العائد للمساهمين في الشركة
31.2
األم (باللاير السعودي)

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  41جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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743,908

19,798
902,387

758,798
()14,890
743,908

882,568
19,819
902,387

1.14

1.37

1.14

1.34

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
قائمة الدخل الشامل الموحدة
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
إيضاح
ربح السنة

2021

2020

743,908

902,387

الدخل( /الخسارة) الشامل اآلخر
البنود التي يتم أو يمكن إعادة تصنيفها الحقا ً إلى الربح أو الخسارة:
عمليات أجنبية  -فروقات ترجمة عمالت أجنبية
شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية – الحصة في
الدخل الشامل اآلخر
صافي التغير في القيمة العادلة الحتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية
تسوية احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية المحولة إلى الربح أو الخسارة

()399
 2-13و 997,786 1-7
380,665
()40,087

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
إعادة قياس التزامات المنافع المحددة

23,585
()1,191,366
()360,680
()39,650

()18,177

11,506

إجمالي الدخل( /الخسارة) الشامل اآلخر

1,319,788

()1,556,605

إجمالي الدخل( /الخسارة) الشامل

2,063,696

()654,218

1,984,938
78,758
2,063,696

()554,615
()99,603
()654,218

إجمالي الدخل( /الخسارة) الشامل المتعلق بـ:
المساهمين في الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  41جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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1-16

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة والضريبة من العمليات المستمرة
الربح قبل الزكاة والضريبة من العمليات المتوقفة

التعديالت لـ:

2021
827,031
-

620,926 6.2 ،5.3
استهالك وإطفاء
1,059,769 30,32.1
أعباء مالية
1-32
خسارة مثبتة نتيجة فقدان السيطرة على شركة تابعة
15,007
29
خسارة تحويل عمالت أجنبية غير محققة
الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية،
()225,606
1-7
بعد خصم الزكاة والضريبة
40,820
1-16
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2,662
القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية المعاد تدويرها إلى الربح أو الخسارة
52,736
المخصصات
60,995 23,2.1
مخصص برنامج الحوافز طويلة األجل
60,024
28
خسارة انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والشهرة
7,747
27
خسارة ( /ربح) استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
133,249
4-11
تكلفة تطوير ومخصص ومشطوبات ،بعد خصم عكس القيد
280,000
28.4
معامالت الدفع على أساس األسهم
()72,338
إيرادات تمويل من قروض وودائع المساهمين
()6,075
27
مكاسب إعادة قياس الخيارات

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

مدينون ومصاريف مدفوعة مقدما ً ومدينون آخرون
المخزن
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
مخزون وقود استراتيجي
صافي االستثمار في عقد إيجار تمويلي
موجودات أخرى
مطلوبات أخرى
إيرادات مؤجلة
صافي النقدية من العمليات
1-16
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
20.3
زكاة وضريبة مدفوعة
توزيعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق
1-7
الملكية

صافي النقدية الناتجة مـن األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة
متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
استثمارات في شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية
إيرادات تمويل من قروض وودائع المساهمين مستلمة
متحصالت استبعاد موجودات معدة للبيع بالصافي
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  41جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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2020
831,639
15,615
567,375
1,089,384
9,163
32,613
()231,107
39,379
()16,166
97,142
137,485
()9,588
142,856
()55,146
()24,651

()72,950
()4,399
259,958
16,355
16,674
763,035
21,424
38,536
()8,973
3,886,607
()41,936
()192,946

()288,813
()12,511
()173,116
33,329
11
()354,672
()826
57,305
()66,523
1,820,177
()8,507
()85,462

209,021
3,860,746

149,203
1,875,411

()2,052,022
21,924
()3,946,171
52,399
()5,923,870

()1,457,633
21,996
()74,722
34,912
125,871
()1,349,576

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من رأس المال المصدر
تكاليف معامالت إصدار األسهم ،بما في ذلك معامالت الدفع على أساس األسهم
قروض وتسهيالت مستلمة ،بعد خصم تكاليف المعامالت
قروض وتسهيالت مسددة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
مطلوبات مالية أخرى
أعباء مالية مدفوعة
توزيعات أرباح مدفوعة
مساهمات في رأس المال من حقوق الملكية غير المسيطرة وتعديالت أخرى عليها

2021

2020

4,778,864
()404,868
9,771,211
()5,769,355
27,774
()142,060
()1,073,831
()905,924
121,566
6,403,377

1,560,459
()1,812,544
47,420
()116,807
()1,087,501
()1,082,509
()2,491,482

صافي الزيادة( /النقص) في النقدية وشبه النقدية خالل السنة

4,340,253

()1,965,647

النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

832,668

2,798,315

5,172,921

832,668

1-13
1-13

4-13

صافي النقدية الناتجة من ( /المستخدمة في) األنشطة التمويلية

النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  41جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

رأس المال

االحتياطي
عالوة اإلصدار النظامي

األرباح
المبقاة

554,626 1,177,031 6,429,344
الرصيد في  1يناير 2020
ربح السنة
الخسارة الشاملة األخرى
إجمالي الدخل( /الخسارة) الشامل
استحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة (إيضاح )14.1
توزيعات أرباح (إيضاح )13.4
233,367
مساهمات أخرى من المساهمين (إيضاح ))1( 22
88,257
محول إلى االحتياطي النظامي

احتياطيات حقوق الملكية حقوق
أخرى
المتعلقة بمالكي الملكية غير إجمالي
توزيعات أرباح
المسيطرة حقوق الملكية
مقترحة (إيضاح  )2-13الشركة
3,102,108
882,568
882,568
()10,530
()2,700,981
()88,257

الرصيد في  31ديسمبر 2020

-

642,883 1,410,398 6,429,344

(10,605,377 703,504 9,901,873 )1,361,236
902,387
19,819
882,568
()1,556,605( )119,422( )1,437,183( )1,437,183
()654,218( )99,603( )554,615( )1,437,183
10,530
()10,530
()2,784,371( )83,390( )2,700,981
233,367
233,367
1,184,908

الرصيد في  1يناير 2021
ربح السنة
الخسارة الشاملة األخرى
إجمالي الدخل الشامل
إصدار أسهم (إيضاح )1-13
تكلفة معامالت إصدار األسهم ()1-13
تغيرات في حقوق الملكية غير المسيطرة (إيضاح )2-14
توزيعات أرباح (إيضاح)4-13
توزيعات أرباح مقترحة (إيضاح)4-13
محول إلى االحتياطي النظامي

الرصيد في  31ديسمبر 2021

()2,798,419

642,883 1,410,398 6,429,344
3,925,495
853,369
()148,570
75,880
718,763 5,335,893 7,134,143

531,041 6,869,114

1,184,908
758,798
758,798
(560,000 )560,000
()75,880
560,000 1,307,826

14,320,145

7,400,155
(531,041 6,869,114 )2,798,419
7,400,155
()14,890
743,908
758,798
93,648 1,226,140 1,226,140
1,319,788
78,758 1,984,938 1,226,140
2,063,696
4,778,864
4,778,864
()148,570
()148,570
331,043
331,043
()105,043( )105,043
(835,799 13,484,346)1,572,279

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  41جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
-1

النشاطات

شركة أكواباور ("الشركة" أو "أكواباور") (ساب ًقا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية) ،شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار
الوزاري رقم  215وتاريخ  2رجب 1429هـ (الموافق  5يوليو  ،)2008ومسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري
رقم  1010253392وتاريخ  10رجب 1429هـ (الموافق  13يوليو .)2008
تم تغيير االسم الرسمي للشركة من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية إلى شركة أكوا باور ("الشركة" أو "أكوا باور") بعد الحصول على
موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  5يناير  2022واستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
بتاريخ  11أكتوبر  ، 2021أكملت الشركة طرحها العام األولي وتم إدراج أسهمها العادية في السوق المالية السعودية ("تداول").
تزاول الشركة والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") أعمال تطوير وإنشاء وتملك وتوليد وبيع الطاقة الكهربائية والمياه
المحالة وتأجير وتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه المالحة والبخار واألنشطة المتعلقة والمتصلة أو
المكملة لذلك.
إن المعلومات المتعلقة بالشركات المستثمر فيها والتابعة بشكل مباشر للمجموعة كما في  31ديسمبر مذكورة في الجدول أدناه.

اسم المنشأة

بلد التأسيس

شركة أكوا باور السعودية
لتنمية المياه والطاقة

المملكة العربية السعودية االستثمار في المؤسسات الصناعية واإلدارة  ،االستثمار في
المؤسسات التجارية واإلدارة ؛ وإدارة المكتب.

شركة كهروماء

المملكة العربية السعودية تركيب وصيانة وتشغيل ومقاوالت محطات توليد الكهرباء
وتحلية المياه.
اإلمارات العربية المتحدة إصدار وتنفيذ عقود التأمين من الفئة ( .)3وبموجب الترخيص
الصادر لها ،يمكن لشركة أكوا ري القيام بالتأمين على جزء من
(مركز دبي المالي
الشركات المنتسبة لها والتأمين ضد الغير ذوي العالقة.
العالمي)

شركة أكواباور ري
إنشورنس كومباني ليمتد
(التأمين األسير)
("أكوا ري")
شركة المساهمات المتعددة
أكواباور البحرين للطاقة
القابضة ذ.م.م
أكواباور جلوبال سيرفيسز
ليمتد
أكواباور مانيجمينت آند
إنفستمنت ون ليميتد
شركة أكواباور للطاقة
المتجددة القابضة المحدودة
الشركة الوطنية األولى
القابضة ("نوماك")
شركة أكوا للتصنيع
أكوا باور انترناشيونال
المحدودة

األنشطة الرئيسية

المملكة العربية السعودية تركيب وصيانة وتشغيل ومقاوالت محطات توليد الكهرباء
وتحلية المياه.

نسبة الملكية
المباشرة
2020 2021
%100.0 %100.0
%100.0 %100.0

%100.0 %100.0
%95.0 %95.0

تركيب وصيانة وتشغيل ومقاوالت محطات توليد الكهرباء
مملكة البحرين
وتحلية المياه.
اإلمارات العربية المتحدة تملك استثمارات في مجموعة من الشركات وتقديم خدمات
االستشارات المالية والمحاسبية وإعداد التقارير المالية واالمتثال
(مركز دبي المالي
%100.0 %100.0
الضريبي والخدمات ذات العالقة.
العالمي)
اإلمارات العربية المتحدة االستثمار في المؤسسات الصناعية واإلدارة ،االستثمار في
المؤسسات التجارية واإلدارة ؛ وإدارة المكتب.
(مركز دبي المالي
%100.0 %100.0
العالمي)
اإلمارات العربية المتحدة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه المحالة واألعمال أو
األنشطة الثانوية األخرى المتعلقة بها ،وتطوير وإدارة هذه
(مركز دبي المالي
%51.0 %51.0
الشركات وتقديم الخدمات الفنية والتجارية واإلدارية.
العالمي)
%99.7 %99.7

المملكة العربية السعودية تأسست نوماك في عام  ،2018وتقوم بإنشاء وتملك وشراء
وإدارة واالستثمار في المشاريع الصناعية والخدمية واإلنشائية
لمحطات الطاقة والكهرباء والبخار ومحطات تحلية المياه وتقديم
%100.0 %100.0
خدمات التشغيل والصيانة بموجب عقود طويلة األجل.
المملكة العربية السعودية توليد الطاقة وتحلية المياه وتوزيعها أو غيرها من األعمال
%100.0 %100.0
المتعلقة أو الملحقة بها.
اإلمارات العربية المتحدة مرافق توليد الطاقة وأنظمة التوزيع؛ والتشغيل والصيانة؛ وتوليد
الطاقة وتحلية المياه .خالل عام  ،2021قامت المجموعة
بتحويل استثمارها في أكواباور إنترناشونال المحدودة إلى
%100.0
أكواباور جلوبال سيرفسيسز.
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شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
أسس إعداد وتوحيد القوائم المالية
-2
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ،والمعتمدة
في المم لكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار إليهم مجتمعين
بـ"المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية") .قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية على أساس استمرارها في
العمل كمنشأة مستمرة.
أسس اإلعداد
1-2
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وف ًقا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء األدوات المالية المشتقة والمطلوبات المالية المشتقة األخرى أو
الخيارات حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة .تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض
للشركة .تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ألف لاير سعودي ،مالم يرد خالف ذلك.
أسس توحيد القوائم المالية
2-2
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على الموجودات والمطلوبات ون تائج العمليات الخاصة بالمجموعة .إن الشركات التابعة هي المنشآت
الخاضعة لسيطرة المجموعة .تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من
عالقتها بالشركة المستثمر فيها ،ولديها المقدرة في التأثير على العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها.
وبشكل خاص ،تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:
• السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر
فيها)
• التعرض لمخاطر ،ولديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها.
• المقدرة على التأثير على عائدات الشركة المستثمر فيها.
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد إذا ما كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق
والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.
عندما يك ون لدى المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها ،فإنه يكون لها السيطرة على الشركة المستثمر
فيها عندما تكون حقوق التصويت كافية لتعطيها القد رة العملية على توجيه األنشطة المعنية للشركة المستثمر فيها بصورة فردية .تأخذ
المجموعة بعين االع تبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ويشمل
ذلك:
• حجم حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة بالتناسب مع حجم حقوق التصويت المملوكة لألطراف األخرى.
• حقوق التصويت المحتملة المملوكة للمجموعة أو حقوق التصويت المملوكة لألطراف األخرى،
• الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركات المستثمر فيها.
• الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى ،و
• أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أن المجموعة لديها ،أو ال يوجد لديها ،القدرة الحالية على توجيه األنشطة المعنية عند الحاجة
إلى اتخاذ القرارات ،بما في ذلك طرق التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عند تخلي
المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيط رة .وعلى وجه التحديد ،تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ
عليها أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل
هذه السيطرة.
ينسب الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة .وينسب إجمالي الدخل
الشامل للشركات التابعة إلى المساهمين بالشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير
المسيطرة عجزاً.
وعند الضرورة ،يتم إجراء تسويات على القوائم المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياستها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.
يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وكذلك حقوق الملكية واإليرا دات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات
المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
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أسس توحيد القوائم المالية (تتمة)

التغيرات في حصة الملكية في الشركات التابعة

يتم المحاسبة عن التغيرات في حصة ملكية المجموعة في أي شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية (أي،
معامالت مع المالكين بصفتهم مالكين) .وفي هذه الظروف ،سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية المسيطرة وحقوق الملكية غير
المسيطرة إلظهار التغيرات في حصص ملكيتهم في الشركة التابعة .يتم إثبات أي فرق بين المبلغ الذي سيتم به تعديل حقوق الملكية غير
المسيطرة والقيمة العادلة للعوض المدفوع أو المستلم بصورة مباشرة ضمن حقوق الملكية وينسب إلى المساهمين في الشركة.
وعند فقدان المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،يتم إثبات الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة ويتم احتسابه بالفرق بين ( )1إجمالي
القيمة العادلة للعوض المستلم والقيمة العادلة ألي حصص محتفظ بها و ( )2القيمة الدفترية السابقة للموجودات (بما في ذلك الشهرة)
والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة وأي حقوق ملكية غير مسيطرة .يتم المحاسبة عن كافة المبالغ المثبتة سابقا ً ضمن الدخل الشامل اآلخر
فيما يتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو قامت المجموعة بصورة مباشرة باستبعاد الموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة .تقيد أي
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة.
السياسات المحاسبية الهامة
-3
قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بصورة متماثلة لكافة الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة.
فيما يلي بيانا ً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة

تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة ،كمتداولة /غير متداولة.
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 شهراً بعد الفترة المالية ،أو
عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً
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 شهراً بعد الفترة المالية.
تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.

نقدية وشبه نقدية

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

األدوات المالية
اإلثبات األولي

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

وعند اإلثبات األولي ،يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة .ويتم إثبات تكاليف معامالت الموجودات المالية
والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة .وفي حالة الموجودات المالية أو
المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة ا لعادلة من خالل الربح أو الخسارة ،فإن القيمة العادلة لها بما في ذلك تكاليف المعامالت المتعلقة
مباشرة بعملية شراء أو إصدار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية تمثل قيمة االثبات األولي لها.
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األدوات المالية (تتمة)
التصنيف

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

تتم هذه التص نيفات بناء على نموذج عمل المجموعة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.
تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وذلك عندما تقع ضمن نموذج األعمال الخاص باقتناء الموجودات لتحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية ،وعندما ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ
األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم.
بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة ،فإنه يتم تسجيل األرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر .وبالنسبة
لالستثمارات ف ي أدوات حقوق الملكية ،فإن ذلك سيعتمد على ما إذا قد قامت المجموعة بوضع خيار غير قابل لإللغاء عند االثبات األولي
للمحاسبة عن استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
تقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوبات المالية غير المشتقة كمقاسة الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي ،فيما عدا
المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل
كبير عدم اتساق القياس أو االثبات أو في حالة إدارة مجموعة من المطلوبات المالية وتقويم أدائها على أساس القيمة العادلة.

التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة ،حيثما ينطبق ذلك) (أي استبعاده من
قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند:
• انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات ،أو
• قيام المجموعة 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 المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل ،أو (ب) لم تقم
المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.
وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة 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 تقوم فيها المجموعة بتحويل على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو تحويل السيطرة على األًصل ،تستمر
المجموعة في إثبات األصل بقدر ارتباط المجموعة المستمر به .وفي تلك الحالة ،تقوم المجموعة أيضا ً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها.
يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة.
يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد األقصى
للمبلغ الذي يجب على المجموعة 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.

مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية
المبالغ التي تم إثباتها ،وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن
واحد.
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األدوات المالية (تتمة)
األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر

تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر العمالت األجنبية
ومخاطر أسعار العموالت .يتم ،في األصل ،إثبات األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات ،وبعد ذلك يعاد قياسها
بالتغيرات في القيمة العادلة .تقيد المشتقات كموجودات مالية وذلك عندما تكون القيمة العادلة لها إيجابية ،وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون
القيمة العادلة لها سلبية .تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في الربح أو الخسارة ،فيما عدا الجزء
الفعال من تغطية مخاطر التدفقات النقدية ،حيث يتم إدراجه ضمن الدخل الشامل اآلخر ،وبعد ذلك يعاد تصنيفه إلى األرباح أو الخسائر
وذلك عندما يؤثر البند المغطى على الربح أو الخسارة.
وألغراض محاسبة تغطية المخاطر ،تصنف عمليات تغطية المخاطر كتغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي مخاطر التغيرات في
التدفقات النقدية سوا ًء كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجودات أو مطلوبات تم إثباتها أو معاملة يتوقع حدوثها بشكل كبير أو مخاطر عمالت
أجنبية تتعلق بالتزامات مؤكدة لم يتم إثباتها .وعند بدء عملية التغطية ،تقوم المجموعة رسميا ً بتخصيص وتوثيق عملية تغطية المخاطر التي
تود المجموعة تطبيق محاسبة التغطية بشأنها ،وتوثيق أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر المتعلقة بعملية التغطية .يشتمل التوثيق على
تحديد أداة التغطية المخاطر والبند أو المعاملة المغطاة ،وطبيعة المخاطر المغطاة ،وطريقة تقويم مدى فعالية التغيرات في القيمة العادلة
ألداة التغطية عند تسوية التغيرات في القيمة العادل ة للبند المغطى أو التدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطر المغطاة .يتوقع بأن تكون تغطية
المخاطر هذه ذات فعالية عالية عند تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ،ويتم تقويمها بصورة مستمرة للتأكد بأنها فعالً
ذات فعالية عالية طوال الفترات المالية التي خصصت فيها.
وفي حالة توقف أداة التغطية عن الوفاء بمتطلبات فعالية تغطية المخاطر المتعلقة بنسبة التغطية ولم يتغير هدف إدارة المخاطر بشأن أداة
التغطية المخصصة تلك ،فإن المجموعة تقوم بتعديل نسبة التغطية الخ اصة بأداة تغطية المخاطر (أي إعادة توزان التغطية) بحيث يمكنها
الوفاء مرة أخرى بمعايير التأهيل.
وعند توقف المجموعة عن محاسبة تغطية مخاطر التدفقات النقدية ،فإن المبلغ المتراكم في احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية يظل
ضمن الدخل الشامل اآلخر إذا كانت التدفقات النقدية المستقبلية المغطاة ال يزال من المتوقع حدوثها ولحين حدوث تلك التدفقات النقدية .وإذا
فورا إلى الربح أو الخسارة.
لم يعد من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المستقبلية المغطاة ،فإنه يتم إعادة تصنيف المبلغ ً
يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند انتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تنفيذها بدون تبديل أو تجديد (كجزء
من استراتيجية التغطية) أو عندما لم تعد تغطية المخاطر تفي بمعايير محاسبة تغطية المخاطر .وفي ذلك الوقت ،بالنسبة للعمليات المتوقعة،
يتم االحتفاظ بصورة مستقلة بالربح أو الخسارة المتراكمة الناتجة عن أداة التغطية – المثبتة سابقا ً ضمن الدخل الشامل اآلخر – ضمن
الدخل الشامل اآلخر لحين حدوث العملية المتوقعة.
وفي الحاالت التي لم يعد من المتوقع فيها حدوث العملية المغطاة ،فإنه يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة – المثبت سابقا ضمن
الدخل الشامل اآلخر – إلى الربح أو الخسارة للفترة.

المدينون التجاريون

تظهر الذمم المدينة ،بعد اإلثبات األولي ،بالتكلفة المطفأة ناقصا المخصص لقاء أي انخفاض في القيمة .تقوم المجموعة بإثبات مخصص
لقاء االنخفاض في الخسائر االئتمانية المتوقعة .ويحمل مخصص االنخفاض على الربح أو الخسارة ويتم إظهاره ضمن بند "المصاريف
العمومية واإلدارية" .وعندما تعتبر الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل ،فإنه يتم شطبها من مخصص االنخفاض في القيمة .تقيد المبالغ
المستردة الحقا ً من المب الغ التي سبق شطبها إلى "المصاريف العمومية واإلدارية" في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

تكلفة تطوير المشاريع

تقيد التكاليف المتكبدة بشأن المشاريع تحت التطوير ،التي تعتبر مجدية اقتصاديًا ،كأصل في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك بالقدر الذي
يتم فيه تقييم إمكانية استردادها .وفي الحاالت التي يعتبر فيها المشروع غي ر مجدي اقتصاديا ،يتم إثبات التكاليف المتراكمة لذلك المشروع
كمصا ريف في الربح أو الخسارة خالل السنة التي تحدد فيها .تقوم المجموعة بتجنيب مخصص لهذه المشاريع على أساس نسب النجاح
المتوقع لها.
يتم اثبات تكاليف التطوير المستردة من المشاريع الناجحة كخصم من التكاليف المؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.
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المخزون

تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل .تتكون التكلفة من تكلفة الشراء و ،حسبما هو مالئم ،تكاليف العمالة المباشرة،
والمصاريف غير المباشرة المتكبدة بشأن إحضار البضاعة إلى موقعها ووضعها الحالي .يتم احتساب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط
المرجح .يمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصا ً تكاليف اإلكمال المقدرة والتكاليف المقدرة الالزمة
إلتمام عملية البيع.

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

الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي تمارس المجموعة تأثيراً هاماً ،وليس سيط رة ،على سياساتها المالية والتشغيلية .أما المشاريع
المشتركة فهي عبارة عن ت رتيبات مشتركة يحق بموجبها لألطراف التي تمارس سيطرة مشتركة عليها الحصول على حصة في صافي
موجودات هذا المشروع المشترك .تمثل السيطرة المشاركة المتفق عليها تعاقديا ً للسيطرة على ترتيب ما ،وتتواجد فقط عندما يتطلب اتخاذ
القرارات بشأن األنشطة ذات العالقة الموافقة الجماعية لألطراف الذين يشاركون في السيطرة.
يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة على أساس طريقة حقوق الملكية وذلك اعتبارا من تاريخ
ممارسة التأثير الهام أو السيطرة المشتركة ولحين التوقف عن ذلك .وبموجب طريقة حقوق الملكية ،تقيد االستثمارات في الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة زائداً التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة
المستثمر فيها لما بعد الشراء .يعكس الربح أو الخسارة للمجموعة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
وفي حالة إثبات أي تغيير مباشرة ضمن الدخل ال شامل اآلخر للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ،تقوم المجموعة بإثبات حصتها في
هذا التغيير ضمن حقوق الدخل الشامل اآلخر الخاص بها .ويتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة والناتجة بين المجموعة والشركات
الزميلة والمشاريع المشتركة بقدر حصة المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
يتم إظهار إجمالي حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الربح أو الخسارة ضمن دخل العمليات
وتمثل الربح أو الخسارة بعد الضريب ة وحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
يتم إعداد القوائم المالية للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة لنفس الفترة المالية للمجموعة .وعند الضرورة ،يتم إجراء التسويات
الالزمة كي تتفق السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.
وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قيمة استثمارها في الشركات
الزميلة أو المشاريع المشتركة .وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،تقوم المجموعة بالتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في
قيمة االستثمار في أي شركة زميلة أو مشروع مشترك .وعند وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق
بين القيمة القابلة لالسترداد لال ستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية ،وإثبات الخسارة ضمن "الحصة في نتائج
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة" في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
وفي حالة زيادة حصة المجموعة في الخسائر عن حصتها في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة ،تقوم المجموعة بتخفيض القيمة
الدفترية الستثماراتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك إلى صفر ،ويتم التوقف عن إثبات أية خسائر إضافية وذلك باستثناء
االلتزامات القانونية أو المتوقعة المتكبدة ،أو المبالغ المدفوعة نيابة عن الشركات المستثمر فيها.
وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك ،تقوم المجموعة بقياس وإثبات االستثمار
المحتفظ به بقيمته العادلة .يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للش ركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة
المشتركة وال قيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به وكذلك متحصالت االستبعاد في الربح أو الخسارة.
وفي حالة قيام المج موعة بزيادة حصة ملكيتها في شركة زميلة قائمة أو مشروع مشترك قائم وال يزاالن بعد هذه الزيادة شركة زميلة أو
مشروعا ً مشتركاً ،فإنه يتم إضافة سعر الشراء المدفوع لقاء الحصة اإلضافية إلى القيمة الدفترية الحالية للشركة الزميلة أو المشروع
المشترك وال يتم إ عادة قياس الحصة القائمة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .توزع تكلفة االستثمار اإلضافي
بين الحصة في القيمة العادلة لصافي الموجودات والشهرة .ويتم إثبات أي زيادة في الحصة اإلضافية في القيمة العادلة لصافي الموجودات
المشتراة عن سعر الشراء كأرب اح في الربح أو الخسارة.
يتم إثبات التسويات الالزمة في حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بعد الشراء اإلضافي وذلك
إلظهار حصة المجموعة في القيمة العادلة لصافي الموجودات بتاريخ الشراء والناتجة عن عملية الشراء اإلضافية.
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الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات ،فيما عدا األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ،بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر
االنخفاض المتراكمة في القيمة ،إن وجدت .تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف التمويل
المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل في حالة الوفاء بشروط االثبات المتعلقة بذلك .وعندما يكون ضروريا ً استبدال جزء هام من
الممتلكات واآلالت والمعدات على مراحل ،تقوم المجموعة بإثبات تلك األجزاء كموجودات ذات أعمار إنتاجية محددة وتستهلك وفقا ً لذلك.
وعند إجراء كل فحص رئيسي ،يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير
إثباتها.
يتم إثبات كافة تكاليف االصالح والصيانة األخرى في 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.
تظهر األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ،ناقصا خسارة االنخفاض المتراكم في القيمة .تمثل األعمال الرأسمالية تحت
التنفيذ كافة التكاليف المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمشاريع تحت التنفيذ ،وسيتم إثباتها ضمن الفئات ذات العالقة من الممتلكات
واآلالت والمعدات.
تستهلك التكلفة ناقصا ً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية
المقدرة للموجودات.
يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت 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 إثبات أي أصل (والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت
االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل.
يتم مراجعة القيمة التقديرية المتبقية ،واألعمار االنتاجية ،وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل سنة مالية ،ويتم تعديلها
بأثر مستقبلي.

عمليات تجميع األعمال

إن عمليات تجميع األعمال ،فيما عدا عمليات تجميع األعمال التي تتضمن منشآت تحت السيطرة المشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام
طريقة االستحواذ .يتم قياس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحول والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ومبلغ حقوق الملكية
غ ير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها .بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع األعمال ،تقرر المجموعة فيما إذا كان من الواجب قياس
حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة
المست حوذ عليها .تقيد تكاليف االستحواذ المتكبدة كمصاريف ،وتدرج ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.
وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما ،يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص
المالئم لها وفقا ً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ .ويتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن
األدوات المالية األخرى في العقود الرئيسية من قبل الشركة المستحوذ عليها.
وفي حالة إجراء عملية تجميع األعمال على مراحل ،يعاد قياس الحصة المملوكة سابقا ً بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ،وتدرج أية أرباح
أو خسائر ناتجة عن ذلك في الربح أو الخسارة ،ومن ثم تؤخذ بعين االعتبار عند تحديد الشهرة.
يتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .سيتم إثبات التغيرات الالحقة على
القيمة العادلة للعوض المحتمل ،الذي يعتبر موجودات أو مطلوبات ،في الربح أو الخسارة .وفي حالة تصنيف العوض المحتمل كحقوق
ملكية ،فلن يتم إعادة قياسه ،ويتم المحاسبة عن أي مبلغ يسدد الحقا ً ضمن حقوق الملكية.
يتم ،في األصل ،قياس الشهرة بالتكلفة والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة الذي تم إثباته
وكذلك أية حصص مملوكة سابقا ً بالزيادة عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها.
وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجما لي العوض المحول ،تقوم المجموعة بإعادة تقديرها للتأكد من
قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها ،ومراجعة اإلجراءات المستخدمة في
قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ .وإذا ما نتج عن إعادة التقدير هذه زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة عن إجمالي
العوض المحول ،يتم 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 ،يتم الحقا تخصيص الشهرة المشتراة عند توحيد األعمال – اعتباراً من تاريخ
االستحواذ – إلى كل وحده أو مجموعة من الوحدات المدره للنقدية التي يتوقع بأن تستفيد من االستحواذ ،بصرف النظر عما إذا خصصت
موجودات أو مطلوبات أخرى إلى تلك الوحدات.
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عمليات تجميع األعمال (تتمة)

وعندما تعتبر الشهرة جزءاً من الوحدة المدرة للنقدية وجزءاً من العملية ضمن الوحدة المستبعدة ،عندئذ يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية
المستبعدة في القيمة الدفترية للوحدة عند تحديد أرباح أو خسائر استبعاد العملية .تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت على أساس
القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقدية.
بالنسبة لعمليات تجميع األعمال التي تتضمن منشآت تحت السيطرة المشتركة ،يتم إظهار الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمنشآت
المجمعة بالقيمة الدفترية لها .ويتم إج راء التسويات على القيمة الدفترية وذلك إلدراج أي فروقات ناتجة عن االختالفات في السياسات
المحاسبية المستخدمة من قبل المنشآت المندمجة .ال يتم إثبات شهرة أو أرباح نتيجة لعملية تجميع األعمال ويتم إثبات أي فرق بين العوض
المدفوع /المحول وحقوق الملكية المستحوذ علي ها ضمن حقوق الملكية بالمجموعة .تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
الموحدة نتائج المنشآت المندمجة منذ تاريخ حدوث عملية التجميع.

الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع والعمليات المتوقفة

تصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد كمعدة للبيع في حالة استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساسي عن طريق
معاملة البيع وليس من خالل االستخدام المستمر لها .تقاس الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد المصنفة كمعدة للبيع بالقيمة
الدفترية أو القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،أيهما أقل .تمثل تكاليف البيع التك اليف اإلضافية المتعلقة مباشرة باستبعاد األصل (مجموعة
االستبعاد) ،باستثناء تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل.
يتم الوفاء بمعايير تصنيف الموجودات المعدة للبيع فقط عندما تكون عملية البيع محتملة بشكل كبير وأن يكون األصل أو مجموعة االستبعاد
متاحة للبيع فوراً بحالتها الحالية .يجب أن تشير االجراءات المطلوبة إلتمام عملية البيع إلى أنه من غير المحتمل حدوث تغيرات هامة على
عملية البيع أو الغاء قرار البيع .يجب على اإلدارة أن تكون ملتزمة بخطة بيع األصل والذي يتوقع أن يتم خالل سنة واحدة من تاريخ
التصنيف.
ال يتم استهالك أو اطفاء الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة حال تصنيفها كمعدة للبيع .يجب عرض الموجودات
والمطلوبات المصنفة كمعدة للبيع بصورة مستقلة كبنود متداولة في قائمة المركز المالي.
إن مجموعة االستبعاد مؤهلة العتبارها عملية متوقفة إذا كانت تشكل قطاعا ً من المنشأة تم استبعادها أو تم تصنيفها كمعدة للبيع ،وأنها:
تمثل نشاط رئيسي مستقل أو منطقة عمليات جغرافية.
•
•
تعتبر جزءاً من خطة منسقة الستبعاد نشاط رئيسي مستقل أو منطقة عمليات جغرافية ،أو
ً
تعتبر شركة تابعة تم االستحواذ عليها حصريا إلعادة بيعها.
•
يتم استبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة ،واظهارها كبند مستقل بعد الضريبة من العمليات المتوقفة في قائمة الربح او
الخسارة.
وفي ح الة تصنيف العملية كعملية متوقفة ،يتم إعادة عرض قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المقارنة كما لو تم التوقف عن
العملية منذ بداية السنة المقارنة.

االنخفاض في القيمة
الموجودات المالية

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

لم يتم إثبات خسارة انخفاض في قيمة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية .تقيس المجموعة مخصصات انخفاض القيمة باستخدام الطريقة
العامة لجميع الموجودات المالية ،باستثناء الذمم المدينة التجارية بما في ذلك الذمم المدينة قصيرة األجل المتعلقة بالجهات ذات العالقة ،التي
تتبع الطريقة المبسطة.

18

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
-3
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االنخفاض في القيمة (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)
وفقًا للطريقة العامة ،تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ،باستثناء الحاالت
التالية التي يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة لها على مدى  12شهراً:
سندات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية ،و
•
األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها.
•
تعتبر المجموعة بأن سندات الدين لها مخاطر ائتمان منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر االئتمان لها الدرجة المتعارف عليها
عالميا ً بـ "من الدرجة األولى".
تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهر جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث تعثر تتعلق بأداة مالية والتي
يمكن أن تقع خالل  12شهر بعد تاريخ التقرير المالي.
وفقًا للطريقة المبسطة ،يتم قياس مخصصات االنخفاض في القيمة بمبلغ مساو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر .تقوم المجموعة
بتطبيق الطريقة المبسطة وقياس خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية .عليه ،ال تقوم المجموعة 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 المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان ،والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة
بالمدينين والبيئة االقتصادية.
تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المتغيرات التالية:
• احتمال التعثر عن السداد
• الخسارة الناتجة عن التعثر
• التعرض عند التعثر عن السداد
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية إلى المراحل الثالث التالية طبقا ً للمنهجية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي (:)9
• المرحلة  - 1الموجودات المالية التي لم تنخفض جودتها االئتمانية بصورة جوهرية منذ استحداثها .يسجل مخصص االنخفاض في
شهرا.
القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى اثنى عشر
ً
• المرحلة  - 2الموجودات المالية التي انخفضت جودتها االئتمانية بصورة جوهرية منذ استحداثها .يسجل مخصص االنخفاض في
القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر .يسجل مخصص االنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى العمر.
• المرحلة  - 3بالنسبة للموجودات المنخفضة القيمة ،تقوم المجموعة بإثبات مخصص االنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى العمر.
ضا بعين االعتبار المعلومات المستقبلية عند تقويمها لالنخفاض الجوهري في مخاطر االئتمان منذ استحداثها ،باإلضافة
تأخذ المجموعة أي َ
إلى قياس خسائر االئتمان المتوقعة.
تشتمل المعلومات المستقبلية على عناصر مثل عوامل االقتصاد الكلي (مثل البطالة ،وإجمالي الناتج المحلي ،والتضخم ،وأسعار العموالت
وأسعار المساكن) والتوقعات االقتصادية التي تم الحصول عليها من خالل المصادر الداخلية والخارجية.
تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقديرات مرجحة باالحتماالت لخسائر االئتمان ،ويتم قياسها على النحو التالي:
• الموجودات المالية التي ليس لها مستوى ائتمان منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية :بالقيمة الحالية للعجز النقدي (أي الفرق بين
التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها)،
• الموجودات المالية ذات المستوى االئتم اني المنخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية :الفرق بين صافي القيمة الدفترية والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ،والتي تشمل القيمة القابلة لالسترداد من الضمانات.
• التزامات القروض غير المسحوبة :بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سحب االلتزام
والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها ،و
• عقود الضمان المالي :الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصا ً أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.
يتم خصم خسائر االئتمان المتوقعة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية بمعدل العمولة الفعلي المحدد عند اإلثبات األولي أو ما يقاربه وبما يتفق
مع إثبات اإليرادات.
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االنخفاض في القيمة (تتمة)
الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة ،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 المجموعة بتقدير القيمة
القابلة لالسترداد لذلك األصل .تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية ،ناقصا ً مصاريف
البيع والقيمة الحالية ،ويتم تحديدها لكل أصل باستثناء الحاالت التي لم ينتج فيها عن األصل تدفقات نقدية وارده مستقلة بشكل كبير عن تلك
الناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات .وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن
القيمة القابلة لالسترداد ،عندئذ يعتبر األصل منخفض القيمة ،ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد.
وعند تقدير القيمة الحالية ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي
يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،فأنه يؤخذ باالعتبار
آخر معامالت تمت بالسوق عند توفرها .وعند عدم إمكانية تحديد هذه المعامالت ،يتم استخدام طريقة تقويم مالئمة .إن عمليات االحتساب
هذه مدعمة بمضاعفات التقويم ،وأسعار األسهم المتداولة للشركات المدرجة ،والمؤشرات األخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.
تقوم ا لمجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم
إعدادها بصورة مستقلة لكل وحده مدره للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها األصل.
يتم اثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة بما في ذلك االنخفاض في قيمة البضاعة في الربح أو الخسارة ضمن فئات
المصاريف وبما يتمشى مع وظيفة األصل المنخفض القيمة.
بالنسبة للموجودات ،فيما عدا الشهرة ،يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة ،للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود
خسائر االنخفاض المثبتة سابقا ً أو نقصانها .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو
الوحدة المدرة للنقدية .فيما عدا الشهرة ،يتم عكس قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقا ً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة
لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة .إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل
عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها – بعد خصم االستهالك – فيما لو لم يتم إثبات خسارة
االنخفاض في ال قيمة في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس القيد هذا في الربح أو الخسارة .ال يتم عكس قيد خسارة االنخفاض المسجلة في
القيمة الدفترية للشهرة في الفترات الالحقة.

الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع

يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة ،سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل
الموردين .ويتم إثباتها في األصل بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأن تكاليف سداد االلتزام محتملة
ويمكن قياسها بشكل موثوق به .وبالنسب ة لعمليات التأمين ،يجنب مخصص عند إبرام العقود واحتساب األقساط ،وتسجل في الحسابات
كإيرادات أقساط على مدى فترة العقد طبقا ً لشروط خدمات التأمين المقدمة بموجب العقد .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 الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة تمويل.

منافع الموظفين
منافع الموظفين قصيرة األجل

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

التزامات ما بعد التوظيف

تقوم الشركة بإدارة برنامج منافع ما بعد التوظيف وفقًا ألنظمة العمل في الدولة التي تعمل فيها المجموعة.
إن برامج منافع ما بعد التوظيف هي برامج غير ممولة .يتم إجراء تقويم االلتزام بموجب هذا البرنامج من قبل خبراء اكتواريين مستقلين
باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .تتك ون التكاليف المتعلقة بهذا البرنامج بشكل أساسي من القيمة الحالية للمنافع التي تعزى على
أساس متساوي إلى كل سنة من سنوات الخدمة والعمولة على هذا االلتزام المتعلق بخدمات الموظفين في السنوات السابقة.
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منافع الموظفين (تتمة)

فورا في الربح أو الخسارة كتكاليف موظفين ،بينما يتم تسجيل
يتم اثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد التوظيف ً
الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكاليف مالية .إن أية تغيرات في صافي االلتزام نتيجة لعمليات التقويم االكتواري والتغيرات
في االفتراضات يتم اعتبارها كإعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر.
يتم اثبات أرباح 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 عمليات 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 الربح أو
الخسارة كتكاليف خدمة سابقة.

معامالت الدفع على أساس األسهم

من الم مكن أن يحصل موظفو المجموعة على مكافآت مسددة على شكل أسهم ،بموجبها يقوم الموظفون بتقديم الخدمات مقابل أدوت حقوق
الملكية .يتم تحديد القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بتاريخ المنح استنادًا إلى األسعار السائدة في السوق عند توفرها ،مع األخذ بعين
االعتبار الشروط واألحكام التي تم بموجبها منح أدوات حقوق الملكية هذه .في حال عدم توفر أسعار السوق لمكافآت األسهم ،يتم تقدير
القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية باستخدام إحدى طرق التقييم للحصول على تقدير السعر الذي بلغته أدوات حقوق الملكية هذه بتاريخ
القياس المعني في معاملة تجارية عادلة بين أطراف راغبة في ذلك.
يتم قياس معامالت الدفع على أساس األسهم للموظفين بالقيمة العادلة لألدوات المالية ،باستخدام طريقة ثنائية مع عمليات محاكاة مونت
كارلو كما في تاريخ المنح ،ويتم إثباتها كمصاريف على مدى فترة االستحقاق .تعتمد قيمة المصا ريف على بعض االفتراضات الرئيسية،
بما في ذلك التقلبات المستقبلية المتوقعة لسعر سهم المجم وعة في تاريخ المنح .يعكس قياس القيمة العادلة كافة شروط االستحقاق القائمة
على السوق .تؤخذ شروط الخدمة واألداء غير السوقي في االعتبار عند تحديد عدد الحقوق التي يُتوقع منحها .يتم إثبات تأثير تعديل
التقديرات األصلية ،إن وجدت ،في الربح أو الخسارة بحيث تعكس المص اريف التراكمية التقدير المعدل ،مع تعديل مماثل على احتياطيات
حقوق الملكية.
يتم قيا س معامالت الدفع على أساس األسهم للموظفين بالقيمة العادلة في تاريخ المنح ويتم إثباتها كمصاريف في الربح أو الخسارة مع إثبات
االلتزام المقابل.

االحتياطي النظامي

طبقا ً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعودي ،يجب على الشركة تحويل  %10من دخل السنة بعد الزكاة والضريبة إلى االحتياطي
النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي  %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

عقود اإليجار

تقوم المجموعة 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.

المجموعة كمستأجر

تقوم المجموعة بت طبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار ،فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات
منخفضة القيمة .تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار من أجل سداد اإليجار ،وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام
الموجودات المعنية.

 )1موجودات حق االستخدام

تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام) .تقاس موجودات حق
صا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس التزامات اإليجار .تشتمل تكلفة
االستخدام بالتكلفة ،ناق ً
موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة ،والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ،ودفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ
صا أي حوافز إيجار مستلمة .يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار أو
بدء اإليجار ،ناق ً
األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ،أيهما أقصر ،وذلك على النحو التالي:
األراضي المستأجرة والمباني  40-2سنة
إذا تم تحويل ملكية الموجودات المستأجرة إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء ،يتم حساب
ا الستهالك على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل .تخضع موجودات حق االستخدام أيضا لالنخفاض في القيمة.
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عقود اإليجار (تتمة)
)2

التزامات اإليجار

بتاريخ بدء عقد اإليجار ،تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار التي تم قياسها با لقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها على
صا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات
مدى فترة اإليجار .تشتمل دفعات اإليجار على دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) ناق ً
اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .يتم إثبات دفعات اإليجار
المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف (مالم تكن متكبدة إلنتاج البضاعة) في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي
يؤدي إلى الدفع.
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم المجموعة معدل االقت راض اإلضافي الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار ألن معدل العمولة
الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة .وبعد تاريخ بدء اإليجار ،يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة العمولة ،وتُخفض
لتعكس دفعات اإليجار المسددة .إضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة ا لدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة
اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار ( أي تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد تلك
تغير في تقويم خيار شراء األصل المعني.
الدفعات) أو وجود ٍ

)3

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمكائن والمعدات (أي
شهرا أو أقل من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء) .كما تطبق أيضًا اإلعفاء من إثبات
عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 12
ً
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.

المجموعة كمؤجر

عند قيام المجموعة بتحديد أن ترتيب توريد طاقة طويل األجل يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار ،أو عند قيام المجموعة بتحويل كافة
المنافع والمخاطر الجوهرية المصاحبة للبند المؤجر ،فإنه يتم اعتبار الترتيب كعقد إيجار تمويلي .يتم عرض عقد اإليجار التمويلي كصافي
استثمار في عقد إيجار تمويلي ويتم إثباته عند بداية العقد بالقيمة العادلة لألصل المؤجر أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار ،أيهما
أقل .يتم تجزئة دفعات اإليجار المستلمة بين دخل التمويل والنقص في صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي للوصول إلى معدل عائد
ثابت على الرصيد المتبقي من األصل.
يقيد صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي في قائمة الم ركز المالي الموحدة كأصل مالي بإجمالي المبلغ المستحق القبض بموجب عقد
اإليجار التمويلي ناقصا ً العائد غير المكتسب.

االلتزامات المتعلقة بإزالة الموجودات

تقوم المجموعة بقيد القيمة الحالية للتكاليف المقدرة لاللتزامات القانونية المتعلقة بإزالة الموجودات وذلك إلعادة الموقع إلى حالته األصلية
خالل الفترة التي يتم فيها تكبد االلتزامات .تشتمل طبيعة هذه التكاليف على فك وإزالة المباني وفك المرافق التشغيلية وإقفال المحطات
ومواقع النفايات وإزالتها واستصالح وإعادة تخضير المناطق المتضررة.
ينشأ االلتزام عا دة عند تركيب األصل أو تجهيز وإعداد األرض/البيئة في الموقع .وعند اإلثبات األولي للمطلوبات ،يتم رسملة القيمة الحالية
للتكاليف المقدرة وذلك بزيادة القيمة الد فترية للممتلكات واآلالت والمعدات المعنية وذلك بالقدر الذي يتم تكبده بشأن تطوير /إنشاء األصل.
ومع مرو ر الزمن ،تزداد المطلوبات المخصومة بالتغير في القيمة الحالية وذلك على اساس معدالت الخصم التي تعكس التقديرات السائدة
حاليا ً في السوق والمخاطر المحددة المصاحبة للمطلوبات .يتم إثبات الزيادة الدورية في الخصم في الربح أو الخسارة كجزء من األعباء المالية.
يتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة بشأن إزالة الموجودات سنويا ويتم تعديلها حسبما هو مالئم .ويتم إضافة أو خصم التغيرات ،إن وجدت،
في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق ،من تكلفة األصل.
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إثبات اإليرادات

عند إبرام المجموعة اتفاقية مع عميل ،يتم تحديد البضاعة والخدمات القابلة للتسليم بموجب العقد على أنها التزامات أداء منفصلة وذلك بقدر
استفادة العميل من البضاعة أو الخدمات بمفردها وأن تلك البضاعة والخدمات المنفصلة تعتبر قابلة للتمييز عن البضاعة والخدمات األخرى
في االتفاقية .وفي حالة عدم استيفاء البضاعة والخدمات بمفردها للضوابط التي يتم تحديدها كالتزامات أداء منفصلة ،يتم تجميعها مع بضاعة
و /أو خدمات أخرى في االتفاق ية حتى يتم تحديد التزام أداء منفصل لها .تعتمد التزامات األداء المحددة على طبيعة عقود العمالء الفردية.

تحدد المجموعة سعر المعاملة التي تتوقع أن تستحقه مقابل تقديم التزامات األداء المتعهد بها إلى العميل بنا ًء على المبالغ التعاقدية الملتزم
بها ،بعد خصم ضرائب المبيعات والخصومات .يتم تخصيص سعر المعاملة بين التزامات األداء المحددة وفقًا ألسعار البيع المستقلة النسبية
لاللتزامات .يتم تحديد سعر البيع المستقل لكل التزام أداء قابل لإلنجاز في العقد وفقًا لألسعار التي ستحققها المجموعة من خالل بيع نفس
البضاعة و /أو الخدمات المدرجة في التزام األداء تجاه عميل مشابه على أساس مستقل.
يتم إثبات اإليرادات عندما يتم تسليم التزامات األداء المعنية في العقد إلى العميل وال يزال السداد محتمالً .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة
للعوض المستلم أو المستحق القبض مقابل تقديم الخدمات خ الل دورة األعمال العادية ،بعد خصم الخصومات التجارية والتخفيضات المتعلقة
بحجم المبيعات وضرائب المبيعات باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف أخرى .عادةً ما يستحق السداد خالل  45-10يو ًما من تاريخ
الفاتورة وفقًا للشروط المحددة للعقد.
يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن تزويد المياه المحالة والطاقة عند الوفاء بالتزام األداء ويكون ذلك عادةً عند تسليم المياه المحالة والطاقة
للعمالء .يتم إثبات اإليرادات المحتسبة على أساس السعة (فيما عدا المقبوضات لقاء الخدمات المقدمة مثل التأمين والصيانة) بموجب اتفاقية
شراء المياه والطاقة أو اتفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية شراء المياه خالل كل ساعة تكون فيها المحطة جاهزة للتوليد وتحلية المياه بطريقة
القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ،أو بتاريخ الفاتورة الفعلي ،حسبما هو مالئم ،وذلك بعد األخذ بعين االعتبار شروط كل من اتفاقية
شراء المياه والطاقة أو اتفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية شراء المياه.
وفي حالة عمل المجم وعة كمؤجر (انظر عقود اإليجار أعاله) ،عند بدء عقد اإليجار ،يتم إطفاء إجمالي عائد التمويل غير المكتسب ،أي
الزيادة في إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار زائدا القيمة المتبقية (المضمونة وغير المضمونة) ،إن وجدت ،عن تكلفة األصل المؤجر
وذلك على مدى فترة عقد اإليجا ر ،ويتم توزيع دخل اإليجار التمويلي على الفترات المحاسبية ليعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي
استثمار المجموعة القائم المتعلق بعقد اإليجار.
يتم إثبات اإليرادات من تقديم الخدمات الفنية وخدمات التشغيل والصيانة عند تقديم الخدمات المتعاقد عليها ،ويتم إثباتها عادة على مدى
الزمن.
يتم إثبات اإليرادات التي حققتها المجموعة من خدمات تطوير المشاريع ،والمقدمة بشأن تطوير المشاريع ،عادة عند اإلقفال المالي للمشروع
(وهي النقطة الزمنية التي تحقق فيه ا التمويل المتعهد به للمشروع) .يتم إثبات أي سداد بالزيادة لتكاليف التطوير مقابل القيمة الدفترية
لتكاليف تطوير المشروع المرسملة كإيرادات عند اإلقفال المالي للمشروع.
يتم إثبات اإليرادات من خدمات إدارة اإلنشاءات المقدمة فيما يتعلق بإنشاء محطات الطاقة و /أو المياه واإليرادات من مختلف الخدمات
االستشارية التي تقد مها المجموعة على مدى الزمن أو في نقطة من الزمن بما يتماشى مع الوفاء بالتزامات األداء في العقد ذو العالقة .يتم
إثبات اإليرادات على مدى الزمن عندما يتلقى العميل المنافع المقدمة من أداء المجموعة ويستهلكها في نفس الوقت طالما قامت الشركة
باألداء .وإال يتم إثبات اإليرادات في نقطة من الزمن عند الوفاء بالتزامات األداء وفور إنجاز أي أحداث محتملة.
يتم إثبات األرباح على الودائع الثابتة عند استحقاقها .يستحق دخل العمولة على أساس العائد الفعلي.
يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية المجموعة في استالمها.

اإليرادات المؤجلة والمستحقة

يتم إثبات كافة المبالغ المحصلة من العمالء التي لم تستوف معايير إثبات اإليرادات خالل الفترة المذكورة كمطلوبات عقود ويتم تسجيلها
كإيرادات مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.
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إثبات اإليرادات
اإليرادات المؤجلة والمستحقة (تتمة)

عادةً ما يتم محاسبة العمالء شهريًا في نفس الشهر الذي يتم فيه تقديم الخدمات ،ولكن قد يتأخر ذلك .يتم إثبات اإليرادات المستحقة ضمن
الذمم المدينة التجارية واألخرى في قائمة المركز المالي الموحدة ،وذلك ألي خدمات مقدمة في حالة عدم إصدار فواتير للعمالء.

تكاليف االقتراض

يتم إضافة تكاليف التمويل المتعلقة مباشرة بإنشاء أو إنتاج أصل مؤهل ما ،والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتا ً طويالً كي يكون جاهزاً
للغرض الذي أنشئ من أجله ،إلى تكلفة ذلك األصل .يتم إثبات كافة تكاليف التمويل األخرى في الربح أو الخسارة للفترة التي تتكبد فيها.
تخصم إيرادات االستثمار المتحققة عن االستثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف التمويل
الخاضعة للرسملة.
تطفأ األتعاب المقدمة وأتعاب الترتيب والحصول على القروض ،بخالف أتعاب االلتزام بشأن التسهيل غير المسحوب ،والمتعلقة بالحصول
على القروض وتسهيالت التمويل طويلة األجل على مدى فترات القروض باستخدام معدل العمولة الفعلية .ويتم اعتبار أتعاب التزام القرض
المتعلقة بالجزء غير المسحوب من القرض كتكلفة خدمة .ويتم رسملة اإلطفاء على أساس معدل العمولة الفعلية وأتعاب االلتزام بشأن
التسهيل غير المسحوب كجزء من المشروع تحت اإلنشاء وحتى تاريخ بدء اإلنتاج التجاري ،وتحمل بعد ذلك على الربح أو الخسارة.

المصاريف

تشتمل المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تعتبر بشكل محدد جزءاً من التكاليف التشغيلية .يتم
التوزيع بين المصاريف العمومية واإلدارية وتكاليف العمليات ،عند الضرورة ،وفق أسس ثابتة.

الزكاة والضريبة

يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقا ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وعلى أساس مبدأ االستحقاق.
تحمل الزكاة وضريبة الدخل المتعلقة بالشركة والشركات التابعة على قائمة الربح أو الخسارة .ويتم تسوية الفروقات ،إن وجدت ،الناتجة
عن الربوط النهائية خالل السنوات التي يتم فيها إنهاء تلك الربوط.
بالنسبة للشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية ،يجنب مخصص ضريبة الدخل وفقا ً لألنظمة الضريبية للبلدان التي تعمل فيها.

الضريبة المؤجلة

يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وذلك للفروقات المؤقتة ،بتاريخ إعداد القوائم المالية ،بين األسس الضريبية
للمو جودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية.
يتم إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة ،فيما عدا:
• عندما تنشأ مطلوبات الضريبة المؤجلة عن اإلثبات األولي للشهرة ،أو لموجودات أو مطلوبات في معاملة ما ال تعتبر عملية تجميع
أعمال وال تؤثر ،بتاريخ المعاملة ،على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة ،و
• ما يتعلق بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة ،والحصص في المشاريع
المشتركة ،وعند إمكانية السيطرة على توقي ت عكس قيد الفروقات المؤقتة ،وأنه من المحتمل أال يتم عكس قيد الفروقات المؤقتة في
المستقبل المنظور.
تحسب موجودات الضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع واإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة المرحلة ،والخسائر
الضريبية غير المستخدمة المرحلة ،وذلك بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه أرباحا ً خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء الفروقات المؤقتة
القابلة لالستقطاع وتلك اإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة ،فيما عدا:
• عندما تنشأ موجودات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالف روقات المؤقتة القابلة لالستقطاع عن االثبات األولى لموجودات أو مطلوبات في
معاملة ال تعتبر عملية تجميع اعمال ،وأنها بتاريخ المعاملة ال تؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الضريبية ،و
• ما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في المشاريع المشتركة،
يتم اثبات موجودات الضريبة المؤجلة وذلك فقط بالقدر الذي يحتمل فيه عكس قيد الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور ،وأنه
سيتوفر ربح خاضع للضريبة ،يمكن مقابله استخدام الفروقات المؤقتة.
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الزكاة والضريبة
الضريبة المؤجلة (تتمة)

تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية وتخفض بالقدر الذي ال يحتمل أن تتوفر فيه أرباحا ً
كافية خاضعة للضريبة تسمح باستخدام كافة موجودات الضريبة المؤجلة أو ج زء منها .يعاد تقويم موجودات الضريبة المؤجلة التي لم يتم
إثباتها بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،ويتم إثباتها بالقدر الذي من المحتمل أن ينتج عنه أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة تسمح باسترداد
موجودات الضريبة المؤجلة.
تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي تتحقق فيها الموجودات أو
تسدد فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية (واألنظمة الضريبية) الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية.

العمالت األجنبية

تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الرياالت السعودية بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت .ويعاد تحويل قيمة
الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية .تدرج
الفروقات الناتجة عن تسوية أو ت رجمة الموجودات والمطلوبات النقدية في الربح أو الخسارة
يتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناتجة عن ترجمة البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتماشى مع إثبات الربح أو الخسارة الناتجة
عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي ،أن فروقات ترجمة البنود التي يتم إثبات ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر
أو الربح أو الخسارة ،يتم إثباتها أيضا في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة ،على التوالي).
تعتبر الشهرة الناتجة عند شراء العمليات الخارجية وكذلك تسويات القيمة العادلة إلى القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عند
االستحواذ كموجودات ومطلوبات خاصة بالعمليات الخارجية ،وتحول بأسعار التحويل الفورية بتاريخ إعداد القوائم المالية.
وعند توحيد القوائم المالية ،تترجم الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعمليات الخارجية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ
إعداد القوائم المالية وتحول قوائم الدخل أو المصاريف الخاصة بها بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت .وألغراض التوحيد ،تدرج
الفروقات الناتجة عن التحويل ،إذا كانت جوهرية ،كبند مستقل ضمن الدخل الشامل اآلخر .وعند استبعاد أية عملية خارجية ،يتم إدراج البند
الذي تم إظهاره ب صورة مستقلة ضمن الدخل الشامل اآلخر بشأن فروقات التحويل المتعلقة بعملية خارجية معينة في الربح أو الخسارة.

ضريبة القيمة المضافة

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

توزيعات األرباح

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

ربح السهم

يتم احتساب ربح السهم وذلك بقسمة ربح السنة المتعلق بالمساهمين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
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المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المطبقة من قبل المجموعة

قامت المجموعة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة ،والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2021لم
تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( :)16الممتلكات واآلالت والمعدات  -المتحصالت قبل االستخدام المقصود
في مايو  ، 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات  -العائدات قبل االستخدام المقصود" ،والذي يحظر
على المنشآت الخصم  -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  -أي عائدات من بيع البنود المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل
إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة .وبدالً من ذلك ،تقوم المنشأة بإثبات المتحصالت من بيع هذه البنود،
والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود ،في الربح أو الخسارة.
يسري التعديل على الفترات المالية التي تبدأ في  1يناير  2022أو بعد ذلك التاريخ ،ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات
واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة .قامت المجموعة
اعتبارا من  1يوليو  .2021ونتيجة للتطبيق المبكر ،قامت المجموعة بإثبات مبلغ قدره  43.7مليون لاير
في وقت مبكر بتطبيق المتطلبات
ً
سعودي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )7والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي ( - )39إحالل سعر الفائدة
المرجعي
تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل خاليًا تقريبًا
من المخاطر.
تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية:
• وسيلة عملية تتطلب اعتب ار التغييرات التعاقدية أو التغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلحالل مباشرة ،كتغييرات في سعر
الفائدة المتغير ،بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السائد في السوق.
• تسمح بالتغييرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك لتغطية المخاطر المخصصة وتوثيق التغطية دون توقف أداة التغطية.
• توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة بسعر
فائدة خالي من المخاطر كتغطية لمكون المخاطر
لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة .تعتزم المجموعة استخدام الوسائل العملية في الفترات المستقبلية عند
سريانها .أفصحت المجموعة عن حاالت عدم التأكد المصاحبة بإحالل سعر الفائدة بين البنوك في اإليضاح .3-35

المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

فيما يلي بيانًا بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة .تعتزم
المجموعة إتباع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ،إذا ينطبق ذلك ،عند سريانها.

المعيار الدولي للتقرير المالي (" :)17عقود التامين"
في مايو  ،2017أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17عقود التأمين ،معيار محاسبة جديد شامل
لعقود التأمين يغطي اإلثبات والقياس والعرض واالفصاح .يحل هذا المعيار عند سريانه محل المعيار الدولي للتقرير المالي ( )4عقود
التأمين ،الذي صدر في عام  .2005يسري المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17على كافة أنواع عقود التأمين (أي التأمين على الحياة وغير
الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين) بصرف النظر عن نوع المنشآت التي تقوم بإصداره ،وبعض الضمانات واألدوات المالية التي يتم
فيها االشتراك بصورة اختيارية.
سوف تطبق استثناءات قليلة على نطاق ضيق .يتمثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17في تقديم نموذج محاسبي لعقود
التأمين على نحو أكثر نفعًا وتوافقًا لشركات التأمين .وعلى عكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)4التي
تستند إلى حد كبير إلى أقدمية السياسات المحاسبية المحلية السابقة ،يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17نموذجًا شامالً لعقود التأمين،
يغطي كافة الجوانب المحاسبية ذات العالقة .يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17في النموذج العام ،الذي يتم استكماله عن
طريق:
• التكييف المحدد للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر (طريقة األتعاب المتغيرة).
• الطريقة المبسطة (طريقة توزيع األقساط) بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة.
يطبق هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2023ويتعين تقديم أرقام المقارنة .ويسمح بالتطبيق المبكر له إذا ما
تم أيضا ً تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )15في أو قبل تاريخ تطبيق المنشأة أوالً للمعيار الدولي
للتقرير المالي ( .)17تقوم المجموعة حاليًا بتقييم هذا األثر.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد (تتمة)
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( :)1تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة
في يناير  ، 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات  76-69من معيار المحاسبة الدولي ( )1لتحديد المتطلبات
الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة .توضح التعديالت:
• ما المقصود بحق تأجيل السداد
• أن حق التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية الفترة المالية
• أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد
• أنه فقط إذا كان أحد المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أدوات حقوق الملكية ،فلن تؤثر شروط االلتزام على
تصنيفه.
تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2023ويتعين تطبيقها بأثر رجعي .تقوم المجموعة حاليًا بتقييم
تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها.
اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  -التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ()3
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،في مايو  ،2020تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (" )3عمليات تجميع األعمال" -
اإلشارة إلى اإلطار الم فاهيمي .تهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية ،الصادر في عام ،1989
باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في مارس  2018دون تغيير متطلباته بشكل كبير.
وأضاف المجلس أيضًا استثنا ًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )3تفاديًا إلصدار أرباح أو خسائر محت َملة
في "اليوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ( )37أو التفسير ( )21الصادر
عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي :الرسوم ،إذا تم تكبدها بشكل مستقل.
قرر المجلس توضيح التوجيهات اإلرشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )3بشأن الموجودات
وفي الوقت ذاتهَّ ،
المحتملة التي لن تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية.
تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022ويتم تطبيقها بأثر مستقبلي.
العقود المتوقع خسارتها  -تكاليف الوفاء بالعقود  -التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37
في مايو  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  37لتحديد التكاليف التي يتعين على المنشأة
خاسرا.
إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو
ً
تطبق التعديالت "طريقة التكلفة المتعلقة مباشرة" .تشتمل التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على كل من التكاليف
اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد .ال ت تعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم
تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.
تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  1يناير  2022أو بعد ذلك التاريخ .سوف تطبق المجموعة هذه التعديالت على
العقود التي لم تفِ بعد بجميع الت زاماتها في بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة.
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( – )1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة – الشركة التابعة المطبقة للمعايير
الدولية ألول مرة
ً
تعديال
كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  2020-2018على المعايير الدولية للتقرير المالي ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
على المعيار الدولي للتقرير المالي " :1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" .يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق
الفقرة د ( 16أ) من المعيار الدولي للتقرير المالي ( ) 1قياس فروقات التحويل التراكمية باستخدام المبالغ المفصح عنها من قبل الشركة
األم ،بنا ًء على تاريخ تحول الشركة األم إلى المعايير الدولية للتقرير المالي .يتم تطبيق هذا التعديل أيضًا على الشركة الزميلة أو المشروع
المشترك الذي يختار تطبيق الفقرة د ( 16أ) من المعيار الدولي للتقرير المالي (.)1
يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر له.
ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي تأثير على المجموعة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي  :9األدوات المالية – األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة  %10لغرض التوقف عن إثبات المطلوبات
المالية
ً
تعديال
كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  2020-2018على المعايير الدولية للتقرير المالي ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
على المعيار الدولي للتقرير المالي  . 9يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد
أو المعدل تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط االلتزام المالي األصلي .تشتمل هذه الرسوم فقط على تلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين
المقترض والجهة المقرضة ،بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجهة المقرضة نيابة عن اآلخر .تطبق المنشأة
هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.
يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر له .سوف تطبق المجموعة هذا
التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.
ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة.
معيار المحاسبة الدولي ( )41الزراعة  -الضرائب في قياسات القيمة العادلة
ً
تعديال
كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  2020-2018على المعايير الدولية للتقرير المالي ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
على المعيار الدولي للتقرير المالي " 41الزراعة" .يلغي التعديل المطلب الوارد في الفقرة  22من معيار المحاسبة الدولي  41الذي يقضي
بأن تستبعد المنشآت التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب عند قياس القيمة العادلة للموجودات ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي .41
تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل على قياسات القيمة العادلة في أو بعد بداية أول فترة مالية سنوية تبدأ في  1يناير 2022أو بعد ذلك التاريخ،
مع السماح بالتطبيق المبكر له.
ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة.
استخدام التقديرات واالفتراضات
-4
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة ،طبقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير الدولية للتقرير
المالي ،استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجود ات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات
المحتملة بتاريخ القوائم المالية الموحدة ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة التي أعدت القوائم المالية الموحدة بشأنها.
يتم تقويم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وذلك بنا ًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل على توقعات لألحداث المستقبلية والتي
يعتقد بأنها معقولة وفقا ً للظروف .تقوم المجموعة بإجراء التقديرات واالفتراضات بشأن المستقبل .وقد تختلف التقديرات المحاسبية الناتجة
عن ذلك عن النتائج الفعلية ذات العالقة.
وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام:
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (بما في ذلك الشهرة)
(أ)
يحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيم ة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد له والتي تمثل القيمة
األعلى للقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع والقيمة الحالية .يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع على أساس البيانات المتوفرة من
معامالت ال بيع الملزمة التي تتم بنفس شروط التعامل لموجودات مشابهه أو على أساس األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا ً التكاليف
العرضية الستبعاد األصل .يتم احتساب ا لقيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة .تتحقق التدفقات النقدية من موازنة
األعمار اإلنتا جية الخاصة بالمشاريع وال تشتمل على عمليات إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة أو االستثمارات المستقبلية الهامة
التي ستعزز من أداء األصل أو الوحدة ال مدرة للنقدية التي يتم مراجعتها .تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة
التدفقات ا لنقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.
االنخفاض في قيمة الذمم المدينة
(ب)
يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة باستخدام طريقة خسائر االئتمان المتوقعة والتي تتضمن تقويم التصنيف االئتماني
للعمالء والمعلومات المتعلقة بأيام التأخر في السداد.
المخصصات
(ج)
تقوم اإلدارة بشكل مستمر بمراقبة المخصصات المثبتة وتقييمها لتغطية االلتزامات التعاقدية والمطالبات المرفوعة ضد المجموعة .يتم
تحديث تقديرات المخصصات ،التي تعتمد على األحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها ،بشكل دوري ويتم توفيرها من قبل اإلدارة .تستند
التقديرات إلى التوقعات ،بما في ذلك توقيت ونطاق االلتزامات واالحتماالت ومستوى التكلفة المستقبلية ،وتتضمن تقيي ًما قانونيًا عند
االقتضاء.
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استخدام التقديرات واالفتراضات (تتمة)

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
(د)
تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات ألغراض حساب االستهالك .يحدد هذا التقدير بعد
األخذ بعين االعتبار العمر المتوقع لألصل أو االستهالك العادي.
تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية سنويا ً وقسط االستهال ك المستقبلي الذي سيتم تعديله عند اعتقاد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف
عن التقديرات السابقة.
خالل السنة ،قامت المجموعة بإعادة تقييم العمر اإلنتاجي لبعض اآلالت  -التي تعتمد على تقنية حرق النفط  -في محفظتها وقررت مواءمة
اعتبارا من  1يناير .2021
العمر اإلنتاجي الحالي لآلالت مع عمرها االقتصادي المعاد تقييمه وفقًا لشروط اتفاقيات شراء المياه والطاقة
ً
نتج عن هذا التغير في التقديرات المحاسبية مبلغ قدره  198.4مليون لاير سعودي تم إثباته كمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة،
يم ثل حصة المجموعة في االستهالك اإلضافي ،وتم إظهاره من خالل الحصة في صافي نتائج الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة
عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية .بلغ العمر اإلنتاجي الحالي لهذه اآلالت  40عا ًما والعمر اإلنتاجي المعدل  20عا ًما.
وسيكون لهذا التغير في التقديرات أثر سنوي قدره  198.4مليون لاير سعودي على الربح أو الخسارة في الفترات المستقبلية حتى انتهاء
اتفاقيات شراء المياه والطاقة.
القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة
(ه)
في حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة من األسواق
المالية النشطة ،تحدد قيمتها العادلة باستخدام طرق تقويم مالئمة تشتمل على طريقة التدفقات النقدية المخصومة .تؤخذ المدخالت لهذه
الطرق من خالل األسواق القابلة للمالحظة ،حيثما كان ذلك ممكنا ،وعندما ال يكون ذلك مجديا ً ،فإن األمر يتطلب إبداء درجة من األحكام
ل تحديد القيمة العادلة .تشتمل األحكام على األخذ باالعتبار المدخالت مثل مخاطر السيولة ،ومخاطر االئتمان والتقلبات .إن تغير االفتراضات
المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية.
تقوم المجم وعة بإبرام أدوات مالية مشتقة مع أطراف أخرى مختلفة وبشكل خاص مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني جيد .تم تقويم
المشتقات باستخدام طرق تقويم مناسبة .وتتكون المدخالت القابلة للمالحظة في السوق بشكل أساسي من مقايضات أسعار العموالت وعقود
الصرف األجنبي اآلجلة وخيا رات الشراء .تشتمل أكثر طرق التقويم المستخ دمة على األسعار اآلجلة والمقايضات التي يتم احتسابها على
أساس القيمة الحالية .تتكون الطرق من مدخالت متعددة تشتمل على الصرف األجنبي الفوري واألجل ومنحنيات أسعار العموالت.
طبقا ً لالتفاقيات المبرمة مع بعض المساهمين ،يوجد لدى المجموعة خيارات بيع مكتتبه بشأن حقوق األقلية في شركات تابعة وبشأن حقوق
ملكية أطراف أخرى في إحدى الشركات الزميلة .يتم تحديد القيمة العادلة لخيارات البيع هذه من خالل تحليل التدفقات النقدية المتوقعة
المخصومة الخاصة بالمنشآت المعنية والقيمة المستردة المحددة بموجب االتفاقيات التعاقدية .يتم إجراء قياس القيمة العادلة بتاريخ إعداد كل
قوائم مالية موحدة.
تصنيف اإليجارات
(و)
يتوقف تصنيف ما إذا كانت الترتيبات تعتبر إيجار أو تشتمل على إيجار ،على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد ،سواء كان الوفاء بالترتيبات
يتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق االستخدام حتى لو لم ينص صراحة على ذلك الحق في الترتيبات .وإذا ما تبين
بأن الترتيبات تشتمل على عقد إيجار ،فإنه يتم إثباتها إما كـ "عقد إيجار تشغيلي" أو "عقد إيجار تمويلي".
فيما يلي بيان باالفتراضات الهامة التي تم استخدامها عند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة لتحديد ما إذا كان الترتيب يشتمل
على عقد إيجار والتي لها تأثير جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة:
• إن اتفاقيات شراء المياه والطاقة ("اتفاقيات شراء الطاقة" أو اتفاقيات شراء المياه" أو "اتفاقيات شراء المياه والطاقة") ليست بين
الق طاع العام والقطاع الخاص وال يوجد على المجموعة أية مسئولية مباشرة تجاه الجمهور .عليه ،تعتقد اإلدارة أنه ال يجب المحاسبة
عن هذه االتفاقيات كـ "ترتيبات امتياز متعلقة بالخدمات".
• إن السعر الذي ستقوم الجهة المشترية بدفعه لقاء اإلنتاج غير محدد تعاقديا لكل وحدة إنتاج ،كما أنه ال يعادل السعر السائد في السوق
لكل وحدة إنتاج وقت توريد اإلنتاج ،وعليه تعتقد اإلدارة أن الترتيب يحتوي على عقد إيجار.
• في حالة تحويل ملكية المحطة في نهاية مدة اتفاقيات شراء الطاقة أو اتفاقيات شراء المياه أو اتفاقيات شراء المياه والطاقة إلى الجهة
الم شترية ،فإنه يتم تصنيف عقد اإليجار كعقد إيجار تمويلي ،وإال تقوم اإلدارة بأخذ العوامل األخرى بعين االعتبار والتي تؤثر على
تصنيف عقد اإليجار كـ "عقد إيجار تمويلي" أو "عقد إيجار تشغيلي".
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الممتلكات واآلالت والمعدات

يتم احتساب االستهالك باستخدام المعدالت التالية:

المباني
البوارج ومعدات األونشور
قطع الغيار الرأسمالية

في  1يناير 2021

إضافات
استبعادات /مشطوبات
إثبات عقد إيجار تمويلي (إيضاح )5.1
ترجمة عمالت أجنبية
في  31ديسمبر 2021

 %2إلى %7
%40-5
 %3.3إلى %12.5

المصانع واآلالت والمعدات
األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية
السيارات

 %2.5إلى %25
 %10إلى %33.3
 %20إلى %25

977,969
()32,866
945,103

في  1يناير 2021
استهالك محمل للسنة (إيضاح )3-5
متعلق باإلستبعادات /المشطوبات
ترجمة عمالت أجنبية
في  31ديسمبر 2021
القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2021

المصانع واآلالت
األراضي والمباني والمعدات

15,329,959
53,673
()19,782
15,363,850

487,362
31,150
()10,942
507,570
437,533

األثاث والتركيبات قطع الغيار
والمعدات المكتبية الرأسمالية

118,044
1,183
()5,337
()1,596
112,294

5,121,961
547,937
()12,035
5,657,863
9,705,987

السيارات

59,293
1,357
60,650

104,925
7,266
()5,337
()939
105,915
6,379

األعمال الرأسمالية
تحت التنفيذ

38,856
1,860
40,716

26,510
3,061
29,571
31,079

اإلجمالي

1,983,100
2,230,377
()2,582,422
1,631,055
34,123
2,898
37,021
3,695

التكلفة:
18,507,221
2,288,450
()57,985
()2,582,422
()1,596
18,153,668
1,631,055

االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة

5,774,881
592,312
()28,314
()939
6,337,940
11,815,728

30

598,640
29,495
()140,773
487,362
490,607

49,965
()140,790
977,969

1,068,794

5,168,261
497,842
129,985
()674,127
5,121,961
10,207,998

144,575
()685,745
15,329,959

15,871,129

255,443
()255,443
-

()255,443
-

255,443

92,208
12,997
()267
()13
104,925
13,119

5,174
()889
()144
118,044

113,903

23,164
3,346
26,510
32,783

24,075
59,293

35,218

33,152
3,808
()2,780
()57
34,123
4,733

2,982
()2,931
()281
38,856

39,086

السيارات

1,983,100

1,213,428
1,983,100

769,672

6,170,868
547,488
129,985
()1,073,390
()70
5,774,881
12,732,340

1,440,199
()1,085,798
()425
18,507,221

18,153,245

األعمال الرأسمالية
اإلجمالي
تحت التنفيذ

االستهالك المحمل للسنة المنتهية في  31ديسمبر
االستهالك المحمل بشأن أصل حق االستخدام
االستهالك المحمل للسنة المنتهية في  31ديسمبر (انظر إيضاح  25و )26

31

592,312
15,763
608,075

547,488
9,426
556,914

* يشمل هذا البند شطب بعض الموجودات المستهلكة بالكامل بتكلفة إجمالية واستهالك متراكم يصل إلى  1،070.3مليون لاير سعودي.
 1-5كما في  31ديسمبر  ، 2021تتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ مصنع تحت اإلنشاء يتعلق بشركة أكوا باور سيرداريا ( 31ديسمبر  :2020شركة رابغ الثالثة ("رابغ الثالثة")) .تم تحويل األعمال
اعتبارا من  31ديسمبر .2021
الرأسمالية تحت التنفيذ المتعلقة برابغ الثالثة وقدرها  2.582.4مليون لاير سعودي إلى مديني عقود اإليجار التمويلي عند بدء العمليات التجارية
ً
 2-5بلغت تكاليف التمويل المرسملة خالل السنة  140.5مليون لاير سعودي ( 55.2 :2020مليون لاير سعودي) ،والتي تمثل االقتراض الذي تم تكبده خالل مرحلة إنشاء الموجودات المؤهلة.
 3-5فيما يلي بيان االستهالك الظاهر في حساب الربح أو الخسارة:
2020
2021

االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة
في  1يناير 2020
استهالك محمل للسنة (إيضاح )3-5
خسارة انخفاض في القيمة (إيضاح )1-28
متعلق باإلستبعادات /المشطوبات*
ترجمة عمالت أجنبية
في  31ديسمبر 2020
القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2020

إضافات
استبعادات /مشطوبات*
ترجمة عمالت أجنبية
في  31ديسمبر 2020

في  1يناير 2020

التكلفة:
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الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)

المصانع واآلالت البوارج والمعدات األثاث والتركيبات قطع الغيار
والمعدات المكتبية الرأسمالية
الرأسمالية
األراضي والمباني والمعدات

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
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(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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الموجودات غير الملموسة

شهرة
موجودات غير ملموسة أخرى

إيضاح

كما في
 31ديسمبر
2021

كما في
31ديسمبر
2020

1-6
2-6

1,937,287
60,143

1,997,311
61,367

1,997,430

2,058,678

 1-6تشمل الموجودات غير الملموسة الشهرة ،التي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لقاء حقوق األقلية عن القيمة
العادلة للموجودات القابلة للتمييز المستحوذ عليها والمطلوبات المتعهد بها من قبل المجموعة عند االستحواذ والتي نتجت عن عمليات
االستحواذ التالية:
إيضاح
6,1.1
2-1-6

شركة أعمال المياه والطاقة العربية
شركة أكواباور بركاء للخدمات 2 & 1

كما في
كما في
 31ديسمبر  31 2021ديسمبر 2020
1,937,287
1,937,287

1,937,287
60,024
1,997,311

يتم إجراء اختبار للشهرة سنويا ً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وعندما تشير الظروف إلى إمكانية حدوث انخفاض في قيمتها
الدفترية.
 1-1-6نتجت هذه الشهرة عن االستحواذ على كامل الحصص في رأسمال شركة أعمال المياه والطاقة العربية .تم توزيع هذه الشهرة
على القطاعات التشغيلية للمجموعة ،على النحو التالي ،لغرض اختبار االنخفاض في القيمة:
كما في
كما في
 31ديسمبر  31 2021ديسمبر 2020
774,915
1,162,372
1,937,287

التحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح العكسي
مصادر الطاقة المتجددة

774,915
1,162,372
1,937,287

تراقب اإلدارة الشهرة على مستوى القطاع التشغيلي ،أي في مجموعة الوحدات المدرة للنقدية ضمن القطاع التشغيلي .يتم تقييم أداء األصل
الفردي بناء على إجمالي العوائد (أي العوائد المرتبطة باالستثمار والتطوير والتشغيل والتحسين) والتي تتوزع عادة عبر الوحدات المدرة
للنقدية داخل القطاع التشغيلي .بناء على ذلك ،تعتقد اإلدارة أنه من األنسب مراعاة إجمالي التدفقات النقدية ذات الصلة بالقطاعات التشغيلية
(أي مجموعة الوحدات المدرة للنقدية) لغرض اختبار انخفاض القيمة.
بتاريخ إعداد القوائم المالية ،تبين لإلدارة أن القيمة القابلة لالسترداد للشهرة أعلى من القيمة الدفترية للشهرة .تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد
على أساس طرق احتساب القيمة الحالية .تستخدم عمليات االحتساب هذه توقعات التدفقات النقدية المبنية على النماذج المالية المعتمدة من
قبل اإلدارة .تقدر التدفقات النقدية على مدى فترة متوقعة قدرها عمر المشاريع ذات الصلة والتي تتراوح من  15إلى  35عا ًما ويتم خصمها
باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة وقدره  . )%7.50 :2020( %7.50يمثل معدل الخصم المستخدم تقديرات السوق الحالية للمخاطر
المتعلقة بالوحدة المدرة للنقدية ،مع األخ ذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود والمخاطر الفردية الخاصة بالموجودات المعنية التي لم يتم
إدراجها ضمن تقديرات التدفقات النقدية .يتأثر احتساب القيمة الحالية بمعدل الخصم ومعدل العائد الداخلي المحقق على المشاريع .ومع ذلك،
لن يؤدي أي تغيير محتمل بشكل معقول في معدل الخصم ومعدل العائد الداخلي إلى زيادة القيمة الدفترية للشهرة عن القيمة القابلة لالسترداد
نظرا لتوفر هامش ارتفاع كبير.
ً
 2-1-6خالل السنوات السابقة ،استحوذت شركة أكواباور جلوبال هولدينغز ليمتد (إحدى الشركات التابعة للمجموعة) بصورة غير
مباشرة على  %50من الحصص في رأسمال شركة أكوا باور بركة و  %86.19من الحصص في رأسمال كل من شركة أكواباور
بركاء سيرفسيز ( ،)1وشركة أكواباور بركة سيرفسيز ( .)2وطبقا ً لشروط اتفاقية تمويل االستحواذ ،تبلغ حصة المجموعة الفعلية
 %41.91في شركة أكوا بركاء و %72.25مملوكة بصورة غير مب اشرة في شركتي الخدمات الفنية ،ويشار إليهما بشكل جماعي
بـ " شركات الخدمات" .وقد نتج عن هذا االستحواذ إثبات شهرة قدرها  183.0مليون لاير سعودي.
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بالنظر في عدم التأكد من تجديد بعض اتفاقيات شراء المياه والطاقة ،قامت المجموعة بإجراء اختبار االنخفاض في القيمة بشأن بعض
وحداتها المدرة للنقدية ،بما في ذلك شركة أكواباور بركاء سيرفسيز ( )1وشركة أكواباور بركاء سيرفسيز ("( )2المنشآت") .تعتبر المنشآت
وحدة واحدة مدرة للنقدية وذلك لغرض اختبار االنخفاض في القيمة وتحديد القيمة الحالية .استخدمت المجموعة التدفقات النقدية المخصومة
الحتساب القيمة القابلة لالسترداد ال تي توزع عليها الشهرة وتبين لها أن القيمة القابلة لالسترداد أقل من القيمة الدفترية ،وعليه تم إثبات
خسارة انخفاض في القيمة قدرها  60.0مليون لاير سعودي ( 7.5 :2020مليون لاير سعودي) في هذه القوائم المالية الموحدة.
2-6

تشتمل الموجودات غير الملموسة األخرى على:

• برامج الحاسب اآللي التي يتم إطفاءها بمعدل  %33.33 - %25سنويًا و
• تطفأ الموجودات غير الملموسة األخرى على مدى فترة العقد.

التكلفة:
في  1يناير
إضافات
في  31ديسمبر

اإلطفاء المتراكم

في  1يناير
اإلطفاء المحمل للسنة (انظر إيضاح )26
في  31ديسمبر
القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر
-7

2021

2020

107,172
11,627
118,799

89,738
17,434
107,172

45,805
12,851
58,656
60,143

35,344
10,461
45,805
61,367

الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية

يتطلب تصنيف الترتيب المشترك من المجموعة استخدام األحكام لتحديد ما إذا كانت المنشأة المعنية مشروعا َ مشتركا ً أو عملية مشتركة.
ويتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي ( )11إجراء تحليل "للحقائق والظروف األخرى" عند تحديد تصنيف المنشآت الخاضعة للسيطرة
بصورة مشتركة .ولتصنيف منشأة ما كعميلة مشتركة ،فإن شروط الترتيبات بما في ذلك الحقائق والظروف األخرى يجب أن تنشأ عن
حقوق المجموعة في الموجودات وااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات الخاصة بالترتيب المشترك .وبالنسبة للمشروع المشترك ،فإن للمجموعة
الحق في صافي موجودات الترتيب .ومع مراعاة الشروط التعاقدية للترتيبات المشتركة بما في ذلك الحقائق والظروف األخرى ،فإن كافة
الترتيبات المشتركة الخاصة بالمجموعة مؤهلة لتكون مشاريع مشتركة ،وبالتالي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية.
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نسبة الملكية
الفعلية
بلد التأسيس

الرصيد
االفتتاحي

الرصيد الختامي

الحصة في
الدخل الشامل اآلخر

توزيعات األرباح
المستلمة
46,492
()101,426
145,956
16,896
16,898
13,512
()66,537
8,028
7,606
()18,122
()7,253
5,110
()30,006
()3,303
90,949
()4,122
9,394
()133
367
2,080
()300
57,939
()122

()20,547
()49,949
()16,721
()16,721
()7,231
()28,836
()5,259
()43,807
()2,332
-

-

72,854
161,447
65,112
4,608
22,045
-

53,591
46,506
35,761
37,755
68,552
90,347
11,140
36,614
35,245
36,486
143,677
11,379
40,298
24,481
()112
-

46,762
()332
1,547
()12,479
229
()24
-

اإلضافات/
الحصة في صافي
(االستبعادات)
/التعديالت األخرى الدخل (الخسارة)

()54,607
440,105
البحرين /اإلمارات
المملكة العربية السعودية 461,866
المملكة العربية السعودية 1,123,991
28,119
البحرين
28,123
البحرين
المملكة العربية السعودية )5,264( 482,258
المملكة العربية السعودية 637,284
المملكة العربية السعودية 342,283
57,487
عُمان
27,027
اإلمارات العربية المتحدة 484,035
21,187
اإلمارات العربية المتحدة 378,964
()4,818
74,587
فيتنام
()47,357
اإلمارات العربية المتحدة 513,381
10,365
عُمان
اإلمارات العربية المتحدة (468,109 )305,616
64,272
()21,869
عُمان
144,070
اإلمارات العربية المتحدة ()61,595
المملكة العربية السعودية (- )13,122
60
المغرب
515
عُمان
270,983
جنوب أفريقيا
2,756,737
المملكة العربية السعودية
461,419
المملكة العربية السعودية
()154,386
()18,049( )473,868
()70,016
()3,147
()38,739
()43,748
()2,983
4,078,154 3,879,889

225,606

()191,403

997,786

()34,770
()330,802
()3,357
()49,757
()21,474
()3,007
()443,167
8,990,032

485,581
386,399
1,255,759
28,294
28,300
521,030
610,463
440,658
70,974
529,554
428,143
74,879
428,697
7,062
397,119
49,660
132,167
11,226
427
263
270,683
2,814,564
461,297
9,433,199

الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية (تتمة)
-7
المساهمة من الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية
1-7
يوضح الجدول أدناه مساهمة كل شركة من الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الم لكية في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر وبند "توزيعات األرباح
المستلمة من الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية" في قائمة التدفقات النقدية.

 31ديسمبر 2021
شركة اس جي إيه مرافق القابضة
شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء المحدودة (إيضاح  1-1-7و)2-1-7
الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء المحدودة (إيضاح )3-1-7
شركة سويز نوماك للتشغيل والصيانة
شركة الجبيل للعمليات القابضة
شركة القرية االستثمارية
شركة رابغ للكهرباء (إيضاح )2-1-7
شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
شركة ظفار للتوليد
ماب انالند هولدينج ليمتد
شركة ماب كوستال هولدينج ليمتد
شركة فين هاو  6باور المساهمة
شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة
شركة ظفار للتشغيل والصيانة المحدودة
الحسيان للطاقة – المرحلة األولى
شركة ظفار لتحلية المياة
شركة الطويلة رو لتحلية المياه ذ.م.م
شركة اتحاد المياه القابضة
شركة الطاقة المتجددة (التشغيل والصيانة) للمغرب
الشركة الوطنية األولي فيوليا لخدمات المياه
أكواباور سوالر ريزيرف ردستون سوالر ثيرمال باور بالنت ليمتد
شركة جازان للتغويز المتكامل وإنتاج الطاقة
شركة أمواج الدولية المحدودة
%33.33
%53.34
%50.00
%40.00
%40.00
%44.98
%40.00
%50.00
%27.00
%47.26
%47.26
%60.00
%51.00
%35.00
%26.95
%50.10
%40.00
%40.00
%49.00
%35.00
%49.00
%21.25
%50.10

%60.00
شركة هايا للطاقة وتحلية المياه
%24.90
شركة نور للطاقة
%40.00
محطة نقاء لتحلية المياه
%50.00
شركة شمس الظهيرة للتوليد
%24.00
شركة شعاع للطاقة  3ش.م.ع.
%35.00
شركة سدير األولى القابضة
أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت إيه إس (إيضاح %70.00 )5-1-7

البحرين
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
عُمان
اإلمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية
تركيا
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الحسيان للطاقة – المرحلة األولى
شركة هايا للطاقة وتحلية المياه
شركة نور للطاقة
شركة ظفار لتحلية المياة
شركة الطويلة رو لتحلية المياه ذ.م.م
محطة نقاء لتحلية المياه
شركة شمس الظهيرة للتوليد
شركة شعاع للطاقة  3ش.م.ع.
شركة اتحاد المياه القابضة
أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت إيه إس
(إيضاح )5-1-7

 31ديسمبر 2020
شركة اس جي إيه مرافق القابضة
شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء المحدودة
الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء المحدودة (إيضاح )3-1-7
شركة سويز نوماك للتشغيل والصيانة
شركة الجبيل للعمليات القابضة
شركة بيوغاز األردنية
شركة القرية االستثمارية (إيضاح )4-1-7
شركة رابغ للكهرباء
شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
شركة ظفار للتوليد
ماب انالند هولدينج ليمتد
شركة ماب كوستال هولدينج ليمتد
شركة فين هاو  6باور المساهمة
شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة
شركة ظفار للتشغيل والصيانة المحدودة

-7
1-7

%70.00

%26.95
%60.00
%24.90
%50.10
%40.00
%40.00
%50.00
%24.00
%40.00

%33.33
%53.34
%50.00
%40.00
%40.00
%50.00
%44.98
%40.00
%50.00
%27.00
%47.26
%47.26
%60.00
%51.00
%35.00

نسبة الملكية
الفعلية

تركيا
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اإلمارات العربية المتحدة
البحرين
اإلمارات العربية المتحدة
عُمان
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
عُمان
اإلمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية

البحرين /اإلمارات
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
البحرين
البحرين
األردن
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
عُمان
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
فيتنام
اإلمارات العربية المتحدة
عُمان

بلد التأسيس

4,776,885

-

()152,106
()75,147
()265,057
()9,072
()12,000
()3,600
-

479,219
476,148
1,135,620
26,667
26,671
2,498
420,017
597,578
462,956
74,163
497,770
421,320
68,890
604,350
-

الرصيد االفتتاحي

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

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

229,504

-

61,612
45,708
()8,152
()1,597
()13,122

()42,059
698
()2,072
93,554
3,035
2,239
1,191
40,663
40,663
268
6,875

231,107

-

()10,159
()55
()11
-

44,402
40,233
51,066
12,098
12,098
()426
19,007
126,908
()8,442
4,287
()2,308
()30,809
5,429
()35,701
3,490

اإلضافات/
الحصة في صافي
(االستبعادات)
/التعديالت األخرى الدخل (الخسارة)

()166,241

-

-

()14,302
()51,891
()10,646
()10,646
()17,038
()51,200
()10,518
-

توزيعات األرباح
المستلمة

()1,191,366

-

()305,616
()154,386
()473,868
()21,869
()61,595
()70,016
()38,739
()43,748
()13,122

440,105
461,866
1,123,991
28,119
28,123
482,258
637,284
342,283
57,487
484,035
378,964
74,587
513,381
10,365
5,062,848

()1,182,959
3,879,889

()204,963
()79,239
()254,464
()12,797
()49,595
()66,416
()30,587
()42,140
-

()41,457
()40,911
()10,804
()33,282
()39,037
()114,470
()11,636
()52,090
()52,210
()55,268
-

الحصة في
الدخل الشامل اآلخر

الرصيد الختامي

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

-7
1-7

الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية (تتمة)
المساه مة من الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية (تتمة)

 1-1-7بتاريخ  7سبتمبر  ، 2021أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء مع طرف ثالث بشأن بيع الموجودات التالية ("الموجودات"):
• حصتها من شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء المحدودة ،و
• حصتها البالغة  %32في عقد التشغيل والصيانة المتعلق بشركة الشقيق .يتم تقديم خدمات التشغيل والصيانة حاليًا من قبل الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة ،وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل
للمجموعة.

سيتم تصنيف حصة المجموعة في شركة الشقيق وعمليات التشغيل والصيانة على أنها معدة للبيع عند الوفاء بنجاح ببعض الشروط ا لسابقة في اتفاقية البيع والشراء ،والتي ستجعل هذه الموجودات متاحة للبيع
الفوري وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي " - 5الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع والعمليات المتوقفة ".

وفقًا للعوض المتفق علي ه في اتفاقية البيع والشراء ،تشير تقديرات اإلدارة إلى أن القيمة الدفترية للموجودات تتجاوز القيمة القابلة لالسترداد بمبلغ  93.0مليون لاير سعودي .وعليه ،تم تسجيل خسارة انخفاض في
القيمة قدرها  93.0مليون لاير سعودي ضمن الحصة في صافي النتائج من شركة الشقيق.

اعتبارا من  1يناير  .2021نتج عن هذا التغير في التقدير المحاسبي حصة
 2-1-7خالل السنة ،قامت المجموعة بإعادة تقييم العمر اإلنتاجي لشركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء وشركة رابغ للكهرباء
ً
المجموعة من االستهالك اإلضافي بمبلغ  198.4مليون لاير سعودي ،و الذي ينعكس من خالل الحصة في صافي نتائج الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية (إيضاح ( 4ج)).

 3-1-7تتضمن الحصة في صافي نتائج الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء لعام  2021عكس انخفاض في قيمة حصة المجموعة بمبلغ  30.0مليون لاير سعودي ( :2020مخصص االنخفاض في القيمة
قدره  30.0مليون لاير سعودي) نتيجة تعديل االفتراضات بما في ذلك القيمة المتبقية لل موجودات الثابتة .إن احتساب القيمة الحالية أكثر حساسية لالفتراضات الخاصة بالمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال .تؤدي
الزيادة في تكلفة المتوسط المرجح لرأس المال بنسبة  %1إلى خسارة انخفاض في القيمة إضافية قدرها  74.1مليون لاير سعودي.

 4-1-7في  31مايو  ،2020قام ت المجموعة بإبرام اتفاقية بيع وشراء مع شركة سامسونج سي آند تي بشأن شراء  %9.98من رأسمال شركة سامسونج في شركة القرية االستثمارية ،من خالل شركة تابعة
مملوكة بالكامل لها ("شركة مشروع القرية") مقابل  93.7مليون لاير سعودي ،وإثبات مكاسب قدرها  16.7مليون لاير سعودي .بعد االستحواذ على األسهم المذكورة ،تمتلك المجموعة  %44.98من حصص
شركة القرية االستثمارية وتمتلك فعليًا  %22.49من شركة هجر إلنتاج الكه رباء .سيستمر مساهمو شركة القرية االستثمارية في تقاسم السيطرة واستمرت المجموعة في المحاسبة عن استثماراتها في شركة القرية
االستثمارية باستخدام طريقة حقوق الملكية (إيضاح .)3-18

 5-1-7بتاريخ  16ديسمبر  ، 2018استحوذ بعض المساهمين في الشركة (ويشار إليهم فيما بعد بـ "الجهة المستحوذة") على حصة فعلية قدرها  %30في شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة ،وهي شركة أكوا
جوس الكتريك إيسلتمي في أي يونيتم ساناي في أي تيكارت أيه .أس"( .أكوا جوس"") بالقيمة العادلة .وكجزء من الصفقة ،أبرمت الجهة المستحوذة اتفاقية مشروع مشترك ،وبموجبها يجب اتخاذ القرارات المتعلقة
باألنشطة المعنية التي تؤثر في الغالب بشكل جوهري على عائدات أكوا جوس بشكل مشترك من قبل المجموعة والجهة المستحوذة .وبالتالي ،فقدت المجموعة السيطرة على أكوا جوس وتم تقييم الملكية المتبقية
وقدرها  %70في أكوا جوس بقيمة قدرها ال شيء من قبل المجموعة والمحاسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  - 11الترتيبات المشتركة .تم تحديد القيمة الدفترية
الستثمارات المجموعة في أكوا جوس بحد أقصى صفر ولم يتم تسجيل أي خسائر أخرى ،حيث ال يوجد لدى المجموعة التزامات قانونية أو متوقعة ولم تقم بدفع مبالغ نيابة عن أكوا جوس.
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المعلومات المالية حول الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية

 31ديسمبر 2021
شركة اس جي إيه مرافق القابضة (اس جي
70 1,210,623
إيه مرافق)*
9,054
875,039
شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء *
الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء
2,026 1,682,899
المحدودة *
804 1,219,818
شركة القرية االستثمارية *
183,130 7,343,902
شركة رابغ للكهرباء
61,174 5,226,858
شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
43,683 1,876,900
شركة ظفار للتوليد
435,467 9,188,444
الحسيان للطاقة – المرحلة األولى
139,528 3,434,298
ماب انالند هولدينج ليمتد
14,720 3,536,452
شركة ماب كوستال هولدينج ليمتد
1,354 3,614,853
شركة هايا للطاقة وتحلية المياه
835,206 11,944,053
شركة نور للطاقة
شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة
127,642 2,361,890
المحدودة
أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي
174,925 1,025,269
في تيكاريت إيه إس (إيضاح )5-1-7
شركة جازان للتغويز المتكامل وإنتاج الطاقة 160,162 26,697,392
753
612,429
شركة ظفار لتحلية المياة
68,082 1,572,522
شركة شمس الظهيرة للتوليد
13,107
182,054
شركة فين هاو  6باور المساهمة
45,594 2,363,859
شركة الطويلة رو لتحلية المياه ذ.م.م

الموجودات غير نقدية وشبه
نقدية
المتداولة

()286,409
()152,717
()99,292
()84,998
()112,303
()105,603
-

()16,310

182,751
767,005
20,403
33,740
33,239
8,896

()239,362

()299
()938
()325,470
()254,025
()177,157
()755,127
()931,231
()996,621
()111,690
()282,026

()13,911
()90,028
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()605,215
()337,666

197,196 %33.33
132,502 %53.34

197,091
338,261

437,459

428,697 205,593

1,255,759 413,264
(521,030 )27,685
(610,463 )18,787
(440,658 )77,453
(70,974 )41,816
397,119 218,772
(529,554 )22,478
(428,143 )25,583
()34,770( )45,000
()330,802( )54,681

- 561,921
)561,921( %70.00
2,814,564
2,742,674
71,890 %21.25
49,660
64,272
)14,612( %50.10
()49,757( )13,750
)36,007( %50.00
74,879
11,737
63,142 %60.00
(132,167 )12,000
144,070
97 %40.00

223,104 %51.00

-

القيمة الدفترية

485,581 91,294
(386,399 )84,364

الحصة طويلة
نسبة
إجمالي حقوق األجل األخرى
الملكية
تسويات
الملكية المتعلقة في الشركات
الفعلية
المستثمر فيها** أخرى***
للمجموعة بالمجموعة

842,495 %50.00
1,684,990
548,715 %44.98
1,219,909
629,250 %40.00
1,573,126
518,111 %50.00
1,036,221
112,790 %27.00
417,739
(310,877 )132,530( %26.95 )491,762
573,953 )21,921( %47.26
()46,384
(506,652 )52,926( %47.26 )111,988
10,230 %60.00
17,050
(62,252 )338,373( %24.99 )1,354,034

591,647
248,411

()802,744
()27
(338,305 )2,742,673
()29,166
()169,850
()72,014
()195,479
105,236
242
()167,132

()156,277( )2,594,795

()854,286( )4,607,231
()365,652( )3,539,970
()223,713( )1,246,974
()1,517,666( )8,354,143
()1,320,208( )2,004,781
()1,431,247( )2,070,610
()84,690( )3,451,117
()1,849,918( )12,198,250

()194,257

()1,736,184( )139,419( )310,059
()24,174,517( )369,064
()424,116
()54,723( )14,062
()1,363,457( )141,670( )45,752
()104,645
()527( )17,992
()2,234,895
()16,080
-

)88,128( 1,026,489

364
225
119,490
60,553
244,292
596,261
748,313
940,921
48,340
196,901

80
2,579

الموجودات
المتداولة
األخرى

القروض
والتسهيالت
قصيرة األجل

المطلوبات
المتداولة
األخرى

قروض
وتسهيالت طويلة المطلوبات غير إجمالي حقوق
المتداولة األخرى الملكية
األجل

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

يبين الجــدول أدنــاه المعلومات المالية الملخصة للشركات الهامة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية:
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الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية (تتمة)

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

-7
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شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية (تتمة)

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

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

نقدية
الموجودات
غير المتداولة نقدية

قروض
وتسهيالت
طويلة األجل

المطلوبات غير
المتداولة
األخرى

إجمالي
الملكية

تسويات
أخرى***

الحصة طويلة
األجل األخرى
نسبة الملكية إجمالي حقوق في الشركات
الملكية المتعلقة المستثمر
حقوق الفعلية
فيها**
بالمجموعة
للمجموعة

القيمة الدفترية

%50.00
1,462,195
%44.98
1,113,834
()49,360
(%40.00 1,370,095 )1,027,870( )4,897,241( )354,565
%27.00
(368,111 )262,783( )1,358,288( )288,629
%50.00
(864,159 )460,115( )3,741,257( )294,365
(%26.95 )1,362,627( )1,779,711( )7,191,209( )209,198
%47.26
()75,512( )1,370,607( )2,116,138( )1,175,064
(%47.26 )143,268( )1,487,695( )2,175,286( )1,129,958
(%60.00 )182,310( )182,727( )2,797,620( )120,130
(%24.99 )1,998,753( )1,998,310( )7,410,161( )359,902
%51.00
(478,596 )206,863( )2,805,405( )216,985

المطلوبات
القروض
والتسهيالت المتداولة
قصيرة األجل األخرى

()16,309

91,398
34,773
731,098
501,003
548,038
99,390
432,080
()367,228
()35,687
()67,708
()109,386
()499,488
244,084
%70.00
%50.10
%50.00
%60.00
%40.00

()19,637
()12,980

251,698
338,260
61,612
552,773
479,625
62,252
()21,869
()28,136
60,819
()49,595

()755,110( )713,870
()43,651
()51,861
()56,272( )109,708
101,365
()123,987( )267,548

(274,222 )769,602
(65,192 )337,666( )278,483

97,009
88,833
392,893
()18,745
89,246
()41,903
()89,797
()33,051
()32,953
()45,000
()36,632
269,297
13,500
-

%33.33
%53.34

440,105
461,866
1,123,991
482,258
637,284
57,487
342,283
()305,616
484,035
378,964
()154,386
()473,868
513,381
()10,603
268
()12,000

()2,091,202( )143,772
()437,889
()44,086( )142,449
()1,188,677( )77,245( )20,098
()113,957
()339( )13,742
()1,582,833( )11,561
-

220
50,152
()259,692
104,337
()68,196
357,285
()130,580
61,412
256,496
()110,084
963,997
)105,452( 1,106,460
13,729
75,584
()78,150
926,847

10
3,428

الموجودات
وشبه المتداولة
األخرى

 31ديسمبر 2020
شركة اس جي إيه مرافق القابضة (اس جي إيه
8,423 1,055,028
مرافق)*
11,995
695,207
شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء *
الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء
1,610 1,460,365
المحدودة *
169 1,112,873
شركة القرية االستثمارية *
236,378 7,568,748
شركة رابغ للكهرباء
45,731 1,942,991
شركة ظفار للتوليد
22,296 5,406,768
شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
242,445 7,318,550
الحسيان للطاقة – المرحلة األولى
136,973 3,595,411
ماب انالند هولدينج ليمتد
19,181 3,629,482
شركة ماب كوستال هولدينج ليمتد
9,969 2,894,469
شركة هايا للطاقة وتحلية المياه
375,851 7,318,185
شركة نور للطاقة
شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة 382,241 2,476,911
أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في
169,598 1,795,784
تيكاريت إيه إس (إيضاح )5-1-7
6,634
604,635
شركة ظفار لتحلية المياة
65,605 1,272,202
شركة شمس الظهيرة للتوليد
15,603
186,748
شركة فين هاو  6باور المساهمة
26,534 1,676,040
شركة الطويلة رو لتحلية المياه ذ.م.م
228,352
21,365
1,649
27,052
35,381

()21,869
()38,739
74,587
()61,595

* تم تضمين المعلومات المالية لشركات المشاريع المملوكة لهذه الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية في اإليضاح .1-37
** تمثل حصة أخرى طويلة األجل في الشركات المستثمر فيها قروض  /سلف المساهمين (كاستثمار) المقدمة إلى الشركة المستثمر فيها من قبل المجموعة.
*** تشمل التسويات األخرى تسويات توحيد المراحل النهائية  /األولية ،وتخصيص سعر الشراء وتسويات التوحيد األخرى على مستوى المجموعة.
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المعلومات المالية حول الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية (تتمة)

870,927
412,641
602,809
947,216
825,221
947,964
173,408
399,823

شركة اس جي إيه مرافق القابضة
شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء
الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء المحدودة
شركة القرية االستثمارية
شركة رابغ للكهرباء
شركة ظفار للتوليد
شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
الحسيان للطاقة – المرحلة األولى
ماب انالند هولدينج ليمتد ("ماب انالند")
شركة ماب كوستال هولدينج ليمتد ("ماب كوستال")
شركة هايا للطاقة وتحلية المياه
شركة نور للطاقة
أكوا باور الطاقة المتجددة القابضة (إيضاح )2-2-7
أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت إيه إس
1,158,003
(إيضاح )5-1-7
618,644
شركة جازان للتغويز المتكامل وإنتاج الطاقة
57,779
شركة ظفار لتحلية المياة
40,166
شركة شمس الظهيرة للتوليد
23,826
شركة فين هاو  6باور المساهمة
شركة الطويلة رو لتحلية المياه ذ.م.م

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

اإليرادات

-

212,593
141,535
255,356
38,010
6,745

39

()87,249
()1,905
()12,006
()21,432
()52
()1,676

()219,150
()39,683
()181,031
()16
()89,580
()93,814
()13,532
()112,388

الحصة في صافي
نتائج شركات
مستثمر فيها تتم
المحاسبة عنها
وف ًقا لطريقة
استهالك
حقوق الملكية

()975,171
()158,388
()25,401
()22,195
()11,508
-

()13,324
()8,467
()32
()340,016
()71,085
()223,255
()181,981
()141,778
()149,007
()20,000
()221,032

األعباء المالية

معلومات حول قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات الهامة التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية:
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الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية (تتمة)

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

15,522
284
-

2
42
539
2,137
197
86
4
32,111

-

إيرادات التمويل

()626,379
272,705
()8,227
()24,958
8,516
23,485

174,075
135,546
251,138
19,595
112,320
27,888
()8,939
337,810
()53,346
()37,122
77,936
()240
()26,509

صافي الربح أو
الخسارة *

22,712
9,216
100,745

160,788
144,131
78,621
83,941
170,882
42,112
180,737
532,138
79,026
74,106
121,423
646,045
152,917

الدخل الشامل
اآلخر *

()626,379
272,705
14,485
()15,742
8,516
124,230

334,863
279,677
329,759
103,536
283,202
70,000
171,798
869,948
25,680
36,984
199,359
645,805
126,408

إجمالي الدخــــل
الشامل *

-7
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شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية (تتمة)

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

صافي الربح أو
الخسارة *
إيرادات تمويل
()11,436
66
107
150
2,468
412
3
65
1
43,700

األعباء المالية
()24,621
()34,175
()93
()358,886
()68,740
()233,250
()15,287
()107,746
()113,687
()203,345

استهالك
()222,066
()39,503
()141,709
()2
()89,408
()95,341
()95,151

الحصة في نتائج
الشركات
المستثمر فيها التي
يتم المحاسبة عنها
وفقاً لطريقة
حقوق الملكية
202,620
108,498
195,059
13,079
()25,609

اإليرادات
930,489
401,981
566,518
34,816
837,146
929,900
365,138

الدخل الشامل
اآلخر *
156,796
77,229
188,721
10,789
310,791
20,331
3,705
()37,695
8,370
()51,939
()219
()37,949

()54,385
4,756
-

إجمالي الدخــــل
الشامل *
36,000
()120,796
9,035
()68,194
175,462
()13,259
()65,196
()75,985
214,903
()95,888
()22,766
()43,097
()225,237
()228,942
()798,225
()760,530
()101,843
()110,213
()162,405
()110,466
()132,065
()132,065
()1,018,482( )1,018,263
()143,649
()105,700

()878,610
()13,522
-

معلومات حول قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للمشاريع المشتركة والشركات الزميلة الهامة (تتمة):

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
شركة اس جي إيه مرافق القابضة
شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء
الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء المحدودة
شركة القرية االستثمارية
شركة رابغ للكهرباء
شركة ظفار للتوليد
شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
الحسيان للطاقة – المرحلة األولى
ماب انالند هولدينج ليمتد ("ماب انالند")
شركة ماب كوستال هولدينج ليمتد ("ماب كوستال")
شركة هايا للطاقة وتحلية المياه
شركة نور للطاقة
أكوا باور الطاقة المتجددة القابضة (إيضاح )1-2-7
أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت إيه إس
(إيضاح )5-1-7
شركة ظفار لتحلية المياة
شركة شمس الظهيرة للتوليد
شركة فين هاو  6باور المساهمة
شركة الطويلة رو لتحلية المياه ذ.م.م
6,932
317
-

915,438
21,769
-

()705,346
9,049
-

-

()25,543
()61,174
()123,988

()705,346
()25,543
()61,174
9,049
()123,988

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

 1-2-7تتكون نتائج أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة من النتائج الموحدة لمجموعة من شركات مشاريع الطاقة المتجددة الموجودة في جنوب إفريقيا ومصر والمغرب واألردن واإلمارات العربية المتحدة.
40

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي
-8
فيما يتعلق ببعض اتفاقيات شراء الطاقة أو اتفاقيات شراء المياه المبرمة بين بعض الشركات التابعة للمجموعة وبين الجهة المشترية ،تبين
إلدارة المجموعة أن اتفاقيات شراء الطاقة أو اتفاقيات شراء المياه تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (" :)16عقود اإليجار".
إضافة إلى ذلك ،قامت اإلدارة بإجراء تقويم لتصنيف عقود اإليجار وتبين لها أن الترتيبات تعتبر عقود إيجار تمويلي ،وسيتم تحويل ملكية
المحطة إلى المشتري بعد نهاية فترات اتفاقيات شراء الطاقة أو اتفاقيات شراء المياه .عليه ،تم إثبات مديني عقود اإليجار التمويلي في
القوائم المالية الموحدة.
بالنسبة لبعض ترتيبات التأجير التمويلي ،فإن التدفقات النقدية لعقد اإليجار مسجلة بعمالت مختلفة .عليه ،تم تحديد الحد األدنى لدفعات
اإليجار بصورة مستقلة لكل عملة مسجل بها باستخدام معدل العمولة المتفق عليه ضمنا ً في العقد لكل عملة معنية.
فيما يلي بيانًا بدفعات اإليجار المستحقة القبض بموجب شروط عقد اإليجار التمويلي:

(أ)

يتكون صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي من:

إجمالي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي (انظر (ب) أدناه)
ناقصاً :ناقصاً :إيرادات تمويل غير مكتسبة (انظر (ج) أدناه)
تم تحليلها كما يلي:
جزء متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي
جزء غير متداول من صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي

كما في
 31ديسمبر
2021

كما في
 31ديسمبر
2020

19,827,110
()7,078,815
12,748,295

17,099,678
()6,170,770
10,928,908

375,821

323,571

12,372,474

10,605,337

(ب) يتكون الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية من اآلتي:
خالل سنة
بعد سنة وأقل من خمس سنوات
بعد خمس سنوات

(ج) فيما يلي بيان باستحقاق إيرادات التمويل غير المكتسبة:
خالل سنة
بعد سنة وأقل من خمس سنوات
بعد خمس سنوات

922,577
4,365,576
14,538,957
19,827,110

792,955
3,950,823
12,355,900
17,099,678

546,756
2,361,615
4,170,444
7,078,815

469,384
2,140,611
3,560,775
6,170,770

بلغت إيرادات التمويل المكتسبة من عقود اإليجار التمويلي خالل السنة  313.1مليون لاير سعودي ( 258.9 :2020مليون لاير سعودي)
(إيضاح  ،)24بعد خصم خسارة قدرها  145.8مليون لاير سعودي ( 202.2 :2020مليون لاير سعودي) نتيجة النخفاض دفعات اإليجار
مقارنة بالتقديرات األصلية والتي نتجت عن انخفاض اإلنتاج.
تم توزيع إجمالي إيرادات عقود اإليجار التمويلي بكل عملة معنية على الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دوري ثابت عن صافي
استثمار المجموعة القائم بكل عملة على التوالي بشأن عقد اإليجار.
يتراوح معدل العائد الدوري المستخدم من قبل المجموعة من  %2.04إلى  31( %10.21ديسمبر  %2.04 :2020إلى  )%10.21سنويًا.
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الموجودات األخرى

كما في
كما في
 31ديسمبر  31 2021ديسمبر 2020
98,466
45,456
13,001
156,923

ضريبة قيمة مضافة مدينة
موجودات حق االستخدام
أخرى
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129,443
52,526
15,541
197,510

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
- 10

المخزون

كما في
كما في
 31ديسمبر  31 2021ديسمبر 2020

قطع غيار ومواد مستهلكة
مواد كيميائية
ديزل
بضاعة في الطريق

398,878
14,969
11,021
431

421,156
21,982
7,308
389

425,299

450,835

 1-10تعين على إحدى الشركات التابعة للمجموعة االحتفاظ بكميات كافية من الوقود (يُطلق عليها "مخزون الوقود االستراتيجي") في
محطات توليد الطاقة ،للفترات المنصوص عليها في اتفاقية شراء الطاقة ،لتمكين المحطات من العمل بشكل مستمر .كما في  31ديسمبر
 ،2021تم االحتفاظ بمخزون وقود استراتيجي بمبلغ  54.1مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  70.8 :2020مليون لاير سعودي) في
المحطة وتم تصنيفه على أنه غير متداول في قائمة المركز المالي الموحدة.
-11

المدينون ،والمصاريف المدفوعة مقدما ً ،والمدينون اآلخرون

مدينون تجاريون
ناقصا ً :مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة
صافي المدينين التجاريين
مصاريف مدفوعة مقدما ً ومدينون آخرون
موجودات إعادة تأمين وأقساط مدينة
تكلفة تطوير مشاريع
دفعات مقدمة للموردين
توزيعات أرباح مدينة
ضريبة القيمة المضافة والمبالغ األخرى المستحقة من السلطات الضريبية
سلف الموظفين
أخرى

إيضاح

كما في
كما في
 31ديسمبر  31 2021ديسمبر 2020

1-11
2-11

1,348,435
()29,519
1,318,916

1,333,872
()28,795
1,305,077

335,611
388,454
167,472
567,779
99,436
32,104
3,845
2,913,617

325,132
516,748
287,111
425,557
17,618
80,943
29,102
32,947
3,020,235

3-11
4-11
5-11
6-11

 1-11تم احتساب مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة باستخدام طريقة خسائر االئتمان المتوقعة المنصوص عليها في المعيار
الدولي للتقرير المالي ( .)9ولقياس خسائر االئتمان المتوقعة ،يتم تقييم الذمم المدينة التجارية بنا ًء على التصنيف االئتماني للعمالء واالحتمال
المتوقع للتأخر عن السداد .تم اإلفصاح عن حركة مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة في اإليضاح (( 1-35ج)).
 2-11يتضمن صافي المدينين التجاريين مبلغ قدره  390.1مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  455.5 :2020مليون لاير سعودي)
مستحق القبض من الشركة المركزية لتوليد الكهرباء والذي يتضمن مبلغ قدره  306.9مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 306.9 :2020
مل يون لاير سعودي) يتعلق بإيرادات الوقود المستحقة على حساب الكهرباء الموردة إلى الجهة المشترية ،الشركة الوطنية للكهرباء ،والكائنة
في المم لكة األردنية الهاشمية .إن الدفعات المتعلقة بالشركة الوطنية للكهرباء مضمونة من الحكومة األردنية .تمتلك الحكومة األردنية
حصص في كل من الشركة المركزية لتوليد الكهرباء والشركة الوطنية للكهرباء (إيضاح .)1-18
 3-11يمثل الرصيد موجودات إعادة تأمين وأقساط مدينة لجهة ذات عالقة مملوكة بالكامل (أكوا باور ري إنشورنس) .إن مطلوبات
التأمين ذات العالقة مدرجة ضمن المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى (إيضاح .)2-18
 4-11تمثل تكلفة تطوير المشاريع التكاليف المتكبدة بشأن المشاريع تحت التطوير والتي اعتبرت مجدية اقتصاديا بتاريخ إعداد القوائم
المالية الموحدة .يجنب مخصص لقاء تكاليف تطوير المشاريع وذلك على أساس متوسط نسبة النجاح المتوقعة للمشروع ووفق أفضل
تقديرات اإلدارة .وخالل عام  ،2021تم تسجيل مخصص قدره  133.2مليون لاير سعودي ( :2020مخصص قدره  142.9مليون لاير
سعودي) ضمن الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة على حساب المخصصات والمبالغ المشطوبة .خالل عام  ،2020تشمل تكاليف
تطوير المشروع شطبًا لمرة واحدة بقيمة  80.86مليون لاير سعودي فيما يتعلق بمشروع الفحم في آسيا والذي قررت المجموعة االنسحاب
منه بسبب قرار المجموعة بعدم االستمرار في أي استثمارات جديدة في مشاريع الفحم.
 5-11تم دفع ضريبة القيمة المضافة المدينة بشأن عمليات شراء بضاعة وخدمات وسيتم استخدامها مقابل التزامات ضريبة القيمة المضافة
في الفترات المستقبلية.
 6-11كما في  31ديسمبر  ،2020يشمل بند أخرى  26.1مليون لاير سعودي من التكلفة المؤجلة المتعلقة باالكتتاب العام والتي تم تصنيفها
إلى حقوق الملكية خالل عام .2021
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شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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النقدية وشبه النقدية

النقد لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل

كما في
 31ديسمبر
2021

كما في
 31ديسمبر
2020

1,728,067
3,444,854
5,172,921

798,263
34,405
832,668

تحمل الودائع قصيرة األجل معدل عائد متغير يتراوح بين  %2.5 - %0.75سنويًا.
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رأس المال واالحتياطيات

 1-13رأس المال وعالوة اإلصدار
يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل من  731.099.729سهم 31( ،ديسمبر  645.762.878 :2020سهم ) قيمة كل
سهم  10لاير سعودي.
تم إثبات تكاليف المعامالت المتكبدة بشأن إصدار األسهم ضمن حقوق الملكية:
كما في
كما في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2020
2021
األسهم المصرح بها والمدفوعة بالكامل وقيمة كل سهم  10لاير سعودي
تكلفة معامالت إصدار األسهم
رأس المال

7,310,998
()176,855
7,134,143

6,457,629
()28,285
6,429,344

بتاريخ  11أكتوبر  ، 2021أكملت الشركة طرحها العام األولي وتم إدراج أسهمها العادية في السوق المالية السعودية ،تداول .أصدرت
الشركة  85،336،851سهما ً عاديا ً جديداً بقيمة  56لاير سعودي للسهم ،تمثل  %11.67من رأسمال الشركة بعد زيادة رأس المال .وعليه،
ارتفع رأسمال الشركة المصدر بقيمة اسمية قدرها  10لاير سعودي للسهم الواحد بمبلغ  853.4مليون لاير سعودي ،كما ارتفعت عالوة
إصدار األسهم بمبلغ  3،925.5مليون لاير سعودي .يشمل إجمالي زيادة رأس المال  4.137.552سهما ً ممنوحًا للموظفين المؤهلين في
الشركة كمعامالت دفع على أساس األسهم (إيضاح  .)4-28بلغ إجمالي المتحصالت المستلمة لقاء االكتتاب العام قبل خصم تكلفة المعامالت
ومعامالت الدفع على أساس األسهم  4,778.9مليون لاير سعودي.

43

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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رأس المال واالحتياطيات (تتمة)

 2-13االحتياطيات األخرى
كانت حركة االحتياطيات األخرى كما يلي:

الحصة في الدخل
الشامل اآلخر
للشركات
المستثمر فيها
التي يتم المحاسبة
أخرى
عنها وفقا ً لطريقة إعادة قياس
احتياطي تغطية
التزامات المنافع (إيضاح 1-23
مخاطر التدفقات احتياطي ترجمة حقوق الملكية
اإلجمالي
(ب))
المحددة
العمالت األجنبية (إيضاح )7
النقدية

()313,175
()258,464

الرصيد كما في  1يناير 2020
التغيرات خالل السنة ،صافي
معاد تدويره إلى الربح أو الخسارة نتيجة فقدان
()19,477
السيطرة (إيضاح )1-32
()591,116
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020
247,149
التغيرات خالل السنة ،صافي
()343,967
الرصيد كما في  31ديسمبر 2021

()29,721
2,192

()19,185
()971,975
(8,574 )1,191,366

()27,180
-

()1,361,236
()1,439,064

21,358
()6,171
()278
()6,449

()10,611( )2,163,341
()18,517
997,786
()29,128( )1,165,555

()27,180
()27,180

1,881
()2,798,419
1,226,140
()1,572,279

احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية

يمثل احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية الجزء الفعال من تغطية مخاطر التدفقات النقدية .يتم إثبات الربح أو الخسارة المؤجلة التراكمية عن عمليات
التغطية في الربح أو الخسارة عندما تؤثر المعاملة المغطاة على الربح أو الخسارة .وبموجب شروط تسهيالت القروض طويلة األجل ،يجب اإلبقاء على
عمليات تغطية المخاطر حتى تاريخ االستحقاق .يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة للجزء غير المخصص للبند المغطى ،إن وجد ،في الربح أو الخسارة.
احتياطي ترجمة العمالت األجنبية
عند توحيد القوائم المالية ،يتم تحويل الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعمليات األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم
المالية ويتم تحويل ق وائم الربح أو الخسارة الخاصة بها بمتوسط أسعار التحويل السائدة خالل الفترة المالية للمعامالت المعنية .وألغراض التوحيد ،يتم
إثبات الفروقات الناتجة عن التحويل كاحتياطي ترجمة عمالت أجنبية ضمن حقوق الملكية .وعند استبعاد عملية خارجية ،فإنه يتم إثبات البند الخاص
باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية والمتعلق بعملية خارجية معينة ضمن الربح أو الخسارة.

الحصة في الدخل الشامل االخر للشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية

وفقًا لطريقة حقوق الملكية ،قامت المجموعة أيضا ً بتسجيل حصتها في الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة
حقوق الملكية ،والتي تتضمن الحركة في احتياطيات تغطية مخاطر التدفقات النقدية والضريبة المؤجلة بشأن احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية
واألرباح والخسائر االكتوارية المتعلقة بالتزام منافع نهاية الخدمة للموظفين بالشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية.

أخرى

يمثل هذا البند المبلغ المثبت في األصل بشأن خيارات البيع المكتتبة من قبل المجموعة بشأن األسهم المملوكة من قبل حقوق الملكية غير المسيطرة في
إحدى الشركات التابعة الموحدة.

إدارة رأس المال
3-13
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية وتحقيق المنفعة لمختلف
أصحاب المصالح .تتمثل سياسة اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية للحفاظ على ثقة الد ائنين والسوق وتعزيز التطورات المستقبلية للعمل.
توزيعات األرباح
4-13
في  29يونيو  ،2021وافق مجلس اإلدارة على توزيع أرباح قدرها  650.0مليون لاير سعودي (بواقع  0.77لاير سعودي للسهم الواحد) عن عام
 ،2021تستحق خالل عام  .2022تخضع توزيعات األرباح المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية في مايو .2022
في  16نوفمبر  ، 2020أعلن مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عن توزيعات أرباح لمرة واحدة قدرها  2701.0مليون لاير
سعودي بما يعادل  4.18لاير سعودي للسهم الواحد .تمت الموافقة باإلجم اع على توزيع األرباح من قبل مساهمي الشركة قبل قيام صندوق االستثمارات
العامة السعودي بزيادة حصته في الشركة من  %33.36إلى  %50في  19نوفمبر .2020
ومن إجمالي توزيعات األرباح المعلنة خالل عام  ،2020دفعت الشركة مبلغ  1,000.0مليون لاير سعودي خالل عام  ،2020وسيتم دفع  800مليون
لاير سعودي أخرى خالل عام  . 2021تم تحويل جزء من إجمالي توزيعات األرباح لعام  2020وقدره  901.0مليون لاير سعودي إلى قرض طويل
األجل بدون فائدة .انظر اإليضاح ( 1-22أ).
عالوة على ذلك ،وخالل عام  ،2021قامت بعض الشركات التابعة للمجموعة بتوزيع أرباح بقيمة  105.0مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر :2020
 83.4مليون لاير سعودي) الى المساهمين في حقوق الملكية غير المسيطرة.
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الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
المطلوبات المتداولة
صافي الموجودات( /المطلوبات)
صافي الموجودات( /المطلوبات) المتعلقة بحقوق
الملكية غير المسيطرة

كما في  31ديسمبر 2020
النسبة المئوية لحقوق الملكية غير المسيطرة

الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
المطلوبات المتداولة
صافي الموجودات( /المطلوبات)
صافي الموجودات( /المطلوبات) المتعلقة بحقوق
الملكية غير المسيطرة

كما في  31ديسمبر 2021
النسبة المئوية لحقوق الملكية غير المسيطرة

المعلومات حول قائمة المركز المالي

%58.09

%26.87

%25.00

%25.00

%40.00

%30.00

شركة
شركة
أكواباورأورزاز أكواباورأورزاز
يت (أورزازيت يت (أورزازيت محطة الزرقاء شركة رابغ
لتوليد الطاقة الثالثة
())3
())2

%30.00

%40.00

شركة رابغ
شركة سكاكا للتشغيل
للطاقة الشمسية والصيانة

%25.00

%25.00

%25.00

%40.00

%30.00

%30.00

232,096

97,621

210,983

()36,453

45

()79,886

168,453

()99,762

()33,992

12,620

5,738

2,520
24,567
()14,336
12,751

%40.00

%45.00

1,419 1,085,555 1,948,381 2,151,031 2,967,581 3,585,994 3,221,999 597,827 580,198
94,043
56,009
19,697
252,797
186,047
239,895
266,870 332,516 554,104
()7,227( )1,206,698( )2,189,470( )1,752,847( )2,665,814( )3,260,011( )2,340,750( )336,554( )170,110
()56,686( )48,173( )111,149( )229,848( )807,358( )711,691( )304,189( )425,766( )571,289
(31,549 )113,307( )332,541
(421,133 )319,544( )145,813
843,930 168,023 392,903

%59.07

%58.09

87,265 188,502

208,101

53,283

()37,168

179,660

()52,427

()14,793

13,321

313,397
47,835
()38,574
322,658

%45.00

531,041 53,623

835,799 64,859

شركة أكواباور
أخرى*
هاربن
هولدينجز ليمتد شاملة
("هاربن") التسويات اإلجمالي

145,196

1,474 1,053,756 2,529,298 2,041,468 2,756,906 3,335,334 2,968,825 476,538 408,916
62,161
71,925
97,796
162,241
175,511
163,524
171,115 230,306 494,171
()3,228( )1,098,847( )2,588,533()1,590,988()2,115,547()2,479,572()2,157,926()219,576( )133,785
()27,105
()76,143( )213,317( )163,572( )965,540( )806,153( )207,683()337,070( )450,197
33,302
()49,309( )174,756
(449,149 )148,670
213,133
774,331 150,198 319,105

%59.07

الشركة
المركزية
لتوليد
الكهرباء

شركة
شركة
أكواباور
بركاء اس ايه أكواباورأورزاز
يت (أورزازيت
او جي
("بركاء") ())1

حقوق الملكية غير المسيطرة
-14
يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكافة الشركات التابعة للمجموعة التي تمتلك حقوق ملكية غير مسيطرة هامة .عند ا لضرورة ،يتم تعديل أرصدة الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة من أجل احتساب
التعديالت المتعلقة بتوحيد القوائم المالية للمجموعة.

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(ساب ًقا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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حقوق الملكية غير المسيطرة (تتمة)

المعلومات حول قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
أكواباور
أورزايزت 1

بركاء

الشركة
المركزية لتوليد
الكهرباء
أكواباور
أورزازيت 2

أكواباور
أورزازيت 3

زرقاء

رابغ 3

رابغ للصيانة
والتشغيل
سكاكا

هاربن

 31ديسمبر 2021
%59.07
النسبة المئوية لحقوق الملكية غير المسيطرة
410,104
اإليرادات
49,784
الربح( /الخسارة)
()911
الدخل الشامل اآلخر
48,873
إجمالي الدخل( /الخسارة) الشامل
الربح( /الخسارة)  -حصة حقوق الملكية غير المسيطرة 29,408
الدخل الشامل اآلخر  -حصة حقوق الملكية غير المسيطرة()538

أخرى*

%58.09
388,572
9,594
9,594
5,574
-

اإلجمالي

%26.87
185,331
19,597
19,597
5,267
-

%40.00
106,072
31,766
31,766
12,706
-

%25.00
204,446
()32,897
()32,897
()8,224
-

%40.00
%25.00
250,374
27,271
(30,669 )149,118
56,895
(87,564 )149,118
(12,268 )37,280
22,758
-

%45.00
25,968
()970
()970
()437
-

%30.00
16,953
232
157,702
157,934
70
47,311

()34,549
5,215

%30.00
53,843
1,023
63,008
64,031
307
18,902

()14,890
93,648

 31ديسمبر 2020
%59.07
النسبة المئوية لحقوق الملكية غير المسيطرة
383,573
اإليرادات
53,567
الربح( /الخسارة)
()2,790
الدخل الشامل اآلخر
50,777
إجمالي الدخل( /الخسارة) الشامل
الربح( /الخسارة)  -حصة حقوق الملكية غير المسيطرة 31,643
الدخل الشامل اآلخر  -حصة حقوق الملكية غير المسيطرة()1,648
%30.00
54,380
()3,904
()62,275
()66,179
()1,171
()18,683

%58.09
498,619
()61,449
()61,449
()35,702
-

%40.00
83,513
23,659
23,659
9,464
-

%25.00
199,785
114,339
114,339
28,585
-

%45.00
5,345
5,345
2,405
-

%25.00
132,969
()31,542
()31,542
()7,886
-

16,436
()12,346

%30.00
%40.00
%25.00
249,249
9,703
()165
(38,978 )157,982
()202,154( )65,247
()202,319( )26,269( )157,982
()50
15,591
()39,496
()60,646
()26,099
-

19,819
()119,422

* يمثل بند أخرى بشكل رئيسي حقوق الملكية غير المسيطرة المتعلقة بشركة رابغ العربية للمي اه والكهرباء وشركة أكواباورأورزازيت (أورزازيت ( )4وشركة أكواباور اليوني وأكواباور بوجدور.

 1-14في  30يونيو  ،2020استحوذت المجموعة على حصة إضافية قدرها  %35.15من مساهم األقلية بوارج بدون مقابل .بلغت القيمة الدفترية للحصة اإلضافية ( )10.5مليون لاير سعودي .تم تسجيل الفرق
بين القيمة الدفترية والمبلغ المدفوع مباشرة ضمن حقوق الملكية.

 2-14خالل عام  ،2021قدم مساهمي األقلية في أكوا باور هاربين القابضة وردستون القابضة مساهمة إضافية في رأس المال بلغت  139.9مليون لاير سعودي و 5.5مليون لاير سعودي ،على التوالي .عالوة
على ذلك ،تم تحويل جزء معين من قرض المساهمين البالغ  209.5مليون لاير سعودي من مساهمي األقلية في أكوا باور أورزازيت  2وأكوا باور أورزازيت  3وشركة أكواباور اليوني وأكواباور بوجدور إلى
حقوق الملكية خالل عام  .2021باإلضافة إلى ذلك ،تم سداد رأسمال بقيمة  23.8مل يون لاير سعودي من قبل محطة الزرقاء لمساهمي األقلية .تم تسجيل المساهمة اإلضافية في رأس المال والسداد مباشرة ضمن
حقوق الملكية.
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14,926,843
3,004,460
614,221
23,815,229
()958,476
22,856,753

2,479,306
1,130
2,789,269

15,746,631
3,006,325
19,619,900
()1,178,360
()1,154,796
17,286,744

753,314
113,630
-

5-15

2-15
3-15

1-15

إيضاح

كما في
كما في
 31ديسمبر  31 2021ديسمبر 2020

شركة أكواباورأورزازيت (أورزازيت ())3
شركة أكواباور القابضة الطويلة المحدودة ("الطويلة")
شركة أكوا باور كوم أمبو القابضة (كوم أمبو)
شركة رابغ الثالثة
ش ركة قطر للطاقة الشمسية  /شركة سكاكا للطاقة الشمسية
بشركة أكوا باور سيرداريا ("سيرداريا")
شركة أكواباور للطاقة التقليدية المحدودة
شركة أكو ا باور جرين إنرجي أفريكا بي تي واي ليمتد
اإلجمالي  -تسهيالت تمويل متعلقة بمشاريع

القروض مع حق الرجوع:

تسهيالت تمويل متعلقة بمشاريع:
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15.4
ثابت
متغير
متغير
متغير
متغير
متغير
متغير
متغير

2023
2023
2025
2024
2025
2025
2028
2024

130,156
88,911
141,605
32,578
424,261
424,261
198,897
198,897
975,000
367,217
250,837
753,314 2,479,306

-

-

تاريخ
جزء متداول
جزء غير متداول
إيضاح معدل العمولة االستحقاق
كما في
كما في
كما في
كما في
 31ديسمبر  31ديسمبر  31ديسمبر
 31ديسمبر
2020
2021
2020
2021
ثابت /متغير

يوضح الجدول أدناه القسط المتداول وغير المتداول من القروض والتسهيالت طويلة األجل مع توزيع إضافي بين الشركات والمشاريع .تمثل قروض الشركات القروض الخاصة بالشركات المذكورة في اإليضاح
( )1و (أو) منشأة مملوكة بالكامل .تتضمن قروض المشاريع القروض المباشرة الخاصة بشركات المشاريع والشركات القابضة األخرى (والتي هي شركات تابعة للمجموعة).

يتم تصنيف القروض والتسهيالت الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كـ "تسهيالت مع حق الرجوع" أو "تسهيالت بدون حق الرجوع" .ويتم ضمان التسهيالت بدون حق الرجوع في العادة من
قبل الجهة المقترضة (الشركة التابعة) من خالل الموجودات والحقوق التعاقدية والتدفقات النقدية الخاصة بها دون حق الرجوع على الشركة بموجب أي ضمان .وتمثل التسهيالت مع حق الرجوع القروض
المباشرة أو تلك التسهيالت المضمونة من قبل الشركة .إن المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة إما أن تكون مرتبطة بعمولة خاصة ثابتة أو بهامش يزيد عن المعدالت ذات الصلة .تسعى المجموعة لتغطية
المخاطر العائمة طويلة األجل باستخدام المشتقات (إيضاح .)21

القروض مع حق الرجوع:
تسهيالت متعلقة بمشاريع
تسهيالت للشركات
سندات شركات
القروض بدون حق الرجوع:
تسهيالت متعلقة بمشاريع
أكواباور مانيجمينت آند إنفستمنت ون ليميتد
أكواباور كابيتال مانيجمينت ليميتد
إجمالي القروض والتسهيالت
ناقصا ً :قسط متداول من قروض وتسهيالت طويلة األجل
صا :قروض وتسهيالت مصنفة كمتداولة
ناق ً
القسط غير المتداول الظاهر ضمن المطلوبات غير المتداولة
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القروض والتسهيالت طويلة األجل

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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القروض والتسهيالت طويلة األجل (تتمة)

تسهيالت للشركات:

تسهيل مرابحة شركات متجدد
سندات شركات

إجمالي  -القروض مع حق الرجوع

القروض بدون حق الرجوع:

تسهيالت تمويل متعلقة بمشاريع:

شركة أكواباور بركاء اس ايه او جي
الشركة المركزية لتوليد الكهرباء
شركة أكواباورأورزازيت (أورزازيت ())1
شركة أكواباورأورزازيت (أورزازيت ())2
شركة أكواباورأورزازيت (أورزازيت ())3
شركة أكواباورأورزازيت (أورزازيت ())4
مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه
أكواباور اليوني
أكواباور بوجدور
محطة الزرقاء لتوليد الطاقة
شركة سكاكا للطاقة الشمسية
شركة رابغ الثالثة
شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء
بشركة أكوا باور سيرداريا ("سيرداريا")

اإلجمالي  -تسهيالت تمويل متعلقة بمشاريع

سندات شركة أكواباور مانيجمنت آند أنفستمنت ون
سند أكوا باور كابيتال مانيجمينت

إجمالي  -القروض بدون حق الرجوع

إجمالي القروض والتسهيالت
ناقصا ً :قروض وتسهيالت مصنفة كمتداولة

إيضاح

1-15

15.4

5-15

2-15
3-15

15.6

113,630
-

1,130
2,789,269
5,269,705

-

جزء متداول
كما في
كما في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2020
2021
866,944

-

117,885
25,274
82,613
104,260
110,755
12,458
11,649
12,959
5,036
60,973
24,968
44,475
336,463
3,000,525
17,574,596
18,441,540
()1,154,796
17,286,744

116,816
76,157
1,681,986
2,390,661
2,054,733
183,310
325,072
231,834
73,443
1,093,975
754,946
1,930,415
2,533,591
530,136
13,977,075
3,004,155
605,818
17,587,048
22,856,753
22,856,753

116,630
28,182
135,348
105,011
155,591
38,201
27,274
847
4,777
78,332
23,930
458,437
949,768 14,574,071
305
8,403
958,476
958,476
958,476

1,172,560
5,800
1,178,360
1,178,360
1,178,360

232,389
113,135
1,849,781
2,717,596
2,075,387
171,894
914,316
263,499
79,983
1,154,796
779,914
1,464,683
2,756,698
-

-

تاريخ
معدل
جزء غير متداول
العمولة االستحقاق
كما في
 31ديسمبر
كما في
 31ديسمبر 2020 2021
ثابت /متغير
متغير
متغير

2028
2028

2039
2044

ثابت /متغير 2024
ثابت /متغير 2026
2038
ثابت
2040
ثابت
2040
ثابت
2035
ثابت
ثابت /متغير 2040
2035
ثابت
2035
ثابت
2035
متغير
2044
متغير
2045
متغير
ثابت /متغير 2030
2039
متغير
ثابت
ثابت
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شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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القروض والتسهيالت طويلة األجل (تتمة)

 1-15بتاريخ  14يونيو  ،2021أصدرت المجموعة سندات إسالمية (صكوكًا) بقيمة  2,800.0مليون لاير سعودي بقيمة اسمية قدرها  1مليون
لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة .يحمل إصدار الصكوك عائدًا وفقًا ألسعار الفائدة السائدة بين البنوك السعودية ("سايبور")
زائدًا هامش ربح محدد سلفًا يستحق على دفعات نصف سنوية .سيتم استرداد الصكوك بالقيمة األسمية بتاريخ استحقاقها في  14يونيو
.2028
 2- 15في مايو  ،2017قامت المجموعة (من خالل إحدى شركاتها التابعة ،وهي شركة أكواباور مانيجمنت آند أنفستمنت ون) بإصدار سندات
بإجمالي مبلغ قدره  814.0مليون دوالر أمريكي .تحمل هذه السندات عمولة ثابتة بمعدل قدره  %5.95سنويا ً وتستحق السداد على أساس
نصف سنوي .إن المبلغ األصلي للسندات يستحق السداد على أقساط نصف سنوية بداية من يونيو  ،2021على أن يستحق القسط األخير
في ديسمبر  .2039إن السندات مضمونة بالتدفقات النقدية من بعض الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق
الملكية والشركات التابعة للمجموعة.
 3- 15خالل عام  ،2021قامت المجموعة ("من خالل شركة تابعة "شركة أكواباور كابيتال مانيجمينت ليميتد") بإصدار سندات بإجمالي مبلغ
أصلي قدره  166.2مليون دوالر أمريكي .تحمل السندات فائدة قدرها  %3.7سنويًا ،ويستحق أصل المبلغ السداد على أقساط نصف سنوية
اعتبارا من  31مايو  ،2021ويستحق القسط األخير بتاريخ  27مايو  .2044تم إصدار السندات إلعادة تمويل تسهيل قائم طويل األجل
تبدأ
ً
إلحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل للمجموعة ،وهي مشروع الش عيبة الثانية لتنمية المياه ("الشعيبة الثانية").
 4- 15إن القروض الخاصة بشركات المشاريع مضمونة بشكل رئيسي بالموجودات األساسية لشركات المشاريع المعنية ،فيما عدا القروض التي
تتضمن حق الرجوع على المجموعة وقدرها  2,112.1مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2021ديسمبر 753.3 :2020
مليون لاير سعودي).
 5- 15في  30ديسمبر  ،2021أنهت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء المرحلة األولى من إعادة تمويل القروض .تم سحب تسهيل جديد بمبلغ
 3.000.0مليون لاير سعودي واستخدامه لتسوية رصيد القرض الحالي البالغ قدره  2,862.5مليون لاير سعودي .تم الحصول على
التسهيالت الجديدة على شريحتين على النحو التالي:
اعتبارا من يونيو  2022مع سداد القسط األخير في
• الشريحة أ  -بمبلغ  2،062.5مليون لاير سعودي تسدد على أقساط نصف سنوية
ً
يونيو  .2030يبلغ هامش الربح على القرض  %1فوق سايبور ألول ثالث سنوات و  %1.10حتى تاريخ االستحقاق النهائي .تم إثبات
القرض بالتكلفة المطفأة مع معدل فائدة فعلي قدره %3.892؛ و
• الشريحة ب  -بمبلغ  250مليون دوالر أمريكي ،أي ما يعادل  937.5مليون لاير سعودي ،يتم سدادها على أقساط نصف سنوية
اعتبارا من يونيو  2022مع سداد القسط األخير في يونيو  .2030يبلغ هامش الربح على القرض  %1.25فوق سعر الفائدة السائدة
ً
بين البنوك في لندن ألول ثالث سنوات و  %1.35حتى تاريخ االستحقاق النهائي .تم إثبات القرض بالتكلفة المطفأة مع معدل فائدة فعلي
قدره .%3.23
 6-15نتيجة للمشكالت المرتبطة بكوفيد ،19-أدى التأخير في الدفعات التعاقدية  -بموجب اتفاقية شراء الطاقة  -من الجهة المشترية في إحدى
الشركات التابعة للمجموعة ("الشركة التابعة") إلى حدوث خرق فني كما في  31ديسمبر  ،2020مما أدى إلى اإلعسار وفقًا لمستندات
التمويل .بلغ المبلغ التراكمي المحتجز من قبل المشتري خالل عام  2020مبلغ  42.4مليون لاير سعودي .مع أن المشروع يستفيد من
ضمان حكومي على المبالغ المستحقة من الجهة المشترية ،لم تطالب شركة المشروع بالضمان لتغطية هذه المبالغ المحتجزة جزئيًا حيث
توصلت الجهة المشترية إلى اتفاق تسوية وقامت الحقًا بتسوية جميع األرصدة متأخرة السداد .نتج عن هذا الخرق إعادة تصنيف القرض
البالغ  1,154.8مليون لاير سعودي من المطلوبات غير المتداولة إلى المطلوبات المتداولة كما في  31ديسمبر .2020
خالل عام  ، 2021حصلت الشركة التابعة على تنازل عن تعهد من المقرضين ،مما أدى إلى إعادة تصنيف رصيد القرض إلى المطلوبات غير
المتداولة كما في  31ديسمبر .2021

16
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التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين
فيما يلي بيان بحركة التزام منافع الموظفين (مكافأة نهاية الخدمة) (غير الممول):

الرصيد في بداية السنة
المحمل للسنة المقيد في الربح أو الخسارة
خسائر( /أرباح) إعادة قياس التزامات المنافع المحددة (مثبتة في الدخل الشامل اآلخر)
مدفوع خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
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 31ديسمبر 2021

 31ديسمبر 2020

178,964
40,820
18,177
()41,936
196,025

159,598
39,379
()11,506
()8,507
178,964

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
-16

التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)

2-16

فيما يلي تفاصيل مصروف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحمل على الربح أو الخسارة:

تكلفة العمولة
تكلفة خدمة حالية
اإلجمالي
3-16

فيما يلي بيان االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة:

2021

2020

%22.5-%4
%18.8 - %4
%15 - %4
%7.5 - %3
%3.8 - %1

تحليل الحساسية

التغير
(نقطة أساس)

معدل الخصم
الزيادات في الرواتب
-17

3,313
37,507
40,820

3,749
35,630
39,379

%6.5 - %2.80 %5.5 - %2.50
%10 - %1.45 %10 - %1.45

معدل الخصم
الزيادات
معدل ترك العمل
حتى عمر  20سنة
من عمر  21إلى  25سنة
من عمر  26إلى  30سنة
من عمر  31إلى  50سنة
أكبر من عمر  51سنة
4-16

2021

2020

اإليرادات المؤجلة

الرصيد في  1يناير
مؤجل خالل السنة
مثبت خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر
ناقصا ً :الجزء المتداول
الجزء غير المتداول في نهاية السنة

%22.5-%4
%18.8 - %4
%15 - %4
%7.5 - %3
%3.8 - %1

الزيادة (النقص)

 31ديسمبر
2021

 31ديسمبر
2020

100+
100 -

()11,757
13,695

()8,489
9,837

100+
100 -

14,279
()12,479

10,413
()9,137

إيضاح

2021

2020

289,153
245,322
()325,954
208,521
()154,190
54,331

192,546
272,985
()176,378
289,153
()225,849
63,304

18

خالل السنة ،قامت المجموعة بإثبات إيرادات بقيمة  325.9مليون لاير سعودي ( 176.4 :2020مليون لاير سعودي) من اإليرادات
المؤجلة.
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شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
-18

الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى
إيضاح

الدائنون
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
مطلوبات إعادة تأمين وأقساط مستحقة
رواتب ومنافع مستحقة
إيرادات مؤجلة
ضريبة قيمة مضافة مستحقة
مطلوبات مالية أخرى
أعباء مالية مستحقة على خطابات ضمان وقروض
التزامات اإليجار
توزيعات أرباح مستحقة
مبلغ مستحق الدفع لمساهم في شركة مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقًا
لطريقة حقوق الملكية
أخرى

كما في  31ديسمبر
كما في
 31ديسمبر 2020 2021

1,570,704
1-18
992,731
371,905
2-18
235,677
154,190
17
102,853
(ج)128,359 23.1
32,669
6,766
1,305
3-18

822
3,597,981

1,700,028
463,728
501,820
194,317
225,849
75,599
46,731
2,513
800,881
93,750
260
4,105,476

 1-18يتضمن رصيد الدائنين مبلغ قدره  306.9مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  306.9 :2020مليون لاير سعودي) بشـأن
مصاريف الوقود المستحقة للمورد .تمت تكاليف الوقود بموجب ترتيبات فورية للشركة الوطنية للكهرباء (الجهة المشترية).
إن الدفعات المتعلقة بالشركة الوطنية للكهرباء مضمونة من الحكومة األردنية .تمتلك الحكومة األردنية حصص في كل من الشركة المركزية
لتوليد الكهرباء والشركة الوطنية للكهرباء (إيضاح .)2-11
 2-18يمثل الرصيد مطلوبات إعادة تأمين وأقساط مدينة لشركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة (أكوا باور إلعادة التأمين) .إن ذمم
التأمين المدينة ذات العالقة مدرجة ضمن بند المصاريف المدفوعة مقدما ً والتأمين والمدينين اآلخرين (إيضاح .)3-11
 3-18يمثل هذا الرصيد كما في  31ديسمبر  2020المبلغ المستحق الدفع ألحد المساهمين في حقوق الملكية غير المسيطرة بشأن شراء
حصة ملكية إضافية في شركة مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية .تم سداد هذا المبلغ خالل عام ( 2021إيضاح
.)7
التسهيالت قصيرة األجل
-19
يمثل هذا البند تسهيالت رأس المال العامل التي تم الحصول عليها وسحبها من قبل الشركات التابعة وهي قائمة بتاريخ إعداد القوائم المالية
الموحدة وقدرها  186.4مليون لاير سعودي ( 364.9 :2020مليون لاير سعودي) .تحمل التسهيالت معدل عائد متغير يتراوح بين %1.5
  %6.5سنويًا.-20

الزكاة والضريبة

1-20

المبالغ المثبتة في الربح أو الخسارة

الزكاة والضريبة الحالية
ضريبة مؤجلة*
زكاة وضريبة دخل (مستردة) /محملة
صا :ضريبة مستردة من العمليات المتوقفة
ناق ً
الزكاة والضريبة (المستردة)  /المحملة الظاهرة في الربح أو الخسارة

2021
إيضاح
 2-20و131,931 3-20
()48,808
4-20
83,123
1-32
83,123

2020
178,568
()233,701
()55,133
4,183
()50,950

* ال تشمل رسوم الضريبة المؤجلة المفصح عنها في اإليضاح  4-20مصروفات الضريبة المؤجلة أو االئتمان المرتبط بالموجودات
المحتفظ بها للبيع.
 2-20الربوط الزكوية والضريبية الهامة

الشركة

نظراً الستثمار مؤسسة التمويل الدولية في الشركة بتاريخ  17سبتمبر  ،2014يتم محاسبة الشركة عن الزكاة كمنشأة مختلطة في المملكة
العربية السعودية اعتباراً من  .2014خالل عام  ،2020قامت مؤسسة التمويل الدولية ببيع حصتها إلى مساهم سعودي ،مما زاد من حصة
المساهم السعودي في الشركة إلى  . %100ومع ذلك ،لغرض تقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية ،استمرت الشركة في االلتزام بواجبها
بموجب نظام الزكاة كمنشأة مختلطة لعام  .2020بالنسبة لعام  ،2021فإن الشركة تخضع فقط للزكاة.
قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية عن كافة السنوات حتى  . 2020أنها الشركة موقفها الزكوي لدى هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك (الهيئة) حتى عام  .2018لم تقم الهيئة بعد بإجراء ربوط لعامي  2019و.2020
51

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
-20

الزكاة والضريبة (تتمة)

2-20

الربوط الزكوية والضريبية الهامة (تتمة)

أكواباور بروجكتس

قامت شركة أكواباور بروجكتس بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية لكافة السنوات حتى عام  .2020قامت الشركة بإنهاء موقفها الضريبي
والزكوي لدى الهيئة حتى عام .2014

خالل عام  ،2020استلمت الشركة رب ً
طا من الهيئة لعام  2018يتضمن مطالبة بزكاة إضافية قدرها  31مليون لاير سعودي .أنهت الشركة
ً
التزام زكوي معدل بمبلغ  1.3مليون لاير سعودي .عالوة على ذلك ،خالل أبريل  ،2021استلمت الشركة ربوطا من الهيئة للسنوات
 2015حتى  2017تتضمن المطالبة بزكاة إضافية قدرها  39.7مليون لاير سعودي .قدمت شركة أعمال المياه والطاقة العربية اعتراضًا
على هذه الربوط .ال تزال الربوط اآلن قيد المراجعة من قبل األمانة العامة للجان الضريبية.

نوماك السعودية ("نوماك")

قامت شركة نوماك السعودية بتقديم إقراراتها الزكوية عن كافة السنوات حتى  . 2020خالل السنوات السابقة ،استلمت الشركة ربطين
زكويين من الهيئة عن السنوات  2008حتى  2012و 2013حتى  ،2016متضمنة مطالبة بزكاة إضافية قدرها  12مليون لاير سعودي
لهذه الس نوات التي صدرت ربوط بشأنها .قامت الشركة بتقديم اعتراضات على هذه الربوط.

شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

قامت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية لكافة السنوات حتى عام  .2020أصدرت الهيئة الربوط
لألعوام  2007حتى  2013مط البة فيها بضريبة وزكاة وضريبة استقطاع إضافية قدرها  10.7مليون لاير سعودي .قامت الشركة بتقديم
اعتراض إلى األمانة العامة للجان الضريبية ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية .خالل عام  ،2021أصدرت لجنة الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبية حكمها جزئيًا لصالح الشركة بتخفيض االلتزام إلى  1.85مليون لاير سعودي .اعترضت الهيئة على
قرار اللجنة أمام اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية .ولم يتم فحص القضية من قبل اللجنة االستئنافية بعد.
خالل عام  ،2018أصدرت الهيئة رب ً
طا لعام  2017تطالب فيه بالتزامات زكوة وضريبية إضافية قدرها  47مليون لاير سعودي .أجرت
الهيئة رب ً
طا معدالً خفض االلتزام إلى مبلغ  2.5مليون لاير سعودي .إن القضية قيد الفحص حاليًا من قبل األمانة العامة للجان الضريبية.

أخرى

من خالل عملياتها متعددة الجنسيات ،تخضع المجموعة للضرائب في دول متع ددة حول العالم مع أنظمة ضريبية معقدة .لدى المجموعة
مسائل قيد النظر تتعلق بالربوط الضريبية في مختلف الدول التي تعمل فيها .وبنا ًء على أفضل تقديرات اإلدارة ،قامت الشركة بتكوين
مخصص كافٍ لجميع الربوط الضريبية ،حيثما كان ذلك مالئ ًما.
ٍ
3-20

مخصص الزكاة والضريبة الحالية للسنة

كانت حركة مخصص الزكاة والضريبة للسنة كما يلي:
الرصيد في  1يناير
التغير للسنة الحالية
التغير  -لربوط السنوات السابقة
مبالغ مسددة
الرصيد في نهاية السنة

52

2021

2020

276,517
118,532
13,399
()192,946
215,502

183,411
78,057
100,511
()85,462
276,517

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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الزكاة والضريبة (تتمة)

 4-20الضريبة المؤجلة – الحركة في أرصدة الضريبة المؤجلة
تتعلق موجودات  /مطلوبات الضريبة المؤجلة والضريبة المؤجلة المستردة( /المحملة) في القوائم المالية الموحدة بالبنود التالية:

كما في  31ديسمبر

2021
ممتلكات وآالت ومعدات
خسائر ضريبية غير مستخدمة*
القيمة العادلة للمشتقات
التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين
مستحقات ومخصصات وأخرى

المثبتة في
صافي الرصيد الربح أو
في  1يناير الخسارة

المثبت في
الدخل الشامل
اآلخر بما في
موجودات مطلوبات
ذلك فروقات
ترجمة العمالت صافي الرصيد ضريبة مؤجلة ضريبة مؤجلة

()37,917( )232,943
80,389 198,302
()11,049
7,923
()41
5,988
()2,946
6,377
30,517
)13,995( 48,808
9,787

موجودات ومطلوبات ضريبة مؤجلة تم تسويتها

()153,582( )153,582
)120,404( 165,004

صافي موجودات ( /مطلوبات) الضريبة المؤجلة
2020
ممتلكات وآالت ومعدات
خسائر ضريبية غير مستخدمة*
القيمة العادلة للمشتقات
التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين
مستحقات ومخصصات وأخرى

()270,860
278,691 278,691
()3,126
5,947
5,947
33,948
33,948
318,586
44,600

()270,860
()3,126
()273,986

(17,609 )250,552
198,302
562
220
5,768
12,825
17,692
(229,518 )227,092

موجودات ومطلوبات ضريبة مؤجلة تم تسويتها
صافي موجودات ( /مطلوبات) الضريبة المؤجلة

7,361
7,361

()232,943
()232,943
198,302 198,302
7,923
7,923
5,988
5,988
30,517
30,517
()232,943
242,730
9,787
(107,232 )107,232
()125,711
135,498

* يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة بشأن الخسائر الضريبية غير المستخدمة وذلك فقط بقدر االستهالك الضريبي الذي يمكن تحقيقه
مقابل األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة لفترة غير محددة.
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شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

المشتقات وتغطية مخاطر التدفقات النقدية
-21
طبقا ً ألحكام اتفاقيات التسهيالت ،يتعين على بعض الشركات المستثمر فها التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية والشركات التابعة تغطية مخاطر أسعار العموالت على القروض التي يتم الحصول
عليها من قبلهم .تستخدم هذه الشركات المستثمر فها التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية والشركات التاب عة األدوات المالية المشتقة لتغطية تعرضاتها للعمالت األجنبية وذلك لتقليل مخاطر أسعار
العموالت و/أو مخاطر أسعار العمالت األجنبية المؤهلة لتخصيصها كـ "أدوات تغطية مخاطر التدفقات النقدية" .يتم إثبات حصة المجموعة في تغيرات احتياطيات تغطية مخاطر التدفقات النقدية الفعلية ،بعد
الشراء ،ضمن حقوق الملكية .كما تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة إلدارة بعض المخاطر التي تتعرض لها معامالتها.

إضافة إلى ذلك ،وبموجب اتفاقية مبرمة مع المساهمين ،يوجد لدى المجموعة خيارات بيع وشراء بشأن ملكية أسهم خاصة بمساهم آخر في إحدى الشركات المستثمر فها التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق
الملكية .يتم قياس هذه الخيارات كمشتقات مع التغيرات في القيمة العادلة المثبتة في الربح أو الخسارة.

أدوات تغطية المخاطر

مقايضات أسعار عموالت
عقود صرف أجنبي آجلة

المبالغ اإلسمية

ديسمبر 31ديسمبر
31
2020
2021

القيمة العادلة اإليجابية

 31ديسمبر  31ديسمبر
2020
2021

45,540 3,871,279 6,579,783
53,898
32,190
45,540
-

القيمة العادلة السلبية

()707,047( )401,672
()3,326
()5,276
()710,373( )406,948
()59,584( )44,058

 31ديسمبر  31ديسمبر
2020
2021

يوضح الجدول أدناه ملخصا ً بالبنود المغطاة ،وأدوات التغطية والمشتقات التجارية والمبالغ األسمية ،والقيمة العادلة لها الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها .تشير المبالغ اإلسمية إلى حجم المعامالت القائمة
بتاريخ إعداد القوائم المالية ،وال تعتبر مؤشراً على مخاطر السوق ومخاطر االئتمان.

البنود المغطاة
عموالت مدفوعة على قروض بعمولة عائمة
معامالت يتوقع حدوثها بشكل كبير

صا :الجزء المتداول
ناق ً

الجزء غير المتداول

45,540
-

()650,789( )362,890

تتطلب المشتقات ،في الغا لب ،عند نشأتها فقط التبادل المشترك للوعود مع تحويل قليل أو عدم تحويل للقيمة .تتطلب هذه األدوات درجة عالية من الرفع المالي وتقلبات قليلة جداً في القيمة .إن التغيرات القليلة نسبيا ً
في قيمة السعر المتعلق بعقد المشتقات يمكن أن يكون لها تأثيراً هاما ً على الدخل أو حقوق الملكية بالمجموعة.
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها

 1-22يتم إجراء المعامالت مع الجهات ذات العالقة وفقًا للشروط المتفق عليها بين الطرفين أو الشروط المعتمدة من قبل مجلس إدارة
الشركة حسب الضرورة.
فيما يلي بيانا ً بالمعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة الهامة بتاريخ إعداد القوائم المالية:

البنود

إيضاح

المعامالت*:

اإليرادات
دخل عمليات أخرى
إيرادات تمويل
30
أعباء مالية على قرض من جهات ذات عالقة
3-28
تكلفة المسؤولية االجتماعية للشركة
تعويضات كبار موظفي اإلدارة بما في ذلك مكافأة
أعضاء مجلس اإلدارة**

طبيعة العالقة
2021

للسنة المنتهية في
2020

مشاريع مشتركة  /جهات منتسبة 1,692,606 2,061,785
151,872
141,503
مشاريع مشتركة
35,287
54,754
مشاريع مشتركة
47,467
مشروع مشترك  /جهات منتسبة 55,979
52,500
شركة تابعة لمساهم
165,246

-

32,537

* تم اإلفصاح عن المعامالت األخرى مع المساهمين في الشركة والشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية
في اإليضاحين  32و ،33على التوالي.
** يشمل ذلك معامالت الدفع على أساس األسهم ومخصص خطة الحوافز طويلة األجل لكبار موظفي اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر .2021
كما في
طبيعة العالقة
إيضاح
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2020
2021
المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة
متداولة:

مشروع مشترك
(أ)
شركة هجر إلنتاج الكهرباء
مشروع مشترك
(أ)
شركة المرجان إلنتاج الكهرباء
مشروع مشترك
(أ)
الحسيان للطاقة – المرحلة األولى
مشروع مشترك
(أ)
شركة ظفار للتشغيل والصيانة
مشروع مشترك
(أ)
شركة الشعيبة للمياه والكهرباء
مشروع مشترك
(هـ)
أكواباور سوالر ريزيرف ردستون سوالر تي بي بي
(أ)( ،ز) مشروع مشترك
أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت
مشروع مشترك
(أ)
محطة نقاء لتحلية المياه
مشروع مشترك
(أ)
شركة رابغ للكهرباء
مشروع مشترك
(أ)
شركة الشقيق للمياه والكهرباء
مشروع مشترك
(أ)
يو بي سي رينيوابلز اس.ايه
مشروع مشترك
(و)
شركة جازان للتغويز المتكامل وإنتاج الطاقة
مشروع مشترك
(أ)
نور للطاقة
مشروع مشترك
(أ)
شركة الظهيرة للتوليد
مشروع مشترك
(أ)
شركة مشروع توسعة الشعيبة
مشروع مشترك
شركة أكواباور سول أفريقيا بوكبورت سي أس بي باور بالنت ليمتد (أ)
مشروع مشترك
(أ)
أكوا باور الواحة الثالثة
مشروع مشترك
(أ)
شركة شيناس للتوليد
مشروع مشترك
(أ)
شركة هايا للطاقة وتحلية المياه
(د)( ،هـ) مشروع مشترك
شركة شمس الظهيرة للتوليد
مشروع مشترك
(د)
الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء
مشروع مشترك
(أ)
الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية
مشروع مشترك
جهات ذات عالقة أخرى

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
غير متداولة:

أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت

(ز)
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مشروع مشترك

166,859
109,282
74,766
61,695
45,026
39,873
35,267
32,688
28,709
27,001
26,952
23,237
15,054
14,048
11,363
8,604
8,022
4,870
3,055
3,200
395
204
40,486

113,883
144,910
149,158
27,607
43,462
9,761
41,557
47,181
37,061
13,653
21,780
12,482
15,344
7,810
16,872
2,450
315
1,197
889
38,289

780,656

745,661

-

25,046
25,046

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)

إيضاح طبيعة العالقة
المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة
غير متداولة:

كما في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2020
2021

شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة
شركة المياه والكهرباء القابضة  -شركة مساهمة مقفلة
قروض من مساهمي األقلية في شركات تابعة

(ب)
(ط)
(ج)

مشروع مشترك
حقوق المساهمين
-

متداولة:
شركة اكواباور أفريقيا هولدينجز ليمتد
أكوا جوس إليكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت
أخرى

773,060
760,873
677,966
707,410
126,813
126,569
1,577,839 1,594,852

(ح)
(ي)

مشروع مشترك
مشروع مشترك
جهات منتسبة

17,953
44,746
20,786
83,485

(أ)

21,306
21,974
43,280

تشتمل هذه األرصدة بشكل رئيسي على المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة إلى الشركة الوطنية األولى القابضة (والشركات
التابعة لها) مقابل خدمات التشغيل والصيانة المقدمة إلى الجهات ذات العالقة بموجب عقود التشغيل والصيانة .في بعض الحاالت،
تشتمل هذه األرصدة أيضًا على الدفعات المدفوعة مقد ًما إلى الجهات ذات العالقة التي ال يوجد تاريخ محدد لسدادها.

(ب) خالل عام  ،2018أبرمت شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة اتفاقية قرض قابل للتحويل ،بموجبها تم إقراض المبالغ
المسحوبة بموجب تلك االتفاقية إلى أكواباور جلوبال هولدينغز ،شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة ،وذلك من خالل اتفاقية إقراض
بين المساهمين في المجموعة ("االتفاقية") .تم إقراض مبلغ قدره  1.361.2مليون لاير سعودي إلى أكواباور جلوبال هولدينغز
شهرا األولي و  %3.4بعد ذلك على أصل المبلغ القائم .في  31ديسمبر
وحمل عمولة بمعدل قدره  %4.3سنويًا عن الثمانية عشر
ً
 ،2019وفقًا للخيار المتاح بموجب االتفاقية ،تم تحويل جزء من القرض قدره  580.6مليون لاير سعودي كعوض مبيعات مقابل
بيع  % 49من ملكية المجموعة في شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة .باإلضافة إلى ذلك ،خالل عام  ،2020وافقت المجموعة
على مقابل إضافي قدره  7.9مليون لاير سعودي كجزء من التعديالت فيما يتعلق ببيع  %49من ملكية المجموعة في شركة أكواباور
للطاقة المتجددة القابضة.
شهرا من االستخدام األول للقرض في حالة عدم التحويل .تم ضمان القرض من قبل أكوا
إن رصيد القرض القائم يستحق السداد خالل 60
ً
باور (أي حق الرجوع إلى أكوا باور).
ويشمل ذلك ما يلي:
(ج)
• قرض مستحق الدفع للمساهمين غير المسيطرين في شركة ايه سي إف للطاقة المتجددة المحدودة بمبلغ  41.4مليون لاير سعودي
( 41.6 :2020مليون لاير سعودي) .تستحق القروض السداد في عام  ،2024وتحمل عمولة قدرها  %5.75سنوياً.
• قرض مستحق الدفع للمساهمين غير المسيطرين في شركة قطر للطاقة الشمسية بمبلغ  85.2مليون لاير سعودي (85.2 :2020
مليون لاير سعودي) .تستحق القروض السداد في عام  ،2024وتحمل عمولة وفقًا لسعر اليبور قدرها  %1.3+سنوياً.
(د)
(ه)

يمثل الرصيد دفعة مقدمة إلى جهات ذات عالقة وال يوجد تاريخ محدد لسدادها وال تحمل أي عمولة.
يمثل هذا البند مبلغ مستحق لقاء أتعاب التط وير واسترداد التكاليف المتكبدة نيابة عن الشركة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها
وفقا ً لطريقة حقوق الملكية.

(و) يمثل الرصيد العمولة المدينة المستحقة من إحدى الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية بشأن
قرض المساهم .يمثل قرض ا لمساهم حصص طويلة األجل في المشروع ،ويتم تصنيفها ضمن الشركات المستثمر فيها التي يتم
المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية.
(ز) يمثل هذا البند المبالغ المستحقة إلى نوماك لقاء خدمات التشغيل والصيانة المقدمة إلى شركة المشروع بموجب عقود التشغيل
والصيانة .خالل عام  ، 2021قامت المجموعة بعكس قيد خسارة انخفاض في القيمة قدرها  4.9مليون لاير سعودي والتي تم إثباتها
في عام  :2020( 2021مخصص بمبلغ  28.5مليون لاير سعودي) عند االسترداد الجزئي للرصيد .يمثل الرصيد كما في 31
ديسمبر  2021الذمم المدينة المتعلقة بخدمات التشغيل والصيانة المقدمة خالل عام .2021
(ح) يمثل هذا البند المبالغ المستحقة الدفع إلى شركة مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية لقاء تحويل تكلفة تطوير
مشاريع.
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)

(ط) خالل عام  ،2020أعلنت المجموعة عن توزيعات أرباح لمرة واحدة بقيمة  2،701مليون لاير سعودي .تم تحويل جزء من توزيعات
األرباح المعلنة ،والمستحق لصندوق االستثمارات العامة السعودي ("المساهم") ،إلى قرض طويل األجل بدون عمولة قدره 901.0
مليون لاير سعودي من خالل شركة تابعة مملوكة بالكامل لهذا المساهم .يمكن تعديل هذا القرض ،نيابة عن الشركة التابعة للمساهم،
مقابل االستثمارات المستقبلية في المشاريع المتجددة التي تقوم بها الشركة ،بنا ًء على شروط معينة .سيتم سداد القرض أو تسويته
بحلول  31ديسمبر  2030ما لم يتم تمديد فترة السداد أو التسوية بشكل متبادل من قبل الطرفين .سجلت المجموعة هذا القرض بالقيمة
الحالية للتسديدات النقدية المتوقعة مخصومة باستخدام معدل مناسب ينطبق على القروض طويلة األجل ذات طبيعة مماثلة .تم إثبات
الفرق بين القيمة االسمية للقرض وقيمته المخصومة كمساهمة أخرى من المساهم ضمن عالوة اإلصدار .خالل عام  ،2021تم إطفاء
أعباء تمويل قدرها  29.4مليون لاير سعودي ( 9.7 :2020مليون لاير سعودي) بشأن رصيد القرض القائم.
(ي) وهذا يمثل الدفعة المقدمة المستلمة من الشركة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية على حساب خدمات
شهرا التالية.
التشغيل والصيانة التي يتم تقديمها .وسيتم دفعه إلى المورد الخارجي خالل االثني عشر
ً
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المطلوبات المالية األخرى
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المطلوبات المالية األخرى

تشتمل المطلوبات المالية األخرى المصرح عنها في قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر :2020
(أ)  217.1مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  291.0 :2020مليون لاير سعودي) بشأن المطلوبات المالية المتعهد بها نتيجة
فقدان السيطرة على شركة تابعة خالل عام ( 2018إيضاح .)5-1-7
(ب)  5.2مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  11.2 :2020مليون لاير سعودي) ،والتزام متعلق بخيارات البيع المكتتبة من قبل
المجموعة بشأن األسهم المملوكة من قبل حقوق الملكية غير المسيطرة في إحدى الشركات التابعة الموحدة .تم إثبات
االلتزام التعاقدي لشراء أدوات حقوق الملكية في األصل كمطلوبات مالية ،وتسجيل المبلغ المقابل ضمن حقوق الملكية في
قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة الحالية للقيمة المستردة بمبلغ قدره  27.2مليون لاير سعودي (إيضاح .)2-13
(ج) أبرمت المجموعة اتفاقية لتوريد الفحم ("االتفاقية اإلضافية") مع مورد خارجي ،فيما يتعلق بمحطة طاقة مستقلة مملوكة لشركة
مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية ،حيث التزمت المجموعة بتغطية الفرق أو قبول الفائض بين السعرين
المتفق عليهما مع مورد الفحم خالل فترة عمليات محطة ال طاقة المستقلة .وبموجب االتفاقية ،بالنسبة ألي فرق بين معادلتي تحديد
السعر المتفق عليهما (أي السعر المرجعي بموجب اتفاقية توريد الفحم بدالً من األسعار الفعلية لمورد الفحم المتفق عليها بشأن توريد
الفحم) ،تلتزم المجموعة بدفع الفرق عند شراء الفحم .يتم تحديد أسعا ر الفحم بالرجوع إلى مؤشرات أسعار الفحم ،والتي تعمل كمرجع
سوقي لتجارة الفحم في أوروبا وآسيا .وعليه ،تتضمن االتفاقية اإلضافية مقايضة سلع مدمجة ("المشتق") والتي يجب فصلها وإدراجها
بالقيمة العادلة.
وعند اإلثبات األولي ،قامت المجموعة بتقدير مطلوبات مشتقة تم احتسابها باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة ،مع إثبات
األثر المقابل في القيمة الدفترية لالستثمار في الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية للمجموعة.
وبعد توجيه من الجهة المشترية ،فإن المحطة بصدد تحويل عملياتها من مصادر الوقود الرئيسية (الفحم) إلى الغاز الطبيعي .وبنا ًء
على تقييم اإلدارة ،فإن استهالك الفحم في المستقبل سيكون ضئيل للغاية .وعليه ،قامت المجموعة بتعديل االستهالك المتوقع وإثبات
التزام قدره  171.4مليون لاير سعودي (مطلوبات غير متداولة بقيمة  43.0مليون لاير سعودي ومطلوبات متداولة بقيمة 128.4
مليون لاير سعودي) في قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر .2021
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شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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المطلوبات المالية األخرى (تتمة)
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المطلوبات المالية األخرى (تتمة)

تتأثر القيمة العادلة للمطلوبات بعوامل مختلفة ،بما في ذلك أسعار الفحم والكمية الفعلية الستهالك الفحم ومعدل الخصم .فيما يلي بيان
األثر على القيمة العادلة للمطلوبات نتيجة التغيرات المستقلة في االفتراضات الرئيسية .يتمثل األثر الفعلي على القوائم المالية في األثر
التراكمي للمتغيرات المختلفة.
التغير بالزيادة  /النقص بنسبة  %10في كمية استهالك الفحم
التغير بالزيادة  /النقص بنسبة  %10في سعر الفحم
التغير بالزيادة  /النقص بمقدار  50نقطة أساس في معدل الخصم
2-23

 19.7مليون لاير  19.7( /مليون لاير سعودي)
 19.7مليون لاير سعودي 19.7( /مليون لاير سعودي)
( 2.4مليون لاير سعودي)  2.4( /مليون لاير سعودي)

المطلوبات المالية األخرى

كما في
 31ديسمبر
2021

كما في
 31ديسمبر
2020

114,647
194,320 23,2.1
60,995 2-2-23
38,991

130,339
130,464
48,619

408,953

309,422

إيضاح
االلتزامات المتعلقة باتفاقية قطع الغيار طويلة األجل
االلتزامات المتعلقة بإزالة الموجودات
برنامج الحوافز طويلة األجل
التزامات إيجار

 1-2-23فيما يلي بيان الحركة في االلتزامات المتعلقة بإزالة الموجودات:
الرصيد في بداية السنة
مثبت خالل السنة
الزيادة في العمولة
الرصيد في نهاية السنة

2021

2020

130,464
55,875
7,981
194,320

81,231
41,906
7,327
130,464

 2-2-23خالل السنة ،وافق مجلس اإلدارة على برنامج حوافز نقدية طويل األجل ،والتي تم منحها لبعض أفراد اإلدارة .يغطي برنامج
الحوافز طويل األجل فترة تسع سنوات إجماالً
اعتبارا من  1يناير  ، 2020ويتألف من ثالث فترات أداء منفصلة كل منها ثالث سنوات.
ً
سيتم منح المكافآت النقدية وفقًا لبرنامج الحوافز طويل األجل في نهاية كل فترة أداء تخضع لتحقيق شروط األداء .وعليه ،تم إثبات مخصص
قدره  60.9مليون لاير سعودي ضمن المصاريف العمومية واإلدارية ،والتي تمثل فترات األداء لعامي  29.3( 2020مليون لاير سعودي)
و 31.6( 2021مليون لاير سعودي).
-24

اإليرادات

2021

2020

خدمات مقدمة
تشغيل وصيانة
خدمات إدارة تطوير وإنشاءات
أخرى

1,839,692
653,478
17,464

1,505,206
460,779
26,169

بيع كهرباء
مصاريف السعة
مخرجات الطاقة
دخل إيجار تمويلي

8

1,048,140 1,036,248
458,074
393,165
258,870
313,110

بيع مياه  -السعة
مصاريف السعة
إنتاج مياه

1-24
1-24

إيضاح

58

969,958
971,453
101,915
136,330
4,829,111 5,360,940

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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اإليرادات (تتمة)

انظر االيضاح  34لالطالع على التوزيع الجغرافي لإليرادات.
 1-24تشمل اإليرادات من بيع البخار بمبلغ  395.9مليون لاير سعودي خالل السنة ( 389.4 :2020مليون لاير سعودي).
 2-24إضافة إلى المبالغ المذكورة في الجدول أع اله ،فإن الدخل المتعلق بخدمات االستشارات اإلدارية وخدمات الدعم اإلضافية المقدمة
للشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية بمبلغ  141.5مليون لاير سعودي ( 151.9 :2020مليون لاير
سعودي) ،تم عرضه كدخل عمليات أخرى.
-25

التكاليف التشغيلية

إيضاح

تكاليف مواد مباشرة
استهالك
تكاليف تشغيل وأتعاب فنية
تكاليف موظفين
تكاليف الغاز الطبيعي والوقود
تكاليف تأمين مباشرة
تعويضات أضرار
تكاليف مباشرة أخرى

-26

3-5

المصاريف العمومية واإلدارية

إيضاح

2021

493,528
663,908
533,182
579,457
363,566
365,492
515,306
535,641
229,487
144,313
82,318
85,946
5,610
78,365
85,797
2,301,362 2,460,554
2021

520,874
141,442
60,995 23,2.2
52,736
1-26
28,618
3-5
14,601
14,501
13,463
12,851
2-6
11,353
8,779
4,931
55,625
940,769

رواتب ومنافع موظفين أخرى
أتعاب قانونية ومهنية
مخصص برنامج الحوافز طويلة األجل
مخصصات ومشطوبات
مصروف استهالك
مصاريف اتصاالت واشتراكات
مصاريف سفر
مصاريف إيجار ومنافع عامة
إطفاء موجودات غير ملموسة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تكلفة عالقات عامة
مصاريف إصالح وصيانة
أخرى

2020

2020
438,399
127,137
97,142
23,732
18,824
14,732
18,975
10,461
7,847
10,084
4,128
47,421
818,882

 1-26تشتمل المخصصات والشطب على مخصص االنخفاض في القيمة للسنة والمتعلقة:
• بالذمم المدينة التجارية وأرص دة جهات ذات عالقة وموجودات أخرى بمبلغ  22.8مليون لاير سعودي ( 79.3 :2020مليون
لاير سعودي)؛ و
• ومخزون بقيمة  29.9مليون لاير سعودي ( 17.8 :2020مليون لاير سعودي).
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شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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اإليرادات األخرى ،صافي

إيرادات التمويل من قروض المساهمين الممنوحة للمشاريع المشتركة
دخل محقق عن ودائع
مكاسب إعادة قياس الخيارات
تأمين مسترد
خسارة( /ربح) استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
أخرى

-28

1-22

54,754
17,584
6,075
21,969
()7,747
3,673
96,308

35,287
19,859
24,651
59,193
9,588
7,030
155,608

خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى ،صافي

خسارة انخفاض في القيمة
تعويضات أضرار ،بعد خصم المبالغ المستردة
المسؤولية االجتماعية للشركة
مصاريف معامالت دفع على أساس األسهم

1-28

إيضاح

2021

2020

خسارة االنخفاض في القيمة

إيضاح

2021

2020

1-28
2-28
3-28
4-28

60,024
16,458
280,000

137,485
()8,934
52,500
-

356,482

181,051

2021

2020

60,024
60,024

129,985
7,500
137,485

إيضاح
5
1-6

خسارة انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات
خسارة انخفاض في قيمة الشهرة

تتعلق خسارة االنخفاض في القيمة باالنخفا ض في القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالشركات التابعة للمجموعة على
النحو التالي:

بركاء:

إن اتفاقيات شراء المياه الحالية الخاصة بأكوا باور بركاء المتعلقة بمحطات التناضح العكسي واتفاقيات شراء المياه والطاقة (المحطة
الرئيسية) قد انتهت في  31ديسمبر  2021و 8فبراير  ،2022على التوالي .في  2فبراير  ،2022قامت اإلدارة بالحصول على تمديد
شهرا مع خيار التمديد لمدة تسعة أشهر أخرى .ومع ذلك ،ال يوجد تطور جوهري
اتفاقيات شراء المياه (محطات التناضح العكسي) لمدة 23
ً
طرأ على تجديد اتفاقيات شراء المياه والطاقة (المحطة الرئيسية).
ونظرا لعدم التأكد من تجديد اتفاقيات شراء المياه والطاقة (المحطة الرئيسية) وعمليات السوق ،تم إجراء تقييم االنخفاض في القيمة وفقًا
ً
للمعايير الدولية للتقرير المالي لتقييم القيمة القابلة لالسترداد .ولهذه األغراض ،تم تعيين خبير خارجي لتحديد القيمة القابلة لالسترداد
للمشروع.
تم تقييم القيمة القابلة لالسترداد على أنها أعلى من قيمة األصل الدفترية ولم يتم تسجيل أي انخفاض في القيمة في العام الحالي (:2020
انخفاض بمقدار  130مليون لاير سعودي) .تم استخدام معدل خصم لما قبل الضريبة قدره  )%7.60 :2020( %7.57عند تقدير القيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية .ومع ذلك ،لن يؤدي التغير في معدل الخصم بنسبة  %1إلى زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة
لالسترداد بسبب توفر هامش ارتفاع كبير.

نظرا النتهاء اتفاقية شراء المياه والطاقة الخاصة بمحطة بركاء الرئيسية (المحطة الرئيسية) والتي ال تحقق أي إيرادات من
ً
محطة الطاقة ،من المحتمل أال تتمكن من تسوية بعض االلتزامات المتعلقة بقرض طويل األجل لمحطة الطاقة وموفري خدمات
نظرا ألن بركاء قد أمنت بالفعل تمديد
خارجيين آخرين ،إال إذا حصلت محطة الطاقة على عقد ثنائي في الوقت المناسب .لكن ً
اتفاقية شراء المياه لمحطتي التناضح ال عكسي ،فسوف تشارك مع مقرضي المشاريع ومقدمي الخدمات في تقييم أفضل الطرق
المستقبلية لتسوية االلتزامات المستحقة.

60

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
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خسارة االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى ،صافي (تتمة)

2-28

تعويضات األضرار ،بعد خصم المبالغ المستردة

2021
-

مصروف تعويضات أضرار
تعويضات أضرار مستردة

2020
()8,934
()8,934

يمثل هذا البند تعويضات أضرار مستحقة إلى أو مدفوعة إلى الجهة المشترية وفقًا لشروط اتفاقيات شراء المياه والطاقة بسبب التأخر في
إنجاز العمليات التجارية .إن تعويضات األضرار الظاهرة في الربح أو الخسارة هي بعد خصم تعويضات األضرار التي تم التفاوض عليها
مع مقاول األعمال الهندسية والمشتريات واإلنشاءات من قبل الشركات التابعة للمجموعة.
 3-28خالل عام  ،2021ساهمت المجموعة بمبلغ  16.5مليون لاير سعودي في دول مختلفة ،منها المملكة العربية السعودية بشكل أساسي
لدعم التعليم والبنية التحتية ذات الصلة.
خالل عام  ،2020ساهمت المجموعة بمبلغ  52.5مليون لاير سعودي لدعم الجهود الصحية في المملكة العربية السعودية الحتواء تأثير
جائحة كوفيد .19-تم استخدام األموال لبناء مستشفى متنقل متكامل بسعة  100سرير ،وذلك بالتعاون مع شركة إنشاءات محلية ،وهي
شركة تابعة مملوكة بالكامل ألحد المساهمين .تم تزويد المستشفى المتنقل الجديد بالكامل بالمعدات الطبية والتجهيزات الالزمة لعالج حاالت
كوفيد.19-
 4-28بتاريخ  30مارس  ،2021وافق مج لس اإلدارة على برنامج حوافز يتألف من األسهم والمنافع النقدية ("البرنامج") للموظفين
المؤهلين تستحق الدفع عند اإلدراج الناجح للشركة في السوق المالية مع مراعاة شروط األداء األخرى .وبتاريخ  13يونيو  ،2021وافق
المساهمون في الشركة على البرنامج .تم منح البرنامج ومنح مزاياه للموظفين المؤهلين في  28سبتمبر  .2021وعليه ،قامت المجموعة
بإثبات مصروف معامالت الدفع على أساس األسهم بمبلغ  280.0مليون لاير سعودي ( 231.7مليون لاير سعودي ،بما يعادل 4,137,552
سهم سعر االكتتاب العام األولي وقدره  56لاير سعودي للسهم  48.3مليون لاير سعودي على حساب معامالت الدفع على أساس األسهم
ومعامالت الدفع على أساس األسهم المسددة نقدًا ،على التوالي) ،بما يعادل القيمة العادلة للبرنامج في تاريخ المنح.
-29

خسارة تحويل العمالت األجنبية ،صافي

(خسائر)  /أرباح تحويل عمالت أجنبية محققة
خسارة تحويل عمالت أجنبية غير محققة

-30

األعباء المالية

إيضاح

أعباء مالية على القروض
أعباء مالية على خطابات ضمان
أعباء مالية على قرض من جهات ذات عالقة
أعباء مالية أخرى

1-22

2021

2020

()31,496
()15,007
()46,503

9,153
()32,613
()23,460

2021

2020

940,105
915,468
45,689
62,744
47,467
55,979
35,187
25,578
1,068,448 1,059,769

 1-30تشمل المصاريف المالية األخرى تسوية الخصم المتعلق بالذمم المدينة طويلة األجل البالغة  14.4مليون لاير سعودي ( :2020ال
شيء).
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ربح السهم

1-31

فيما يلي تحليالً بالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة (باآلالف):

 31ديسمبر
2021

 31ديسمبر
2020

األسهم العادية المصدرة كما في

731,100

645,763

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المنتهية

664,701

645,763

 2-31تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض على النحو التالي:
صافي ربح السنة المتعلق بالمساهمين في الشركة األم

758,798

ربح السنة من العلميات المستمرة المتعلق بالمساهمين في الشركة األم

758,798

866,843

الربح األساسي والمخفض للسهم العائد للمساهمين في الشركة األم (باللاير السعودي)

1.14

1.37

الربح األساسي والمخفض للسهم من العمليات المستمرة العائد للمساهمين في الشركة األم (باللاير
السعودي)

1.14

1.34

-32

882,568

العمليات المتوقفة

 1-33أكوا باور سي اف كاراد بي في بارك إي أيه دي
بتاريخ  14ديسمبر  ، 2019أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء مع مشتري طرف ثالث بشأن بيع حصتها بالكامل في أكوا باور سي اف
كاراد بي في بارك إي أيه دي ("كاراد") .لم يتم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بعملية البيع كما في  10سبتمبر .2020
كما في  10سبتمبر  ،2020بلغت الموجودات والمطلوبات واالحتياطيات األخرى المتعلقة بشركة كراد  499.6مليون لاير سعودي
و 433.4مليون لاير سعودي و 1.9مليون لاير سعودي ،على التوالي .سجلت المجموعة خسارة قدرها  21.9مليون لاير سعودي من هذا
البيع الذي تم احتسابه كموجودات معدة للبيع في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
فيما يلي نتائج أكارد للعام :2020
2020
اإليرادات
تكاليف العمليات
مصاريف عمومية وإدارية
خسارة تحويل عمالت أجنبية ،صافي
أعباء مالية ،صافي
ضريبة مسددة بالزيادة
ربح السنة المنتهية في  31ديسمبر
الخسارة المثبتة عند فقدان السيطرة
الربح من العمليات المتوقفة ،بما في ذلك الخسارة المثبتة نتيجة فقدان السيطرة
الربح العائد إلى:
المساهمين في الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة

63,004
()18,337
()5,501
6,548
()20,936
4,183
28,961
()21,939
7,022
2,949
4,073
7,022
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كما في  31ديسمبر  ،2021كان لدى المجموعة التزامات محتملة قائمة على شكل خطابات ضمان وضمانات مشتركة صادرة بشأن
التسهيالت البنكية لشركات المشاريع وضمانات أداء قدرها  13.67مليار لاير سعودي ( 31ديسمبر  11.34 :2020مليار لاير سعودي).
يشتمل الرصيد أيضا ً على حصة المجموعة في التزامات الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية.
فيما يلي تحليالً لاللتزامات المحتملة كما بتاريخ إعداد القوائم المالية:
كما في
 31ديسمبر
2021

كما في
 31ديسمبر
2020

5,104,362 5,440,657
3,803,049
4,988,118
1,082,764
1,915,977
1,146,903
1,193,726
154,022
136,018
53,760
11,344,860 13,674,496

تأمينات أداء  /تطوير وخطابات اعتماد داعمة إلنجاز المشاريع
ضمانات بشأن قروض مرحلية وخطابات اعتماد غير قابلة لإللغاء
ضمانات نيابة عن المشاريع المشتركة والشركات التابعة
خطابات اعتماد احتياطية متعلقة بحساب احتياطي خدمة الدين
تأمينات لمرحلة المشاريع تحت التطوير
ضمانات لتسهيالت ممولة للمشاريع المشتركة

باإلضافة إلى االلتزامات المفصح عنها أعاله ،التزمت المجموعة أيضًا بالمساهمة بمبلغ  131.0مليون لاير سعودي في حقوق ملكية إحدى
الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية خالل عام .2023
كما أن لدى المجموعة التزام قرض بمبلغ  598.2مليون لاير سعودي فيما يتعلق بتسهيالت القروض متوسطة األولوية ("التسهيالت")
التي حصلت عليها بعض الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة .ينشأ التزام القرض
هذا بسبب خيارات الشراء والبيع المتناسقة التي تبرمها المجموعة مع مقرضي التسهيالت.
في إحدى الشركات التابعة للمجموعة ،وهي الشركة المركزية لتو ليد الكهرباء ،طالب مورد الوقود ("مصفاة البترول األردنية") بمبلغ قدره
 610.0مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  582.4 :2020مليون لاير سعودي) كعمولة على تأخر سداد فواتير الوقود الشهرية .تنص
اتفاقية توريد الوقود المبرمة مع المورد على أنه يحق للمورد الحصول على عمولة نتيجة التأخر في سداد الفواتير غير المسددة وذلك بعد
 45يو ًما من تاريخ الفاتورة .ومع ذلك ،فإن المادة ( )3-13من اتفاقية توريد الوقود تنص أيضًا على أن الشركة المركزية لتوليد الكهرباء
غير مسؤولة عن عدم األداء بموجب اتفاقية توريد الوقود ،وأنها ال تعتبر متأخرة في السداد وذلك بالقدر الذي يكون فيه عدم األداء أو التأخر
للمورد ناتج عن التأخر في
ونظرا ألن التأخر في سداد مدفوعات الوقود
في السداد ناتج عن الجهة المشترية ("الشركة الوطنية للكهرباء").
ّ
ً
استالم إيرادات الوقود من الشركة الوطنية للكهرباء ،فإن المورد ،بموجب العق د ،ليس لديه أي أساس للمطالبة بأي عمولة تأخير من الشركة
المركزية لتوليد الكهرباء .وعليه ،ترى اإلدارة ومستشارها القانوني المستقل بأنه وفقًا لشروط اتفاقية توريد الوقود الموقعة بين المورد
والشركة المركزية لتوليد الكهرباء ،فإن المورد ليس لديه أي أساس تعاقدي للم طالبة بهذه المبالغ .وبالتالي ،لم يجنب أي مخصص لها في
هذه القوائم الموحدة المالية.
كما تلتزم المجموعة بالمساهمة بمبلغ  75.0مليون لاير سعودي في مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات في أوزبكستان خالل عام
.2022
باإلضافة إلى ما ورد أعاله ،لدى المجموعة أيضًا م وجودات ومطلوبات محتملة فيما يتعلق ببعض األمور المتنازع عليها ،بما في ذلك
دعاوى مرفوعة من قبل المقاولين وضدهم وتحكيم يشمل مجموعة متنوعة من القضايا .تنشأ هذه االلتزامات المحتملة خالل دورة األعمال
العادية .ومن غير المتوقع أن ينتج عن هذه االلتزامات المحتملة أي تعديالت جوهرية على هذه القوائم المالية الموحدة.
القطاعات التشغيلية
-34
تبين للمجموعة أن لجنة اإلدارة ،برئاسة الرئيس التنفيذي ،هي صانع القرار الرئيسي للقطاعات التشغيلية وذلك وفقًا للمعيار الدولي للتقرير
المالي " :8القطاعات التشغيلية"
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القطاعات التشغيلية (تتمة)

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020قامت المجموعة بتعديل قطاعاتها التشغيلية التي يتم رفع تقارير بشأنها .تماشيا ً مع تركيزها
نموا متزايدًا في قطاع الطاقة المتجددة .نتج عن ذلك تغير في المعلومات المقدمة
المستمر على البيئة واالستدامة ،ال تزال المجموعة تشهد ً
بانتظام إلى صانع القرار الرئيسي للقطاعات التشغيلية والتي تتضمن معلومات منفصلة عن نتائج أنشطة الطاقة المتجددة وكذلك أعمال
تحلية المياه الحرارية مج تمعة .يتم استخدام هذه المعلومات التخاذ قرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها لكل قطاع ولتقييم األداء
القطاعي.
تنسب اإليرادات إلى كل قطاع تشغيلي بنا ًء على نوع المحطات أو المعدات ،التي يتم الحصول منها على اإليرادات .ال يتم رفع تقارير عن
موجودات ومطلوبات الق طاعات إلى صانع القرار الرئيسي للقطاعات التشغيلية على أساس قطاعي ،وبالتالي ال يتم اإلفصاح عنها.
إن السياسات المحاسبية للقطاعات التشغيلية هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة .تم استبعاد جميع المعامالت بين شركات المجموعة
ضمن القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأن ها ،بشكل مناسب .لم تكن هناك مبيعات بين القطاعات خالل الفترة المعروضة أدناه .فيما يلي
تفاصيل القط اعات التشغيلية التي يتم رفع تقارير بشأنها:
 )1التحلية الحرارية وتحلية المياه يشير مصطلح التحلية الحرارية إلى محطات الطاقة والمياه التي تستخدم الوقود األحفوري (النفط
والفحم والغاز) كمصدر رئيسي للوقود لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه ،في حين تشير تحلية المياه إلى
بالتناضح العكسي
محطات تحلية المياه بالتناضح العكسي .يشمل القطاع جميع المراحل األربعة لدورة عمل القطاع
التشغيلي (أي التطوير واالستثمار والتشغيل والتحسين) .وتشمل هذه المحطات محطات توليد الطاقة
المستقلة ،ومحطات تحلية المياه بالتناضح العكسي المستقلة.
 )2مصادر الطاقة المتجددة
 )3أخرى

ويشمل ذلك خط أعمال المجموعة الذي يتكون من المحطات الكهروضوئية ومحطات الطاقة الشمسية
المركزة ومحطات الرياح والهيدروجين .يشمل القطاع جميع المراحل األربعة لدورة عمل القطاع
التشغيلي (أي التطوير واالستثمار والتشغيل والتحسين).
تشمل بعض أنش طة إدارات الشركة والبنود األخرى التي لم يتم تخصيصها إلى القطاعات التشغيلية
التي يتم رفع تقارير بشأنها ونتائج أعمال إعادة التأمين في أكوا باور.

المؤشرات الرئيسية حسب القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها

إيرادات

(أ) التحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح العكسي
(ب) مصادر الطاقة المتجددة
(ج) أخرى
إجمالي اإليرادات

دخل العمليات قبل االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى
(أ) التحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح العكسي
(ب) مصادر الطاقة المتجددة
(ج) أخرى
اإلجمالي*
إيرادات ( /مصاريف) العمليات غير الموزعة للشركات
مصاريف عمومية وإدارية
عكس قيد مخصص متعلق بتكلفة تطوير المشاريع
استهالك وإطفاء
مخصص برنامج الحوافز طويلة األجل
مخصص /عكس قيد (المحمل) بشأن المبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة
تكاليف إعادة هيكلة**
دخل عمليات أخرى
إجمالي دخل العمليات قبل االنخفاض في القيمة والمصاريف األخرى
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2021

2020

4,315,991
1,027,485
17,464
5,360,940

3,986,292
816,650
26,169
4,829,111

2021

2020

2,216,978
522,678
16,511
2,756,167

2,056,847
348,163
25,625
2,430,635

()569,623
()19,229
()60,995
4,873
82,284
2,193,477

()422,344
()80,867
()23,598
()28,500
()9,403
83,067
1,948,990
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المؤشرات الرئيسية حسب القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها (تتمة)

ربح القطاعات

إيضاح

(أ) التحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح العكسي
(ب) مصادر الطاقة المتجددة
(ج) أخرى
اإلجمالي*

تسوية ربح السنة من العمليات المستمرة

مصاريف عمومية وإدارية
1-28
انخفاض في قيمة شركات تابعة
انخفاض في قيمة شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق  1-1-7و-7
3-1
الملكية ،صافي
4-28
معامالت الدفع على أساس األسهم
23,2.2
مخصص برنامج الحوافز طويلة األجل
3-20
مخصص الزكاة والضريبة المتعلق بربوط سنوات سابقة
3-28
مساهمة في المسؤولية االجتماعية للشركات
4-11
مخصص عكس قيد تكلفة تطوير المشاريع
( 22ز)
مخصص /عكس قيد (المحمل) بشأن المبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة
27
مكاسب إعادة قياس الخيارات
( 22أ)
أثر الخصم على القرض من شركة تابعة لمساهم
تكاليف إعادة هيكلة**
استهالك وإطفاء
دخل عمليات أخرى
اإليرادات األخرى
أعباء مالية وخسائر تحويل عمالت أجنبية ،صافي
زكاة وضريبة محملة

2021
1,608,741
133,690
16,187
1,758,618

2020
1,512,906
129,264
25,819
1,667,989

()569,623
()60,024

()422,344
()137,485

()62,969
()280,000
()60,995
()13,399
()16,458
4,873
6,075
()29,444
()19,229
82,284
67,548
()29,336
()34,013

()30,000
()100,511
()52,500
()80,867
()28,500
24,651
()9,734
()9,403
()23,598
83,067
32,265
()13,281
()17,160

743,908

ربح السنة من العمليات المستمرة

882,589

* ال يتوافق إجمالي دخل العمليات للقطاعات بالضرورة مع قائمة الربح أو الخسارة ،حيث إنها تستند إلى المعلومات المقدمة إلى لجنة
اإلدارة.
** التكاليف المتعلقة بإعادة هيكلة أعمال المجموعة اعتبارا من عام  .2020تتعلق التكاليف بأتعاب االستشارات المهنية.
التركز الجغرافي
يقع المركز الرئيسي للشركة في المملكة العربية السعودية .تم أدناه بيان الترك ز الجغرافي لإليرادات والموجودات غير المتداولة الخاصة
بالمجموعة:

اإليرادات من العمليات المستمرة

المملكة العربية السعودية
الشرق األوسط وآسيا
أفريقيا

الموجودات غير المتداولة

2021

2020

2,349,518
2,477,011
534,411

2,253,549
2,126,612
448,950

16,542,250 20,253,954
4,512,823 6,382,012
9,832,944 9,404,418

5,360,940

4,829,111

30,888,017 36,040,384
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المؤشرات الرئيسية حسب القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها (تتمة)
معلومات عن العمالء الرئيسيين
خالل الفترة ،يش ّكل عميلين ( :2020ثالثة عمالء) بشكل فردي أكثر من  %10من إيرادات المجموعة .كانت أرقام اإليرادات ذات الصلة
لهؤالء العمالء الرئيسيين ،والتي قد تختلف هويتها حسب الفترة ،على النحو التالي:

العميل أ
العميل ب
العميل ج

إيرادات

2021

2020

1,166,491
636,975
-

1,154,863
608,561
497,605

تتع لق اإليرادات من هؤالء العمالء بالتحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح العكسي والقطاعات التشغيلية التي يتم رفع تقارير بشأنها.
إدارة المخاطر
-35
تتعرض نشاطات المجموعة لمخاطر مالية مختلفة :مخاطر السوق (التي تشمل مخاطر العمالت ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر أسعار
العموالت الخاصة بالتدفقات النقدية ومخاطر السعر) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .يركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة
على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية والسعي للحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة .تتم إدارة المخاطر من قبل
اإلدارة العليا .وفيما يلي ملخص بأهم أنواع المخاطر:
 1-35مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .تقوم
المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
يبين الجدول التالي الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي الموحدة:
إيضاح
نقدية وشبه نقدية
صافي االستثمار في عقد إيجار تمويلي
مدينون تجاريون
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
أرصدة التأمين المدينة
موجودات مالية أخرى

8
11
22
3-11

كما في
كما في
 31ديسمبر  31 2021ديسمبر 2020
5,172,921
12,748,295
1,318,916
780,656
388,454
32,104
20,441,346

832,668
10,928,908
1,305,077
770,707
516,748
46,720
14,400,828

النقدية وشبه النقدية

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

صافي االستثمار في عقد إيجار تمويلي

يمثل مدينو عقود اإليجار التمويلي المبالغ المستحقة للشركات التابعة للمجموعة في المغرب والمملكة العربية السعودية من الجهة المشترية
وفقا ً التفاقيات شراء المياه أو الطاقة (اتفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية شراء المياه) .وتعتبر مخاطر االئتمان المصاحبة لمديني عقود اإليجار
التمويلي محدودة نظراً لخطاب الدعم الحكومي والضمانات الحكومية والتصنيف االئتماني الجيد للجهة المشترية.
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 1-35مخاطر االئتمان (تتمة)

المدينون التجاريون

(أ)
إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية يتأثر بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل .وفيما
يلي تحليالً لتركزات مخاطر االئتمان حسب الدولة:
كما في
كما في
 31ديسمبر  31 2021ديسمبر 2020
519,546
72,684
125,311
328,109
273,266
1,318,916

المملكة األردنية الهاشمية (ضمان حكومي)
سلطنة عمان (ضمان حكومي)
المغرب (خطاب دعم حكومي)
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة وأخرى

627,087
178,064
165,958
196,371
137,597
1,305,077

إن العمالء في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ودول أخرى يتعاملون مع المجموعة منذ عدة سنوات ولم تتكبد
المجموعة سابقًا أي انخفاض جوهري في القيمة بشأن األرصدة لديهم .عليه ،تم تصنيف هذه األرصدة المستحقة من العمالء بأنها ذات جودة
ائتمانية عالية وأن مخاطر االئتمان بشأنها محدودة.
(ب)

فيما يلي بيان بأعمار الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها كما بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة:
كما في
كما في
 31ديسمبر  31 2021ديسمبر 2020
461,616
290,659
566,641
1,318,916

غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
متأخرة السداد من  90-1يوما ً
أكثر من  90يوما ً

597,309
135,774
571,994
1,305,077

تعتقد اإلدارة أن المبالغ غير المنخفضة القيمة والمتأخرة السداد ألكثر من  90يوما ً ال تزال قابلة للتحصيل بالكامل ،بناء على الخبرة السابقة
وطريقة خسائر االئتمان المتوقعة التي تتضمن إجراء تحليل شامل لمخاطر االئتمان ،بما في ذلك التصنيفات االئتمانية للعمالء إذا كانت
متاحة.
(ج)

كانت الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة بشأن الذمم المدينة التجارية خالل السنة على النحو التالي:

الرصيد االفتتاحي كما في  1يناير
خسارة انخفاض في القيمة ( /عكس قيد)
الرصيد الختامي في  31ديسمبر

2021

2020

28,795
724
29,519

31,657
()2,862
28,795

المشتقات

يتم تخصيص المشتقات كأدوات لتغطية المخاطر وتعكس التغير اإليجابي في القيمة العادلة لعقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات أسعار
العموالت .يتم إبرام هذه العقود مع بنوك أو مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني جيد ومن ثم فإنه من المتوقع أن تكون مخاطر االئتمان
منخفضة.

أرصدة التأمين المدينة

يمثل هذا البند القيمة القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمين .ت قدر المبالغ القابلة لالسترداد من شركات إعادة التامين بطريقة مماثلة
لمخصص المطالبات تحت التسوية أو المطالبات المسددة المتعلقة بوثائق التامين الصادرة عن شركات إعادة التامين وطبقا ً لعقود إعادة
التأمين ذات العالقة.
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 1-35مخاطر االئتمان (تتمة)
كما هو الحال مع شركات التأمين األخرى ،من أجل تقليل التعرض المالي الناتج عن مطالبات التأمين الكبيرة ،تقوم شركة أكوا باور إلعادة
التأمين المحدودة ("أكوا -ري" ،وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة) خالل دورة األعمال العادية بإبرام ترتيبات مع األطراف
األخرى ألغراض إعادة التأمين .توفر ترتيبات إعادة التأمين هذه تنويعًا أكبر لألعمال ،وتسمح لإلدارة بالتحكم في التعرض للخسائر
المحتملة الناتجة عن المخاطر الكبيرة ،وتوفر قدرة إضافية على النمو .تتم إعادة التأمين بموجب ترتيبات اختيارية .في الفترة بين  31يوليو
 2019و 30يوليو  ، 2020احتفظت أكوا باور بأحد عناصر المخاطر في برنامج إعادة التأمين على الممتلكات بحد أقصى  1.5مليون
دوالر أمريكي لكل مشروع لكل حدث وإجماالً لفترة الوثيقة ذات الصلة لبعض المشاريع.
اعتبارا من  31يوليو  ،2021ستحتفظ شركة أكوا باور إلعادة التأمين بالمخاطر في بعض برامج إعادة التأمين ،بإجمالي تعرض مجمع
ً
للمخاطر يصل إلى  37.5مليون لاير سعودي خالل فترة وثيقة التأمين حتى  30يوليو  ،2022وبحد أقصى فرعي  9.4مليون لاير سعودي
لكل حادث أو مطالبة.
لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من إعسار شركات إعادة التأمين ،تقوم أكوا -ري بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين .تتعامل شركة
أكوا باور إلعادة التأمين فقط مع شركات إعادة التأمين ذات حد أدنى من تصنيف ستاندردآند بورز أ -أو ما يعادله من وكاالت التصنيف
األخرى.

المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة والموجودات المالية األخرى

تتضمن الموجودات المالية األخرى توزيعات األرباح المدينة والدفعات المقدمة على حساب االستثمارات والدفعات المقدمة للموظفين والذمم
المدينة األخرى .إن مخاطر االئتمان المتعلقة بأرصدة الجهات ذات العالقة محدودة نظراً لقوة المركز المالي للجهات ذات العالقة .ال توجد
هناك مخاطر ائتمان بشأن الدفعات المقدمة على حساب االستثمارات والدفعات المقدمة للموظفين .كما أن مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات
المالية األخرى غير جوهرية وتتوقع المجموعة استردادها بالكامل بالقيمة الدفترية المسجلة لها.

تركز مخاطر االئتمان

فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه ،لم تحدد اإلدارة أي تركزات هامة لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية.

 2-35مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية .تنشأ مخاطر السيولة
عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له .وتتمثل طريقة المجموعة في إدارة السيولة في التأكد ،قدر
المستطاع ،من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حين استحقاقها ،في ظل كل من الظروف العادية أو الظروف الصعبة ،وذلك بدون
تكبد خسائر غير مقبولة أو االضرار بسمعة المجموعة .عليه ،تتأكد المجموعة من توفر التسهيالت البنكية الكافية في كافة األوقات.
بلغت نسبة الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة الخاصة بالمجموعة ("النسبة الحالية") في  31ديسمبر  2020أقل من واحد،
ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الموجودات المتداولة على حساب توزيعات األرباح النقدية المدفوعة في عام  2020بمبلغ 1،000.0
مليون لاير سعودي ،مقترنًا بزيادة المطلوبات المتداولة والتي ترجع أساسًا إلى إعادة تصنيف القرض طويل األجل وقدره  1،155.0مليون
لاير سعودي من المطلوبات غير المتداولة إلى المطلوبات المتداولة (انظر إيضاح  .)6-15إضافة إلى ذلك ،زادت المطلوبات المتداولة
نتيجة لرصيد توزيعات األرباح المستحقة الدفع وقدرها  800.0مليون لاير سعودي في نهاية السنة .باستثناء رصيد القرض ،الذي سيتم
إعادة تصنيفه إلى المطلوبات غي ر المتداولة في الفترة المالية التالية ،وتوزيعات األرباح المستحقة ،كانت النسبة الحالية أعلى من واحد.
كما في  31ديسمبر  ،2021كان لدى المجموعة مبلغ  1،754.0مليون لاير سعودي متبقي غير مسحوب من تسهيل مرابحة شركات
متجدد وتسهيالت شركات أخرى متجددة.
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2-35

مخاطر السيولة (تتمة)

يوضح الجدول التالي تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية بتاريخ إعداد القوائم المالية .تظهر المبالغ باإلجمالي وغير
مخصومة وتتضمن الدفعات التعاقدية المتعلقة بالعمولة:
كما في  31ديسمبر 2021

المطلوبات المالية غير المشتقة

تسهيالت قصيرة األجل
قروض وتسهيالت ألجل
مبالغ مستحقة إلى الجهات ذات العالقة
مطلوبات مالية أخرى

التدفقات النقدية التعاقدية
أكثر من 5
5-1
سنوات
سنوات

القيمة الدفترية

اإلجمالي

بدون تاريخ
استحقاق محدد

 0إلى 12-
شه ًرا

186,381
23,815,229
1,678,337
4,036,552
29,716,499

191,972
35,993,352
2,027,206
4,075,130
42,287,660

83,485
3,865,149
3,948,634

191,972
1,977,277
61,247
128,358
2,358,854

14,434,465
920,400
11,511
15,366,376

19,581,610
962,074
70,112
20,613,796

المطلوبات المالية المشتقة

مقايضات أسعار عموالت وعقود صرف
أجنبي آجلة مستخدمة لتغطية المخاطر

406,948

646,657

106,926

-

421,138

118,593

كما في  31ديسمبر 2020

المطلوبات المالية غير المشتقة

تسهيالت قصيرة األجل
قروض وتسهيالت ألجل
مبالغ مستحقة إلى الجهات ذات العالقة
مطلوبات مالية أخرى

المطلوبات المالية المشتقة

مقايضات أسعار عموالت وعقود صرف
أجنبي آجلة مستخدمة لتغطية المخاطر

364,847
18,465,104
1,621,119
4,506,133
24,957,203
710,373

375,792
27,860,037
1,990,784
4,506,133
34,732,746
938,709

50,607
4,506,133
4,556,740
-

375,792
2,017,828
57,703
2,451,323
104,387

9,047,860
920,400
9,968,260
394,943

16,794,349
962,074
17,756,423
439,379

إن التدفقات النقدية المتعلقة بالمشتقات والمفصح عنها في الجدول أعاله تمثل التدفقات النقدية غير المخصومة التعاقدية المتعلقة بالمطلوبات
المالية المشتقة المقتناه ألغراض إدارة المخاطر والتي ال يتم انهاؤها عادة قبل تاريخ االستحقاق التعاقدي .إن دفعات العمولة بشأن القروض
المرتبطة بعمولة متغيرة المدرجة في الجدول أعاله تعكس أسعار العموالت اآلجلة السائدة في السوق بتاريخ إعداد القوائم المالية وقد تتغير
هذه المبالغ بتغير أسعار العموالت السائدة في السوق.
يمكن تحليل التغير في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلي على النحو التالي:

2021
قروض وتسهيالت تمويل
توزيعات أرباح مستحقة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
مطلوبات مالية أخرى
القيمة العادلة للمشتقات
2020
قروض وتسهيالت تمويل
توزيعات أرباح مستحقة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
مطلوبات مالية أخرى
القيمة العادلة للمشتقات

التدفقات النقدية

كما في  1يناير

4,001,856 19,984,747
()905,924
800,881
27,774
1,621,119
()142,060
302,240
710,373
20,196,391
880,166
395,724
338,325

()252,085
948,420
()116,807
-
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خسارة تحويل
العمالت /
زيادة العمولة

استثمارات
أخرى

كما في 31
ديسمبر

24,001,610
15,007
1,305
106,348
1,678,337
29,444
393,654
233,474
(361,408 )348,965
32,613
-

7,828
800,881
()207,467
23,323
372,048

19,984,747
800,881
1,621,119
302,240
710,373
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 3-35مخاطر السوق
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق ،مثل أسعار العمالت األجنبية وأسعار العموالت والتي تؤثر على
دخل المجموعة أو التدفقات النقدية لها .وإلى حد ما تحصل شركات المشاريع الموحدة ضمن المجموعة على حماية بشأن التقلبات في أسعار
الصرف والعموالت التي تتضمنها اتفاقيات شراء المياه والطاقة وذلك ألن التعرفة عادة ما تكون مسجلة بالعملة الوظيفية .إن هدف إدارة
مخاطر السوق يتمثل في إدا رة ومراقبة التعرضات إلى مخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة والعمل على زيادة العائد.
تستخدم المجموعة المشتقات إلدارة مخاطر السوق .ويتم إجراء كافة تلك المعامالت وفقا ً لسياسات وإجراءات المجموعة .وبشكل عام،
تقوم المجموعة بتطبيق محاسبة تغطية المخاطر إلدارة التقلبات في الربح أو الخسارة.
مخاطر العمالت األجنبية
تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت في حالة عدم وجود تطابق بين العمالت التي يتم تسجيل المبيعات والمشتريات والقروض بها والعملة
الوظيفية المعنية لشركات المجموعة .وحيث أن معظم المعامالت مسجلة بالدوالر األمريكي ،فإن مخاطر العمالت تعتبر محدودة ألن سعر
الصرف بين الدوالر األمريكي والعملة الوظيفية المعنية مربوط وثابت .تنشا مخاطر العمالت بصورة رئيسة عن بعض اإليرادات والقروض
المسجلة باليورو والدرهم المغربي والدوالر األمريكي والين الياباني حيث أن العملة الوظيفية مختلفة عن عملة األداة المالية .تقوم المجموعة
بتغطية بعض ا لتعرضات لمخاطر العمالت األجنبية من خالل استراتيجيات تغطية المخاطر ،بما في ذلك استخدام األدوات المالية المشتقة.
وفيما يلي بيان بالبيانات الكمية بشأن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت الهامة:

بما يعادل آالف الرياالت السعودية

اليورو

الدرهم المغربي

قروض ومطلوبات مالية أخرى
صافي االستثمار في عقد إيجار تمويلي
صافي المركز
أثر عقود الصرف األجنبي اآلجلة
صافي التعرض للمخاطر

3,409,068
()3,446,461
()37,393
()37,393

2,168,389
()2,768,401
()600,012
()600,012

كما في  31ديسمبر 2020
قروض ومطلوبات مالية أخرى
صافي االستثمار في عقد إيجار تمويلي
صافي المركز
أثر عقود الصرف األجنبي اآلجلة
صافي التعرض للمخاطر

3,826,870
()3,874,007
()47,137
()47,137

2,591,525
()3,001,992
()410,467
()410,467

كما في  31ديسمبر 2021

بما يعادل آالف الرياالت السعودية

الراند الجنوب
أفريقي
250,837
250,837
250,837
-

الين الياباني
99,721
99,721
()32,190
67,531
141,318
141,318
()53,898
87,420

تحليل الحساسية

إن الزيادة (النقص) المحتملة بصورة معقولة في العمالت المعنية مقابل اللاير السعودي ،ما لم يحدد خالف ذلك ،كما في  31ديسمبر قد أثر
على قياس األدوات المالية المسجلة بعملة أجنبية كما أثر على الربح أو الخسارة كما هو موضح أدناه .ويفترض التحليل أن كافة المتغيرات
األخرى ،خاصة أسعار العموالت ،قد بقيت ثابتة ويتجاهل أي أثر للمبيعات والمشتريات المتوقعة.

األثر ( -ربح) أو خسارة
النقص
الزيادة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
اليورو (تغير بواقع )%5
الدرهم المغربي (تغير بواقع )%5
الين الياباني (تغير بواقع )%5
الراند الجنوب أفريقي (تغير بواقع )%5

()1,870
()30,001
3,377
12,542

1,870
30,001
()3,377
()12,542

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
اليورو (تغير بواقع )%5
الدرهم المغربي (تغير بواقع )%5
الين الياباني (تغير بواقع )%5

()2,357
()20,523
4,371

2,357
20,523
()4,371
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مخاطر أسعار العموالت:
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق.
تخضع المجموعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن التدفقات النقدية المستقبلية لموجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة ،بما في ذلك الودائع
البنكية ومديني عقود اإليجار التمويلي والحسابات المكشوفة لدى البنوك والقروض ألجل والمبالغ المستحقة من/إلى الجهات ذات العالقة.
تقوم المجموعة بتغطية مخاطر حساسية أسعار العموالت طويلة األجل من خالل استراتيجيات تغطية المخاطر ،بما في ذلك استخدام األدوات
المالية المشتقة ومراقبة أسعار العموالت السائدة في السوق بصورة منتظمة.
وفيما يلي بيان بأسعار العموالت على القروض والتسهيالت طويلة األجل المرتبطة بعمولة الخاصة بالمجموعة:
كما في
كما في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2020
2021
المطلوبات المالية
سعر عمولة ثابتة بما في ذلك المطلوبات التي ال تحمل أي عمولة
سعر عمولة عائمة

14,661,145 13,768,915
4,958,755 10,046,314

ال تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية مرتبطة بعمولة ثابتة ومدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة .وعليه ،فإنه في حالة األدوات المالية المرتبطة بعمولة ثابتة ،لن يكون ألي تغير في أسعار العموالت بتاريخ إعداد القوائم المالية
أي أثر على الربح أو الخسارة.
أما في حالة األدوات المالية المرتبطة بعمولة متغيرة ،فإن التغير المحتمل المعقول بواقع  100نقطة أساس في أسعار العموالت بتاريخ
إعداد القوائم المالية كان من المفترض أن يزيد (ينقص) من حقوق الملكية والربح أو الخسارة بالمبالغ المبينة أدناه .يفترض هذا التحليل
بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة ،وخاصة أسعار صرف العمالت األجنبية:

الربح أو الخسارة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
مطلوبات مالية بعمولة متغيرة
مقايضات أسعار عموالت
صافي الحساسية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
مطلوبات مالية بعمولة متغيرة
مقايضات أسعار عموالت
صافي الحساسية

حقوق الملكية

الزيادة بواقع 100
نقطة أساس

النقص بواقع 100
نقطة أساس

الزيادة بواقع  100نقطة
أساس

النقص بواقع 100
نقطة أساس

()100,463
65,798
()34,665

100,463
()65,798
34,665

()100,463
65,798
()34,665

100,463
()65,798
34,665

()49,588
38,713

49,588
()38,713

()49,588
38,713

49,588
()38,713

()10,875

10,875

()10,875

10,875

إحالل سعر الفائدة بين البنوك

بعد قرار الجهات التنظيمية العالمية بالتخلص التدريجي من سعر الفائدة بين البنوك واستبدالها بأسعار مرجعية بديلة ،أسست المجموعة
مشروعًا إلدارة االنتقال لكافة عقودها التي يمكن أن تتأثر بذلك .يقود المشروع ممثلين كبار من مختلف أقسام المجموعة بما في ذلك فرق
العمل التي تتعامل مع المقرضين وقسم الشؤون القانونية والمالية وغير ذلك .إن المجموعة على ثقة من أن لديها القدرة على معالجة التحول
إلى أسعار الفائدة الخالية من المخاطر بالنسبة لمعايير أسعار الفائدة تلك مثل اليبور بالدوالر األمريكي التي سيتوقف العمل بها بعد 30
يعرض إحالل سعر الفائدة بين البنوك المجموعة لمخاطر مختلفة يديرها المشروع ويراقبها عن كثب .تشمل هذه المخاطر
يونيو ّ .2023
على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
• إدارة المخاطر الناشئة عن المناقشات مع المقرضين بسبب التعديالت المطلوبة على العقود الحالية الالزمة لتنفيذ إحالل سعر الفائدة
بين البنوك
• المخاطر المالية التي تواجه المجموعة بسبب تعطل األسواق نتيجة إحالل سعر الفائدة بين البنوك مما يؤدي إلى حدوث خسائر مالية
• مخاطر التسعير الناتجة من النقص المحتمل في معلومات السوق في حال انخفاض السيولة في أسعار الفائدة بين البنوك وكانت
األسعار الخالية من المخاطر غير سائلة وغير قابلة للمالحظة
• المخاطر المحاسبية في حالة فشل عالقات التحوط للمجموعة ونتيجة التقلبات غير التمثيلية في قائمة الدخل مع تحول األدوات المالية
إلى أسعار الفائدة الخالية من المخاطر
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إدارة المخاطر (تتمة)

 3-35مخاطر السوق (تتمة)
مخاطر أسعار العموالت (تتمة):
إحالل سعر الفائدة بين البنوك (تتمة)
يوضح الجدول أدناه تعرض المجموعة ألسعار الفائدة بين البنوك الخاضعة لإلحالل والتي لم يتم التحول منها إلى أسعار الفائدة الخالية من
المخاطر كما في نهاية السنة الحالية ونهاية السنة السابقة:

مطلوبات مالية بعمولة القيمة االسمية
للمشتقات
عائمة

 31ديسمبر 2021
المنشآت الموحدة
شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية

10,046,314
75,542,579

6,611,973
23,407,451

 31ديسمبر 2020
المنشآت الموحدة
شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية

4,958,755
42,149,822

3,925,177
21,287,974

تم أدناه توضيح حاالت عدم التأكد والمخاطر المحاسبية المحتملة المصاحبة إلحالل سعر الفائدة بين البنوك على القوائم المالية للمجموعة.
طريقة معدل الفائدة الفعلي والتوقف عن إثبات المطلوبات
(أ)
تتطلب المرحلة الثانية من إحالل سعر الفائدة بين البنوك ،كوسيلة عملية ،أن يتم التعامل مع التغيرات في أساس تحديد التدفقات النقدية
تغيرا في سعر الفائدة المتغير شريطة أن يتم االنتقال من سعر
التعاقدية الضرورية كنتيجة مباشرة إلحالل سعر الفائدة بين البنوك على أنها ً
الفائدة بين البنوك إلى أسعار الفائدة الخالية من المخاطر على أساس "مكافئ اقتصاديًا" .للتأهل كـ "مكافئ اقتصاديًا" ،يجب أن تكون شروط
األداة المالية هي نفسها قبل االنتقال وبعده باستثناء التغييرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك.
بالنسبة للتغييرات التي ال يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك ،ستطبق المجموعة األحكام لتحديد ما إذا كانت ستؤدي إلى التوقف عن
إثبات األداة المالية .لذلك ،مع تحول األدوات المالية من سعر الفائدة بين البنوك إلى أسعار الفائدة الخالية من المخاطر ،ستطبق المجموعة
األحكام لتقييم ما إذا كان التحول قد حدث على أساس مكافئ اقتصاديًا .عند إجراء هذا التقييم ،ستنظر المجموعة في حجم أي تغييرات في
التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة للتحول والعوامل التي أدت إلى التغييرات ،مع مراعاة العوامل الكمية والنوعية .ومن األمثلة على التغييرات
المكافئة اقتصاديًا تغيير سعر الفائدة المرجعي من سعر الفائدة بين البنوك إلى سعر الفائدة الخالي من المخاطر ،وتغيير فترة التعديل لأليام
بين القسائم لتتماشى مع أسعار الفائدة الخالية من المخاطر ،وإضافة احتياطي لالنتقال تلقائيًا إلى سعر الفائدة الخالية من المخاطر عند توقف
سعر الفائدة بين البنوك ،وإضافة فارق تعديل ائتماني ثابت بنا ًء على ذلك يتم احتسابه وفقًا لبروتوكوالت االتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات
أو الضمني في أسعار السوق اآلجلة ألسعار الفائدة الخالية من المخاطر.
ستقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية في حالة إجراء تعديل جوهري على الشروط واألحكام الخاصة بها .في سياق إحالل
سعر الفائدة بين البنوك ،سيتم تعديل العديد من األدوات المالية في المستقبل النتقالها من سعر الفائدة بين البنوك إلى أسعار الفائدة الخالية
من المخاطر .باإلضافة إلى تغير سعر الفائدة لألداة المالية ،قد تكون هناك تغيرات أخرى يتم إجراؤها على شروط األداة المالية بتاريخ
التحول .بالنسبة لألدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ،ستطبق المجموعة أوالً الوسيلة العملية كما هو موضح أعاله ،لتعكس التغير في
سعر الفائدة المشار إليه من سعر الفائدة بين البنوك إلى سعر الفائدة الخالي من المخاطر .ثانيًا ،بالنسبة ألية تغيرات ال تغطيها الوسيلة
العملية ،ستطبق المجموعة حك ًما لتقييم ما إذا كانت التغيرات جوهرية ،و إذا كانت كذلك ،فسيتم التوقف عن إثبات األداة المالية ويتم إثبات
أداة مالية جديدة .وإذا لم تكن التغيرات جوهرية ،ستقوم المجموعة بتعديل إجمالي القيمة الدفترية لألداة المالية بالقيمة الحالية للتغيرات التي
ال تغطيها الوسيلة العملية ،مخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي المعدل.
محاسبة تغطية المخاطر
(ب)
تطبق المجموعة إعفاءات مؤقتة أتاحتها تعديالت المرحلة األولى من إحالل سعر الفائدة بين البنوك ،والتي تمكن محاسبة تغطية المخاطر
من االستمرار خالل فترة عدم التأكد قبل إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل خا ٍل من المخاطر تقريبًا .ولغرض تحديد ما
إذا كانت المعاملة المتوقعة مرتفعة االحتمال أم ال ،تتطلب اإلعفاءات افتراض عدم تغيير سعر الفائدة بين البنوك الذي على أساسه تم تحديد
التدفقات النقدية المغطاة كنتيجة إلحالل سعر الفائدة بين البنوك .تنتهي اإلعفاءات عندما ترى المجموعة أن عدم التأكد الناتج عن إحالل
سعر الفائدة بين البنوك لم يعد موجودًا بالنسبة لعالقات تغطية المخاطر التي تتخذ من سعر الفائدة بين البنوك مرج ًعا لها .ينطبق هذا عندما
يكون البند المغطى قد انتقل بالفعل من سعر الفائدة بين البنوك إلى سعر الفائدة الخالي من المخاطر وأيضًا إلى التعرضات التي ستنتقل من
خالل الرجوع إلى أسعار الفائدة الخالية من المخاطر عند توقف بعض أسعار الفائدة بين البنوك في  1يناير .2022
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إدارة المخاطر (تتمة)

3-35

مخاطر السوق (تتمة)

مخاطر أسعار العموالت (تتمة):

إحالل سعر الفائدة بين البنوك (تتمة)

توفر تعديالت المرحلة ا لثانية من إحالل سعر الفائدة بين البنوك إعفاءات مؤقتة لتمكين محاسبة تغطية المخاطر للمجموعة من االستمرار
عند استبدال سعر الفائدة بين البنوك بسعر الفائدة الخالي من المخاطر.
القيمة العادلة لألدوات المالية
- 36
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بي ع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين
في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:
• في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو
• في حالة عدم وجود الس وق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات
إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم
يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات ،تقوم المجموعة باستخدام بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر المستطاع .يتم تصنيف
القيمة العادلة إلى مستويات مختلفة وفقًا للتسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة بنا ًء على المدخالت المستخدمة في طرق التقويم ،وذلك على
النحو التالي:
• المستوى  : 1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
• المستوى  : 2مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات
إما بصورة مباشرة (أي ،األسعار) أو بصورة غير مباشرة (أي ،المشتقة من األسعار).
• المستوى  : 3مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تتم بناء على بيانات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غير قابلة للمالحظة).
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للمو جودات المالية والمطلوبات المالية ،بما في ذلك مستوياتها ضمن التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة .وال يتضمن ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة
الدفترية تقارب بشكل معقول القيمة العادلة.
القيمة العادلة
كما في  31ديسمبر 2021

المطلوبات المالية

القيمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطية المخاطر
قروض وتسهيالت طويلة األجل
مطلوبات مالية أخرى

القيمة الدفترية

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

361,408
23,815,229
393,654

3,619,044
-

361,408
20,810,769
-

393,654

361,408
24,429,813
393,654

كما في  31ديسمبر 2020

المطلوبات المالية
القيمة العادلة للمشتقات المستخدمة لتغطية المخاطر
قروض وتسهيالت طويلة األجل
مطلوبات مالية أخرى

710,373
19,619,900
302,240

3,648,439
-

710,373
15,462,487
-

302,240

710,373
19,110,926
302,240

تم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى بأنها تقارب القيمة الدفترية نظراً إلعادة تسعيرها المتكرر أو طبيعتها طويلة األجل .تعتقد
اإلدارة أن القيمة العادلة لصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي تعادل تقريبا ً قيمتها الدفترية حيث أن عقد اإليجار يتعلق بطبيعة
متخصصة للموجودات ،وبموجبها فإن القيمة الدفترية لصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي تمثل أفضل أساس الحتساب قيمته العادلة.

73

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)

طرق التقويم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة

نوع العالقة

مشتقات مستخدمة
لتغطية المخاطر*
قروض بنكية **
مشتقات أخرى*

*
**

المدخالت الهامة العالقة بين المدخالت الهامة
غير القابلة للمالحظة وقياس
غير القابلة
القيمة العادلة
للمالحظة

طريقة التقييم

التدفقات النقدية المخصومة :تأخذ طريقة التقويم بعين ال ينطبق
االعتبار الحالية للدفعات المتوقعة أو المقبوضات
المخصومة باستخدام معدل الخصم المعدل بالمخاطر أو
معدل الخصم السائد في السوق المطبق على أحدث معاملة
قابلة للمقارنة.
السعات المتعاقد
تمثل المشتقات األخرى الخيارات التي يتم تقيمها بالطرق
عليها ومعدل
الداخلية بالشركة والتي يتم بموجبها تحديد القيمة العادلة
الخصم المعدل
من خالل طرق التقويم التي تستند إلى التدفقات النقدية
المخصومة وتتضمن خصم لقاء عدم القدرة على التسويق بالمخاطر
وعوامل خاصة بالمشاريع تمثل المبالغ التي تبين
للمجموعة أن المتعاملين في السوق سيأخذونها بعين
االعتبار عند تسعير هذه األدوات.

ال ينطبق

إن القيمة العادلة المقدرة قد تزيد
أو تنقص إذا:
• اختلفت السعات الفعلية عن
السعات المتعاقد عليها ،أو
• كان معدل الخصم المعدل
بالمخاطر مرتفعا ً أو منخفضا ً.

تم قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة.
تم قياس القيمة العادلة لهذه األدوات المالية لغرض اإلفصاح فقط.

المؤشرات المالية المستخدمة في إعداد التقارير المالية
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يتمثل الهدف من هذا اإليضاح في عرض المؤشرات المالية الرئيسية ،في حالة عدم اإلفصاح عنها بالفعل ،المستخدمة من قبل المجموعة
باإلضافة إلى تسويتها مع المبالغ اإلجمالية الواردة في القوائم المالية الموحدة.
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شركة الشقيق للمياه والكهرباء
شركة هجر إلنتاج الكهرباء

شركة مشروع توسعة الشعيبة

شركة الشعيبة للمياه والكهرباء

 31ديسمبر 2020
شركة الجبيل للمياه والكهرباء

شركة الشقيق للمياه والكهرباء
شركة هجر إلنتاج الكهرباء

شركة مشروع توسعة الشعيبة

شركة الشعيبة للمياه والكهرباء

 31ديسمبر 2021
شركة الجبيل للمياه والكهرباء

اسم شركة المشروع

شركة اس جي إيه مرافق
الشركة السعودية الماليزية للمياه
والكهرباء المحدودة
الشركة السعودية الماليزية للمياه
والكهرباء المحدودة
شركة الشقيق الدولية للمياه
والكهرباء
شركة القرية االستثمارية

شركة اس جي إيه مرافق
الشركة السعودية الماليزية للمياه
والكهرباء المحدودة
الشركة السعودية الماليزية للمياه
والكهرباء المحدودة
شركة الشقيق الدولية للمياه
والكهرباء
شركة القرية االستثمارية

5,089,424
8,926,424

621,199

5,933,677

8,264,444

4,883,871
8,635,071

592,638

5,667,102

7,682,463

4,457
196,993

9,605

154,903

133,938

6,902
79,554

6,013

173,608

130,548
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175,525
137,392

28,136

189,584

412,637

184,953
211,141

29,935

224,448

320,741

()64,980( )312,986
()466,136( )287,367

()43,036

()30,136

()198,957( )433,559

()404,594( )555,272

()181,280( )266,659
()381,903( )286,338

()45,917

()30,079

()170,864( )543,765

()319,736( )597,606

()919,025( )2,813,351
()811,067( )5,470,494

()293,243

()129,841

()689,045( )2,772,127

()486,511( )5,608,219

()593,369( )2,564,923
()647,117( )5,194,463

()247,788

()106,775

()574,496( )2,228,232

()203,843( )5,010,613

777,459
999,845

152,964

1,051,478

1,121,073

781,537
994,680

154,366

1,089,771

1,103,729

180,830
26,159

28,138

297,603

337,700

234,242
76,162

32,435

394,041

صافي
(الخسارة)

الربح/

325,256

الشركة المستثمر فيها التي يتم
المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق
الملكية ولها حصة ملكية في شركة
القروض طويلةالمطلوبات غير
القروض قصيرةالمطلوبات
الموجودات
الموجودات غير
المشروع
المتداولة األخرى إيرادات
المتداولة األخرى األجل
نقدية وشبه نقدية المتداولة األخرى األجل
المتداولة
(إيضاح )7

 1-37المعلومات المالية المتعلقة بالمشاريع المشتركة الهامة (شركات المشاريع) المملوكة من قبل الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية للمجموعة
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المؤشرات المالية المستخدمة في إعداد التقارير المالية (تتمة)

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

شركة أكواباور والشركات التابعة لها
(سابقًا :شركة أعمال المياه والطاقة الدولية)
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
(كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
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التطورات الهامة األخرى خالل السنة

 1-38استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد ("كوفيد ،)"19-الذي تسبب في تعطل النشاط االقتصادي على مستوى العالم ،قامت المجموعة
بتنفيذ برامج وقائية نشطة في مواقعها وخطط طوارئ من أجل تقليل المخاطر المتعلقة بكوفيد ، 19-والحفاظ على استمرارية العمليات التجارية
والتأكد من صحة وسالمة موظفيها.
خالل السنة ،قامت اإلدارة بتقييم التأثير العام لكوفيد 19-على العمليات واألعمال التجارية الخاصة بالمجموعة ،وأخذت بعين االعتبار مجموعة
من العوامل بما في ذلك التأثيرات على سلسلة اإلمداد ،والطاقة التشغيلية /توليد الطاقة في مح طاتها ،والتكاليف اإلضافية في سلسلة اإلمداد،
وصحة الموظفين وسالمتهم .وبنا ًء على هذا التقييم ،لم يلزم إجراء تعديالت جوهرية في هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 . 2021لكن في ضوء عدم التأكد المستمر ،قد يترتب عن أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري على القيم
الدفترية للموجودات و /أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في الفترات المستقبلية .ستواصل اإلدارة تقييم التأثير بنا ًء على التطورات المستقبلية التي
قد تؤثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والمركز المالي للمجموعة.
-39

األحداث الالحقة

قامت المجموعة وفقا ً لطبيعة أعمالها بإبرام اتفاقيات متعددة أو تجري التفاوض بشأنها .ال تتوقع اإلدارة أن يكون لهذه االتفاقيات أي أثر جوهري
على المركز المالي الموحد للمجموعة ونتائجها بتاريخ إعداد القوائم المالية.
أرقام المقارنة
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صا بعمليات إعادة التصنيف:
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترات السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالية .فيما يلي ملخ ً

البنود

كما ورد ساب ًقا

عمليات إعادة
التصنيف

كما ورد في هذه القوائم
المالية

الموجودات غير المتداولة
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

86,658

()61,612

25,046

مطلوبات غير متداولة
شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية
مطلوبات مالية أخرى

1,182,959
290,990

61,612
11,250

1,244,571
302,240

المطلوبات المتداولة
دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مالية أخرى

4,116,726

()11,250

4,105,476
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اعتماد القوائم المالية الموحدة

تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة والموافقة على إصدارها بتاريخ  13شعبان 1443هـ (الموافق  16مارس .)2022
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