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 الشركة عن معلومات ۱

 
م ۱۹۹۸نوفمبر  ۲۹ھـ الموافق ۱٤۱۹شعبان  ۱۱المؤرخ  ۱٦۹یة للكھرباء بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم نشأت الشركة السعود

جمیع الشركات المحلیة العاملة في مجال تقدیم خدمة  دمجطریق  عن القاضي بإعادة تنظیم قطاع الكھرباء في المملكة العربیة السعودیة،
ة كانت تغطي معظم مناطق المملكة جغرافیاً) باإلضافة إلى مشروعات المؤسسة العامة الطاقة الكھربائیة (عدد عشر شركات مساھم

مال ش للكھرباء وھي مؤسسة حكومیة تابعة لوزارة الصناعة والكھرباء (عدد أحد عشر مشروعاً تشغیلیاً كانت تغطي مناطق مختلفة في
 .المملكة) في الشركة

 
م بناًء على قرار مجلس ۱۹۹۹دیسمبر  ۱۳ھـ الموافق ۱٤۲۰رمضان  ٦المؤرخ  ۱٦رقم م/ بموجب المرسوم الملكي الكریم تأسست الشركة
ذو الحجة  ۳۰المؤرخ  ۲۰٤۷م، وقرار وزیر التجارة رقم ۱۹۹۹دیسمبر  ۱۲ھـ الموافق ۱٤۲۰رمضان  ٥المؤرخ  ۱٥۳الوزراء رقم 

وتاریخ  ۱۰۱۰۱٥۸٦۸۳الصادر من الریاض برقم م كشركة مساھمة سعودیة، بموجب السجل التجاري ۲۰۰۰بریل أ ٥ھـ الموافق ۱٤۲۰
 .۲۰۰۰مایو  ۳ھـ الموافق ۱٤۲۱محرم  ۲۸

 
في تولید ونقل وتوزیع الطاقة الكھربائیة، حیث تعتبر الشركة المنتج الرئیس للطاقة الكھربائیة في جمیع أنحاء  یةالرئیسالشركة  ةنشطأتمثل ت

 مختلف القطاعات الحكومیة والصناعیة والزراعیة والتجاریة والسكنیة.المملكة العربیة السعودیة، وتقوم بتقدیم خدماتھا ل
 

تخضع الشركة للرقابة على تعریفة الخدمات الكھربائیة والتي تحدد بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بناء على توصیة من ھیئة تنظیم 
شعبان  ۱۱وتاریخ  ۱٦۹رار مجلس الوزراء رقم بموجب ق ۲۰۰۱نوفمبر  ۱۳، التي تأسست في "الھیئة" الكھرباء واإلنتاج المزدوج

ھـ حیث بلغت ۱٤۲۱رجب  ۱۲وتاریخ  ۱۷۰ھـ. تم إجراء تعدیل على تعریفة الطاقة الكھربائیة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ۱٤۱۹
 .۲۰۰۰ أكتوبر ۲۸ھـ الموافق ۱٤۲۱شعبان  ۱ھللة للكیلو واط/ساعة وبدأ تطبیقھا اعتبارا من  ۲٦أعلى شریحة فیھا 

 
ھـ الموافق ۱٤۳۰شوال  ۱٦) بتاریخ ۳۳۳كما تم إجراء تعدیل آخر على تعریفة الطاقة الكھربائیة بموجب قرار مجلس الوزراء (قرار رقم 

بأن یكون لمجلس إدارة ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج عند مراجعة تعریفة الكھرباء لفئات االستھالك غیر السكني  ۲۰۰۹أكتوبر  ٥
ساعة بحیث تراعي /ھللة لكل كیلو واط ۲٦إجراء تعدیالت على قیمھا وإقرارھا بما ال یتجاوز  الحق في ري، الصناعي، الحكومي)،(التجا

 .۲۰۱۰یولیو  ۱ھـ الموافق ۱٤۳۱رجب  ۱۹ھذه التعریفات األحمال الكھربائیة في أوقات الذروة وغیرھا وبدأ تطبیقھا اعتبارا من 
 

) بزیادة أسعار منتجات الطاقة اعتبارا ۹٥م صدر قرار مجلس الوزراء (رقم ۲۰۱٥دیسمبر  ۲۸ھـ الموافق ۱٤۳۷ربیع األول  ۱۷بتاریخ 
 یھاف شریحة أعلى بلغت حیث م، وزیادة تعریفة استھالك الكھرباء لجمیع الفئات۲۰۱٥دیسمبر  ۲۹ھـ الموافق ۱٤۳۷ربیع األول  ۱۸من 
 . ۲۰۱٦ینایر  ۱۱ھـ الموافق ۱٤۳۷ني ربیع الثا ۱من  اعتباراً والتي بدأ تطبیقھا /ساعة واط كیلو لكلھللة  ۳۲

 
 تبدأ السنة المالیة من أول شھر ینایر وتنتھي بنھایة شھر دیسمبر من كل سنة میالدیة وفقاً للنظام األساسي للشركة.

 
 ("المجموعة")بـابعة لھا الت الشركاتإلیھا مجتمعة مع  یشار("الشركة") أو بـاإلشارة الى الشركة السعودیة للكھرباء  یتم

 
 المملكة العربیة السعودیة. -بالریاض  یقع المقر الرئیسي للشركة

 
 أسس اإلعداد ۲

 
 العربیة المملكة في المعتمد" األولي المالي التقریر) "۳٤( رقم الدولي المحاسبة لمعیار وفقاً  المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم إعداد تم

 . القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة من الصادرة األخرى واالصدارات یروالمعای السعودیة،

 ةالمحاسب لمعاییر وفقاً  والسنویة الموحدة األولیة المالیة القوائم وعرض بإعداد تقوم الشركة كانت ،۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ حتى الفترات لكافة
 )السابقة یةالسعود المحاسبة معاییر( القانونیین للمحاسبین السعودیة یئةالھ عن والصادرة السعودیة العربیة المملكة في علیھا المتعارف

 ، لماليا للتقریر الدولیة للمعاییر  التحول القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة ادارة مجلس قرار على وبناءا ،۲۰۱۷ ینایر ۱ من إبتدا
 السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة” IFRS ” المالي للتقریر الدولیة للمعاییر وفقاً  المالیة القوائم وعرض إعداد الشركة من یتطلب

 األولیة مالیةال القوائم ھذه إعداد تم فقد ذلك مع وتماشیاً  القانونیین للمحاسبیین السعودیة الھیئة من المعتمدة األخرى واالصدارات والمعاییر
   .المختصرة الموحدة
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۸ 

 

 

 یتبع - اإلعداد أسس ۲
 وفقاً  الُمعّدة ىاألول السنویة المالیة الفترة من جزءً  وتغطي مختصرة موحدة أولیة مالیة قوائم ثاني المختصرة الموحدة المالیة قوائمال ھذه تُعتبر

 ".مّرة ألول المالي للتقریر الدولیة المعاییر تطبیق) "۱( رقم المالي للتقریر الدولي المعیار فیھا بما  المالي للتقریر الدولیة للمعاییر

 لىع الدولیة المعاییر إلى التحول أثر عن المختصرة الموحدة األولیة المالیة للقوائم المتممة اإلیضاحات من) ٥( رقم إیضاح في اإلفصاح تم
 كما ،۲۰۱٦ یونیو ۳۰ في المنتھیة أشھر والستة الثالثة فترتي عن للشركة الشامل والدخل ۲۰۱٦ یونیو ۳۰ في كما الملكیة حقوق قوائم

 تغییر نع الناتجة الھامة التعدیالت ونتیجة طبیعة المختصرة الموحدة األولیة المالیة للقوائم المتممة اإلیضاحات من) ٥( رقم اإلیضاح یتضمن
 .۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة السنة عن للشركة المحاسبیة السیاسات

 لمعاییر " السابق المحاسبي لإلطار وفقاً  المعدة السنویة الموحدة المالیة القوائم مع المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم ھذه قراءة یجب
 ۳۱ في نتھیةالم السنة عن القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة من الصادرة و السعودیة العربیة المملكة في علیھا المتعارف المحاسبیة

 الدولیة للمعاییر وفقاً  والمعدة ۲۰۱۷ مارس ۳۱في المنتھیة أشھر الثالثة رةفت عن المختصرة الموحدة األولیة المالیة والقوائم ۲۰۱٦ دیسمبر
 .المالي للتقاریر

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات ۲-۱
نوي ت  إن المعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر النافذة حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة مبینة أدناه.

 المجموعة تطبیق ھذه المعاییر، إن وجدت، عندما تصبح ساریة المفعول.
 

 المطبقة غیر الصادرة المعاییر ۲-۲
 المالیة األدوات: ۹ رقم المالي لتقریرلالدولي  المعیار

 
لیة والمطلوبات المالیة، كما ویقدم "األدوات المالیة" تصنیف وقیاس وإلغاء االعتراف بالموجودات الما ۹یتناول المعیار للتقریر المالي رقم 

 ۲۰۱۸ینایر  ۱تطبیق المعیار غیر ملزم حتى في قیمة الموجودات المالیة.  نخفاضالاقواعد جدیدة لمحاسبة التحوط ونموذج جدید لحساب 
 .۹ولكنھ متاح للتطبیق المبكر. اختارت المجموعة عدم التطبیق المبكر للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 
الموجودات المالیة للمجموعة ستظھر وفقاً لشروط التصنیف إما بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو  نإ

لیھ، ال ع وبناءً  القیمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر وبالتالي لن یكون ھناك تغییر جوھري في المحاسبة عن تلك الموجودات.
 قع المجموعة أن یكون لإلرشادات الجدیدة تأثیر جوھري على تصنیف وقیاس موجوداتھا المالیة.تتو

 
لن یكون ھناك أي تأثیر على محاسبة المجموعة للمطلوبات المالیة حیث أن المتطلبات الجدیدة تؤثر فقط على المحاسبة عن المطلوبات 

رباح أو الخسائر والتي لیس لدى المجموعة أي منھا فیما عدا المشتقات المالیة. تبقى المالیة التي تم تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل األ
ضمن قواعد  .العتراف والقیاس ولم یتم تغییرھا"األدوات المالیة": ا ۳۹قواعد إلغاء االعتراف متوافقة مع متطلبات معیار المحاسبة الدولي 

 ىإل المعیار یقدم نھجا مستنداً  أنامالت التحوط المؤھلة لمحاسبة التحوط، حیث محاسبة التحوط الجدیدة، قد یكون ھناك المزید من مع
 المبادئ بصورة أكبر.

 
االعتراف بمخصصات ھبوط القیمة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة ولیس فقط على الخسائر االئتمانیة  الجدید الھبوطیتطلب نموذج 

بالتكلفة المطفأة وأدوات  المصنفة. ینطبق ھذا المعیار على الموجودات المالیة ۳۹لدولي رقم المتكبدة كما ھو الحال في معیار المحاسبة ا
"اإلیرادات من  ۱٥لتقریر المالي رقم لالدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وعقود الموجودات وفقا للمعیار الدولي 

 تزامات القروض وبعض عقود الضمانات المالیة.العقود مع العمالء"، ذمم تأجیر مدینة، وال
 

على الرغم من أن المجموعة لم تقم بعد بإجراء تقییم مفصل لكیفیة تأثر مخصصات ھبوط القیمة بالنموذج الجدید، فإنھ من المحتمل أن 
من وییرات في طریقة العرض. كما یقدم المعیار الجدید متطلبات إفصاح موسعة وتغ یؤدي ذلك إلى االعتراف المبكر بخسائر ائتمان.

 المجموعة عن أدواتھا المالیة خصوصاً في سنة تطبیق المعیار الجدید.ب الخاصة اإلفصاحاتغیر طبیعة ومدى تالمتوقع أن ت
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۹ 

 

 یتبع - اإلعدادأسس  ۲
 : اإلیرادات من العقود مع العمالء۱٥الدولي للتقریر المالي رقم  المعیار

 
 ۱٥الدولي للتقریر المالي رقم  المعیاردولیة معیار جدید لالعتراف باإلیرادات من العقود مع العمالء. أصدر مجلس معاییر المحاسبة ال

الذي یشمل اإلیرادات الناتجة عن بیع السلع وتقدیم الخدمات والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ۱۸سیحل محل معیار المحاسبة الدولي رقم 
 . اإلنشاءالذي یغطي عقود  ۱۱

 
 معیار الجدید إلى مبدأ إثبات اإلیرادات عند انتقال السیطرة على السلعة أو الخدمة إلى العمیل.یستند ال

 
من فترات المرحلیة األولى ض ةیجب تطبیق المعیار الجدید للفترویسمح المعیار بتطبیقھ إما بأثر رجعي كامل أو باتباع نھج رجعي معدل. 

 ، ویسمح بالتطبیق المبكر. ۲۰۱۸ایر ین ۱التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد 
 

 .۱٥رقم  طبیق المبكر للمعیار الدولي للتقریر المالياختارت المجموعة عدم الت
 

 : عقود اإلیجار۱٦الدولي للتقریر المالي رقم  المعیار
 

 محل: سیحل ۱٦لمالي رقم الدولي للتقریر ا المعیارأصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیارا جدیدا لالعتراف بعقود اإلیجار. 
 ؛عقود اإلیجار"” - ۱۷معیار المحاسبة الدولي رقم  •
 ؛ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار"” - ٤تفسیر لجنة معاییر التقاریر رقم  •
 ؛حوافز" -عقود إیجار تشغیلیة “ ۱٥ -لجنة تفسیرات المعاییر  •
 لتأجیر".لتي تنطوي على الشكل القانوني " تقییم جوھر المعامالت ال ۲۷ -لجنة تفسیرات المعاییر  •

 
، كان یجب على المستأجر التمییز بین عقد اإلیجار التمویلي (في قائمة المركز المالي) وعقود ۱۷بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

 اإلیجار التشغیلي (خارج قائمة المركز المالي). 
جر االعتراف بالتزام اإلیجار الذي یعكس مدفوعات اإلیجار المستقبلیة و "أصل حق من المستأ ۱٦یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي 

االستخدام" لجمیع عقود اإلیجار. وقد تضمن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة استثناء اختیاري لبعض عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود 
 اإلیجار ذات األصول المنخفضة القیمة.

 
، یكون العقد أو محتواه عقد إیجار إذا كان العقد ینقل الحق في السیطرة على استخدام أصل محدد ۱٦قریر المالي رقم وفقا للمعیار الدولي للت

 لفترة من الوقت مع وجود مقابل معین.
 

 معیار الدولي، ویسمح بالتطبیق المبكر. اختارت المجموعة عدم التطبیق المبكر لل۲۰۱۹ینایر  ۱التاریخ اإللزامي العتماد المعیار ھو  إن
 .۱٦للتقریر المالي رقم 

 
 تقوم إدارة المجموعة حالیا بدراسة أثر التطبیق واألثر من تطبیق المعاییر والتعدیالت المذكورة أعاله.

 
 القیاس أسس ۲-۳
 التي ات المالیةدللبیع والموجو الموحدة المختصرة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء الموجودات المتاحة األولیةم إعداد القوائم المالیة ت

 القیمة العادلة.ب قیاسھا یتم
 

سنوات ابتداًء  ۳على الشركة قیاس االستثمارات العقاریة والممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة بالتكلفة لمدة  یتطلب
 .۲۰۱٦أكتوبر  ۱٦صادر من ھیئة السوق المالیة بتاریخ وذلك تطبیقاً للتعمیم ال الماليمن تاریخ تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر 

 
 .لمجموعةل العرض وعملة الوظیفیة العملة یمثل والذي السعودي باللایر للمجموعة المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم ھذه عرض تم
 

 .ھـ ۱٤۳۸شوال  ۲٤م الموافق ۲۰۱۷یولیو  ۱۸بتاریخللمجموعة وحدة المختصرة الم األولیةالقوائم المالیة  على إصدار تمت الموافقة
  



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 م (غیر مراجعة)۲۰۱۷یونیو  ۳۰المنتھیة في  للفترةمالیة األولیة الموحدة المختصرة للقوائم ال اإلیضاحات
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۱۰ 

 

 
 المحاسبیة السیاسات ألھم ملخص ۳

 

 ۳احات في اإلیض وارد ھو ما مع تتفق المراجعة غیر المختصرة الموحدة األولیةالقوائم المالیة  ھذه إعداد في المطبقة المحاسبیة السیاسات
 .۲۰۱۷ مارس ۳۱ في المنتھیةأشھر  الثالثة لفترة للمجموعة الموحدة المختصرة ةاألولی المالیة مالقوائفي  ٤و
 

 المالیة القوائم توحید أسس ٤
 

-٤رقم  ضاحاالیتم عرضھا في  والتي ،والشركات التابعة لھا للمجموعةالمالیة  البیاناتالموحدة المختصرة  األولیة المالیة القوائم تتضمن
 .۲۰۱۷ مارس ۳۱في  المنتھیة أشھر الثالث لفترةالموحدة المختصرة  االولیة المالیة من القوائم ۱
 

 :إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للشركة السعودیة للكھرباء وشركاتھا التابعة التالیة (الحقاً باسم "المجموعة")تم 
 

 بلد التسجیل ومكان النشاط اسم الشركة
الشركة القابضة            نسبة ملكیة

 في األسھم العادیة %
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰

 
 النشاط الرئیسي

الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء "شركة 
 نقل ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة النقل" 

 اتصاالت ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة شركة ضوئیات لالتصاالت 
 تمویل ۱۰۰ ودیةالمملكة العربیة السع شركة الكھرباء للصكوك

 إدارة مشاریع ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة شركة كھرباء السعودیة لتطویر المشاریع
 تمویل ۱۰۰ جزر الكایمن شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
 تمویل ۱۰۰ جزر الكایمن ۲ -شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
 ویلتم ۱۰۰ جزر الكایمن ۳ -شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 

 المشتري الرئیسي ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة الشركة السعودیة لشراء الطاقة (*)
 

"الشركة السعودیة لشراء الطاقة المملوكة بالكامل للشركة السعودیة للكھرباء بموجب سجل تجارى رقم  بتأسیسالشركة  قامت*  
 لصادرةاكة القیام بنشاط المشترى الرئیسي وفقا ألحكام الرخصة ویتمثل النشاط الرئیسي للشر ۲۰۱۷مایو  ۳۱بتاریخ  ۱۰۱۰٦۰۸۹٤۷

. ویشمل ذلك طرح مشاریع تولید الكھرباء وشراء الكھرباء وبیعھا وابرام االتفاقیات الالزمة المزدوجمن ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج 
 لقوائما ضمن توحیدھا تم أرصدة أیة لھا یوجد ال. وعلیھ، دیةما تعامالت بأیة تقم ولم التزامات أو أصول أیة تمتلك ال زالت ما والتيلذلك 
 .المرفقةاالولیة الموحدة المختصرة  المالیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 م (غیر مراجعة)۲۰۱۷یونیو  ۳۰المنتھیة في  للفترةمالیة األولیة الموحدة المختصرة للقوائم ال اإلیضاحات
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۱۱ 

 

 للمرة األولىالمالي  للتقریر الدولیةمعاییر التطبیق  ٥
 

 یةالدول المعاییر لمتطلبات وفقاً  المالیة قوائمھا من األولى المجموعة إعداد المجموعة على یتعین ،م۲۰۱۷ ینایر ۱ في تبدأ التي للفترة بالنسبة
 .نیلقانونیا للمحاسبین السعودیة الھیئة من المعتمدة األخرى واإلصدارات والمعاییر السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة المالي للتقریر

 
 السعودیة ھیئةال من المعتمدة علیھا المتعارف المحاسبیة یرالمعای من التحول عند المختصرة الموحدة األولیة المالي المركز قائمة سویةت لغرض

 األولیة المالیة للقوائم الرجوع ،فضالً  .م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱و م۲۰۱٦ ینایر ۱ في كما المالي للتقریر الدولیة المعاییر إلى القانونیین للمحاسبین
 .م۲۰۱۷ مارس ۳۱ في المنتھیة للفترة المختصرة الموحدة

 
 

 الدولیة المعاییرو القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة من المعتمدة علیھا المتعارف المحاسبیة معاییربین ال الملكیة قحقو تسویة ۱-٥
 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰في  كما المالي للتقریر

 

 

 إیضاح

 المعاییرم ۲۰۱٦ یونیو ۳۰
 علیھا المتعارف المحاسبیة

 السعودیة الھیئة من المعتمدة
 نالقانونیی للمحاسبین

 المعاییر إلىالتحول  أثر
 المالي للتقریر الدولیة

م ۲۰۱٦ یونیو ۳۰
 الدولیة لمعاییرا

 للتقریر المالي
     حقوق الملكیة

۹۳۸٫٦٦٥٫٤۱        رأس المال   - ۹۳۸٫٦٦٥٫٤۱  
۲۱۰٫٦۲۹٫۲ ۱-٤-٥ احتیاطي نظامي  ٤۲۰٫۱۷  ٦۳۰٫٦٤٦٫۲  

۸۹۸٫٥٥۷  احتیاطي عام   - ۸۹۸٫٥٥۷  
)٥٤۰٫۲۲۷( - ۲-٤-٥ أخرى احتیاطیات  )٥٤۰٫۲۲۷(  

التدفقات النقدیة لعقود  احتیاطي
)٥۰٤٫۲۲۲( ۲-٤-٥ التحوط  ٥۰٤٫۲۲۲ - 
 ۱۷٫۷۳۳٫۱۳۷ ۲٫۱۸۲٫٦۲۹ ۱٥٫٥٥۰٫٥۰۸ ۳-٤-٥ مبقاهأرباح 
 ٦۲٫۰٦۳٫۳۷٦ ۲٫۱٦٤٫۰٤٤ ٥۹٫۸۹۹٫۳۳۲  حقوق الملكیة إجمالي

     



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 م (غیر مراجعة)۲۰۱۷یونیو  ۳۰المنتھیة في  للفترةمالیة األولیة الموحدة المختصرة للقوائم ال اإلیضاحات
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۱۲ 

 

 
 یتبع -المالي للمرة األولى  للتقریر الدولیةمعاییر التطبیق  ٥
 للفترة المالي ریرللتق الدولیة والمعاییر القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة من المعتمدة علیھا المتعارف المحاسبیة المعاییر بین األولیة الموحدة المختصرة الشامل الدخل قائمة تسویة ۲-٥

 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰ في المنتھیة
 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰الستة أشھر المنتھیة في  عن  م۲۰۱٦یونیو  ۳۰الثالثة أشھر المنتھیة في  عن  

 
 المحاسبیة المعاییر إیضاح

 التحول أثر علیھا المتعارف
لمعاییر الدولیة ا

  للتقریر المالي
 المحاسبیة المعاییر

 التحول أثر علیھا المتعارف
لمعاییر الدولیة ا

 للتقریر المالي
 ۲۲٫۰۸۸٫۸۳۲ )۲٦٫۲۹۲( ۲۲٫۱۱٥٫۱۲٤  ۱۳٫۱۹٤٫۱۳۰ )۱۹٫۳۱٤( ۱۳٫۲۱۳٫٤٤٤ ۱-٥-٥ التشغیل إیرادات

 )۱۹٫٦٤۰٫۱٦۷( ۲٫۱۱٦٫۰٥٤ )۲۱٫۷٥٦٫۲۲۱(  )۱۰٫٤۰۳٫٤٥۱( ۱٫۲٤٦٫۸٤۸ )۱۱٫٦٥۰٫۲۹۹( ۲-٥-٥ اإلیرادات تكلفة
 ۲٫٤٤۸٫٦٦٥ ۲٫۰۸۹٫۷٦۲ ۳٥۸٫۹۰۳  ۲٫۷۹۰٫٦۷۹ ۱٫۲۲۷٫٥۳٤ ۱٫٥٦۳٫۱٤٥  الربح إجمالي

 )٦۲۹٫۷۰۳( )۱٦۱٫۷۳۰( )٤٦۷٫۹۷۳(  )٤۱۰٫۳۱٤( )۱۲۱٫۳۸۹( )۲۸۸٫۹۲٥( ۳-٥-٥ وإداریة عمومیة مصروفات
 ٥۹۰٫۲۱۹ ٤۲۸٫۷۲٤ ۱٦۱٫٤۹٥  ٤۳٦٫۲۳۲ ۲۸٤٫۲٦٦ ۱٥۱٫۹٦٦ ٤-٥-٥ صافي أخرى، إیرادات

 ۲٫٤۰۹٫۱۸۱ ۲٫۳٥٦٫۷٥٦ ٥۲٫٤۲٥  ۲٫۸۱٦٫٥۹۷ ۱٫۳۹۰٫٤۱۱ ۱٫٤۲٦٫۱۸٦  التشغیل للفترة ربح
 ۲٥٫۰۲٥ ۲٥٫۰۲٥ -  ۷٫۳۲۷ ۷٫۳۲۷    -                     تمویلیة إیرادات

 )۹۹۰٫۰٥۰( )۹۹۰٫۰٥۰( -  )٥۸٤٫۲۹۲( )٥۸٤٫۲۹۲(    -                     تمویلیة مصروفات
 )۹٦٥٫۰۲٥( )۹٦٥٫۰۲٥( -  )٥۷٦٫۹٦٥( )٥۷٦٫۹٦٥( - ٥-٥-٥ صافي التمویل، تكالیف

 ۱٫٤٤٤٫۱٥٦ ۱٫۳۹۱٫۷۳۱ ٥۲٫٤۲٥  ۲٫۲۳۹٫٦۳۲ ۸۱۳٫٤٤٦ ۱٫٤۲٦٫۱۸٦  الفترة قبل الزكاة ربح
 )٤٦۰( )٤٦۰( -  ۲٫۳۷۰ ۲٫۳۷۰    -                 ٦-٥-٥ اةالزك

 ۱٫٤٤۳٫٦۹٦ ۱٫۳۹۱٫۲۷۱ ٥۲٫٤۲٥  ۲٫۲٤۲٫۰۰۲ ۸۱٥٫۸۱٦ ۱٫٤۲٦٫۱۸٦  الفترة ربح صافي

 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 م (غیر مراجعة)۲۰۱۷یونیو  ۳۰المنتھیة في  للفترةمالیة األولیة الموحدة المختصرة للقوائم ال اإلیضاحات
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۱۳ 

 

 
 یتبع -المالي للمرة األولى  للتقریر الدولیةمعاییر التطبیق  ٥
 سعودیةال الھیئة من المعتمدة علیھا المتعارف المحاسبیة المعاییر بیناألولیة الموحدة المختصرة  اآلخر الشامل الدخل قائمة تسویة ۳-٥

 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰ في المنتھیة للفترة المالي للتقریر الدولیة والمعاییر القانونیین للمحاسبین
 

یونیو  ۳۰الثالثة أشھر المنتھیة في  عن  
  م۲۰۱٦

یونیو  ۳۰المنتھیة في  أشھرالستة  عن
 م۲۰۱٦

 

 إیضاح
 المعاییر

 المحاسبیة
 المتعارف

 التحول أثر علیھا

لمعاییر ا
الدولیة 
للتقریر 
  المالي

 المعاییر
المحاسبي

 ة
 المتعارف

 التحول أثر علیھا

لمعاییر ا
الدولیة 
للتقریر 
 المالي

 ۱٫٤٤۳٫٦۹٦ ۱٫۳۹۱٫۲۷۱ ٥۲٫٤۲٥  ۲٫۲٤۲٫۰۰۲ ۸۱٥٫۸۱٦ ۱٫٤۲٦٫۱۸٦  الفترة ربح صافي
         اآلخر الشامل الدخل
 الممكن من التي البنود
 إلى الحقاً  تبویبھا إعادة

  الخسائر أو األرباح

       

 -ةالنقدی التدفقات تحوطات
  الجزء الفعال 

- )٤٫۸٦۰( )٤٫۸٦۰(  - )۳۳٫۰۱٦( )۳۳٫۰۱٦( 

 الشامل( الخسارة)  الدخل
   للفترة اآلخر

)٤٫۸٦۰( )٤٫۸٦۰(   )۳۳٫۰۱٦( )۳۳٫۰۱٦( 

 ۱٫٤۱۰٫٦۸۰ ۱٫۳٥۸٫۲٥٥ ٥۲٫٤۲٥  ۲٫۲۳۷٫۱٤۲ ۸۱۰٫۹٥٦ ۱٫٤۲٦٫۱۸٦  الدخل الشامل  إجمالي
 
 

 المحاسبیة المعاییر حسبم ۲۰۱٦ یونیو ۳۰في  المختصرةاألولیة الموحدة الملكیة  حقوقاإلیضاحات المتعلقة بتسویات أرصدة  ٤-٥
 لماليا للتقریر الدولیة والمعاییر القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة من المعتمدة علیھا المتعارف

 
 المشتركة العملیات الملكیة حقوق من المجموعة حصة ۱-٤-٥
:یلي فیما المشتركة العملیات ملكیة حقوق في المجموعة حصة تتمثل     

 

 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰ 
 ۱۷٫٤۲۰ نظامي احتیاطي

)٤٤٫۹۷۰( * أخرى احتیاطات  
 ۲٦٫٦٥۳ ** مبقاة أرباح

 )۸۹۷(  
 

 منھ مخصوماً  سعودي لایر ملیون ٥۰٦ بمبلغ المشتركة للعملیات اآلخر الشامل الدخل احتیاطیات من المجموعة حصة المبلغ ھذا یمثل* 
 .سعودي لایر ملیون ٤٦۱ بمبلغ االستبعاد قیود

 
 االستبعاد قیود منھ مخصوما سعودي لایر ملیون ۳۹۲ بمبلغ المشتركة للعملیات المبقاة األرباح من المجموعة حصة في المبلغ ھذا یتمثل* *

 .سعودي لایر ملیون ۳٦٦ بمبلغ
 

  أخرى احتیاطیات ۲-٤-٥
 :یلي فیما م۲۰۱٦ یونیو ۳۰ في البند ھذا على المالي للتقریر الدولیة المعاییر تسویات تتمثل

 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰ 

)٥۰٤٫۲۲۲(  الفائدة بمعدل خاصة مبادلة عقود من الفعال الجزء تبویب إعادة  
)٤٤٫۹۷۰(  لمشتركةا الملكیة حقوق في المجموعة حصة  
 ۸٫۹٦٥ للبیع متاحةال لالستثمارات العادلة القیمة في التغیر

)٥٤۰٫۲۲۷( ۲۰۱٦ یونیو ۳۰ في اآلخر الشامل الدخل احتیاطي  



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 م (غیر مراجعة)۲۰۱۷یونیو  ۳۰المنتھیة في  للفترةمالیة األولیة الموحدة المختصرة للقوائم ال اإلیضاحات
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۱٤ 

 

 
 یتبع –المالي للمرة األولى  للتقریر الدولیةمعاییر التطبیق  ٥
 المحاسبیة المعاییر حسبم ۲۰۱٦ یونیو ۳۰في  المختصرة الملكیة األولیة الموحدة حقوقاإلیضاحات المتعلقة بتسویات أرصدة  ٤-٥

 (یتبع) المالي للتقریر الدولیة والمعاییر القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة من المعتمدة علیھا المتعارف
 

 األرباح المبقاة ۳-٤-٥
 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰           

  :یلي فیما م۲۰۱٦ نیویو ۳۰ في البند ھذا على الدولیة معاییرال تسویات تتمثل
 ٥٫٥۸۹٫٦٤۸  والمعدات واآلالت الممتلكات مكونات وتفصیل دفتریاً  المستھلكة األصول

 (۳٫٦۸۸٫۷۰٦) التحول تاریخ في مؤجلة حكومیة منح استنفاد في التغیر
 (۱٫۰٤۷٫۸۰۳) التحول تاریخ في الموظفین مزایا مخصص التزام قیاس إعادة

 لألصول نتیجة ۲۰۱٦ عام من األول النصف خالل والمعدات واآلالت لكاتالممت استھالك في االنخفاض
 ۲٫۰۱٦٫۹۷٤ والمعدات واآلالت الممتلكات مكونات وتفصیل دفتریا المستھلكة

)٤۲۹٫٥۹۹(  للرسملة قابلة غیر مصروفات  
)۹۱۰٫٦٦٦( ۲۰۱٦ لعام األول النصف خالل الدولیة للمعاییر وفقاً  المسجلة اإلضافیة التمویل تكالیف  
 ۳۳۹٫۳۷۱ ۲۰۱٦ لعام األول النصف خالل لألصول اإلنتاجي العمر أساس على الحكومیة المنح استنفاد
)۱۱٫٥۳۲( الدولیة للمعاییر طبقا یومي أساس على المؤجلة اإلیرادات استنفاد  
 ۷٦٫٤۳۸ األكتواري التقییم خالل من الموظفین مزایا مخصص التزام قیاس إعادة

 لمعاییر طبقاً  الملكیة حقوق طریقة باستخدام مسجلة كانت والتي( ركةالمشت للعملیات المبقاة حاألربا استبعاد
۸٤٫۷٤ )السعودیة المحاسبة  

 ۲٫۱۸۲٫٦۲۹ الدولیة المعاییر تسویات إجمالي
 
 

 یونیو ۳۰شھر المنتھیة في أ والستة الثالثة عن المختصرة الموحدة األولیة الخسارة أوالربح اإلیضاحات المتعلقة بتسویات قائمة  ٥-٥
 للتقریر الماليالمعاییر السعودیة والمعاییر الدولیة  بین م۲۰۱٦

  إیرادات ۱-٥-٥
 نخفاضا عنھ نتج والذي المؤجلة اإلیرادات استنفاد أساس بتعدیل المجموعة قامت ،المالي للتقریر الدولیة المعاییر إرشادات إلى استناداً 

 في والمتمثل اإلیرادات بند من سعودي لایر ملیون ۱٤٫۸ قدره مبلغ استبعاد تم ذلك، على عالوة. سعودي لایر ملیون ۱۱٫٥ بمبلغ اإلیرادات
 .المشتركة العملیات من الممنوحة الخاصة الكھربائیة بالمرافق المتعلق المؤجل اإلیراد استنفاد

 
 اإلیرادات تكالیف ۲-٥-٥

 :یلي فیما ۲۰۱٦ یونیو ۳۰ في البند ھذا على المالي للتقریر الدولیة المعاییر تسویات تتمثل

 
 المنتھیة أشھر للثالثة

 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰ في
 المنتھیة أشھر للستة

 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰ في
 ۱٫۹٥۷٫۳٤۰ ۹۹٦٫۰٤٤ االستھالك على األصول ومكونات دفتریا المستھلكة األصول تسویات تأثیر

)۱٤۹٫٤۷٥( المالي للتقریر ةالدولی للمعاییر طبقا للرسملة قابلة الغیر المصروفات  )۳۳۲٫۰۳۲(  
 ۱۳۹٫۰۹۳ ۱۸٦٫۷۰۲  الفترة خالل الموظفین ومزایا التزام قیاس إعادة
 یاتللعمل الملكیة حقوق بطریقة المحاسبة إلغاء من اإلیرادات تكالیف على األثر

 يف علیھا المتعارف المحاسبة معاییرلل طبقاً  مستخدمة كانت والتي المشتركة
 أرباح صافي حصة خصم مسبقا یتم كان أنھ حیث( السعودیة عربیةال المملكة

 )المبیعات تكلفة بند من المشتركة العملیات

 
 
 

۸۳ )٥٫٥۹۷(  
 ٦۱٫۱۰۱ ٦۱٫۱۰۱ وصیانة تشغیل تكالیف إلى إداریة مصاریف تصنیف إعادة
۳۳۹٫٥۲۱ العملیات لھذه النسبي للتوحید نتیجة المشتركة العملیات ربح ھامش استبعاد قیود  ۲۹٦٫۱٤۹ 

 
 

۸۱٫۲٤٦٫۸٤  ۰٥٤٫۱۱٦٫۲  
 
  



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 م (غیر مراجعة)۲۰۱۷یونیو  ۳۰المنتھیة في  للفترةمالیة األولیة الموحدة المختصرة للقوائم ال اإلیضاحات
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۱٥ 

 

 
 یتبع –المالي للمرة األولى  للتقریر الدولیةمعاییر التطبیق  ٥
 ۳۰أشھر المنتھیة في  والستةالثالثة  عن المختصرة الموحدة األولیة الخسارة أوالربح اإلیضاحات المتعلقة بتسویات قائمة  ٥-٥

 یتبع –للتقریر المالي ییر الدولیة المعاییر السعودیة والمعا بین م۲۰۱٦ یونیو
 وإداریة عمومیة مصروفات ۳-٥-٥

 :یلي فیما م۲۰۱٦ یونیو ۳۰ في البند ھذا على المالي للتقریر الدولیة المعاییر تسویات تتمثل
 

 
 المنتھیة أشھر للثالثة

 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰ في
 المنتھیة أشھر للستة

 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰ في
۱۹۷٫۲٥ االستھالك على األصول ومكونات دفتریا ھلكةالمست األصول تسویات تأثیر  ۳٤٦٫٥۹  

)٥۳٫۸٤۰( المالي للتقریر الدولیة للمعاییر طبقا للرسملة قابلة الغیر المصروفات  )۹۷٫٥٦۷(  
 ٥۳٫٥٤۹ ۷۲٫۲٦۱ الفترة خالل الموظفین مزایا التزام قیاس إعادة
 یةالملك حقوق يف تسجیلھا سبق التي الفترة عن اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة

 مباشرة
 

)۹۳۲(  )۹۳۲(  
 إلى األخرى والمصروفات واإلیرادات اإلیرادات تكالیف تصنیف إعادة

 وعمومیة إداریة مصاریف
 

)۱٦۰٫۱۱٦(  )۱٦۰٫۱۱٦(  
 وفقا كةمشتر كعملیات تصنیفھا تم التي االستثمارات نتائج في المجموعة حصة

  المالي للتقریر الدولیة لمعاییرل
 

)۸۱٤٫٤(  )۹۸۲٫٦۱(  
 )۳۸۹٫۱۲۱(  )۷۳۰٫۱٦۱(  

 
 صافي  – أخرى إیرادات ٤-٥-٥

 إن .أخرى اتكإیراد وتصنیفھا) المؤجل اإلیراد( الحكومیة المنح استنفاد في أساسیة بصفة أخرى إیرادات بند على المعدة التسویات تتمثل
 بھذه علقةالمت األصول عمر أساس على استنفادھا یتم صبحأ بینما بھا المتعلقة القروض سداد عمر أساس على استنفادھا یتم كان المنح ھذه

 .المالي للتقریر الدولیة للمعاییر طبقا المنح
 
 

 صافي ،التمویل تكالیف ٥-٥-٥
 :یلي فیما ۲۰۱٦ یونیو ۳۰ في البند ھذا على المالي للتقریر الدولیة المعاییر تسویات تتمثل

  

 
 المنتھیة أشھر للثالثة

 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰ في
 المنتھیة أشھر ستةلل
 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰ في

  لماليا للتقریر الدولیة للمعاییر طبقا للرسملة قابلة غیر تمویلیة مصروفات
 

)۲۸۹٫٦۹۳(  )٦٥٦٫۱۳٤(  
 وفقا ةمشترك كعملیات تصنیفھا تم التي االستثمارات نتائج في المجموعة حصة

 الفترة خالل المالي للتقریر الدولیة لمعاییرل
 

)٤۷۳٫۹۱(  )۱۹۲٫٦۸۸(  
)۱۱٦٫۲۰۳( للموظفین الخدمة نھایة مكافآتل الحالیة القیمة اثر  )۱۱٦٫۲۰۳(  

 )۹٦٥٫٥۷٦(  )٥۹٦٥٫۰۲(  
 

  الزكاة ٦-٥-٥
 .الفترة خالل المشتركة للعملیات الزكاة مصروفات في المجموعة حصة في الزكاة مصروف بند على المعدة التسویات تتمثل

  



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 م (غیر مراجعة)۲۰۱۷یونیو  ۳۰المنتھیة في  للفترةمالیة األولیة الموحدة المختصرة للقوائم ال اإلیضاحات
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۱٦ 

 

 
 إدارة المخاطر المالیة ٦
 

 یاس القیمة العادلةق ۱-٦
 لتحویل أو أصل یعب مقابل أستالمھ یتم قد الذي السعر ھي العادلة القیمة. التقریر تاریخ في العادلة بالقیمة المالیة أدواتھا بقیاس المجموعة تقوم

 تحویل أو لاألص بیع عاملةم أن افتراض على العادلة القیمة قیاس ویعتمد. القیاس تاریخ في السوق مشتركي بین منظمة معاملة في التزام
 :اإمّ  یحدث أن یمكن االلتزام

 ؛االلتزام أو لألصل الرئیسي السوق في •
 .االلتزام أو لألصل مالئمة األسواق أكثر في الرئیسي، السوق غیاب حالة في •

 بتحدید تقوم عةالمجمو فان متكررة، بصفة المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم في بھا االعتراف یتم التي وااللتزامات لألصول بالنسبة
 القیمة قیاسل بالنسبة أھمیة المدخالت أقل على اعتمادا( التصنیف تقییم إعادة طریق عن العادلة القیمة ھیكل مستویات بین االنتقال تم إذا ما

 .تقریر فترة كل نھایة في) كلیة بصفة العادلة
 

 تغییر ھناك كان إذا ما بتقدیر المجموعة وتقوم. العادلة بالقیمة قیاسھا یتم والتي للمجموعة المالیة وااللتزامات األصول التالي الجدول یوضح
 .۲۰۱۷یونیو ۳۰ في كما العادلة القیم ھذه في ھام

 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰  
 جمالياإل ۳ المستوى ۲ المستوى ۱ المستوى 

     لموجوداتا
 ۲۹۰٫۹٥۲ ۲۹۰٫۹٥۲ - - للبیع متاحة استثمارات

 ۲۹۰٫۹٥۲ ۲۹۰٫۹٥۲ - - الموجودات إجمالي
     المطلوبات

 ٤۲۱٫۲۷۳ - ٤۲۱٫۲۷۳ - العادلة بالقیمة مشتقة مالیة أدوات
 ٤۲۱٫۲۷۳ - ٤۲۱٫۲۷۳ - المطلوبات إجمالي

 
 
 

 یحدث لم إذا ام یربتقد المجموعة وتقوم. العادلة بالقیمة قیاسھا یتم والتي للمجموعة المالیة وااللتزامات األصول بعرض التالي الجدول یقوم
 :۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة العادلة القیم ھذه في ھام تغیر

 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ 
 جمالياإل ۳ المستوى ۲ المستوى ۱ المستوى 

     الموجودات
 ۲۹۰٫۹٥۲ ۲۹۰٫۹٥۲ - - للبیع متاحة استثمارات

 ۲۹۰٫۹٥۲ ۲۹۰٫۹٥۲ - - الموجودات إجمالي
     المطلوبات

 ۳۹۸٫۱۱۲ - ۳۹۸٫۱۱۲ -  العادلة بالقیمة مشتقة مالیة تأدوا
 ۳۹۸٫۱۱۲ - ۳۹۸٫۱۱۲ - المطلوبات إجمالي

 
 للقیمة العادلة الثانيأسالیب التقییم المستخدمة الشتقاق المستوى  ۲-٦
 

 یعتبر الو. )العادلة القیمة( او السوق جمنھ طریقة مستخدماً  الفائدة سعر مبادلة تقییم یتم. الفائدة سعر مبادلة لتحوط للمشتقات الثاني المستوى
 .للمشتقات الثاني للمستوى على ھام تأثیر ذات الخصم

  



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 م (غیر مراجعة)۲۰۱۷یونیو  ۳۰المنتھیة في  للفترةمالیة األولیة الموحدة المختصرة للقوائم ال اإلیضاحات
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۱۷ 

 

 
 یتبع -إدارة المخاطر المالیة ٦

 
 مستوى الثالث)القیاس القیمة العادلة باستخدام مدخالت ھامة ال یتم مالحظتھا ( ۳-٦

 للمیاه الشقیق شركة أسھم من %۸ والكھرباء، للمیاه الشعیبة شركة أسھم من %۸ وھي للبیع متاحة استثمارات أربعة المجموعة تمتلك
 لةالعاد القیمة احتساب یتم. المحدودة القابضة الشعیبة توسعة شركة أسھم من %۸و والكھرباء للمیاه الجبیل شركة أسھم من %٥ والكھرباء،

 .األرباح تقییم نموذج باستخدام األربعة االستثمارات لھذه
 

 كأساس اریخیةالت األرباح توزیع طریقة استخدام یتم( االستثمارات من المتوقعة المستقبلیة األرباح توزیعات توقع یتم موذج،الن لھذا وفقا
 لھذه العادلة مةالقی من للتأكد صلة ذي خصم كمعدل الملكیة حقوق تكلفة باستخدام خصمھا ویتم) االستثمار أفق على المستقبلیة للتوقعات

 .االستثمارات
 

 .بیعلل المتاحة لالستثمارات) العادلة القیمة في التغیر( اآلخر الشامل الدخل قائمة في والمدرجة الفترة عن محققة غیر أرباح یوجد ال
 

 یكون عندما لبیع،ل المتاحة لالستثمارات العادلة القیمة الحتساب وذلك الرئیسیة المدخالت المال رأس وتكلفة المتوقعة األرباح توزیعات تعتبر
 مةبقی للبیع المتاحة لالستثمارات العادلة القیمة في انخفاض أو زیادة إلى یؤدي قد %٥ بنسبة المال رأس تكلفة في انخفاض أو زیادة ھناك

 انخفاض أو زیادة إلى ذلك یؤدي سوف %٥ بنسبة األرباح توزیعات في انخفاض أو زیادة وجود اعتبار وعند. سعودي لایر ملیون ۱۲٫۲
 .سعودي لایر ملیون ۱٤٫٥ بقیمة للبیع المتاحة لالستثمارات عادلةال القیمة في

 
 المطفأةالقیمة العادلة لألصول وااللتزامات المالیة المقاسة بالتكلفة ٤-٦

 :الدفتریة قیمھا التالیة المالیة وااللتزامات لألصول العادلة القیم تقارب
 ؛الكھرباء مستھلكي ذمم •
 ؛أخرى متداولة مالیة أصول •
 ؛حكمھا في وما ةالنقدی •
 ؛وأخرى دائنة تجاریة ذمم •
 ؛القروض •
 ؛صكوك •
 .أخرى متداولة مالیة التزامات •

 
 التغیرات الموسمیة ۷
 لتغیراتبا ركةالش تتأثر حیث .كاملة السنة ألعمال الفعلیة النتائج عن دقیقاً  مؤشراً  بالضرورة تمثل ال أشھر الستة لفترة األعمال نتائج إن
 .المستھلكین أنماط وتغیرات جویةلا للظروف نتیجة موسمیةال

 
 فاضالنخ الشتاء أشھر خالل جوھري بشكل المجموعة إیرادات تقل إذ العام، خالل الموسمیة الطقس بعوامل وإیراداتھا المجموعة نشاط یتأثر

 لحرارةا درجات الرتفاع جةنتی الكھربائیة الطاقة استھالك زیادة بسبب الصیف أشھر خالل اإلیرادات وتزید الكھربائیة الطاقة استھالك
 عام من ثانيال الربع( األولیة الفترة لھذه األعمال نتائج فإن وعلیھ العام، خالل المجموعة ألعمال المالیة النتائج على التغییرات ھذه وتنعكس
 .كاملة السنة ألعمال الفعلیة النتائج عن دقیقاً  مؤشراً  تمثل ال قد) ۲۰۱۷

 
 ة المستقبلیة ألنشطة المجموعةالھیكلالمعلومات القطاعیة و ۸

 في البعض لبعضھا لةمكم تعتبر والتي المشتركین وخدمات والتوزیع والنقل التولید أنشطة إلى المجموعة في الرئیسة التشغیلیة ألنشطةا تقسم
 لتسعیرةا حسب النھائي تھلكللمس الطاقة بیع من حالیاً  المجموعة إیرادات تتحقق حیث المستھلك، إلى وإیصالھا الكھربائیة الطاقة إنتاج

 . المملكة داخل المجموعة عملیات جمیع وتتم.  نظاماً  المقررة الرسمیة
 

 :نشاط لكل الرئیسة لألعمال وصف یلي فیما
 .الكھربائیة الطاقة وتوفیر تولید: التولید

 .وصیانتھا الكھرباء نقل مةمنظو وتشغیل التوزیع شبكة إلى النقل شبكة باستخدام التولید محطات من الطاقة نقل: النقل
 .تحصیلھاو االستھالك فواتیر وتوزیع وإصدار. المشتركین على وتوزیعھا النقل شبكات من الطاقة استالم: المشتركین وخدمات التوزیع
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۱۸ 

 

 
 یتبع -المعلومات القطاعیة والھیكلة المستقبلیة ألنشطة المجموعة    ۸

 

ء الطاقة المملوكة بالكامل للشركة السعودیة للكھرباء بموجب سجل تجارى رقم "الشركة السعودیة لشرا بتأسیسالشركة  قامت
 لصادرةاویتمثل النشاط الرئیسي للشركة القیام بنشاط المشترى الرئیسي وفقا ألحكام الرخصة  ۲۰۱۷مایو  ۳۱بتاریخ  ۱۰۱۰٦۰۸۹٤۷

لكھرباء وشراء الكھرباء وبیعھا وابرام االتفاقیات الالزمة . ویشمل ذلك طرح مشاریع تولید االمزدوجمن ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج 
 مستقل یانك الى الشركة تلك فصل یتم ان المتوقع ومن. مادیة تعامالت بأیة تقم ولم التزامات أو أصول أیة تمتلك ال زالت ما والتيلذلك 
 .وتوجھات قرارات من یستجد لما وفقا

 

 ستحدد وعلیھ ة،بینی بیع أسعار وتطویر مستقلة شركات إلى الرئیسة األنشطة فصل إلى تھدف متكاملة خطة تطبیق على حالیا الشركة تعمل
 ھذه نم وكجزء مستقل بشكل أعمالھ ونتائج نشاط كل أداء لقیاس وذلك الفصل عملیة اكتمال عند حدة على شركة كل ومصروفات إیرادات
 الوطنیة ركةالش بدأت وقد. اإلدارة مجلس قبل من بھا الخاصة التعامل اتفاقیات سأس واعتماد الكھرباء لنقل الوطنیة الشركة تأسیس تم الخطة،

 .۲۰۱۲ ینایر ۱ في النقل بنشاط والمتعلقة التشغیلیة عملیاتھا الكھرباء لنقل
 

 إلى إضافة نمشتركیال وخدمات والتوزیع التولید نشاط على التالي الجدول في الواردة للكھرباء السعودیة للشركة المالیة البیانات تشتمل
 دةالموح األولیة المالیة القوائم ھذه إعداد تاریخ حتى- والتوزیع التولید نشاطي لفصل جاریة اإلجراءات مازالت حیث الرئیس المركز

 .للفصل المتكاملة الشركة خطة ضمن-المختصرة

  المنتھیة أشھر الستة عن
م۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في  

 السعودیة الشركة
 للكھرباء

 لوطنیةا الشركة
 الكھرباء لنقل

 العملیات
 المشتركة

 الشركات
 التابعة
 جمالياإل المتداخلة األرصدة األخرى

 ۲۲٫۲۲۲٫۱۲۷ )٦٫۰٤۷٫۹۰٦( ۱٤٫٤۲٤ ۹٤٥٫۹٥٥ ٥٫۰۸۳٫۷۱۸ ۲۲٫۲۲٥٫۹۳٦  اإلیرادات

 )۲۰٫۱۸٤٫۷۱٦( ٦٫۰٥۲٫۲۳٤ )٤٫۳۲۷( )۷۲۳٫۹٦٦( )۳٫۳۷۳٫۲٤۹( )۲۲٫۱۳٥٫٤۰۸( اإلیرادات تكلفة

 ۷٫۱٦۷٫۳٦٥ - )٦۸۰( ۹۱٫٤۸۹ ۲٤۰٫۰٥۲ ٦٫۸۳٦٫٥۰٤ لفترةا أرباح صافي

       
  المنتھیة أشھر الثالثة عن
م۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في   

 ۱۳٫۳۰۱٫۸۳٤ )۲٫۹۱٥٫٥٦۳( ۷٫۰۷۸ ۳٦٦٫۳۳۰ ۲٫٥٤۱٫۸٥۹ ۱۳٫۳۰۲٫۱۳۰  اإلیرادات

 )۱۰٫٦۱۰٫۷۷۲( ۲٫۹۱۷٫٦۸٦ )۲٫۱۲۳( )۲٦۳٫۲۸٤( )۱٫۷۱۰٫۲۷۱( )۱۱٫٥٥۲٫۷۸۰( اإلیرادات تكلفة

 ۲٫۲۳۱٫٥۸٥ - )۱٫۸٤۲( ۷۱٫۹٤۷ ۱۱۰٫۹۷٥ ۲٫۰٥۰٫٥۰٥ الفترة أرباح صافي
       

  م۲۰۱۷ یونیو ۳۰في كما
 ۳۸۹٫۷۱۷٫۲٥٥ - - ۱۱٫٤۷٥٫٥۰۷ ۱۲۷٫۳۸۷٫٤۸۲ ۲٥۰٫۸٥٤٫۲٦٦ ومعدات واآلالت ممتلكات

 ٤٤۱٫۲۳۱٫۷۲۰ )۱۰۱٫۳۸٤٫۰۹٤( ۲۷۷٫۸۰۹ ۱۳٫۰۲۱٫٦٦۷ ۱۲۸٫٥۲۳٫۹٦۸ ٤۰۰٫۷۹۲٫۳۷۰ الموجودات إجمالي

 ۳٦۹٫۰٤۳٫۸۷۸ )۸۹٫۸٦۸٫۷۲۹( ۱٤۳٫۱۹٥ ۱۱٫٤۷۱٫۲۷۱ ۹۳٫۰٤۱٫۷۷٦ ۳٥٤٫۲٥٦٫۳٦٥ المطلوبات إجمالي

       

 المنتھیة أشھر الستة عن
  م۲۰۱٦ یونیو ۳۰ في 

 السعودیة الشركة
 للكھرباء

 للنق الوطنیة الشركة
 المشتركة العملیات الكھرباء

 الشركات
 التابعة

 مالياإلج المتداخلة األرصدة األخرى

 ۲۲٫۰۸۸٫۸۳۲ )٥٫۳۲۲٫۷٦٦( ٤۱٫٦۲۷ ۱٫۲۳۹٫۰۸۲ ٤٫۰٦۷٫۳٤۳ ۲۲٫۰٦۳٫٥٤٦  اإلیرادات

 )۱۹٫٦٤۰٫۱٦۷( ٥٫۳۳٥٫۲٥٦ )۱۲٫٤۹۰( )۹٥۷٫۷٤۳( )۳٫۱۸۱٫۱٦۱( )۲۰٫۸۲٤٫۰۲۹( اإلیرادات تكلفة

 ۱٫٤٤۳٫٦۹٦ - ۲۷٫۸۹۸ ۷۲٫٤۰۷ )۳۱٤٫۸۹۲( ۱٫٦٥۸٫۲۸۳ الفترة أرباح صافي

       
تھیةالمن أشھر الثالثة عن  

م۲۰۱٦ یونیو ۳۰في    

 ۱۳٫۱۹٤٫۱۳۰ )۲٫۷۲۸٫۷۱۳( ۳۸٫۳٤۷ ۷۳۱٫٦٦٥ ۱٫۹۸٦٫۲۰۸ ۱۳٫۱٦٦٫٦۲۳  اإلیرادات

 )۱۰٫٤۰۳٫٤٥۱( ۲٫۷٤۰٫۲۱۷ )۱۱٫٥۰٤( )٥۹۰٫۱۱۳( )۱٫٥٥۹٫۹۳٦( )۱۰٫۹۸۲٫۱۱٥( اإلیرادات تكلفة

 ۲٫۲٤۲٫۰۰۲  ۲٤٫۸۸٥ ٤۸٫۸٤٦ )۲۸۳٫٦۹۷( ۲٫٤٥۱٫۹٦۸ الفترة أرباح صافي

       



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 م (غیر مراجعة)۲۰۱۷یونیو  ۳۰المنتھیة في  للفترةمالیة األولیة الموحدة المختصرة للقوائم ال اإلیضاحات
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۱۹ 
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 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱في كما
 السعودیة الشركة

 للكھرباء
 للنق الوطنیة الشركة

 المشتركة العملیات الكھرباء

 الشركات
 التابعة

 اإلجمالي المتداخلة األرصدة األخرى

 ومعدات واآلالت ممتلكات
            

۲٤۸٫٤٥۲٫٥۳٥ ۱۱٤٫۲٥۹٫٦٥۹ ۱۱٫۲۹۷٫۱۹۸ - - ۳۷٤٫۰۰۹٫۳۹۲ 
 ٤۲۱٫٥۷٤٫۹۹۷ )۱۰۹٫۹۱٥٫۱۸٦(  ۲۹۲٫٦٦۰ ۱۲٫۷٥۹٫۲۲۹ ۱۱٥٫٥۳٦٫٥۳٦ ٤۰۲٫۹۰۱٫۷٥۸ الموجودات إجمالي

 ۳٥٥٫۹۷۷٫۲۰۰ )۹۸٫۳۹۹٫۸۲۱( ۱۷۳٫۱۹۲ ۱۱٫۲٥۰٫۰۹۳ ۱۰۰٫٥۷۷٫۲۳۱ ۳٤۲٫۳۷٦٫٥۰٥ المطلوبات إجمالي
 

 داتممتلكات وآالت ومع ۹
 لایر ملیار ٥۷۰: م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( سعودي لایر ملیار ٥۹۳ مبلغ م۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما ومعدات وآالت ممتلكات تكلفة إجمالي بلغ

 خالل المجموعة قامت ).سعودي لایر ملیار ۱۹٦٫۳: م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( سعودي لایر ملیار ۲۰۳ مبلغ االستھالك مجمع وبلغ) سعودي
 مبلغب تتحویال تتضمن سعودي لایر ملیار ۳۱٫۸ مبلغب ومعدات وآالت ممتلكات بإضافة م۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في منتھیةال أشھر الستة فترة

 القیمة صافي بلغ .سعودي لایر ملیار ۲۱٫۸ بلغت التنفیذ تحت للمشاریع اإلضافات. التنفیذ تحت المشاریع من سعوي لایر ملیار ۳۰٫٦
 ).سعودي لایر ملیون ۹۸٫۱۲: م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( سعودي لایر نملیو ۱۳٫۲ المستبعدة لألصول الدفتریة

 استثمارات عقاریة    ۱۰
 ).سعودي لایر ملیون ٥۳۹: م۲۰۱٦ ردیسمب ۳۱( سعودي لایر ملیون ٥۳٥ مبلغ م۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما العقاریة االستثمارات تكلفة بلغت
 ترى .سعودي لایر ملیار ۱٫٤ العادلة القیمة وبلغت م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ في كما ةالعقاری لالستثمارات العادلة للقیمة تقییم بعمل اإلدارة قامت

  .م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ في كما العادلة القیمة عن جوھري بشكل تختلف ال م۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما العادلة القیمة أن اإلدارة
 

 ۳۱ يف كما لألراضي العادلة القیمة لتحدید خارجي مقیم بواسطة عقاریة كاستثمارات المصنفة المجموعة يضاألر خارجي تقییم عمل تم
 في لمستخدمةا التقییم أسالیب التالي الجدول ویوضح .واالستشارات للتقییم میداد شركة بواسطة الخارجي التقییم عمل تم. م۲۰۱٦ دیسمبر

 .التقییم نماذج في خدمةالمست الملحوظة غیر الرئیسیة المدخالت وكذلك االستثماریة، للعقارات العادلة القیمة تحدید
 

 :كالتالي  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ في كما ۱۳ رقم المالي للتقریر الدولي للمعیار طبقا العادلة القیمة قیاس معلومات إن
 باستخدام م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ في كما العادلة القیمة قیاس 

 
 نشطة أسواق من مقتبسة أسعار
 )األول المستوى( مطابقة ألصول

 یمكن ىأخر ھامة مدخالت
 )الثاني المستوى( مالحظتھا

 یمكن ال أخرى ھامة مدخالت
 )الثالث المستوى( مالحظتھا

 - ۱٫۳۹۸٫٤۰۲ - األرض – العادلة القیمة قیاس
 

  العادلة للقیمة الثاني المستوى الشتقاق المستخدمة التقییم أسالیب
 سعر ویعد. مشابھة اتلممتلك البیع أسعار تسویة تم فقد. المبیعات مقارنة بأسلو باستخدام عامة بصفة العادلة للقیمة الثاني المستوى اشتقاق تم

 .للتقییم المستخدم النھج ھذا في األساسي المدخل ھو المربع المتر
 الملكیة المؤسسة وكذلك التقییم لمعاییر الدولي المجلس مع متماشیة العقاریة االستثمارات تقییم في اتباعھا تم التي العقارات تقییم آلیة إن

 .القانونیین للمقیمین
 

 مخزون ۱۱
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۷ یونیو ۳۰ 

 ۲٫۹٥۱٫٥۷۲  ۲٫۹٦٦٫٥۲۱ مواد ولوازم محطات التولید
 ۲٫۸۱۸٫٤٥۰  ۲٫۸۸۲٫٦۸۰ مواد ولوازم شبكات التوزیع

 ۳۲٦٫۰۷۰  ۳۳٥٫٤۳۷ مواد ولوازم شبكات النقل 
 ۹٤۹٫۷۷٥  ۹۲۲٫۳۷۹ وقود وزیوت

 ٤۳۷٫۰۸۳  ٤٤٥٫۷۷۲ أخرى
 ۷٫٥٥۲٫۷۸۹  ۷٫٤۸۲٫۹٥۰ 

 )٤۸٥٫۳۹۸(  )٤۷۱٫٦۰۳(  للتحقق القابلة القیمة إلى المخزون قیمة تخفیض: یخصم
 ٦٫۹۹۷٫٥٥۲  ۷٫۰۸۱٫۱۸٦ اإلجمالي
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۲۰ 

 

 
 رأس المال ۱۲

 سعودي لایر ۱۰ قدرھا اسمیة بقیمة سعودي لایر ٤۱٫٦٦٥٫۹۳۸٫۱٥۰ ھإجمالی البالغو سھم ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥ لىإ الشركة مال رأس ینقسم
 .للسھم

 

 المعامالت مع المالك التي تم االعتراف بھا في قائمة حقوق الملكیة مباشرة ۱۳
 المدفوع المال رأس من %٥ عن تقل ال نسبة للمساھمین أولى كدفعة االحتیاطیات خصم بعد األرباح، من یوزع للشركة األساسي للنظام طبقاً 
 في نصیبھا عن الحكومة تنازلت بموجبھ والتي ھـ۱٤۱۹ شعبان ۱۱ وتاریخ ۱٦۹ رقم الوزراء مجلس قرار في الواردة األحكام مراعاة مع

 الشركة، قیام من سنوات عشر لمدة وذلك للسھم اإلسمیة القیمة من %۱۰ نسبة الموزعة السنویة األرباح تتجاوز ال ان بشرط الموزعة األرباح
 ۳۲۷ رقم الوزراء مجلس وقرار المساھمین، بقیة مثل الحكومة حصة لتعام المذكورة، النسبة الموزعة األرباح نسبة تجاوز حالة وفي

 لمدة الشركة توزعھا التي األرباح في نصیبھا عن الحكومة تنازل بتمدید الخاص ۲۰۰۹ سبتمبر ۱۳ الموافق ھـ۱٤۳۰ رمضان ۲٤ وتاریخ
 .أخرى سنوات عشر

 
 ملیون ٥٤۷ بمبلغ للمساھمین م۲۰۱٦ سنة عن نقدیة أرباح توزیع م۲۰۱۷ بریلأ ۱۹ بتاریخ المنعقد اجتماعھا في العمومیة الجمعیة أقرت
 . )سعودي لایر ملیون ٥٤۷ مبلغ: ۲۰۱٥ سنة عن( للسھم اإلسمیة القیمة من %۷ وتمثل الواحد للسھم سعودي لایر ۰٫۷۰ بواقع سعودي لایر

 
 اتاحتیاطی ۱٤

 النظامي االحتیاطي -أ
 ۱۹ بتاریخ یةعادال غیر العامة بالجمعیة ذلك واعتماد الجدید الشركات نظام مع یتوافق بما تعدیلھ تم والذي للشركة األساسي للنظام فقاً و
 االحتیاطي ھذا یبلغ حتى نظامي احتیاطي لتكوین الصافیة أرباحھا من %۱۰ سنة كل في تجنب أن الشركة على یتعین ،۲۰۱۷ بریلأ

 .المال رأس من ۳۰%
 

 العام االحتیاطي -ب
 تاریخ يف للكھرباء الموحدة السعودیة للشركة المالیة القوائم ضمن مسجلة كانت التي االحتیاطیات أرصدة نم العام االحتیاطي یتكون
 .۲۰۰۱دیسمبر ۳۱ تاریخ بعد الكھرباء رسم عن األفراد من تحصیلھا یتم التي المبالغ إلى باإلضافة الدمج

 
 طفأةشتقة یتم قیاسھا بالتكلفة المممطلوبات مالیة أخرى غیر  ۱٥

:یلي فیما الفترة خالل االقتراض في الحركة مثلتت    

 إجمالي  حكومیة قروض  صكوك  قروض  
 ۱۳٤٫۳۸۹٫۰۷۳  ٤۲٫٤۱۱٫٥۱۷  ۳٤٫۹٤۰٫٤۹۰  ٥۷٫۰۳۷٫۰٦٦  م۲۰۱۷ ینایر ۱ في كما

 ۹٫٦٥۳٫۳۸۹  -  -  ۹٫٦٥۳٫۳۸۹  الجدیدة القروض من المستلم
 )٤٫۷۷٦٫۱٥۱(  -  )۳٫۱٤٤٫٤٥۰(  )۱٫٦۳۱٫۷۰۱(  المدفوعات

 ٥٦٫۰۱۳  -  -  ٥٦٫۰۱۳  المؤجلة التكالیف على المضاف
 ۹۷٦٫٥٥٥  ۹۷٦٫٥٥٥  -  -  المستنفذة الحكومیة المنح

 ۱٤۰٫۲۹۸٫۸۷۹  ٤۳٫۳۸۸٫۰۷۲  ۳۱٫۷۹٦٫۰٤۰  ٦٥٫۱۱٤٫۷٦۷  م۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما
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۲۱ 

 

 
 قروض ۱-۱٥
 األجل طویلة بنكیة قروض ۱-۱-۱٥

 

 سعودي لایر ملیار ٦ بقیمة اإلسالمیة الشریعة أحكام مع متوافق قرض على المجموعة حصلت ،۲۰۰۸ یولیو ۲۸ بتاریخ -أ
 ابتداءً  متساویة سنویة نصف دفعة ۲۲ على القرض ھذا سداد یتم. بالكامل سحبھ تم والذي المحلیة البنوك من مجموعة من
 ۱٫۹: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما سعودي لایر ملیار ۱٫٦٤ القرض رصید بلغ.  ۲۰۰۹ نوفمبر ۳ من

 ).سعودي لایر ملیار
 

 على المجموعة بموجبھ تحصل تمویل اتفاقیة العامة االستثمارات صندوق مع المجموعة وقعت ،۲۰۰۹ یولیو ۱۳ بتاریخ -ب
 دفعة ۲٤ وعلى عاماً  ۱٥ خالل القرض ھذا سداد ویتم. بالكامل سحبھ وتم سعودي، لایر ملیار ۲٫٦ قیمتھ مباشر قرض
 ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما سعودي لایر ملیار ۱٫٥ القرض رصید بلغ. ۲۰۱۲ دیسمبر ۳۱ من ابتداءً  ساویةمت سنویة نصف

 ).سعودي لایر ملیار ۱٫٦: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱(
 

 اتفاقیة الكندي الصادرات وتنمیة األمریكي والواردات الصادرات بنكي  مع المجموعة وقعت ،۲۰۱۰ینایر ۲۷ بتاریخ -ت
 سحبھ وتم ،)أمریكي دوالر ملیار ۱٫۱( سعودي لایر ملیار ٤٫۱ قیمتھ مباشر قرض على المجموعة بموجبھا تحصل
 القرض رصید بلغ .۲۰۱۰ مایو ۲٥ من ابتداء سنویة نصف دفعة ۲۳ على عاماً  ۱۲ خالل القرض ھذا سداد ویتم. بالكامل
 ).عوديس لایر ملیار ۱٫٦: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما سعودي لایر ملیار ۱٫٤۲

 
 قرض على المجموعة بموجبھا تحصل اتفاقیة المحلیة البنوك من مجموعة مع المجموعة وقعت ،۲۰۱۰ دیسمبر ۱۳ بتاریخ -ث

 عاماً  ۱٥ خالل القرض ھذا سداد ویتم. بالكامل سحبھ وتم سعودي، لایر ملیار ٥ بقیمة اإلسالمیة الشریعة أحكام مع متوافق
 ۳۰ في كما سعودي لایر ملیار ۳٫۳ القرض رصید بلغ. ۲۰۱۳ مایو ۱۳ من داءابت متساویة سنویة نصف دفعة ۲٦ على

 ).سعودي لایر ملیار ۳٫٤: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو
 

 على بموجبھا المجموعة تحصل اتفاقیة الفرنسي والواردات الصادرات بنك  مع المجموعة وقعت ،۲۰۱۱ یونیو ۲۲ بتاریخ -ج
 ۱۲ خالل القرض ھذا سداد ویتم. بالكامل سحبھ وتم ،)أمریكي دوالر ملیون ۹۸۹٫۱( سعودي لایر ملیار ۳٫۷ قیمتھ قرض
 في كما سعودي لایر ملیار ۲٫۱ القرض رصید بلغ.  ۲۰۱۲ ینایر ۱۱ من ابتداءً  متساویة سنویة نصف دفعة ۲٤ على عاماً 
 ).سعودي لایر ملیار ۲٫۲: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو ۳۰

 
) كسیم كي و شور كي( الكوریة الصادرات بنكي من بضمان قرض اتفاقیة المجموعة قعتو ،۲۰۱۲ مارس ۲۹ بتاریخ -ح

 ومیتوموس مؤسسة میتسوبیشي، طوكیو بنك. سي بي اس اتش مجموعة بقیادة دولیة بنوك مجموعة التمویل في شاركت حیث
 دوالر ملیار ۱٫٤( سعودي لایر ملیار ٥٫۳ القرض قیمة بلغت. األلماني التنمیة وبنك میزوھو بنك المصرفیة، میتسوي
 مایو ۷ من ابتداءً  متساویة سنویة نصف دفعة ۲٤ على عاماً  ۱۲ خالل القرض ھذا سداد ویتم. بالكامل سحبھ وتم ،)أمریكي
 لایر ملیار ٤٫۳: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما سعودي لایر ملیار ٤٫۱٥ القرض رصید بلغ ۲۰۱٥
 ).سعودي

 
 جى( و) أي إكس إي إن( الیاباني الصادرات بنكي من بضمان قرض اتفاقیة المجموعة وقعت ،۲۰۱۳ دیسمبر ۱۸ بتاریخ -خ

. یزوھوم بنك و میتسوبیشي طوكیو بنك ،)سي أي بي جى( الیاباني الصادرات بنك التمویل في شارك حیث) سي أي بي
 ۲٤ على عاماً  ۱۲ خالل القرض ھذا دادس ویتم). أمریكي دوالر ملیون ۳٦٦( سعودي لایر ملیار ۱٫٤ القرض قیمة بلغت
 یونیو ۳۰ في كما سعودي لایر ملیار ۰٫۹ القرض رصید بلغ. ۲۰۱٥ یولیو ۲۷ من ابتداء متساویة سنویة نصف دفعة

 ).سعودي لایر ملیار ۱: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷
 

) كسیم كي و شور كي( یةالكور الصادرات بنكي من بضمان قرض اتفاقیة المجموعة وقعت ،۲۰۱۳ دیسمبر ۱۹ بتاریخ -د
 بیشي،میتسو طوكیو بنك ھي دولیة بنوك وعدة ،)كسیم كي و شور كي( الكوریة الصادرات بنكي التمویل في شارك  حیث
 قیمة بلغت  .االلماني ابكس وبنك دویتشھ بنك سي، بي اس اتش بنك ، المصرفیة سومیتومو میتسوي مؤسسة میزوھو، بنك

 أقساط على القرض سداد یتم انھ العلم مع. بالكامل سحبھ وتم ،)أمریكي دوالر ملیار ۱٫٦( سعودي لایر ملیار ٦٫۱ القرض
 ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما سعودي لایر ملیار ٥٫۹ القرض رصید بلغ. سنوات ۳ سماح فترة بعد سنة ۱۲ لمدة متساویة
 ).سعودي لایر ملیار ٦٫۱: ۲۰۱٦ دیسمبر
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 یتبع - طفأةتم قیاسھا بالتكلفة المشتقة یممطلوبات مالیة أخرى غیر  ۱٥
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 یتبع - األجل طویلة بنكیة قروض ۱-۱-۱٥

 
 في شارك حیث) كسیم كي(  الكوریة الصادرات بنك من بضمان قرض اتفاقیة المجموعة وقعت ،۲۰۱٦ مایو ۱٥ بتاریخ -ذ

. دویتشھ بنك  سانتاندر بانكو میتسوبیشي، طوكیو بنك ھي دولیة بنوك وعدة )كسیم كي (الكوریة الصادرات بنك التمویل
 القرض سداد یتم انھ العلم مع. بالكامل سحبھ وتم) أمریكي دوالر ملیون ۹۰۰( سعودي لایر ملیار ۳٫۳القرض قیمة بلغت
 سعودي لایر ملیار ۳٫٤ القرض رصید بلغ. ۲۰۱۸ فبرایر ۳ في تبدأ متساوي سنوي نصف قسط ۲٤ على سنة ۱۳ خالل

 ).سعودي لایر ملیار ۳٫٤: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ ونیوی ۳۰ في كما
 

 ضقر على بموجبھا المجموعة تحصل اتفاقیة والتجارة للصناعة الصین بنك مع المجموعة وقعت ۲۰۱٦ یونیو ۲۹ بتاریخ -ر
 نصف دفعات ٦ على سنوات، خمس خالل القرض سداد یتم) أمریكي دوالر راملی ۱٫٥( سعودي لایر ملیار ٥٫٦ قیمتھ
 ٥٫٦ مبلغ القرض رصید بلغ ،۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما بالكامل القرض سحب تم وقد. ۲۰۱۸ دیسمبر ۲۰ من ابتداء یةسنو

 ).سعودي لایر ملیار ٥٫٦: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( سعودي لایر ملیار
 
 على عةالمجمو بموجبھا تحصل تمویل اتفاقیة المحلیة البنوك من مجموعة مع المجموعة وقعت ،۲۰۱٦ سبتمبر ۱۹ بتاریخ -ز

 دفعة ۱۱ على سنوات سبع خالل القرض سداد ویتم سعودي، لایر ملیار ٥ بقیمة اإلسالمیة الشریعة أحكام مع متوافق قرض
 . ۲۰۱۸ سبتمبر ۱۹ من ابتداء سنویة نصف
 لایر ارملی ۳ بمبلغ القرض قیمة رفع تم حیث أعاله، إلیھا المشار المرابحة تمویل اتفاقیة تعدیل تم ۲۰۱۷ مارس ۲٦ بتاریخ

 وھي محلیة بنوك أربع من اإلضافي التمویل على الحصول تم وقد. سعودي لایر ملیار ۸ الممنوح القرض لیصبح سعودي
 ملیار ۸ رضالق رصید بلغ .المالیة سامبا ومجموعة الفرنسي السعودي والبنك التجاري األھلي والبنك الوطني العربي البنك
 ).سعودي لایر ملیار ٥: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما سعودي لایر

 
 كریدي وبنك سانتاندر بانكو بنك ھي مشاركة الدولیة البنوك من عدد مع المجموعة وقعت ،۲۰۱٦ أكتوبر ۲۷ بتاریخ -س

 لایر ملیار ۱٫٥۷٥( أمریكي دوالر ملیون ٤۲۰ بقیمة قرض على المجموعة بموجبھا تحصل تمویل اتفاقیة أجریكول
 أي تقدیم یتم ولم التجاري للتأمین كوریا شركة من بضمان علیھ الحصول وتم سنة ۱۲٫۷۷ التمویل مدة وتمتد ،)سعودي

: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما سعودي لایر ملیار ۱٫٥۷ القرض رصید بلغ. المجموعة من ضمانات
 .  ۲۰۱۸ فبرایر ۳ من ابتداء سنویة نصف دفعة ۲٤ على القرض سداد ویتم ،)سعودي لایر ملیار ۱٫٥۷

 
 ىعل المجموعة بموجبھا تحصل تمویل اتفاقیة البریطاني السعودي البنك مع المجموعة وقعت ،۲۰۱۷ مارس ۱٦ تاریخب -ش

 سحبھ تم وقد ۲۰۲۰ مارس في السداد یستحق سعودي لایر ملیار ۱٫٥ بقیمة اإلسالمیة الشریعة أحكام مع متوافق قرض
 .بالكامل

 
 بقیمة قرض على المجموعة بموجبھا تحصل تمویل التجاري األھلي البنك مع المجموعة توقع ،۲۰۱۷ أبریل ۲۰ بتاریخ -ص

 .بالكامل سحبھ تم وقد ۲۰۱۷ أكتوبر ۲۰ من ابتداءً  سنویة نصف دفعات ٦ على القرض سداد یتم سعودي لایر ملیار ۱٫۳
 

 ۳٫٥ بقیمة قرض على مجموعةال بموجبھا تحصل تمویل الراجحي بنك مع المجموعة وقعت م،۲۰۱۷ أبریل ۲۰ بتاریخ -ض
 .الكامل سحبھ تم وقد۲۰۱۸ أبریل ۲۰ من ابتداءً  سنویة نصف دفعات ۸ على القرض سداد یتم سعودي لایر ملیار

 
 قبل من محررة ألمر بسندات مضمونة القروض ھذه إن. اإلنشائیة المشاریع لتمویل أعاله لیھاإ المشار األجل طویلة القروض تستخدم

 .المرابحة ھامش أو/و الفائدة ودفعات للقروض االسمیة مةبالقی المجموعة
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۲۳ 

 

 
 یتبع - طفأةشتقة یتم قیاسھا بالتكلفة المممطلوبات مالیة أخرى غیر  ۱٥
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 لغتب حیث التجاري لياألھ البنك مع السعودي بالریال ائتمانیة تسھیالت اتفاقیة ۲۰۱٥ دیسمبر ۱ بتاریخ المجموعة وقعت -أ
 ۰٫٥ االتفاقیة ھذه من سالمیةإ مرابحة شكل على المستغلة التسھیالت رصید بلغ. سعودي لایر ملیار ۰٫۷ التسھیالت قیمة

 شھر خالل سدادھا ویستحق ،)سعودي لایر ملیار ۰٫٥: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما سعودي لایر ملیار
 .۲۰۱۷ أغسطس

 
 لك مع السعودي بالریال إسالمیة مرابحة صیغ في ائتمانیة تسھیالت اتفاقیة ۲۰۱٥ دیسمبر ۱٦ بتاریخ المجموعة وقعت -ب

 ثالث لفترة وتمتد سعودي لایر ملیار ۲٫٥ التسھیالت قیمة بلغت حیث المالیة سامبا ومجموعة التجاري األھلي البنك من
 دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما سعودي لایر ملیار ۲٫٥ االتفاقیة ھذه من المستغلة التسھیالت رصید بلغ. سنوات
 .۲۰۱۸ دیسمبر شھر خالل سدادھا ویستحق ،)سعودي لایر ملیار ۲٫٥: ۲۰۱٦

 
 شارك حیث سنوات، ثالث لفترة تمتد األمریكي بالدوالر ائتمانیة تسھیالت اتفاقیة ۲۰۱٦ ینایر ٦ بتاریخ المجموعة وقعت -ت

 مجموعةو المصرفیة، سومیتومو میتسوي ومؤسسة میزوھو، وبنك جي، إف یو بیشيمیتسو طوكیو بنك من كل التمویل في
 ملیار ٥٫۲٥ التسھیالت قیمة بلغت. دویتشھ وبنك إجریكول، كریدي ومجموعة مورجان، بي جي وبنك سي، بي إس إتش
 كما سعودي لایر ملیار ٥٫۲٥ االتفاقیة ھذه من المستغلة التسھیالت رصید بلغ). أمریكي دوالر ملیار ۱٫٤( سعودي لایر
 .۲۰۱۸ ینایر خالل سدادھا ویستحق ،)سعودي لایر ملیار ٥٫۲٥: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في

 
 مةقی بلغت حیث الراجحي مصرف مع السعودي بالریال ائتمانیة تسھیالت اتفاقیة ۲۰۱٦ مایو ۳ بتاریخ المجموعة وقعت -ث

 لایر ملیار ۱ االتفاقیة ھذه من إسالمیة مرابحة شكل على المستغلة تسھیالتال رصید بلغ. سعودي لایر ملیار ۱ التسھیالت
 .۲۰۱۸ فبرایر شھر خالل السداد ویستحق ،)سعودي لایر ملیار ۱: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما سعودي

 
 قیمة بلغت حیث امباس بنك مع السعودي بالریال ائتمانیة تسھیالت اتفاقیة ۲۰۱٦ یونیو ۱٦ بتاریخ المجموعة وقعت -ج

 ۳۰ في سعودي لایر ملیون ٥۰۰ االتفاقیة ھذه من المستغلة التسھیالت رصید بلغ. سعودي لایر ملیون ٥۰۰ التسھیالت
 .۲۰۱۸ بریلأ شھر خالل سدادھا ویستحق ،)سعودي لایر ملیون ٥۰۰: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو

 
 قیمة بلغت حیث مورقن بي جي بنك مع السعودي بالریال ائتمانیة التتسھی اتفاقیة ۲۰۱۷ ینایر ٤ بتاریخ المجموعة وقعت -ح

 یونیو ۳۰ في سعودي لایر ملیار ۰٫۸۷ االتفاقیة ھذه من المستغلة التسھیالت رصید بلغ. سعودي لایر ملیار ۱ التسھیالت
 ).شيء ال: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷

 

 المشتركة للعملیات البنكیة القروض ۱-۳-۱٥
 

 :۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما المشتركة للعملیات البنكیة قروض في المجموعة حصة في بیان یلي كما
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۷ یونیو ۳۰  
  األجل طویل األجل قصیر  األجل طویل األجل قصیر  

  ۲٫٤۱۹٫۸۱۸ ۱۰۷٫۸۱٤  ۲٫۳٦۸٫۲۸۸ ۱۱٦٫٤۷۷   للكھرباء ضرما شركة
  ۱٫۲۲۸٫٤۸۷ ٥٥٫۸٤۷  ۱٫۲۰٦٫۸۹٥ ٥۷٫٥۱۹  رابغ للكھرباء شركة
  ۳٫۲٦۱٫۲٤۱ ۱۳۰٫۹۱۹  ۳٫۲٦٤٫۰۸۸ ۱۸۳٫۳۳۲  الكھرباء إلنتاج ھجر شركة

   ۱٫٦۳۸٫۲۲۸ ۷٤۸٫۰۹۳   ۱٫۸٥۰٫۲٦٦ ٥۱٫۱٦۸  الكھرباء إلنتاج المرجانشركة 
  ۸٫٥٤۷٫۷۷٤ ۱٫۰٤۲٫٦۷۳   ۸٫٦۸۹٫٥۳۷ ٤۰۸٫٤۹٦  اإلجمالي

 
 
 
 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 م (غیر مراجعة)۲۰۱۷یونیو  ۳۰المنتھیة في  للفترةمالیة األولیة الموحدة المختصرة للقوائم ال اإلیضاحات
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۲٤ 

 

 یتبع - طفأةھا بالتكلفة المشتقة یتم قیاسممطلوبات مالیة أخرى غیر  ۱٥
 

 صكوك ۲-۱٥
     :۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما القائمة بالصكوك بیان یلي فیما

         :المحلیة الصكوك

 تاریخ  لإلصدار ةجمالیاإل القیمة  للصك االسمیة القیمة  اإلصدار تاریخ  اإلصدار
 االستحقاق

 ۲۰۳۰  سعودي لایر لیارم ٥٫۷۳  سعودي لایر آالف ۱۰  ۲۰۱۷ مایو ۱۰  ۳ صكوك
 ۲۰٥٤  سعودي لایر ملیار ٤٫٥  سعودي لایر ملیون ۱  ۲۰۱٤ ینایر ۳۰  ٤ صكوك

 
 بورسای سعر أساس على یحسب عائد الصكوك ھذه تحمل. إصدار عالوة أو خصم بدون االسمیة بالقیمة أعاله الموضحة الصكوك إصدار تم

 داتموجو أمین بھا یحتفظ التي الصكوك موجودات من المتحصل الدخل صافي من سنوي ربع أساس على دوریا یستحق ربح ھامش زائدا
 . للمجموعة بالكامل المملوكة) صكوك( للصكوك الكھرباء شركة – الصكوك

 
 

 نبی اوحیتر مبلغاً  المجموعة ستدفع شراء تاریخ كل في. اإلصدار نشرة في محدده بتواریخ حاملیھا من الصكوك ھذه بشراء الشركة تعھدت
 االسمیة القیمة إجمالي ضرب بحاصل الشراء سعر تحدید تم. الصكوك لحملة منحة للصكوك اإلسمیة القیمة إجمالي من %۱۰ إلى %٥

 :التالي للجدول وفقا الشراء تاریخ مقابل الموضحة النسبة في للصك
 المئویة النسبة  

  ۹۰%   ٦۰%   ۳۰% 
 الثالث الشراء تاریخ   الثاني اءالشر تاریخ   األول الشراء تاریخ  اإلصدار
 ۲۰۲٦  ۲۰۲٤   ۲۰۲۲  ۳ صكوك

 المئویة النسبة         
  ۹٦   %٥۰%   ۳۰% 

 الثالث الشراء تاریخ   الثاني الشراء تاریخ   األول الشراء تاریخ  اإلصدار
 ۲۰٤٤  ۲۰۳٤   ۲۰۲٤  ٤ صكوك

 

 
 

ملیار لایر  ۱٫۲۷بقیمة  ۲۰۱۷خالل الربع الثاني من عام  )۳ صكوك( للصكوك لثالثا اإلصدارن قامت المجموعة بإعادة شراء جزء م
الصكوك  رصید كما قامت المجموعة بإعادة جدولةلایر سعودي)  ملیار ۷تمثل جزء من إعادة شراء اإلصدار الثالث ( والتيسعودي. 
 .۲۰۲۲ھا بالكامل قبل نھایة شھر مایو ؤیتم شرا حتىالمتبقیة 

 
 

 :الدولیة الصكوك
 تضمن  حیث)  أمریكي دوالر ملیار ۱٫۷٥( سعودي لایر ملیار ٦٫٦ بقیمة دولیة صكوك بإصدار ۲۰۱۲ أبریل خالل المجموعة قامت -أ

 والشریحة ،% ۲٫٦٦٥ نسبتھ ثابت بعائد سنوات خمس بعد تستحق دوالر ملیار ۰٫٥ بقیمة األولى الصكوك، شھادات من شریحتین اإلصدار
 دوالر ملیار ۰٫٥ مبلغ بتسدید المجموعة قامت[ .%٤٫۲۱۱ نسبتھ ثابت بعائد سنوات عشر بعد وتستحق دوالر ملیار ۱٫۲٥ بقیمة الثانیة

 . ]الصكوك ھذه من األولى للشریحة سدادا تمثل والتي ۲۰۱۷ عام من األول الربع خالل) سعودي لایر ملیار ۱٫۹( أمریكي
 

 تضمن  حیث) أمریكي دوالر ملیار ۲( سعودي لایر ملیار ۷٫٥ بقیمة دولیة صكوك بإصدار ۲۰۱۳ أبریل خالل المجموعة قامت كما -ب
 % ۳٫٤۷۳ نسبتھ ثابت بعائد سنوات عشر بعد تستــحق أمریكي دوالر ملیار بقیمة األولى الصكوك، شھادات من شریحتین اإلصدار

 . % ٥٫۰٦ نسبتھ ثابت عائدب سنة ثالثین بعد وتستحق أمریكي دوالر ملیار بقیمة الثانیة والشریحة
 

 تضمن حیث) أمریكي دوالر ملیار ۲٫٥( يسعود لایر ملیار ۹٫٤ بقیمة دولیة صكوك بإصدار ۲۰۱٤ أبریل خالل المجموعة قامت كما -ت
 % ٤ نسـبتھ ثابـت بعـائد سنوات عشر بعد تستــحق أمریكي دوالر ملیار ۱٫٥ بقیمة األولى الصكوك، شھادات من شریحتین اإلصدار

 .% ٥٫٥ نسبتھ ثابت بعائد سنة ثینثال بعد وتستحق أمریكي دوالر ملیار بقیمة الثانیة الشریحةو
 

 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 م (غیر مراجعة)۲۰۱۷یونیو  ۳۰المنتھیة في  للفترةمالیة األولیة الموحدة المختصرة للقوائم ال اإلیضاحات
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۲٥ 

 

 
 یتبع - طفأةشتقة یتم قیاسھا بالتكلفة المممطلوبات مالیة أخرى غیر  ۱٥
 حكومیة قروض ۳-۱٥

 صافي وكذلك المجموعة لدى مةالحكو مستحقات صافي تحدید تم ھـ،۱٤۱۹ شعبان ۱۱  وتاریخ ۱٦۹ رقم الوزراء مجلس لقرار طبقاً  -أ
 المالیة ووزیر والكھرباء الصناعة وزیر بین الموقع المحضر في الواردة والقواعد األسس حسب الحكومة لدى المجموعة مستحقات
 جموعةالم على للحكومة المستحق الفرق صافي اعتبار وتم ۱۹۹۷ أكتوبر ۲۹ الموافق ھـ۱٤۱۸ الثاني جمادى ۲۷ بتاریخ الوطني واالقتصاد

 خمس مدتھا سماح ولفترة جلاأل طویل حسنا قرضا - الشركة بتأسیس القاضي الملكي المرسوم لصدور السابق الیوم نھایة بتاریخ المحدد -
 قدل .وللمجموعة للحكومة المالیة للظروف وفقا ذلك بعد القرض ھذا بشأن النظر ویعاد المجموعة، عالنإ تاریخ من تبدأ سنة وعشرون

 ۲۰۰۱ أكتوبر ۸ الموافق ھـ۱٤۲۲ رجب ۲۱ المؤرخ الوطني واالقتصاد المالیة ووزیر والكھرباء الصناعة وزیر بین ضرالمح تضمن
 الجھات وبعض ةالمجموع مطالبات بین المطابقات نتیجة حسب الحكومیة للذمم النھائیة التصفیة تتم أن - األولیة القرض قیمة فیھ تحدد والذي

 الخاصة المبالغ بعض تسویة تضمنت والتي التصفیة تلك من االنتھاء ۲۰۰٥ عام خالل تم وقد. لذلك تبعا رضالق قیمة وتعدیل الحكومیة
 ووزیر رباءوالكھ المیاه وزیر بین بذلك محضر توقیع تم وقد الحكومیة للجھات المجموعة على المستحقة المبالغ وكذلك المجموعة بمطالبات

 لایر ملیار ۱٤٫۹ مبلغ التصفیة تلك بعد الحكومة قرض رصید لیصبح ۲۰۰٥ أغسطس ۱۹ افقالمو ھـ۱٤۲٦ رجب ۱٥ تاریخ في المالیة
 لماليا المركز یعزز بما القروض ھذه ارصدة لمعالجة المناسبة البدائل ایجاد على المقرضة الجھات مع وبالتفاوض الشركة تعمل .سعودي
 .ةالدول قطاعات كافة في الطاقة توفیر في الھام ودورھا للشركة

 
 حسن قرض المجموعة منح على ۲۰۱۰ إبریل ۲٦ الموافق ھـ۱٤۳۱ األولى جمادى ۱۲ االثنین عقدت التي بجلستھ الوزراء مجلس وافق -ب

 ینب الغرض لھذا أبرمت اتفاقیة وفق وذلك سنتین خالل للمجموعة القرض یدفع أن على سنة، ۲٥ على یسدد سعودي لایر ملیار ۱٥ بمبلغ
 المجموعة وقامت). بالكامل سحبھ تم: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما بالكامل القرض سحب تم وقد وعة،والمجم المالیة وزارة
 .الحالیة بالقیمة مخصوماً  أعاله الحكومي القرض من استالمھ تم ما بإثبات

 
 بمبلغ حسن قرض المجموعة منح على ۲۰۱۱ یونیو ۱۳ افقالمو ھـ۱٤۳۲ رجب ۱۱ االثنین عقدت التي بجلستھ الوزراء مجلس وافق -ت

 الغرض لھذا أبرمت اتفاقیة وفق وذلك سنوات خمس خالل للمجموعة القرض یدفع أن على سنة، ۲٥ على یسدد سعودي لایر ملیار ٥۱٫۱
: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما القرض من سعودي لایر ملیار ۳۸٫۳ مبلغ سحب تم وقد والمجموعة، المالیة وزارة بین

 . الحالیة بالقیمة مخصوماً  أعاله الحكومي القرض من استالمھ تم ما بإثبات المجموعة وقامت) يسعود لایر ملیار ۳۸٫۳
أن اتفاقیة القرض تنص على أنھ یتم تخفیض قیمة القرض بالمبالغ التي تحصل علیھا المجموعة نتیجة أي زیادة في  إلى اإلشارةتجدر  

ذلك على فترة استحقاق القرض أو  أثر) تقوم المجموعة حالیا بدراسة ۱ إیضاحالقطاع السكني. وفي ضوء التعدیل األخیر للتعریفة (تعرفة 
 الدفعات المستقبلیة غیر المستلمة.

 
 حسن رضق المجموعة منح على ۲۰۱٤ مارس ۱۰ الموافق ھـ۱٤۳٥ األولى جمادى ۹ االثنین عقدت التي بجلستھ الوزراء مجلس وافق -ث

 لھذا أبرمت اتفاقیة وفق وذلك سنوات خمس خالل للمجموعة القرض یدفع أن على سنة، ۲٥ على یسدد سعودي لایر ملیار ٤۹٫٤ بمبلغ
 دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما القرض من سعودي لایر ملیار ۱٦٫۱ مبلغ سحب تم وقد والمجموعة، المالیة وزارة بین الغرض
 .الحالیة بالقیمة مخصوماً  أعاله الحكومي القرض من استالمھ تم ما بإثبات المجموعة وقامت) سعودي لایر ملیار ۱٦٫۱: ۲۰۱٦

 
 منح حكومیة مؤجلة ۱٦

) سعودي لایر ملیار ٤٦٫۷: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في سعودي لایر ملیار ٤٦٫۱ قیمتھا البالغ المؤجلة الحكومیة المنح تتمثل
 ).۳-۱٥ إیضاح( القروض لھذه الحالیة والقیم حسنة كقروض الحكومة من تلمةالمس القیم بین الفرق في

 

 المشتقات المالیة ۱۷
 یونیو ۳۰ فيملیار لایر سعودي كما  ۷٫٦لدى المجموعة عقود تحوط مع عدد من البنوك للحمایة من تقلبات أسعار الفائدة على مبلغ و قدره 

من القیمة االسمیة  %۱٥ویشتمل على جزء بالدوالر األمریكي یمثل حوالي  ).سعوديملیار لایر  ۹٫۷٦: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷
المذكورة. تقوم عقود التحوط على أساس عمل المقایضة بین المجموعة والبنوك على األسعار الثابتة مقابل األسعار المتغیرة وفق مبالغ 

 القروض األصلیة كل ستة أشھر.
 

 
 

 ذمم حكومیة ۱۸
. ۲۰۱۲ دیسمبر ۳۱ إلى ۲۰۰۰ أبریل ٥ من للفترة للوقود المستحقة الدائنة الذمم یمثل سعودي لایر ملیار ٥۷ مبلغ على الحكومیة الذمم تشتمل

 صالحل المجموعة على المستحقة المدیونیة عالجت والتي الوزاریة والقرارات المحاضر إلى استنادا حكومیة كذمم المبالغ ھذه تصنیف وتم
 أخرھا كان والتي محددة وموافقات إلجراءات وفقا المالیة وزارة حساب على بتحمیلھا") السعودیة أرامكو"( السعودیة العربیة الزیت شركة

 .وینبع للجبیل الملكیة الھیئة قبل من محولة بأصول متعلق سعودي لایر ملیار ۰٫۹ مبلغ على تشمل كما .۲۰۱۳ عام نھایة قبل
 

 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 م (غیر مراجعة)۲۰۱۷یونیو  ۳۰المنتھیة في  للفترةمالیة األولیة الموحدة المختصرة للقوائم ال اإلیضاحات
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۲٦ 

 

 یتبع - طفأةلفة المشتقة یتم قیاسھا بالتكممطلوبات مالیة أخرى غیر 
 التزامات محتملة ۱۹

 وقد .المواقع لبعض السعودیة أرامكو بھ تطالب والتي الخام الزیت مناولة رسوم حول السعودیة أرامكو و المجموعة بین خالف یوجد -أ
 سعودي لایر ملیار ٤٫۸ مبلغ ۲۰۱۷ یونیو ۳۰  وحتى ۲۰۰۰ إبریل ٥ في الشركة تأسیس بدایة من علیھ المختلف المبلغ إجمالي بلغ

 لىإ استنادا المجموعة على التزام أي المطالبة ھذه عن ینتج أن اإلدارة تتوقع وال ،)سعودي لایر ملیار ٤٫۷: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( تقریباً 
 لىع بناء تشكیلھا تم التي الوزاریة اللجنة  قبل من بحثھ یتم لم أنھ اعتبار على ھـ۱٤۱٥ رجب ۲٥ بتاریخ ۸/م رقم الملكي المرسوم
 یامق حول خالف یوجد كما. للمجموعة المحاسبیة السجالت في الفروقات تلك تسجیل یتم لم وعلیھ أعاله، المذكور الملكي المرسوم
 متراكم قفر ذلك عن نتج وقد - المجموعة متطلبات حسب - المحطات ألحد الثقیل الزیت من بدالً  خفیف زیت بتورید السعودیة أرامكو

 .المجموعة سجالت في المطلوبات ضمن قیده یتم لم) سعودي لایر ملیار ۲٫٦: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( عوديس لایر ملیار ۲٫۸ قدره
 

 نع المطالبة قیمة وتقدر المجموعة مال رأس في حصتھا عن الموزعة السنویة األرباح في نصیبھا بصرف السعودیة أرامكو تطالب -ب
 السعودیة أرامكو أحقیة عدم المجموعة وترى سعودي، لایر ملیار ۳٫۱ بلغبم ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ وحتى الشركة تأسیس بدایة منذ أرباحھا

 رارق علیھا وینطبق للدولة بالكامل مملوكة حكومیة جھة باعتبارھا الشركة تأسیس من األولى سنة العشرین خالل المطالبة ھذه في
 بتمدید الخاص ھـ۱٤۳۰ رمضان ۲٤ تاریخو ۳۲۷ رقم الوزراء مجلس وقرار ھـ،۱٤۱۹ شعبان ۱۱ وتاریخ ۱٦۹ رقم الوزراء مجلس
 .أخرى سنوات عشر لمدة للكھرباء السعودیة الشركة توزعھا التي األرباح في نصیبھا عن الحكومة تنازل

 
 

 قیمة تبلغ. افیھ المستثمر الشركات لبعض الممنوح التمویلي القرض من نصیبھا عن التجاریة البنوك لبعض ضمانات المجموعة قدمت -ت
 دوالر ملیون ۱۸ :۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( سعودي لایر ملیون ٦۸ یعادل ما ،۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما أمریكي دوالر ملیون ۱۸ الضمان
 ).سعودي لایر ملیون ٦۸ یعادل ما أو أمریكي

 
 السعودیة أرامكو مع الخالفات تسویة

 للتعریفة قاطب التعریفة تحتسب. السعودیة أرامكو یھاف بما الحكومیة والوزارات للجھات الكھربائیة الطاقة وتزوید بإیصال المجموعة تقوم
 شأنھاب الصادر المیاه لتحلیة العامة المؤسسة عدا فیما اآلخرین المشتركین مع المستخدمة التعریفة نفس وھي الوزراء مجلس من المعتمدة

 تعترض مابین علیھا التجاریة التعریفة بیقتط وجوب المجموعة ترى كانت التي السعودیة ألرامكو السكنیة المنشآت لكوكذ حكومي، قرار
 .الصناعیة التعریفة على بناء المنشآت تلك عن التیار مبیعات قیمة جماليإل بالدفع وتقوم ذلك على السعودیة أرامكو

 
 التعریفة ساسأ على السعودیة أرامكو محاسبة یتم وان الخالف بإنھاء ھـ۱٤۳۰ ثانيال ربیع ۱۰ تاریخ ۱۱٤ رقم الوزراء مجلس قرار صدر

 التابعة التجاریةو السكنیة المنشآت بتحدید") المنظم(" المزدوج واإلنتاج الكھرباء تنظیم ھیئة تقوم أن وعلى الصناعیة، بدل والتجاریة السكنیة
 یثح لموضوعا ھذا تسویة سبیل في اجتماعات عدة والمنظم السعودیة أرامكو مع المجموعة عقدت فقد ذلك على وبناء السعودیة، ألرامكو

 .الخالف محل السعودیة ألرامكو التابعة والتجاریة السكنیة المنشآت بتحدید المنظم قام
 

 ألرامكو الكھربائي االستھالك تعریفة بتصنیف القاضي ھـ ۱٤۳۲ األول جمادى ۸ بتاریخ ٤۹/٤۳۲ رقم المنظم قرار المجموعة نفذت
. علیھا تفقالم التعریفة وتطبیق أعاله إلیھ المشار الخالف محل والتجاریة السكنیة منشآتال تحدید تم حیث ،۲۰۱۲ ینایر ۱ من ابتداء السعودیة

 أعاله المذكور المنظم قرار حسب ۲۰۱۱ دیسمبر ۳۱ وحتى التأسیس تاریخ من السابقة للسنوات االحتساب بعملیة المجموعة قامت كما
 النھائیة التسویة إجراءات باستكمال المجموعة قامت ،۲۰۱۳ سنة خالل. ديسعو لایر ملیون ۷۲۹ بمبلغ السعودیة ألرامكو فواتیرھا وقدمت

 راءاتإج السعودیة أرامكو مع تتابع المجموعة تزال ال .الموحدة الخسارة أو الربح قائمة في وإثباتھا اإلیرادات ھذه حیال السعودیة أرامكو مع
 .المبلغ ھذا تحصیل

 
 االرتباطات الرأسمالیة ۲۰

 التي لرأسمالیةا العقود من المنفذ غیر الجزء قیمة في المختصرة الموحدة األولیة المالي المركز قائمة تاریخ في الرأسمالیة تاالرتباطا تتمثل -أ
 لایر ملیار ۱۹۲: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( سعودي لایر ملیار ۱۹۳٫٤ بلغت والتي أخرى وأصول محطات وتركیب إلنشاء المجموعة أبرمتھا
 ).سعودي

 
 كامل بشراء االتفاقیات ھذه خالل من المجموعة تعھدت حیث مستقلین طاقة مزودي مع األجل طویلة طاقة شراء اتفاقیات المجموعة لدى -ب

 مستقبلیة لفترات للتجدید قابلة سنة ۲۰ إلى تصل لفترات االتفاقیات ھذه تمتد. محددة وأسعار لشروط وفقا الموردین ھؤالء من المنتجة الطاقة
 قروض شكل يف وذلك بھا المستثمر الشركات بعض لتمویل المجموعة قدمتھا التي المستقبلیة االلتزامات إلى إضافة ،الطرفین بموافقة أخرى
  ).سعودي لایر ملیار ۰٫۷: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( شيء ال: ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما ملكیة حقوق أو ثانویة
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۲۷ 

 

 الزكاة  ۲۱
 زالت ما والتي ۲۰۱٦ إلى ۲۰۰۹ من ألعوام الزكویة اإلقرارات بتقدیم الشركة قامت كما ؛۲۰۰۸ عام حتى الزكویة الربوط الشركة نھتأ

 ۲۰۱٤ إلى ۲۰۰۹ من السنوات عن سعودي لایر ملیون ۳۷٥ بمبلغ مطالبة استالم تم وقد والدخل للزكاة العامة الھیئة قبل من المراجعة قید
 .مستقبلي التزام أي المطالبة ھذه عن ینتج أن كةالشر تتوقع وال الشركة قبل من المطالبة ھذه على االعتراض تم وقد

 

 
 تاریخ في بالسالب الشركة وعاء ألن نظراً ) شيء ال :۲۰۱٦( م۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في المنتھیة الفترة عن زكاة مصروف بتسجیل الشركة تقم لم

 لقیتع المختصرة الموحدة األولیة الخسارة أو الربح قائمة ضمن الظاھر الزكاة ومصروف المختصرة الموحدة األولیة المالي المركز قائمة
 .المشتركة بالعملیات

 
 التشغیل إیرادات ۲۲

 
 یونیو ۳۰ في المنتھیة اشھر للستة  یونیو ۳۰ في المنتھیة اشھر للثالثة 
 م۲۰۱٦  م۲۰۱۷  م۲۰۱٦  م۲۰۱۷ 

 ۱۹٫۷٤۱٫۱۰٦  ۱۹٫٦۹۱٫۲۲۹  ۱۲٫۱۳٤٫۸۲۲  ۱۲٫۱٤۱٫٤۲۲ مبیعات الطاقة الكھربائیة
راءة وصیانة العداد وإعداد تعریفة ق
 ۳۱۱٫۰۹۸ الفواتیر

 
۲۹٤٫۷۷۸ 

 
٦۱۷٫۷٤۰ 

 
٥۸٦٫۸۱۷ 

 ۱٫۰۹۰٫۸٥۷  ۱٫۲۲۲٫٦٤٤  ٥٤۹٫۳۳۳  ٦۲۸٫٤۳٦ تعریفة توصیل الخدمة الكھربائیة
 ٤۱۰٫۲۷۸  ٦۰۸٫۳٦۷  ۷۹٫۲۲٥  ۱۸٤٫۳۳۳ ایرادات منظومة النقل
 ۲٥۹٫۷۷٤  ۸۲٫۱٤۷  ۱۳٥٫۹۷۲  ۳٦٫٥٤٥ ایرادات تشغیلیة أخرى

 ۲۲٫۰۸۸٫۸۳۲  ۲۲٫۲۲۲٫۱۲۷  ۱۳٫۱۹٤٫۱۳۰  ۱۳٫۳۰۱٫۸۳٤ الي إیرادات التشغیلإجم
 

 اإلیرادات تكالیف ۲۳
 یونیو ۳۰ في المنتھیة اشھر للستة  یونیو ۳۰ في المنتھیة اشھر للثالثة 

 م۲۰۱٦  م۲۰۱۷  م۲۰۱٦  م۲۰۱۷ 
 ٤٫۳۲٤٫۱۰۰  ٤٫۰۹۹٫۱۳٦  ۲٫۸۱٤٫٦۹۲  ۲٫٦٤٥٫۷٥۱ وقود

 ۳٫۱٤٤٫۰۰۳  ۳٫٦٤۲٫۲٦۳  ۱٫٥٦۲٫۹۳٥  ۱٫۹۲٥٫۷٦۳ طاقة مشتراة
 ٥٫۷۹۲٫۳٤٦  ٥٫۰٥٦٫۹٥۳  ۲٫۷۹۸٫۲٥۸  ۲٫۲۷۹٫۲۹۳ تشغیل وصیانة

 ٦٫۳۷۹٫۷۱۸  ۷٫۳۸٦٫۳٦٤  ۳٫۲۲۷٫٥٦٦  ۳٫۷٥۹٫۹٦٥ استھالكات التشغیل والصیانة
 ۱۹٫٦٤۰٫۱٦۷  ۲۰٫۱۸٤٫۷۱٦  ۱۰٫٤۰۳٫٤٥۱  ۱۰٫٦۱۰٫۷۷۲ یراداتإجمالي تكالیف اإل

 
  صافي ،أخرى إیرادات ۲٤

 یونیو ۳۰ في المنتھیة اشھر للستة  یونیو ۳۰ في المنتھیة اشھر لثالثةل 
 م۲۰۱٦  م۲۰۱۷  م۲۰۱٦  م۲۰۱۷ 

 ۳۳۹٫۳۷۱  ٥٦۷٫۲۰۲  ۱۹۳،۷۱۰  ۳۲۰،۸۱۳  الحكومیة المنح أستنفاذ
 ۲٤۲٫۱٦۲  ۳۷٦٫۹٥٥  ۲۳۰٫٦۹۰  ۳۲٦٫۱۸۳ متنوعة أخرى ومصاریف ایرادات

 ٤٫۸۳۸  ۱۱٫٦٦٦  ۹،٤۸٤  ۱۷،۷۰٤  اصول بیع)  خسائر(  أرباح
 ۳٫۸٤۸  ۱۷٫۳۱۹  ۲،۳٤۸  ٤،۰٦۳ مستلمة ارباح توزیعات
 ٥۹۰٫۲۱۹  ۹۷۳٫۱٤۲  ٤۳٦٫۲۳۲  ٦٦۸٫۷٦۳ األخرى  اإلیراداتإجمالي 

 
 البلدیات رسوم مدیونیة من إعفاء ۲٥
 سداد من المجموعة إعفاء وكذلك ،البلدیات لصالح االستھالك قیمة من %۲ البالغ الكھرباء رسم بإلغاء القاضي الملكي المرسوم على بناء

 البلدیات صالحل المستحق القائم الرصید بعكس المجموعة امتق البلدیات، لصالح االستھالك قیمة من الكھرباء لرسم المستحقة الفعلیة المبالغ
 األولیة الخسائر أو األرباح ائمةق في أخرى إیرادات إلى المتداولة االلتزامات من م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ في كما سعودي لایر ملیار ٦٫۱ البالغ

 .۲۰۱۷ األول الربع في المختصرة الموحدة
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۲۸ 

 

 البشریة الموارد إنتاجیة تحسین مجنابر ۲٦
 الموارد مةوموائ تحسین ھو البرنامج ھذا من والھدف. اإلنتاجیة تحسین لبرامج وفقا بدفعھا الشركة تتعھد التي المصروفات المبلغ یمثل

 .لالعم متطلبات مع البشریة
 بحیة السھمر ۲۷

 للسھم ساسياأل الربح
 خالل ةالعادی األسھم لعدد المرجح المتوسط على الشركة أسھم بحاملي المتعلق الربح قسمة طریق عن للسھم ساسياأل الربح احتساب یتم

 .الفترة
 

 للسھم المخفض الربح
 تحویل بافتراض الفترة خالل القائمة العادیة األسھم لعدد عدلالم المرجح المتوسط على الفترة ربح بقسمة المخفضة السھم ربحیة احتساب یتم

 .عادیة أسھم إلى لالنخفاض القابلة األسھم جمیع
 

 .۲۰۱٦ یونیو ۳۰و ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في كما للسھم األساسي للربح مساو للسھم المخفض الربح نإ

  
 

 أشھر المنتھیة في الستةعن   
 

 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰  م۲۰۱۷ یونیو ۳۰ 
  

 
 

 

 ۱٫٤٤۳٫٦۹٦  ۷٫۱٦۷٫۳٦٥  بح للفترة الر
     

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
 "سھم“ القائمة

 ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٤٫  ٥۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥ 

األساسي والمخفض للسھم (لایر  الربح
 ۰٫۳٥  ۱٫۷۲   سعودي)

 
 ملیار لایر: ٦٫۱وم البلدیات قیمة االعفاء من مدیونیة رس إثروألغراض المقارنة فیما یلي ربحیة السھم بعد استبعاد 

  
 عن الستة أشھر المنتھیة في

 
 

 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰
 

 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰

  
 

 
 

 ۱،٤٤۳٫٦۹٦  ۱٫۰٤۷٫۸۱۹  الربح للفترة بعد استبعاد قیمة االعفاء 

     

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
 ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥  ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥  سھم"“القائمة 

سي والمخفض للسھم (لایر الربح األسا
 ۰٫۳٥  ۰٫۲٥   سعودي) بعد استبعاد قیمة االعفاء

 أشھر المنتھیة في الثالثةعن   
 

 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰  م۲۰۱۷ یونیو ۳۰ 
  

 
 

 

 ۲٫۲٤۲٫۰۰۲  ۲٫۲۳۱٫٥۸٥  الربح للفترة 
     

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
 "سھم“ القائمة

 ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٤٫  ٥۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥ 

 (لایر للسھماألساسي والمخفض  الربح
 ۰٫٥٤  ۰٫٥٤   سعودي)
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۲۹ 

 

 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة ۲۸
 المیاه لتحلیة العامة والمؤسسة السعودیة أرامكو وتمثل. السعودیة العربیة المملكة حكومة في للمجموعة النھائي المسیطر الطرف یتمثل

 ).السعودیة العربیة المملكة لحكومة ةالنھائی السیطرة تحت الجھتان كلتا( ةمشترك سیطرة تحت جھات المالحة
 

 :العالقة ذات األطراف مع بالمعامالت بیان یلي فیما
 

 الكھربائیة الطاقة مبیعات )أ
 في المنتھیة أشھر الثالثة  

 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰  م۲۰۱۷ یونیو ۳۰  
     :الكھربائیة الطاقة مبیعات

 ۳٫۳۳۸٫۷٦۷  ۳٫۲۱٤٫۲۲۹  للمجموعة النھائي المسیطر الطرف   
     ةللمجموع النھائي المسیطر الطرف سیطرة تحت كیانات   

 ۱۰٤٫٦۱۲  ۹٥٫۱٤٦  السعودیة أرامكو        

 ٦۳٫٦۲۰  ۷۲٫۷۰۳     المالحة المیاه لتحلیة العامة المؤسسة        

 ۳٫٥۰٦٫۹۹۹  ۳٫۳۸۲٫۰۷۸  اإلجمالي

 
 

 في ھیةالمنت أشھر الستة  
 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰  م۲۰۱۷ یونیو ۳۰  

     :الكھربائیة الطاقة مبیعات
 ٥٫٥۲٤٫۸۸۳  ٥٫۳٤۱٫۹۱۹  للمجموعة النھائي سیطرمال الطرف   
     ةللمجموع النھائي المسیطر الطرف سیطرة تحت كیانات   

 ۱۸٤٫٤۲۰  ۱۷۰٫۸۸۹  السعودیة أرامكو        
 ۱۰۳٫٦۹۱  ۱۲۸٫٦٥۳     المالحة المیاه یةلتحل العامة المؤسسة        

 ٥٫۸۱۲٫۹۹٤  ٥٫٦٤۱٫٤٦۱  اإلجمالي
 

 
 البلدیات ورسوم الطاقة مشتریات )ب

 في المنتھیة أشھر الثالثة  
 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰  :الطاقة مشتریات -

 
 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰

     للمجموعة النھائي المسیطر الطرف سیطرة تحت كیانات
 ۳٫۲٦۸٫٤۱٥  ۲٫۹۱۰٫٦٤۰  ةالسعودی أرامكو        
 ۱٤۳٫٤٥۸  ۱٥۰٫٤۹۳     المالحة المیاه لتحلیة العامة المؤسسة        

  ۳٫۰٦۱٫۱۳۳  ۳٫٤۱۱٫۸۷۳ 
 

     
     :البلدیة رسوم

 ۱۷۷٫۲۲۱  -  للمجموعة النھائي المسیطر الطرف   
  -  ۱۷۷٫۲۲۱ 

 ۳٫٥۸۹٫۰۹٤  ۳٫۰٦۱٫۱۳۳  اإلجمالي
 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 م (غیر مراجعة)۲۰۱۷یونیو  ۳۰المنتھیة في  للفترةمالیة األولیة الموحدة المختصرة للقوائم ال اإلیضاحات
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۳۰ 

 

 
 یتبع -طراف ذات العالقة المعامالت مع األ ۲۸

 في المنتھیة أشھر الستة  
 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰  :الطاقة مشتریات -

 
 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰

     للمجموعة النھائي المسیطر الطرف سیطرة تحت كیانات  
 ٥٫۱٥۱٫٥٦۹  ٤٫٦٤۰٫۳۸۲  السعودیة أرامكو        
 ۲۷٦٫۰۷۸  ۳۱۷٫۳٤۲     المالحة المیاه لتحلیة العامة المؤسسة        

  ٤٫۹٥۷٫۷۲٥٫٤  ٤۲۷٫٦٤۷ 
     

     :البلدیة رسوم
 ۲۹٥٫۹٤٥  -  للمجموعة النھائي المسیطر الطرف   
  -  ۲۹٥٫۹٤٥ 

 ٥٫۷۲۳٫٥۹۲  ٤٫۹٥۷٫۷۲٤  اإلجمالي
     

 اراتالقر في علیھا منصوص بأسعار المالحة المیاه لتحلیة العامة المؤسسة من والطاقة السعودیة أرامكو من الوقود بشراء المجموعة تقوم
 .الحكومیة

 البلدیة رسوم/  الطاقة مشتریات/  الكھربائیة الطاقة مبیعات من الناتجة الفترة نھایة أرصدة) ج
 

 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۷ یونیو ۳۰  
     :عالقة ذات أطراف من مستحق

     للمجموعة النھائي المسیطر الطرف   
     للمجموعة النھائي المسیطر الطرف سیطرة تحت كیانات   

 ۱٫۳۲۰٫۹٤٤  ۱٫٤۸۲٫٥۸۰  السعودیة أرامكو        
 ٤۳۹٫٤٥۱  ٥۷۸٫٦۸۳     المالحة المیاه لتحلیة العامة المؤسسة        
 ۱٫۷٦۰٫۳۹٥  ۲٫۰٦۱٫۲٦۳  عالقة ذات أطراف من مستحق إجمالي

     
:عالقة ذات أطراف إلى مستحق      

للمجموعة النھائي سیطرالم الطرف         
السعودیة أرامكو من محول             ٥۷٫۲۰۰٫٥۸۹   ٥۷٫۲۰۰٫٥۸۹ 

البلدیة رسوم             -  ٦٫۱۱۹٫٥٤٦ 
 ٦۳٫۳۲۰٫۱۳٥  ٥۷٫۲۰۰٫٥۸۹  عالقة ذات أطراف إلى مستحق إجمالي
للمجموعة النھائي المسیطر الطرف سیطرة تحت كیانات      
دیةالسعو أرامكو           ۸٦٫۲٤۲٫٥٦٤  ۸۳٫٦٥۱٫۳٦٤ 

دائنة حكومیة ذمم لىإ محول: یخصم         )٥۷٫۲۰۰٫٥۸۹(  )٥۷٫۲۰۰٫٥۸۹( 
السعودیة أرامكو إلى مستحق صافي           ۲۹٫۰٤۱٫۹۷٥  ۲٦٫٤٥۰٫۷۷٥ 

المالحة المیاه لتحلیة العامة المؤسسة   ۱۰٫٦٤۸٫۳۸۷  ۱۰٫٤۳۰٫۸٦۲ 
 

     عالقة ذات أطراف من ومنح قروض) د
 ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۷ یونیو ۳۰  

     :الحكومة من ومنح قروض
     للمجموعة النھائي المسیطر الطرف   

 ٤۲٫٤۱۱٫٥۱۷  ٤۳٫۳۸۸٫۰۷۲  حكومیة قروض         
 ٤٦٫٦٦۷٫٦۰۸  ٤٦٫۱۰۰٫٤۰٦  مؤجلة حكومیة منح        

 ۸۹٫۰۷۹٫۱۲٥  ۸۹٫٤۸۸٫٤۷۸  اإلجمالي



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 م (غیر مراجعة)۲۰۱۷یونیو  ۳۰المنتھیة في  للفترةمالیة األولیة الموحدة المختصرة للقوائم ال اإلیضاحات
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۳۱ 

 

 

 یتبع -راف ذات العالقة المعامالت مع األط ۲۸
 العلیا اإلدارةتعویضات  )ھـ

 خدمات عن العلیا اإلدارة إلى المستحقة أو المدفوعة التعویضات إن .التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء العلیا اإلدارة تشمل
 :أدناه مبینة الموظفین

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۷ یونیو ۳۰ 
 ۳٫٦۸۰  ۲٫۳۸٦ موظفین ومزایا رواتب
 -  ۱۱٫٤۰۳ المدفوعة الخدمة نھایة مكافأة

 ۳٫٦۸۰  ۱۳٫۷۸۹ اإلجمالي
 

 المعامالت الغیر نقدیة ۲۹
 .دیةالنق التدفقات قائمة من حكمھا في وما النقدیة استخدام تتطلب ال التي والتمویلیة ستثماریةاال األنشطة معامالت استبعاد یتم

 
 عنھا والصادر البلدیات رسوم استبعاد قیمة في ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ في المنتھیة أشھر الستة ترةف خالل األساسیة النقدیة غیر المعاملة تتمثل
 .سعودي لایر ملیار ٦٫۱ بمبلغ الرسوم تلك بإلغاء یفید الذي قروالم الوزراء مجلس قرار




