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 المستقل  الحسابات لمراجع المحدود وتقریر الفحص
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 مساھمة سعودیة)(شركة 
)مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم   
اتالحساب لمراجعي الفحص وتقریر  

  م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ في تینالمنتھی والسنة أشھر الثالثة لفترة

 

 

 
 

      

 

 صفحة  فـــــــــــــــھرس

 - االولیة الموحدة المختصرة المالیة القوائم فحص عن المستقل المراجعتقریر 

۲-۱ الموحدة المختصرة األولیةقائمة المركز المالي   

 ۳ الموحدة المختصرة  األولیة الدخلقائمة 

 ٤  الموحدة المختصرة األولیةالدخل الشامل اآلخرقائمة 

 ٥  المختصرة الموحدة األولیة الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 

۷-٦  المختصرة الموحدة األولیة قائمة التدفقات النقدیة  

٥۳-۸  المختصرة الموحدة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة  
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 ایضاحات حول القوائم المالیة االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر وللسنة  فترةل
 ذلك) خالفما لم یذكر بآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۸ 

 معلومات عن الشركة ۱
 

م ۱۹۹۸نوفمبر  ۲۹ھـ الموافق ۱٤۱۹شعبان  ۱۱المؤرخ  ۱٦۹تأسست الشركة السعودیة للكھرباء بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 
قطاع الكھرباء في المملكة العربیة السعودیة، ودمج جمیع الشركات المحلیة العاملة في مجال تقدیم خدمة الطاقة القاضي بإعادة تنظیم 

الكھربائیة (عدد عشر شركات مساھمة كانت تغطي معظم مناطق المملكة جغرافیاً) باإلضافة إلى مشروعات المؤسسة العامة للكھرباء وھي 
 ة والكھرباء (عدد أحد عشر مشروعاً تشغیلیاً كانت تغطي مناطق مختلفة في شمال المملكة) في الشركة.مؤسسة حكومیة تابعة لوزارة الصناع

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

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

 
أنحاء  یع الطاقة الكھربائیة، حیث تعتبر الشركة المنتج الرئیس للطاقة الكھربائیة في جمیعونقل وتوز ،في تولیدتتمثل أنشطة الشركة الرئیسیة 

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

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

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

 

وبر أكت ٥ھـ الموافق ۱٤۳۰شوال  ۱٦بتاریخ  ۳۳۳كما تم إجراء تعدیل آخر على تعریفة الطاقة الكھربائیة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
بأن یكون لمجلس إدارة ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج عند مراجعة تعریفة الكھرباء لفئات االستھالك غیر السكني (التجاري،  ۲۰۰۹

ھللة لكل كیلو واط/ساعة بحیث تراعي ھذه التعریفات  ۲٦الحق في إجراء تعدیالت على قیمھا وإقرارھا بما ال یتجاوز ) الصناعي، الحكومي
 . ۲۰۱۰یولیو  ۱ھـ الموافق ۱٤۳۱رجب  ۱۹األحمال 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 
 ۳۲، وزیادة تعریفة استھالك الكھرباء لجمیع الفئات حیث بلغت أعلى شریحة فیھا ۲۰۱٥دیسمبر  ۲۹ھـ الموافق ۱٤۳۷ربیع األول  ۱۸من 

 . ۲۰۱٦ینایر  ۱۱ھـ الموافق ۱٤۳۷ني ربیع الثا ۱ھللة لكل كیلو واط/ساعة والتي بدأ تطبیقھا اعتباراً من 
 

فة ی) بزیادة أسعار منتجات الطاقة وتعر۱٦٦م صدر قرار مجلس الوزراء (رقم ۲۰۱۷دیسمبر  ۱۲ھـ الموافق  ۱٤۳۹ربیع األول  ۲٤بتاریخ 
لألمر الملكي وفقاً و )۲۰(إیضاح  م ۲۰۱۸ینایر  ۱استھالك الكھرباء لبعض فئات المشتركین وتغییر بعض شرائح االستھالك اعتبارا من 

ً  ستتحملفإن الشركة  ۲۰۱۷دیسمبر  ۱۱ھـ الموافق  ۱٤۳۹ربیع األول  ۲۳) وتاریخ ۱٤۰۰٦رقم ( ما یعادل الفرق بین بللدولة  یستحق رسما
 .)۲۱(إیضاح  التعریفة السابقة والتعریفة الجدیدة

 ماك الترخیص لتقدیم خدمات تأجیر مرافق االتصاالتعلى من ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات ضوئیات لالتصاالت  شركةحصلت 
یع بالجملة رخصة تقدیم خدمات الب علىمن ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات  المعلومات وتقنیة لالتصاالت المتكاملة ضوئیاتحصلت شركة 

 .م۲۰۱۸للبنیة التحتیة خالل عام 
 دیسمبر من كل سنة میالدیة وفقاً للنظام األساسي للشركة.تبدأ السنة المالیة من أول شھر ینایر وتنتھي بنھایة شھر 

المشار إلیھا  والعملیات المشتركة یتم اإلشارة إلى الشركة السعودیة للكھرباء بـ("الشركة") أو یشار إلیھا مجتمعة مع الشركات التابعة لھا
 بـ("المجموعة"). أدناه

  ٪نسبة ملكیـة الشركة في األسھم العادیة   
 النشاط الرئیسي م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ بلد التسجیل ومكان النشاط الشركةاسم 

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

 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة  شركة الكھرباء للصكوك
 إدارة مشاریع ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة اط)(لم تبدأ النش شركة كھرباء السعودیة لتطویر المشاریع

 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ جزر الكایمن شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ جزر الكایمن ۲ –شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ جزر الكایمن ۳ –شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
 تمویل - ۱۰۰ جزر الكایمن  ٤ –شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
 المشتري الرئیسي ۱۰۰   ۱۰۰  المملكة العربیة السعودیة )النشاط تبدأ(لم الشركة السعودیة لشراء الطاقة 

لم ( وتقنیة المعلوماتتصاالت ضوئیات المتكاملة لال شركة
 اتصاالت - ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة * )النشاط تبدأ
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۹ 

 تتمة -معلومات عن الشركة  ۱
 في الرئیسي نشاطھا ویتمثلم ۲۰۱۸ أغسطس ٥تصاالت وتقنیة المعلومات بتاریخ ضوئیات المتكاملة لال شركة بتأسیس الشركة قامت *

 البیانات ونقل االتصاالت خدمات وتقدیم وتطویرھا وامتالكھا والالسلكیة السلكیة المعلومات ونقل االتصاالت شبكات وتشغیل واستئجار انشاء
 .الكاملة المعلومات وتقنیة

 .الكھربائیة الطاقة تولید شركة تأسیس علىالجمعیة العامة  وافقت م۲۰۱۸دیسمبر  ۱۸بتاریخ  -
 

 المشتركة التالیة:حصة المجموعة  في العملیات  المالیةتتضمن القوائم  كما
 ٪ الحصصنسبة ملكیـة الشركة القابضة في     

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱  بلد التسجیل ومكان النشاط  العملیات المشتركة
        منتجو الطاقة المستقلون -أ

 ٥۰ ٥۰  المملكة العربیة السعودیة  شركة ھجر إلنتاج الكھرباء
 ۲۰ ۲۰  العربیة السعودیةالمملكة   شركة رابغ للكھرباء

 ٥۰ ٥۰  المملكة العربیة السعودیة  شركة ضرما للكھرباء 
 ٥۰ ٥۰  المملكة العربیة السعودیة  شركة المرجان إلنتاج الكھرباء 

 

 المشتركة المشاریع
) في المملكة العربیة ٪٥۰ الملكیة(نسبة م ۲۰۱۸مبر بتس ۱۱لالتصاالت بتأسیس شركة مركز البیانات العالمي بتاریخ  ضوئیات شركة قامت

نشاطھا الرئیسي في تمدید الشبكات وتمدید وتركیب شبكات الكمبیوتر واالتصاالت  وأنظمة التشغیل وأنشطة الخبرة  ویتمثلالسعودیة 
صول ي االنتھاء من الحاالستشاریة الحاسوبیة وادارة المرافق الحاسوبیة (خدمة استضافة اجھزة ومعدات االتصاالت وتقنیة المعلومات) وجار

 .الملكیة بحقوق االستثمارات ضمن معالجتھا تمیعلي التراخیص االزمة لذلك. 
 

 المملكة العربیة السعودیة. –یقع المقر الرئیسي للشركة بالریاض 
 

 أسس اإلعداد ۲
 

 ۳٤ رقم الدولي المحاسبة معیاروفقا لمتطلبات  م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱في  منتھیةال لسنةلتم اعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 ن.ییصدارات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونللتقریر المالي األولي المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإل

جب أن تقرأ وی ، المطلوبة في القوائم المالیة السنویة فصاحاتواإلال تشمل جمیع المعلومات األولیة الموحدة المختصرة إن ھذه القوائم المالیة 
 .م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱بالتزامن مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة كما في 

 
 الجدیدة للتقریر المالي الدولیةالمعاییر تطبیق نتیجة المحاسبیة السیاسات في التغیرات أثر ۲-۱

 
اإلیرادات من " ۱٥رقم  المالي للتقریر الدولي والمعیار" المالیة األدوات" ۹ رقم المالي للتقریر الدولي المعیار قامت المجموعة بتطبیق

 ."العقود مع العمالء
 التحول :المالیةاألدوات  ۹رقم  المعیار الدولي للتقریر المالي

. نةالمقار أرقام تعدیل یتم لمو تم االخذ بخیار التعدیل على حساب األرباح المبقاة ۹رقم  المالي للتقریر وفق مقتضیات التحول للمعیار الدولي
 األرباح ضمن ۹ رقم يالمال للتقریر الدولي المعیار تطبیق عن الناتج المالیة والمطلوبات المالیة للموجودات الدفتریة القیم في الفرق إثبات یتم

 . م۲۰۱۸ ینایر ۱ في كما المبقاة
المعیار  محل یحل ۹ مإن المعیار الدولي للتقریر المالي رق .۹ متعدیل السیاسات المحاسبیة لتتوافق مع المعیار الدولي للتقریر المالي رق تم

قیمة  انخفاض ، المالیة األدواتإلغاء إثبات ،  قیاس األصول وااللتزامات المالیة ، التصنیف،  باالعترافالمتعلق  ۳۹المحاسبي الدولي رقم 
 مثل المالیة األدواتإلى  تتطرق التي االخرى المعاییر بتعدیل ۹المالي رقم  للتقریر يالدول المعیار یقوم. التحوط محاسبةو المالیة الموجودات

 .اإلفصاحات ۷ رقم المالي للتقریر الدولي المعیار
 المالیة والمطلوبات المالیة الموجودات تصنیف

 

 ً  خالل من العادلة بالقیمة اوبالتكلفة المستنفذة  المالیة الموجوداتیتم قیاس  ،عند اإلثبات األولي ،۹للتقریر المالي رقم  الدولي للمعیار وفقا
 نم العادلة القیمة أو - الملكیة حقوق أدوات - اآلخر الشامل الدخل خالل منالعادلة  بالقیمة أو-أدوات الدین  استثمارات- اآلخر الشامل الدخل
 .نموذج  الى استناداً بشكل عام  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  بموجب المالیة الموجودات تصنیف یستند. الخسارة أو ربحال خالل
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۱۰ 

 تتمة – سس اإلعدادأ ۲
 تتمة – الجدیدة المالي للتقریر الدولیةثر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر أ ۲-۱

 

 تتمة –: األدوات المالیة ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 

ن فیھا فصل المشتقات المتضمنة في التعاقدات التي تكو یتم الالذي بموجبھ تتم إدارة الموجودات المالیة وتدفقاتھا النقدیة التعاقدیة.  األعمال
 .المختلطة بغرض تصنیفھا األداةضمن نطاق المعیار. وبدالً عن ذلك، یتم تقییم كامل  األساسالموجودات المالیة ھي 

 المستنفذة بالتكلفة المالیة الموجودات
  :لخسارةابالقیمة العادلة من خالل الربح أو  ااعتبارھولم یتم الشرطان التالیان  استوفتإذا  المستنفذةبالتكلفة  الموجودات المالیةیتم قیاس 

  التعاقدیة النقدیة التدفقات تحصیل ھدفھ أعمال نموذج ضمن بالموجودات یحتفظ  -
 المبلغ أصل لىع والفائدة المبلغ ألصل مدفوعات فقط تُعد نقدیة تدفقات محددة، تواریخ في ،المالیةجودات للمو التعاقدیة الشروط عن ینشأ -

  .القائم
 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المالیة الموجودات

 یتم وال ، أدناه الشرطین كال استوفيَ  إذا اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة )الدین أدوات استثمارات( المالیة الموجودات قیاس یتم
 : الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة تخصیصھا

 

 الموجودات المالیة. وبیع التعاقدیة النقدیة التدفقات تحصیلخالل  من ھدفھ یتحقق أعمال نموذج ضمن بالموجودات یحتفظ -
 المبلغ أصل لىع والفائدة المبلغ ألصل مدفوعات فقط  تُعد نقدیة تدفقات محددة، تواریخ في ،المالیة جوداتللمو التعاقدیة الشروط عن ینشأ -

 .القائم

  المالیة الموجودات تصنیف
 

 العادلة مةالقی في الالحقة التغییرات بعرض تقوم أن للمجموعة یمكن للمتاجرة، بھا یحتفظ ال التي مالیة حقوق ألداة األولي اإلثبات عند
 . حده على استثمار لكل یتم االختیار ھذا. األخر الشامل الدخل ضمن ملكیة حقوق أداة في لالستثمار

 

 ھو كما آلخرا الشامل الدخل خالل من دلةالعا القیمة أو المستنفذة لتكلفةبا مالیة كموجودات تصنیفھا یتم لم التي المالیة الموجودات كافة إن
 ،لياألو االعتراف عند. المشتقة المالیةالموجودات  كل ذلك ویشمل ،الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة قیاسھا یتم أعاله، موضح

 الشامل الدخل خالل نم العادلة بالقیمة أو المستنفذة بالتكلفة القیاس متطلبات استوفت إذا ،فیھ رجعة ال نھائي بشكل تصنف أن للمجموعة یمكن
 أخرى قةبطری ینشأ قد الذي المحاسبي التطابق عدم بحذف تقوم بذلك، قامت وإذا ،الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة وقیاسھ اآلخر

 .كبیر بشكل تخفیضھ أو
 

 المرتبطة املةالمع تكالیف - الدخل قائمة خالل من العادلة بالقیمة لیس مالي أصل حالة في- زائدا العادلة بقیمتھا المالیة الموجودات اسقی یتم
 .المالي األصل باقتناء مباشرة

 

  :المالیة موجوداتلل الالحق القیاس على التالیة المحاسبیة السیاسات تنطبق
 في ماب والخسائر األرباح بصافي االعتراف یتم. العادلة بالقیمة الحقاالموجودات  ھذه تقاس
  الدخل قائمة  ضمن األرباح وتوزیعات الفوائد إیرادات ذلك
 .الموجودات ھذه من أي المجموعة لدى لیس م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ في

 خالل من العادلة لقیمةبا المالیة الموجودات
الخسارة أو الربح  

 تنخفض. الفعلیة الفائدة طریقة باستعمال المستنفذة بالتكلفة الحقا الموجودات ھذه تقاس
 وخسائر ومكاسب الفوائد بإیرادات االعتراف یتم. القیمة انخفاض بخسائر المستنفذة القیمة

 خسارة أو مكسب أي إثبات یتم.  الدخل قائمة  في القیمة في واالنخفاض األجنبي الصرف
.الدخل قائمة في االستثمار إثبات إلغاء من  

المستنفذة بالتكلفة المالیة الموجودات  

 طریقة خدامباست المحتسبة الفوائد بإیرادات االعتراف یتم ،العادلة بالقیمة الحقا قیاسھا یتم
 الربح يف القیمة في االنخفاضو جنبیةاال العمالت صرف وخسائر ومكاسب الفعلیة الفائدة

 آلخرا الشامل الدخل في األخرى الصافیة والخسائر بالمكاسب االعتراف یتم. الخسارة أو
 نیفھاتص یُعاد اآلخر الشامل الدخل في المتراكمة والخسائر األرباح فإن اإلثبات إلغاء عند
 .الموجودات ھذه من أي المجموعة لدى لیس م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ في كما. الدخل قائمة إلى

 اآلخر الشامل الدخل خالل من المالیةلموجودات ا
)الدین أدوات(استثمارات   

 

 لربحا ضمن كدخل األرباح توزیعات إثبات یتم. العادلة بالقیمة الحقاالموجودات  ھذه تقاس
وال  في حقوق الملكیة االستثمارالغاء او اثبات  منربح او خسارة  أياثبات  یتم. الخسارة أو

 .الدخل قائمة  الى تصنیفھا إعادةیجوز 

 اآلخر الشامل الدخل خالل من المالیةلموجودات ا
)ملكیة حقوق(استثمارات أدوات   
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 تتمة – اإلعداد أسس ۲
تتمة – الجدیدة المالي للتقریر الدولیةثر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر أ۲-۱  

تتمة –: األدوات المالیة ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   
 

 : یلي كما ھو م۲۰۱۸ ینایر ۱ في المالیة األدوات وقیاس التصنیف بسبب للمجموعة المبقاة األرباح على اإلجمالي التأثیر
   م۲۰۱۸ ینایر ۱ 

م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ في – ۳۹ رقم الدولي المحاسبي المعیار وفق –المبقاة لالرباح االفتتاحي رصیدال ۲٦٫۲۹٦٫٦۹۹  
۹ رقم المالي للتقریر المحاسبي المعیار تطبیق عن الناتجة تعدیالتال   
التجاریة المدینة الذمم مخصص في الزیادة )٤٥٤٫۱۹٥(  
المستنفذة بالتكلفة التي تقاس المالیةالموجودات  مخصص في الزیادة )۷٦(  

  م۲۰۱۸ ینایر ۱ في – ۹ رقم المالي ریللتقر المحاسبي المعیار وفق – االفتتاحیة المبقاة األرباح ۲٥٫۸٤۲٫٤۲۸
 

 : اإلیرادات من العقود مع العمالء۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 

 اإلیرادات یشمل الذي ۱۸ رقم الدولي المحاسبة معیارو اإلنشاء عقود یغطي الذي ۱۱ رقم الدولي المحاسبة معیار محل المعیار ھذا یحل
 ما العمیل، لىإ الخدمة أو السلعة على السیطرة انتقال عند اإلیرادات إثبات مبدأ إلى المعیار ھذا یستند. الخدمات وتقدیم السلع بیع عن الناتجة

ً  الجدید المعیار یضع .أخرى معاییر نطاق في العقود ھذه تكن لم . الءالعم مع العقود عن الناتجة اإلیرادات لحساب خطوات خمس من نموذجا
 ً  حویلت مقابل مستحقا یكون أن جموعةالم تتوقع الذي المقابل یعكس بمبلغ اإلیرادات إثبات یتم ،۱٥ رقم المالي للتقریر الدولي للمعیار وفقا

 .العمیل إلى الخدمات أو البضائع
 على جالنموذ من خطوة كل تطبیق عند الصلة ذات والظروف الحقائق جمیع االعتبار في األخذ مع ،التقدیر المؤسسات من المعیار یتطلب
 .عقدال بتنفیذ مباشرة المرتبطة والتكالیف العقد على للحصول اإلضافیة تكالیفال محاسبة المعیار یحدد كما. عمالئھا مع العقود

 التحول – ۱٥تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 

 .المالیة القوائم في للمبالغ تعدیالت عنھ نتج مما ،۱٥ رقم المالي للتقریر الدولي المعیار بتطبیق المجموعة قامت

رقم  المالي للتقریر الدولي وطبقت المعیار م۲۰۱۸ ینایر ۱قامت المجموعة بتطبیق اإلعفاءات من متطلبات إعادة عرض العقود المنتھیة قبل 
 .م۲۰۱۸ ینایر ۱ في أي األولي،فقط للعقود التي لم تكتمل في تاریخ التطبیق  ۱٥

المجموعة بمراجعة الفترة التي یتم فیھا إثبات إیرادات تعریفة توصیل الخدمة  قامت ۱٥وفقا لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
لك تعدیل ذ علي وترتب األداء على مدى األعمار اإلنتاجیة للمعدات المستخدمة في خدمة المشتركین بالتزامات الوفاءالكھربائیة وذلك لضمان 

ي كتغییر ف. یتم تطبیق ھذا التغییر بأثر مستقبلي  سنة ۳۰الى  ۲۰من  الذي كان سنة بدال من التقدیر السابق ۳٥ لتصبحفترات األداء المقدرة 
 .سعودي ملیارلایر ۱٫۳٤ بـ یقدر لغببم السنةذلك تخفیض ایرادات  علي ترتب وقد التقدیر

 
  معاییر وتعدیالت جدیدة صادرة وغیر ساریة المفعول بعد ۲-۲

، حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة دون أن تكون ساریة المفعول المعاییر والتعدیالت الصادرةتم اإلفصاح عن 
 للمجموعة أدناه.

 

 .وللمفعا یةرسا تصبح مادعن، تنطبق كانت إنْ  ،رلمعاییھذه ا دعتماا عةولمجما زمتعت
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 تتمة – أسس اإلعداد ۲
 

 تتمة -الصادرة وغیر النافذة بعدالمعاییر  ۲-۲
 

 : عقود اإلیجار۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۲-۲-۱
 

 أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیارا جدیدا لالعتراف بعقود اإلیجار. سیحل ھذا المعیار محل:
 .عقود اإلیجار""- ۱۷معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 .ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار""- ٤تفسیر لجنة معاییر التقاریر رقم  -
 ."حوافز-عقود إیجار تشغیلیة "- ۱٥ رقم التقریر معاییر لجنة تفسیر -
 ."إلیجار" تقییم جوھر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني ل- ۲۷لجنة معاییر التقریر رقم  تفسیر -
 

، یجب على المستأجر التمییز بین عقد اإلیجار التمویلي (في قائمة المركز المالي) وعقود اإلیجار ۱۷بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 
ت من المستأجر االعتراف بالتزام اإلیجار الذي یعكس مدفوعا ۱٦التشغیلي (خارج قائمة المركز المالي). یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي 

اإلیجار المستقبلیة و "أصل حق االستخدام" لجمیع عقود اإلیجار. وقد تضمن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة استثناء اختیاري لبعض عقود 
 المنخفضة القیمة.الموجودات اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات 

 

 م)۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥السنویة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (دورة  التعدیالت ۲-۲-۲

األعمال تجمیع: ۳رقم المالیة للتقاریر الدولي المعیار  
  المشتركة الترتیبات:  ۱۱  رقم المالیة للتقاریر الدولي المعیار

اإلقتراض تكالیف: ۲۳رقم الدولي معیارالمحاسبة  
 

.الدخل ضریبة معالجات من التیقن عدم ۲۳ رقم الدولیة المالیة التقاریر تفسیرات لجنة ۲-۲-۳  
.)۲۸ رقم الدولي المحاسبي المعیار على تعدیالت( المشتركة والمشاریع الشقیقة الشركات في األجل طویلة المنافع ٤-۲-۲  
.)۱۹ رقم الدولي المحاسبي المعیار على تعدیالت( الموظفین لمنافع التسویات أو التقلیص أو الخطة تعدیالت ٥-۲-۲  
.)۹ المالي للتقریر الدولي المعیار على تعدیالت( السلبي التعویض مع المقدمة الدفعات میزات ٦-۲-۲  

مشار ال للمعاییر، ویسمح بالتطبیق المبكر. اختارت المجموعة عدم التطبیق المبكر م۲۰۱۹ینایر  ۱یر ھو ایمعللإن التاریخ اإللزامي العتماد 
 تقوم إدارة المجموعة حالیا بدراسة أثر تطبیق المعاییر والتعدیالت المذكورة أعاله.  و لیھاإ
 

 أسس القیاس  ۳
 

 الخرا الشامل الدخل خالل من المالیةلموجودات اوفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء  المختصرة الموحدة االولیة تم إعداد القوائم المالیة
 المالیة والمطلوبات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. والموجودات

واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة لمدة  والممتلكاتیتعین على المجموعة االلتزام بنموذج التكلفة لكل من االستثمارات العقاریة 
ً للتعمیم الصادر من ھیئة السوق المالیة بتاریخ  سنوات ابتداًء من تاریخ تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي وذلك ۳ أكتوبر  ۱٦تطبیقا

 .م۲۰۱٦

للمجموعة بالریال السعودي والذي یمثل العملة الوظیفیة وعملة العرض للمجموعة.  المختصرة الموحدة االولیة تم عرض ھذه القوائم المالیة
 وتظھر كل القیم ألقرب ألف لایر سعودي مالم یذكر خالف ذلك.

 م۲۰۱۹فبرایر  ٥ بتاریخ للمجموعة  المختصرة الموحدة األولیةتمت الموافقة على إصدار القوائم المالیة 
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 ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة ٤
 

لموحدة اتتوافق السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة 
اعتماد معاییر جدیدة ساریة و بإصدار المرتبطة الجدیدة المحاسبیة السیاسات، باستثناء م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للمجموعة للسنة المنتھیة في 

الت والتعدی. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر للمعاییر والتفسیرات ۱-۲والمشار إلیھا في إیضاح رقم  م۲۰۱۸ینایر  ۱المفعول اعتباًرا من 
 بعد. تنفیذالتي صدرت ولم تدخل حیز ال

من القوائم المالیة  ٦السیاسات المحاسبیة المعتمدة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة تم توضیحھا في اإلیضاح رقم 
للتقریر المالي  الدولي والمعیار ۱٥للتقریر المالي رقم  الدولي المعیارماعدا تطبیق  م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في

 .م۲۰۱۸ینایر  ۱اعتباراً من  ۹رقم 
 

 :السیاسات ھذه تطبیق من الناتجة والتعدیالت سنةفیما یلي السیاسات المحاسبیة المعتمدة خالل ال یعرض
 

 األدوات المالیة ۹ رقم المعیار الدولي للتقریر المالي -
 .اإلیرادات من العقود مع العمالء ۱٥ رقم للتقریر الماليالمعیار الدولي  -
 

  األدوات المالیة ۱-٤

 الدولي معیارلل األولي التطبیق تاریخ في بھا تحتفظ التي المالیةالموجودات  على تنطبق التي األعمال نماذج بتقییم المجموعة إدارة قامت
 ذلك، على وبناءً . نفسھ المعیار یعرضھا التيالمناسبة  التصنیف فئات في المالیة أدواتھا صنفت وقد ،)م۲۰۱۸ ینایر ۱( ۹ رقم المالي للتقریر

اآلخر.  ملالشا الدخل خالل من مالیةالموجودات ال إلى للبیع المتاحة المالیة الستثماراتالتغییرات في القیمة العادلة ل تصنیف إعادة تمت
 . المستنفذة بالتكلفة المالیةالموجودات  إلى االستحقاق تاریخ حتى بھا المحتفظ االستثمارات تصنیف بإعادة وقامت

 ۹وفئات التصنیف الجدیدة وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي  ۳۹یعرض الجدول أدناه فئات التصنیف األصلیة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي 
 م.۲۰۱۸ینایر  ۱للموجودات المالیة كما في 

 

القیاسفئة   القیمة الدفتریة    
 ینایر ۱ في كما

م۲۰۱۸   تعدیالت  
 ۳۱كما في 

م۲۰۱۷دیسمبر  )۹ رقم المعیار(    )۳۹ رقم المعیار(      
           

٦٥٫۳۸۹  )۷٦٥٫٤٦٥  )٦  
 المالیةالموجودات 

  المستنفذة بالتكلفة

 محتفظ إستثمارات
 تاریخ حتى بھا

   االستحقاق
 صكوك

۳۰٥٫٦۲۲  -  ۳۰٥٫٦۲۲  
 خالل من العادلة القیمة
  األخر الشامل الدخل

 المالیة االستثمارات
  للبیع المتاحة

 الملكیة أسھم

  المستنفذة التكلفة  المستنفذة التكلفة  ۲۹٫٥٤۰٫۲۰۷  )٤٥٤٫۱۹٥(  ۲۹٫۰۸٦٫۰۱۲
 التجاریة الذمم

 بالصافي  المدینة،

  المستنفذة التكلفة  المستنفذة التكلفة  ۱٫۰٥۸٫۲۱۰  -  ۱٫۰٥۸٫۲۱۰
 في وما النقدیة
 حكمھا

 

 المجموع

الموجودات المالیة 
من خالل الدخل 

 الشامل األخر

تغییر القیمة العادلة 
المالیة  لالستثمارات
 المتاحة للبیع

منافع  التزامات
 الموظفین

أدوات مالیة 
مشتقة بالقیمة 

الملكیة حقوق العادلة  
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  )۳٤۹٫٥۲۷( ٤۲۳٫٤۳۲ ۳۲٫۹۹۲ - ۱۰٦٫۸۹۷

 ۹إعادة تصنیف حسب المعیار رقم  - - )۳۲٫۹۹۲( ۳۲٫۹۹۲ -
 م۲۰۱۸ینایر  ۱في  )۳٤۹٫٥۲۷( ٤۲۳٫٤۳۲ - ۳۲٫۹۹۲ ۱۰٦٫۸۹۷

 

 المالیة الموجودات قیمة في انخفاض ۱-۱-٤
 

 االئتمانیة الخسائر بنموذج ۳۹ رقم الدولي المحاسبة معیار في الوارد"  المحتملة الخسارة" نموذج ۹ رقم المالي للتقریر الدولي المعیار یستبدل
 خالل من العادلة یمةبالق تقاس التي المالیة والموجودات المستنفذة بالتكلفة تقاس التي المالیة الموجودات على الجدید النموذج ینطبق. المتوقعة

 یتم ،۹ قمر المالي للتقریر الدولي للمعیار وفقا. الملكیة حقوق أدوات في االستثمارات على النموذج ھذا ینطبق ال ولكن األخر الشامل الدخل
  .۳۹ رقم الدولي المحاسبة معیار وفق الخسائر ھذه بإثبات مقارنة مبكرة مرحلة في االئتمانیة الخسائر إثبات

 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۱٤ 

 تتمة – المحاسبیة السیاسات ألھم ملخص ٤
 

 تتمة – المالیة األدوات ۱-٤
 

  تتمة -المالیة الموجودات قیمة في انخفاض ۱-۱-٤
 ارى المشار الیھاألخ المالیة والموجودات الكھرباء لمبیعات المدینة التجاریة الذمم في المستنفذة بالتكلفة تقاس التي المالیة األصول تتمثل

 -إعالة:
 

 : التالیة األسس إحدى وفق الخسارة مخصص یقاس ،۹ رقم المالي للتقریر الدولي المعیار حسب 
 

 اثني غضون في السداد لعدم المحتملة األحداث عن الناجمة المتوقعة االئتمانیة الخسائر وھي: شھراً  عشر الثني المتوقعة االئتمانیة الخسائر -
 المالیة القوائم تاریخ بعد شھراً  عشر

 المتوقع لعمرا مدى على السداد لعدم المحتملة األحداث عن تنتج التي المتوقعة االئتمانیة الخسائر وھي: الدائمة المتوقعة االئتمانیة الخسائر -
 . المالیة لألداة

 ھذه فئات من فئة لكل وذلك ۹ رقم المالي للتقریر الدوليالمعیار  متطلباتمع  لتتوافق القیمة في ضنخفااإلعتراف باال منھجیة تعدیل تم
  .الموجودات

 

  :یلي فیما المجموعة مساھمین حقوق على القیمة في االنخفاض منھجیة في التغییر أثر یعرض
 

 المدینة التجاریة الذمم.  ۱
 المعیار في المحددةو المتوقعة االئتمان خسائر لتقییم واالسلوب العام المبسط األسلوب بتطبیق المجموعة تقوم ،المدینة  التجاریة للذمم بالنسبة
 .۹ رقم المالي للتقریر الدولي

 
 :المستنفذة بالتكلفة المالیة الموجودات. ۲
 الثني المتوقعة االئتمانیة الخسائر ضمن وتعد القیمة انخفاض مخصص تحدید إلى المستنفذة بالتكلفة تقاس التيالموجودات المالیة  تخضع 

 .شھراً  عشر
 االئتمان مخاطر كانت إذا ما تحدید عند وذلك ضروري، غیر جھد أو تكلفة دون ومتاحة ومناسبة منطقیة معلومات على وعةمالمج تعتمد

 لتحلیالتوا المعلومات ذلك ویشمل. المتوقعة االئتمانیة الخسائر تقدیر وعند األولي اإلثبات منذ جوھري بشكل زادت قد ةلمالیا لموجوداتل
 .المتاحة المعلومات ذلك في بما مدروس، ائتماني تقییموعلى  ،المجموعة خبرة على والقائمة سواء حد على والنوعیة الكمیة

 

 االئتمانیة المخاطر ذات المالیة األصول

 بالقیمة تقاس يالتالمالیة  الموجوداتو المستنفذة بالقیمة المسجلة المالیة الموجودات كانت إذا ما یمیبتق المجموعة تقوم تقریر، كل تاریخ في
 من أكثر أو حدث وقوع عند"  ائتمانیة مخاطر تذا" ةالمالی الموجودات كونت. ائتمانیة مخاطر ذات خراآل الشامل الدخل خالل من العادلة
 .األصل ھذا من المتوقعة المستقبلیة النقدیة التدفقات على سلبي تأثیر لھ حدث

 

 : ائتمانیة مخاطر ذو المالي األصل أن اعتبار على األدلة بین من التالیة البیانات تعتبر

 الُمصدر أو للُمقترض الھامة المالیة الصعوبات -
  أو؛ المستحقات دفع بعدم وذلك العقد خرق -
 .مالیة ھیكلة إعادة في أو إفالس حالة في الُمقترض یدخل أن المحتمل من أصبح إذا -
 

 االئتمانیة المخاطر تسویات

  م۲۰۱۸ ینایر ۱
 المدینة التجاریة الذمم مخصص في الزیادة )٤٥٤٫۱۹٥(
 المستنفذة بالتكلفة تقاس التي المالیة الموجودات مخصص في الزیادة )۷٦(

 
 
 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۱٥ 

 
 تتمة – المحاسبیة السیاسات ألھم ملخص ٤
 تتمة -المالیة الموجودات قیمة في انخفاض ۱-۱-٤

  االنخفاض مخصص عرض
 .لألصل الدفتریة للقیمة اإلجمالي المبلغ من المستنفذة بالتكلفة تقاس التي المالیة الموجودات خسائر مخصصات تخصم
 الشامل الدخل في االنخفاض مخصص یسجل األخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة تقاس التي الدین أدوات الستثمارات بالنسبة
 نفسھ. لألصل الدفتریة القیمة في تخفیضال من بدال اآلخر

 موجوداتال قیمة انخفاض خسائر عرض ویتم. الدخل قائمة فيحال وجودھا  المدینة التجاریة بالذمم المرتبطة خسائراإلنخفاض تعرض
 " .التمویل تكالیف" ضمن األخرى المالیة

 
  باإلیرادات االعتراف ۲-٤

المجموعة بإثبات اإلیرادات التالیة من العقود مع العمالء:  تقوم  

 مبیعات الطاقة الكھربائیة  إیرادات -
  الفواتیر وإعداد العداداتتعریفة قراءة وصیانة  إیرادات -
 الكھربائیة الخدمة توصیل تعریفة إیرادات -
 النقل منظومة إیرادات -
 أخرى تشغیلیة إیرادات -

السلعة أو  ىعلعندما تقوم بتحویل السیطرة  اتیتم قیاس اإلیراد على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العمیل. تعترف المجموعة باإلیراد
 مات التالیة:تقوم المجموعة بتوفیر الخد ،الخدمة إلى العمیل على مدى زمني أو عند نقطة زمنیة. عند توصیل الكھرباء للعمالء

 الكھرباءتوصیل العمیل بشبكة  -
 الكھرباء تزوید -
 العداد استخدامحق العمیل في  -
 .العداد صیانة توفیر -

الخدمات المذكورة أعاله خدمات أو سلعا منفصلة بل  برتتع ال ،۱٥ رقم المالي للتقریر الدولي المعیار وفق اتباإلیراد االعتراف لغرض
واحدا باألداء لكل الخدمات أو السلع  التزاماتكون مع بعضھا مجموعة من الخدمات أو السلع (یشار إلیھا " الخدمات المجمعة ") وتعد 

 : یلي ماك ۱٥عیار المضمونة في " الخدمات المجمعة ". تفاصیل اإلیرادات المذكورة أعاله وطریقة إثباتھا وفق الم

  الكھربائیة الطاقة مبیعات إیرادات ۲-۱-٤

استھالكھم  بقیمة تركینللمش الفواتیرفي الفترة المحاسبیة التي تم فیھا تقدیم الخدمات. عند إصدار  الكھربائیةالطاقة  مبیعات إیراداتإثبات  یتم
ستھالك ااس تشكل أس التيوفاتورة ال صدارالسیطرة یتم إثباتھا عند إ تحویلواط/ساعة. إن عملیة  بالكیلووالتي تقاس  الكھربائیةللطاقة 

 أو سلعال قبول على تؤثر أن شأنھا من منفذة غیر التزامات یوجد وال متغیرة، مبالغ أو الكمیات، على خصومات توجد ال. ھرالكھرباء للش
 .الخدمات

 دفع ستحقی. للمشترك الكھرباء توفیر خدمات مجموعة من جزءً  یشكل بل منفصل، أداءٍ  التزام لیس اإلیرادات لتدفق الممثل األداء التزام إن
 .فواتیرال وإصدار لخدماتل المشترك استخدام عندھا یتمالتي  الزمنیة النقطة في اإلیرادات إثبات یتم ولذلك ،استخدامھا بعد الخدمات ھذه

 الموحدة االولیة دخلال قائمة ضمن التقریر تاریخ في لھا فاتورة اصدار یتم لم التي الطاقة الكھربائیة المستحقة عن الفترة  مبیعات إثبات یتم
 .المختصرة

 
 
 
 
 
 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۱٦ 

 تتمة  – ألھم السیاسات المحاسبیة ملخص ٤
 

 تتمة – اتباإلیراد االعتراف  ۲-٤
 الفواتیر  وإعدادت داتعریفة قراءة وصیانة العدا إیرادات ۲-۲-٤

عبارة عن  يھو ،وإعداد الفواتیر في الفترة المحاسبیة التي یتم فیھا تقدیم ھذه الخدمات تداإثبات إیرادات تعریفة قراءة وصیانة العدا یتم
 اثبات یتم محدد عرس ذو التزاما ویعتبر. المشتركینالمستخدمة من قبل  القواطععلى سعة  بناءً  احتسابھا یتمالثابتة التي  ةیالشھر التعریفة

 أن اعتبارب وذلك تقدیمھا، تم التي الخدمات إجمالي من كجزء بالتقریر المشمولة الفترة نھایة حتى المقدمة الفعلیة الخدمات على بناءً  إیراده
 .واحد وقت في الخدمة فوائد ویستعمل یتلقى العمیل

 الدخل قائمة ضمن رالتقری تاریخ فيلھا  فاتورة اصدار یتم لم التيالمستحقة  الفواتیر وإعداد تداالعدا وصیانة قراءة تعریفة إیرادات إثبات یتم
 المختصرة. الموحدةاالولیة 
 

 الكھربائیة الخدمة توصیل تعریفة إیرادات ۲-۳-٤

 كإیرادات تتُثب ثم ومن المطلوبات، ضمن مؤجلة كإیرادات المشتركین من المستلمة الكھربائیة الخدمة توصیل تعریفة مبالغ تسجیل تمی
 من واحدة رةم التوصیل تعریفة استالم یتم. المشتركین خدمة فيالمعتمدة  المعدات أعمار متوسط على بناءً  الثابت القسط طریقة باستخدام

 .الكھرباء توصیل بطلب العمیل فیھ یتقدم الذي الوقت في العمیل

ً  تمثل ال جزء من  وھي ،ستمراریة إمداد الكھرباء إلى العمیلافي العقد لتوفیر  ومنفصالً  محدداً  تعریفة توصیل الخدمة الكھربائیة مكونا
عتراف بإیرادات توصیل الخدمة الكھربائیة في إثباتھا على مدى العمر مجموعة الخدمات المقدمة للعمیل والمذكورة أعاله. تتمثل سیاسة اال

 .اإلنتاجي للمعدات المستخدمة في خدمة المشتركین 

 النقل منظومة إیرادات ٤-۲-٤
 

صدار إعلى مدى زمني عند  اإلیراداتثبات تلك إ تمی ثیح ،ستخدام منظومة النقلارسوم و االسنادرسوم منظومة النقل من  إیراداتتتكون 
 تنظیم ئةیعلى الرسوم المعتمدة من ھ بناءً  راداتیمبلغ اإل قیاس تمی. والمزدوج واإلنتاجالطاقة  بتولیدالمرخص لھم  للمستخدمین الفواتیر

 المنقولة. الطاقة وكمیةواالنتاج المزدوج حسب قدرة  الكھرباء
 

 أخرى تشغیلیة إیرادات ٥-۲-٤
 

 ،الوقودمخلفات  لمیاه،ابیع  البصریة،شبكات األلیاف  باستئجاراألخرى على إیرادات التشغیل والصیانة المتعلقة  یةیرادات التشغیلاإلتشتمل 
 األداء المتعلقة بھا. بالتزامات. یتم إثبات اإلیرادات عند الوفاء وغیرھا ،الفصل ،إعادة التوصیل رسوم، غراماتال

 

 المالیة المخاطر إدارة ٥
 

 قیاس القیمة العادلة  ۱-٥
أو  ا،م القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن الحصول علیھ لبیع أصللقیمة العادلة في تاریخ التقریر. تقوم المجموعة بقیاس أدواتھا المالیة با

 في تاریخ القیاس. ویعتمد قیاس القیمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع السوق في المشاركین بین منظمةفي معاملة  مایدفع لتحویل التزام 
 األصل أو تحویل االلتزام اما:

 في السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام أو -
 لألصل أو االلتزام. مالءمةً في حالة غیاب السوق الرئیسي، في أكثر األسواق  -

إلى أكبر حدّ -لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، بحیث تزید  یتیح مّما ،الظروف الُمحیطةتستخدم المجموعة أسالیب تقویم مناسبة مع 
 من استخدام الُمدخالت التي ال یمكن رصدھا.-إلى أكبر حدّ ممكن-من استخدام الُمدخالت المالئمة التي یمكن رصدھا وأن تقلّل  -ممكن

الحسبان قدرة المشارك في السوق على تولید منافع اقتصادیة من خالل استعمال األصل في إّن قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي یأخذ ب
 أقصى وأفضل استخدام لھ أو عبر بیعھ لمشارٍك أخر في السوق، والذي قد یستعمل األصل في أقصى وأفضل استخدام لھ.

 
 
 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۱۷ 

 تتمة-إدارة المخاطر المالیة ٥
 

 تتمة-قیاس القیمة العادلة    ۱-٥

دلة. اإّن جمیع الموجودات والمطلوبات التي تُقاس قیمھا العادلة أو یُفصح عنھا في القوائم المالیة ُمصنّفة ضمن التسلسل الھرمي للقیمة الع
 ذلك، كما یلي، بناًء على أدنى مستوى ُمدخل یُعدّ مھماً بالنسبة لمجمل القیاس: ویوصف

 نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة یمكن الحصول علیھا في تاریخ القیاس.: أسعار مدرجة (غیر معدلة) في أسواق ۱المستوى  -

 ،لمطلوباتلللموجودات أو  إّما ،وھي قابلة للمالحظة ۱: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجھا في المستوى ۲المستوى  -
 بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). 

 : مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غیر قابلة للمالحظة).  ۳وى المست -

 حصلت ذاإ ما تحدّد المجموعة فإنّ  متكّرر، أساس على العادلة بالقیمة المالیة القوائم في قیاسھا یتمّ  التي وااللتزامات للموجودات بالنسبة
ً  یُعدّ  ُمدخل مستوى أدنى على بناءً ( التصنیف تقییم إعادة عبر الھرمي التسلسل مستویات بین تحویالت  عند) لقیاسا لمجمل بالنسبة مھما

 .تقریر فترة كلّ  نھایة

 إّن الجدول أدناه یعرض الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة والُمقاسة بالقیمة العادلة:

         
الثالثالمستوى    اإلجمالي م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  المستوى األول  المستوى الثاني    

 الموجودات        
 أدوات مالیة مشتقة     -    -

۲۹۹٫۳٦٥  ۲۹۹٫۳٦٥ 
 -  -  

مالیة من خالل الدخل  موجودات
 الشامل االخر 

 إجمالي الموجودات  -  -  ۲۹۹٫۳٦٥  ۲۹۹٫۳٦٥
         
 المطلوبات        

 أدوات مالیة مشتقة   -  ۲۹۲٫۷۳٥  -  ۲۹۲٫۷۳٥
 مطلوبات أدوات مالیة  -  ۲۹۲٫۷۳٥  -  ۲۹۲٫۷۳٥

         
م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث   اإلجمالي  

 الموجودات        
 الدخل خالل من مالیة موجودات  -  -  ۳۰٥٫٦۲۲  ۳۰٥٫٦۲۲

  االخر الشامل
 إجمالي الموجودات  -  -  ۳۰٥٫٦۲۲  ۳۰٥٫٦۲۲

         
 المطلوبات  -      

 أدوات مالیة مشتقة     ۳٥۳٫۱۷۸  -  ۳٥۳٫۱۷۸
مطلوبات أدوات مالیة   -  ۳٥۳٫۱۷۸    ۳٥۳٫۱۷۸   

 
 من القیمة العادلة ۲تقنیات التقییم المستخدمة الستخالص المستوى 

ما تكون آثار  من تقنیة مبادلة أسعار الفائدة. وعادة العادلة باستخدام القیمة السوقیة (أو القیمة العادلة)یتم تقییم مقایضات أسعار الفائدة بالقیمة 
 .۲بالنسبة لمشتقات المستوى ذات أھمیة  لیستالتخفیض 

 
 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۱۸ 

 تتمة-إدارة المخاطر المالیة  -٥

 تتمة-قیاس القیمة العادلة  ۱-٥

 تتمة -) ۳قیاس القیمة العادلة باستخدام معطیات ھامة غیر قابلة للرصد (المستوى
یة بأسعار الفائدة تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلإن  یتم احتساب القیمة العادلة على أنھا القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة.

المتداولة وأسعار العقود اآلجلة ومعدالت االقتراض بین البنوك. یتم خصم التدفقات النقدیة المقدرة باستخدام العائمة تستند إلى معدالت المبادلة 
ھذا المستخدم من قبل المشاركین في السوق لو ،منحنى العائد الذي تم إنشاؤه من مصادر مماثلة والذي یعكس سعر الفائدة المعتاد بین البنوك

تمان الذي یعكس بدوره مخاطر االئ ،أسعار الفائدة. إن تقدیر القیمة العادلة یخضع لتعدیل مخاطر االئتمان الغرض عند تسعیر عقود تبادل
 للمجموعة والطرف اآلخر. یتم احتساب ذلك على أساس فروق االئتمان المستمدة من أسعار المبادلة أو السندات االفتراضیة الحالیة.

 ) ۳المستوىمة غیر قابلة للرصد (قیاس القیمة العادلة باستخدام معطیات ھا

 االخر : الشامل الدخل خالل منلدى المجموعة أربعة موجودات مالیة 

 للمیاه والكھرباء شعیبةحصة في شركة  ۸٪ •
 حصة في شركة الشقیق للمیاه والكھرباء ۸٪ •
 حصة في شركة الجبیل للمیاه والطاقة ٪٥ •
  القابضة. شعیبةحصة في شركة  ۸٪ •

 .األرباح توزیعات مییتق نموذج باستخدام األربعة االستثمارات لھذه العادل مییالتق إجراء تمی

  ھذةلاألرباح المستقبلیة من االستثمارات (یتم استخدام نمط توزیع األرباح التاریخیة كأساس للتوقعات المستقبلیة  قدیرت یتموفقاً لھذه المنھجیة، 
 باستخدام تكلفة حقوق الملكیة كمعدل خصم ذي صلة للتأكد من القیمة العادلة لھذه االستثمارات. خصمھااالستثمارات) و

 االولیة الدخل الشامل اآلخر قائمة في المدرجة م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  السنةخالل   غیر محققالربح ال (الخسارة) / اجمالي بلغ
 خراال الشامل الدخل خالل من المالیة للموجودات")  الشامل الدخل خالل منموجودات مالیة ل("التغیر في القیمة العادلة  المختصرة الموحدة

 )سعودي لایر ملیون ۱٤٫۷: ۲۰۱۷( سعودي لایر ملیون) ٦٫۳( مبلغ

 خالل منجودات مالیة مولللنموذج المستخدم للتقییم العادل الرئیسیة المتغیرة  المدخالتتمثل توزیعات األرباح المتوقعة وتكلفة حقوق الملكیة 
 . الشامل الدخل

 ۳۱المنتھیة في   السنة لخال العادلة مةیالق مستویات من ۳والمستوى  ۲والمستوى  ۱لم یكن ھناك أي تحویالت بین المستوى 
  .  م۲۰۱۸دیسمبر

الل خ المالیة من خالل الدخل الشامل االخر  الموجوداتبالقیمة العادلة الممثلة في  المقاسةألدوات المالیة لإن الحركة في المستوى الثالث 
 ھي كما یلي:  السنة

م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱      
 الرصید االفتتاحي  ۳۰٥٫٦۲۲  ۲۹۰٫۹٥۲

یمیإعادة تق  )٦٫۲٥۷(  ۱٤٫٦۷۰  
الختامي الرصید  ۲۹۹٫۳٦٥  ۳۰٥٫٦۲۲  

 

 المستنفذةالقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة 

 تقارب قیمتھا الدفتریة.   المستنفذة بالتكلفة المقاسةإًن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة 

 

 

 

 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۱۹ 

 التغیرات الموسمیة ٦
 

یتأثر نشاط المجموعة وإیراداتھا بعوامل الطقس الموسمیة خالل العام، إذ تقل إیرادات المجموعة بشكل جوھري خالل أشھر الشتاء النخفاض 
استھالك الطاقة الكھربائیة وتزید اإلیرادات خالل أشھر الصیف بسبب زیادة إستھالك الطاقة الكھربائیة نتیجة الرتفاع درجات الحرارة 

 . العامذه التغییرات على النتائج المالیة ألعمال المجموعة خالل وتنعكس ھ
 
 

 المعلومات القطاعیة والھیكلة المستقبلیة ألنشطة المجموعة ۷
 

ي فتقسم االنشطة التشغیلیة الرئیسة في المجموعة إلى انشطة التولید والنقل والتوزیع وخدمات المشتركین والتي تعتبر مكملة لبعضھا البعض 
ً من بیع الطاقة للمستھلك النھائي حسب التسعیرة بإنتاج الطاقة الكھربائیة وإیصالھا إلى المستھلك،  حیث تتحقق إیرادات المجموعة حالیا

 الرسمیة المقررة نظاماً.  وتتم جمیع عملیات المجموعة داخل المملكة. 
 

ً في ما یلي وصف  لألعمال الرئیسة لكل نشاط: ا
 

 .الطاقة الكھربائیة انتاج: التولید
 وتشغیل منظومة نقل الكھرباء وصیانتھا. ،التوزیع محطاتشبكة نقل إلى نقل الطاقة من محطات التولید باستخدام النقل: 

 استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزیعھا على المشتركین. وإصدار وتوزیع فواتیر االستھالك وتحصیلھا.التوزیع وخدمات المشتركین: 
 

 فومتكاملة تھدف إلى فصل األنشطة الرئیسة إلى شركات مستقلة وتطویر أسعار بیع بینیة. وعلیھ س تعمل المجموعة حالیا على تطبیق خطة
 وذلك لقیاس أداء كل نشاط ونتائج أعمالھ بشكل مستقل  ،ستحدد إیرادات ومصروفات كل شركة على حدة عند اكتمال عملیة الفصل

باء واعتماد أسس اتفاقیات التعامل الخاصة بھا من قبل مجلس اإلدارة. وقد وكجزء من ھذه الخطة، تم تأسیس الشركة الوطنیة لنقل الكھر
 .م۲۰۱۲ینایر  ۱بدأت الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء عملیاتھا التشغیلیة والمتعلقة بنشاط النقل في 

حیث مازالت  ،وزیع وخدمات المشتركین والت تشتمل البیانات المالیة للشركة السعودیة للكھرباء الواردة في الجدول التالي على نشاط التولید
ة ضمن خطة الشرك -المختصرة الموحدة االولیة حتى تاریخ إعداد ھذه القوائم المالیة - اإلجراءات جاریة لفصل نشاطي التولید والتوزیع

 .وتولید الكھرباء النتاج مستقل كقطاع والمدرجة المشتركة لعملیاتل المالیة البیاناتالي  باالضافة المتكاملة للفصل.
 ).۱ رقم(ایضاح  الطاقة لتولید شركة بتأسیس للشركة العامة الجمعیة قبل من الموافقة تمت
 لنقل الكھرباء علي نشاط نقل الكھرباء وتشغیل منظومة النقل وصیانتھا. الوطنیةتشتمل البیانات المالیة للشركة  كما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۲۰ 

 تتمة  -المعلومات القطاعیة والھیكلة المستقبلیة ألنشطة المجموعة       ۷
 

 م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱المنتھیة في  السنةعن 
 

 
الشركة السعودیة 

 للكھرباء
الشركة الوطنیة لنقل 

 الكھرباء
العملیات 
 المشتركة

الشركات التابعة 
 األخرى

األرصدة  حذف
 اإلجمالي المتداخلة

       إیرادات 
 ٦٤٫۰٦٤٫۲۷۲ )٤۹٬٦۳۸( ۳٥٬٥۷٥ - - ٦٤٫۰۷۸٫۳۳٥  خارجیون مستھلكون

 - )۱۳٬۸۱۱٬۷۱۰( - ۱٫۲۸۰٫۸٤۳ ۱۲٫٥۳۰٫۸٦۷  - القطاعات  بین

 ٦٤٫۰٦٤٫۲۷۲ )۱۳٬۸٦۱٬۳٤۸( ۳٥٬٥۷٥ ۱٫۲۸۰٫۸٤۳  ۱۲٫٥۳۰٫۸٦۷  ٦٤٫۰۷۸٫۳۳٥ اإلیرادات اجمالي

       اإلیرادات  تكالیف
 )۷٬٦٦۸٬۳۰۱( - - - - )۷٬٦٦۸٬۳۰۱( وقود

 )۸٬۲٥٤٬۰٤٦( ۱٬۲۸۰٬۸٤۳ - - - )۹٬٥۳٤٬۸۸۹( طاقة مشتراة

  )۱۱٬۱۰۸٬٤۲٤( ۱۲٬٥۲۸٬۲۳۲ )۸٬۷۲٤( )۳۳۷٬۱۲۳(  )۱٬۸۲۳٬۲۲۲(  )۲۱٬٤٦۷٬٥۸۷( مصاریف التشغیل والصیانة

 )۱٤٬۷۰۳٬۷۸۰( - - - - )۱٤٬۷۰۳٬۷۸۰( *حكومیة  رسوم

 )۱٦٬٤۲۰٬۳٦۲( ٤۹٬٦۳۸ - )۳٤۹٬۹۱۳( )٦٬۲۱۱٬۲٦٥(  )۹٬۹۰۸٬۸۲۲( استھالكات التشغیل والصیانة

  )٥۸٬۱٥٤٬۹۱۳( ۱۳٬۸٥۸٬۷۱۳ )۸٬۷۲٤( )٦۸۷٬۰۳٦(  )۸٬۰۳٤٬٤۸۷(  )٦۳٬۲۸۳٬۳۷۹(  اإلیرادات  تكالیف اجمالي
       

  )۸۸۹٫۱۳٥( - )۲٤٫۳۰٦( )۱۳٥٫٤۲۸( )۲۲۲٬۲٥۰(  )٥۰۷٫۱٥۱( مصروفات عمومیة وإداریة

 )٤۱٤٬٤۲٦( - - - - )٤۱٤٬٤۲٦( استھالكات عمومیة وإداریة
مصروفات عمومیة  اجمالي
  )۱٬۳۰۳٬٥٦۱( - )۲٤٬۳۰٦( )۱۳٥٫٤۲۸( )۲۲۲٬۲٥۰(  )۹۲۱٫٥۷۷(  وإداریة

 ۱٫٤۳٦٫۰۳٦ )۱٬۲٥٤٬۲۰۲( ۱٬٤۸٤ ۷٦٬۱٤٤ ۱٬٥٦٤ ۲٫٦۱۱٫۰٤٦ صافي بالإیرادات أخرى، 

  )٤٬۱۳٦٬٤٥٥( ۱٬۲٥٦٬۸۳۷ ٥٬٦٥٤ )٤٥٥٬٦٥۸( )۱٬۲۸۲٬۱۸۹( )۳٬٦٦۱٬۰۹۹( صافيبالتكالیف التمویل، 
 خسارة في الحصة

 الشركات في االستثمارات
 )٦۲٬۳۳۷( - - - - )٦۲٬۳۳۷( الملكیة بحقوق المسجلة

 ضریبةمصروف الزكاة و 
  )٥۷٬٥۹۲( - )٥٬۸٥۸( )٦٬٤۹۱( )٥٤٫۰٥۰( ۸٫۸۰۷ المؤجلة الدخل

  ۱٬۷۸٥٬٤٥۰ -  ۳٬۸۲٥ ۷۲٫۳۷٤  ۲٫۹۳۹٫٤٥٥  )۱٬۲۳۰٬۲۰٤( سنةصافي (خسارة) / ربح ال
       م۲۰۱۸ دیسمبر  ۳۱كما في 
 ٦٤٬٤۷۹٬٥۱۸ - ۳٦٦٬۰۷٤ ۹۱٬۳۸٥ ۱۹٬۳۹٥٬٤۱٥ ٤٤٬٦۲٦٬٦٤٤ تحت التنفیذ  مشاریع

 ۳٥۳٬٦۰٥٬۲۸۱ - - ۱۰٬۹٤٥٬۲۸۹ ۱۳۷٬٦۰۱٬۰۲٤ ۲۰٥٬۰٥۸٬۹٦۸ ت ومعداتآالممتلكات و
ت آالإجمالي ممتلكات و

 ٤۱۸٬۰۸٤٬۷۹۹ - ۳٦٦٬۰۷٤ ۱۱٬۰۳٦٬٦۷٤ ۱٥٦٬۹۹٦٬٤۳۹ ۲٤۹٬٦۸٥٬٦۱۲ ومعدات

  ٤٦٤٬۷۸۹٬۰٦۷ )۱٤۸٫۱٤٦٫۲٦۸( ۹۰۸٬۲۸٤ ۱۲٬٥٦۳٬۲٤۲ ۱٥۷٬٥٦۹٬۲٤۷  ٤٤۱٫۸۹٤٫٥٦۲ إجمالي الموجودات

  ۳۹۱٫۰۸۲٫۹۷۲ )۱۳٥٫۹٤۸٫۹٥۷( ۸۰٥٫۱۳۹ ۹٬۹۱٥٬٦۹۲ ۱۳۷٬٥۳۷٬٥۳٦  ۳۷۸٫۷۷۳٫٥٦۲ إجمالي المطلوبات

       
 
  .۱ رقم باإلیضاح إلیھ والمشارم ۲۰۱۸ عام من بدایةمن  تطبیقةوالذي بدأ  للدولة المستحق الحكومي الرسم في البند یتمثل   *
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۲۱ 

 تتمة  -المعلومات القطاعیة والھیكلة المستقبلیة ألنشطة المجموعة   ۷ 
 م۲۰۱۷دیسمبر ۳۱المنتھیة في  السنةعن 

 

 
الشركة السعودیة 

 للكھرباء
الشركة الوطنیة لنقل 

 العملیات المشتركة الكھرباء
الشركات 

 اإلجمالي األرصدة المتداخلة التابعة األخرى

       إیرادات 
 ٥۰٫٦۸٤٫۹۰٦ )٤۳٬۲۷۲( ۲۸٫٥۸۱ - - ٥۰٫٦۹۹٫٥۹۷  خارجیون مستھلكون

 - )۱۲٬۸۷٤٬۳۹۱( - ۲٬۱۱۳٬۸۳۷ ۱۰٬۷٦۰٬٥٥٤ - القطاعات  بین
 ٥۰٫٦۸٤٫۹۰٦ )۱۲٬۹۱۷٬٦٦۳( ۲۸٬٥۸۱ ۲٬۱۱۳٬۸۳۷ ۱۰٬۷٦۰٬٥٥٤ ٥۰٫٦۹۹٫٥۹۷ اإلیرادات اجمالي
       اإلیرادات تكالیف

 )۹٬۰۲٦٬۷۹۰( - - - - )۹٬۰۲٦٬۷۹۰( وقود
  )۸٬۰۲۱٬٤٥۱( ۲٬۱۱۳٬۸۳۸ - )۹٦٥٬٦٤٤( - )۹٬۱٦۹٬٦٤٥( طاقة مشتراة

 )۱۱٬٦۷۲٬۱٦۸( ۱۰٬۷٦۹٬۱۲۸ )۱۰٬۳٥۲( )۲۷۱٬٦۲٦( )۱٬۸۳۷٬٤٦٦( )۲۰٬۳۲۱٬۸٥۲( مصاریف التشغیل والصیانة
  )۱٥٬۲۷٤٬۹۰۳( ٤۳٬۲۷۲ - )۳۰۹٬۸۰۲( )٥٫۳۰٥٫۱۰۰( )۹٬۷۰۳٬۲۷۳( استھالكات التشغیل والصیانة

 )٤۳٬۹۹٥٬۳۱۲( ۱۲٬۹۲٦٬۲۳۸ )۱۰٬۳٥۲( )۱٫٥٤۷٬۰۷۲( )۷٫۱٤۲٬٥٦٦( )٤۸٬۲۲۱٬٥٦۰( اإلیرادات تكالیف إجمالي
       

  )۱٬۰٤٤٬۱٤۰( - )۱۸٬٤۹۲( )٥۹٬٤۰۹( )۲٦٦٬٤٤۷( )٦۹۹٬۷۹۲( مصروفات عمومیة وإداریة
 )۳۹٦٫۲٦۰( - - - - )۳۹٦٫۲٦۰( وإداریةاستھالكات عمومیة 

مصروفات عمومیة  اجمالي
 )۱٬٤٤۰٬٤۰۰( - )۱۸٬٤۹۲( )٥۹٬٤۰۹( )۲٦٦٬٤٤۷( )۱٬۰۹٦٬۰٥۲( وإداریة

 ۱٫٤٦٥٫۰۹۷ )۱٫۱۱۸٫۱۹۸( ٦۲٤ ۱٥۸٬٥۸۰ ٤٫۱۳۳ ۲٫٤۱۹٫۹٥۸ صافي بالإیرادات أخرى، 
إعفاء من مدیونیة رسوم 

 ٦٫۱۱۹٫٥٤٦ - - - - ٦٫۱۱۹٫٥٤٦ البلدیات
 ردالموا إنتاجیة تحسین برنامج
 )۲٬۸۲۹٬۱٥٥(  )۸۹۱(  )۱۹۸٬۹۹٦( )۲٬٦۲۹٬۲٦۸( البشریة
 )۲٬۷٥۲٬۱٤٤( ۱٫۱۰۹٫٦۲۳ ۱٫۷۸۳ )۳۸۱٬٦٦٥( )۱٫۱٤۲٫۱۳٦( )۲٬۳۳۹٬۷٤۹( بالصافي التمویل، تكالیف
 خسارة في الحصة

 الشركات في االستثمارات
 )۱۰۸٬۸۷٦( - - - - )۱۰۸٬۸۷٦(  الملكیة بحقوق المسجلة

 ضریبةمصروف الزكاة و 
 )۲۳٥٬٤۱۳( - - )۳۳٬۲۳٥( - )۲۰۲٬۱۷۸( المؤجلة الدخل

 ٦٬۹۰۸٬۲٤۹ - ۱٬۲٥۳ ۲٥۱٬۰۳٦ ۲٬۰۱٤٬٥٤۲ ٤٬٦٤۱٬٤۱۸ سنةصافي ربح ال

       م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 
 ۷۹٬۹٥٤٬٦٦۳ - - ۱٬۱۲۰٬٤٥۲ ۳٦٬۱۳٦٬۰۷٥ ٤۲٬٦۹۸٬۱۳٦ تحت التنفیذ  مشاریع

 ۳۲٤٬۳۳٤٬۸۷۳ - - ۱۰٫۳۸۷٫۳٥۱ ۱۱۷٬۳۷٤٬٥٥۷ ۱۹٦٬٥۷۲٬۹٦٥ ت ومعداتآالممتلكات و
ت آالإجمالي ممتلكات و

 ٤۰٤٬۲۸۹٬٥۳٦ - - ۱۱٬٥۰۷٬۸۰۳ ۱٥۳٬٥۱۰٬٦۳۲ ۲۳۹٬۲۷۱٬۱۰۱ ومعدات

 ٤٤٥٬۷٦۰٬٤٦۰ )۱۳۳٬۰۸۹٬۰۸٦( ۲۸۳٬٤۰٦   ۱۲٬۹۱۹٬۰٦۱  ۱٤۰٬۷۸٤٬٦٦۹ ٤۲٤٬۸٦۲٬٤۱۰ إجمالي الموجودات

 ۳۷۳٬٤٥۱٬۰٥۳ )۱۲۱٫٥۸٦٬٦۸۹( ۱٦۲٫٥۷۳ ۱۱٬۱٥٤٬٤۱۷ ۱۲۳٬۷٥۸٬۱۱۸  ۳٥۹٬۹٦۲٬٦۳٤ إجمالي المطلوبات
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 الممتلكات واآلالت والمعدات، صافي ۸
 

ملیار لایر سعودي).  ٦۱٤: م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیار لایر سعودي ( ٦٤٤م ، بلغت تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱في 
 ملیار لایر سعودي). ۲۱۰: م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیار لایر سعودي (  ۲۲٦یبلغ االستھالك المتراكم نحو 

 

بلغت اإلضافات للمشروعات  كما الى الممتلكات واآلالت والمعدات ءإلنشاا تحت تعارومش نمسعودي  لیار رملیا   ٤٦ مبلغ لیوتح مت 
 ملیار لایر سعودي.   ۳۰الفترة مبلغ  خاللتحت اإلنشاء 

 ملیون لایر سعودي). ۸٤: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۰۸صافي القیمة الدفتریة للموجودات المستبعدة ھي 

 ملیار لایر سعودي .۲٫۳على المشاریع تحت التنفیذ خالل الفترة مبلغ  رسملتھاتم  لتيا التمویل تكالیف بلغت
 

  ، بالصافيالمخزون ۹
    ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

     
 مواد ولوازم محطات التولید*  ۲٬٦۳۲٬٤۲۸  ۲٫۹۲۸٫۳۹۱
 مواد ولوازم شبكات التوزیع*  ۱٬۹۱۸٬۷۱۲  ۲٫۳۳۹٫۷٤۲

 مواد ولوازم شبكات النقل *  ۳٤٤٬۷٦٦  ۳٤۲٫۱۸۹
 وقود وزیوت  ۹۳۹٬٤۳٥  ۸۰۹٬۷٥۱

 أخرى*  ۳۹٬۸٥۷  ٦٦٫۸۷۸
 المجموع  ٥٬۸۷٥٬۱۹۸  ٦٬٤۸٦٬۹٥۱

     
 مخزون بطيء الحركة (أ)الیخصم: مخصص   )۱٬۱۲۹٬٦۰۰(  )۷۸۹٬۱۰٥(

 المجموع  ٤٬۷٤٥٬٥۹۸  ٥٬٦۹۷٬۸٤٦
     

م: ۲۰۱۷( المخزون قیمة في دائم انخفاضك سعودي لایر ملیون ٤۲٥ بمبلغ المخزون تخفیض تم م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ في المنتھیة سنةال خالل*
 .)الشئ

 

 السنة: الحركة خاللفیما یلي بیان بحركة مخصص المخزون بطيء  )أ(

 
 ذمم مستھلكي الكھرباء، بالصافي ۱۰

   ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 ذمم مستھلكي الكھرباء     

 **  جھات حكومیة  ۱٦٬۳٥۰٬۳۲٤  ۱۸٫۷۸۸٫۸۰۳
 * تجاري وسكني  ۱۱٬۸۰٤٬۲۹۰  ٤٫۸۳٤٫۰٤۷
 ذمم مشاریع توصیل الخدمة الكھربائیة  ۲٬٥۰۱٬٤۲٦  ۲٬۱۳٦٬۲۷۷
 مطلوب من أطراف ذات عالقة  ۲٫٥۳۸٫۹۷۲  ۲٬٤۲٦٬۳٤۲

 الكھرباءمجموع ذمم مستھلكي   ۳۳٬۱۹٥٬۰۱۲  ۲۸٫۱۸٥٫٤٦۹
 یخصم: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا (أ)   )۱٫٦۱٤٫٥٦۰(  )۱٬۱٦۰٬۳٦٥(

 یضاف: إیرادات مستحقة  ۳٫٥٥۱٫۰۲۱  ۲٬٥۱٥٬۱۰۳
۲۹٬٥٤۰٬۲۰۷  ۳٥٬۱۳۱٬٤۷۳   

 .)۱(إیضاح ) الشئم: ۲۰۱۷(  سعودي لایر ملیار ۳٫۹ والبالغ التعرفة زیادة أثرالرصید  یتضمن *
 
 

   ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
     

 الرصید في بدایة السنة   ۷۸۹٫۱۰٥  ٤۸٥٫۳۹۸
 السنةخالل  محمل  ۳٤۰٫٤۹٥  ۳۰۳٫۷۰۷
 الرصید في نھایة السنة   ۱٫۱۲۹٫٦۰۰  ۷۸۹،۱۰٥
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۲۳ 

 بالصافي (تتمة) ذمم مستھلكي الكھرباء، ۱۰
 

 ىالمستحقة عل المدینةبعض االرصدة ل مقاصة بعمل** استنادا الي المحاضر والقرارات الوزاریة ذات الصلة قامت المجموعة 
 .الحكومیة الجھات لبعضاالرصدة الدائنة  معة یجھات الحكومال

 
 : السنةفیما یلي بیان بحركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا خالل   )أ(

 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  

  ۱٬۱٥۰٬۷۸۳  ۱٫۱٦۰٫۳٦٥  السنة  أولرصید 
 -  ٤٥٤٫۱۹٥  (األدوات المالیة) ۹نتیجة تطبیق معیار  المدینة التجاریة الذمم مخصص في الزیادة
  ۱٬۱٥۰٬۷۸۳  ۱٫٦۱٤٫٥٦۰  المعدلم ۲۰۱۸ینایر  ۱ رصید

 ۲٦۹٬۰۸۳  -   المحمل
 )۲٥۹٬٥۰۱(  -  الغرض منھ إنتفي

 ۱٬۱٦۰٬۳٦٥  ۱٫٦۱٤٫٥٦۰   رصید نھایة السنة 

 

 رأس المال ۱۱
لایر سعودي للسھم.  ۱۰بقیمة اسمیة قدرھا  سھم ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥ لایر سعودي وینقسم إلى ٤۱٫٦٦٥٫۹۳۸٫۱٥۰ یبلغ رأس مال الشركة

إلى صندوق االستثمارات  ٪۷٤٫۳۱والبالغ نسبتھا  تم نقل ملكیة األسھم المملوكة لحكومة المملكة العربیة السعودیة في رأس مال الشركة
 م.۲۰۱۷یولیو  ۱۳ھـ الموافق ۱٤۳۸شوال  ۱۹بتاریخ  ٤۷۹۹٥العامة بموجب المرسوم الملكي رقم 

 المعامالت مع المالك التي تم االعتراف بھا في قائمة حقوق الملكیة مباشرة ۱۲
من رأس المال  ٪٥كدفعة أولى للمساھمین نسبة ال تقل عن  ،خصم االحتیاطیاتطبقا للنظام األساسي للشركة القابضة یوزع من األرباح، بعد 

والتي بموجبھ تنازلت الحكومة عن  ، ھـ۱٤۱۹شعبان  ۱۱وتاریخ  ۱٦۹مع مراعاة األحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم  ،المدفوع
من القیمة اإلسمیة للسھم وذلك لمدة عشر سنوات من  ٪۱۰سبة نصیبھا في األرباح الموزعة بشرط اال تتجاوز األرباح السنویة الموزعة ن

س قرار مجل وكذلكلنسبة المذكورة، تعامل حصة الحكومة مثل بقیة المساھمین، لقیام الشركة، وفي حالة تجاوز نسبة األرباح الموزعة 
الحكومة عن نصیبھا في األرباح التي  الخاص بتمدید تنازل ۲۰۰۹سبتمبر  ۱۳ھـ الموافق ۱٤۳۰رمضان  ۲٤تاریخ بو ۳۲۷الوزراء رقم 

 توزعھا الشركة لمدة عشر سنوات أخرى.
 

 حصةیتضمن (أوالً) قیام وزارة المالیة بتسویة  ۹۱صدر قرار مجلس الوزراء رقم  م۲۰۱۸ اكتوبر ۲۱ الموافقھـ ۱٤٤۰ صفر ۷بتاریخ 
 المالي الوضع على یؤثر ال وبماھـ ۱٤۳۹أرامكو السعودیة  من أرباحھا في الشركة السعودیة للكھرباء للمدة من بعد تأسیسھا حتى نھایة عام 

 تللشركة السعودیة للكھرباء ، وفي (ثانیاً) قیام الشركة السعودیة للكھرباء بإدراج أسھم أرامكو السعودیة ضمن المستفیدین من أي توزیعا
 رباح مستقبلیة في حال استحقاقھا .أل

 
 للمساھمین ۲۰۱۷بتوزیع أرباح نقدیة لسنة  ـھ۱٤۳۹رجب  ۳م الموافق  ۲۰۱۸مارس  ۲۰أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 

. ھذا ویتطلب للسھمسمیة من القیمة اال ٪۷مثل ی ما ھوو ،الواحد للسھمسعودي لایر  ۰٫۷۰بواقع  أي ،سعوديلایر ملیون  ٥٤۷األفراد بمبلغ 
 توزیع األرباح للسنة الحالیة موافقة الجمعیة العمومیة للشركة.

 
 ملیون ٥٤۷ بمبلغ للمساھمین م۲۰۱۷ سنة عن نقدیة أرباح توزیع م۲۰۱۸ یونیو ۲٥ بتاریخ المنعقد اجتماعھا في العمومیة الجمعیة أقرت
 ). سعودي لایر ملیون ٥٤۷ مبلغ:  م۲۰۱٦ سنة عن( للسھم اإلسمیة القیمة من ٪۷ وتمثل الواحد للسھم سعودي لایر ۰٫۷۰ بواقع سعودي لایر
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 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۲٤ 

 

 مالیةال  االدوات ۱۳
 

 المالیة ما عدا المطلوبات ذات الفائدة االدوات ۱۳-۱
 

 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ 
    

    مالیة مشتقة التزمات
 ۳٥۳٫۱۷۸  ۲۹۲٬۷۳٥ أدوات مالیة مشتقة بالقیمة العادلة

 ۲۹۲٬۷۳٥  ۳٥۳٫۱۷۸ 
    

    االلتزامات المالیة األخرى بالقیمة المستنفذة، ماعدا القروض ذات الفائدة

 ۳۲٫٥۸٦٫۲٤۱  ۱۷٬۰٤٦٬٤۹٤ ذمم تجاریة دائنة
 ۷٫٥۳۰٫۲٦۲  ۱۲٬۸۳٤٬۸۰۰ *مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 ۸۰٫٥٥۰٫٥۷۷  ۹۲٫٤۹٤٫٥۷۸ ذمم دائنة حكومیة
 ۱٫۹۳٥٫۹۳۸  ۱٫۹۹۳٫٥۲٤ مستردة مشتركین تأمینات

 ۱۲۲٫٦۰۳٫۰۱۸  ۱۲٤٬۳٦۹٬۳۹٦ إجمالي االلتزامات المالیة األخرى بالقیمة المستنفذة، ماعدا القروض ذات الفائدة

 ).۱(إیضاح  سعودي لایر ملیار ۳٫۹ حكومیا بمبلغ ارسم الرصید یتضمن* 
 

 المطلوبات ذات الفائدة ۱۳-۲
 

 یظھر كما یلي:  م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱إّن تصنیف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة كما في 
         
 اإلجمالي  قروض حكومیة  الصكوك  قروض بنكیة  
         

 ۱۳٤٫٦۳٥٫۰٤۹  ٤٦٫٤٥٦٫۹۰۹  ۳۹٫۲۸۹٫۱٦۲  ٤۸٫۸۸۸٫۹۷۸  غیر متداولة
 ۲۲٫۹٤٥٫۰٥۸  -  -  ۲۲٫۹٤٥٫۰٥۸  متداولة

  ۷۱٫۸۳٤٫۰۳٦  ۳۹٫۲۸۹٫۱٦۲  ٤٦٫٤٥٦٫۹۰۹  ۱٥۷٫٥۸۰٫۱۰۷ 
 

 
 یظھر كما یلي:  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في الموحدة  إّن تصنیف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي

 
         
 اإلجمالي   قروض حكومیة  الصكوك  قروض بنكیة  
         

 ۱۲۹٫۳٦۸٫۳۹۲  ٤٤٫۳٦٤٫٦۲۷  ۳۱٫۷۹۳٫٥۰٥  ٥۳٫۲۱۰٫۲٦۰  غیر متداولة
 ۱۷٫۱٤۲٫۱٥۱  -  -  ۱۷٫۱٤۲٫۱٥۱  متداولة

  ۷۰٫۳٥۲٫٤۱۱  ۳۱٫۷۹۳٫٥۰٤٤٫  ٥۳٦٤٫٦۲۷  ۱٤٦٫٥۱۰٫٥٤۳ 
 
 
 
 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۲٥ 

 تتمة - المالیة االدوات ۱۳
 

 تتمة – الفائدة ذات المطلوبات ۱۳-۲
 

 قروض  ۱۳-۲-۱

تتمثل الحركة في االقتراض خالل 
 جمالي اإل  قروض حكومیة  صكوك  قروض بنكیة  فیما یلي:  السنة

         
 ۱۳٤٫۳۸۹٫۰۷۳  ٤۲٫٤۱۱٫٥۱۷  ۳٤٫۹٤۰٫٤۹۰  ٥۷٫۰۳۷٫۰٦٦  م۲۰۱۷ینایر  ۱كما في 
 ۱۹٫۰۱۹٫٦٤۹  -  -  ۱۹٫۰۱۹٫٦٤۹  المستلم 
 )۸٫٥۷۹٫٤۱۸(  -  )۳٫۱٤٤٫٤٥۰(  )٥٫٤۳٤٫۹٦۸(  المسدد 
 )۲۷۱٫۸۷۱(  -  )۲٫٥۳٥(  )۲٦۹٫۳۳٦(  ةتكالیف المؤجل في التغیر صافي

 ۱٫۹٥۳٫۱۱۰  ۱٫۹٥۳٫۱۱۰  -  -  الزیادة في القیمة الحالیة للقروض 

 ۱٤٦٫٥۱۰٫٥٤۳  ٤٤٫۳٦٤٫٦۲۷  ۳۱٫۷۹۳٫٥۰٥  ۷۰٫۳٥۲٫٤۱۱  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۳۱٫۹۹۳٫۰٤٥  -  ۷٫٥۰۲٫۰۰۰  ۲٤٫٤۹۱٫۰٤٥  المستلم 
 )۲۲٫۹۸۲٫٥۷٦(  -  -  )۲۲٫۹۸۲٫٥۷٦(  المسدد 
 )۳۳٫۱۸۷(  -  )٦٫۳٤۳(  )۲٦٫۸٤٤(  ةتكالیف المؤجل في التغیر صافي

 ۲٫۰۹۲٫۲۸۲  ۲٫۰۹۲٫۲۸۲  -  -  الزیادة في القیمة الحالیة للقروض

 ۱٥۷٫٥۸۰٫۱۰۷  ٤٦٫٤٥٦٫۹۰۹  ۳۹٫۲۸۹٫۱٦۲  ۷۱٫۸۳٤٫۰۳٦  م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱كما في 
 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱  غیر متداولة
     

 ٤٤٫٦۱۷٫۳۹۱  ٤۰٫٦۲۷٫۹٤٤  الشركة السعودیة للكھرباء
 ۸٫٥۹۲٫۸٦۹  ۸٫۲٦۱٫۰۳٤  المشتركة عملیاتال
  ٤۸٫۸۸۸٫۹۷۸  ٥۳٫۲۱۰٫۲٦۰ 
     

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱  متداولة
     

 ۱٦٫٦۷۸٫٦۱۸  ۲۲٫٥۰۳٫٤۷۱  الشركة السعودیة للكھرباء
 ٤٦۳٫٥۳۳  ٤٤۱٫٥۸۷  المشتركة عملیاتال
  ۲۲٫۹٤٥٫۰٥۸  ۱۷٫۱٤۲٫۱٥۱ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۲٦ 

 
 تتمة – المالیة االدوات ۱۳

 
 تتمة – الفائدة ذات المطلوبات ۱۳-۲

 
 تتمة –قروض ۱۳-۲-۱

 
 یلي القروض طویلة االجل: فیما

 عملة القرض 
تاریخ 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ قیمة أصل القرض االستحقاق
 ۱٫۳٦۳٫٦۳۷ ۸۱۸٫۱۸۲ ٦٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۰ لایر سعودي ۱بنوك محلیة 
 ۳٫۰۷٦٫۰۰۰ ۲٫٦۹۱٫۲۰۰ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲٥ لایر سعودي ۲بنوك محلیة 
 ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹٫٤٦٦٫٦٦۷ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۳ لایر سعودي *۳بنوك محلیة 
 ۱٫٥۰۰٫۰۰۰ ۱٫۱۲٥٫۰۰۰ ۱٫٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۰ لایر سعودي     ٤بنك محلي 
 ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۸۳٫۳۳۳ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۱ لایر سعودي ٥بنك محلي 
 ۳٫٥۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰٦۲٫٥۰۰ ۳٫٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۲ لایر سعودي ٦بنك محلي 
 - ۲٫٤۰۰٫۰۰۰ ۲٫٤۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲٤ لایر سعودي ** ۷بنك محلي 

قرض مباشر من صندوق االستثمارات 
 ۱٫٤۰۱٫۲۲۰ ۱٫۱۸٦٫۲۸۷ ۲٫٥۸۳٫۳۷٥ ۲۰۲٤ لایر سعودي العامة

 ۱٫۲۳۳٫۹۷٤ ۸۷۱٫۱۷۹ ٤٫۰٥۷٫٤۱۷ ۲۰۲۱ دوالر امریكي ۱دولي قرض مشترك 
 ۱٫۸۹۷٫٤۳۱ ۱٫٥۸۸٫۳۰۲ ۳٫۷۰۹٫۱۲٥ ۲۰۲٤ دوالر امریكي ۲بنك دولي 

 ۳٫۹۳۸٫۱٥۹ ۳٫٥۰۰٫٥۷٥ ٥٫۲٥۱٫۱۲۰ ۲۰۲٦ دوالر امریكي ۳قرض مشترك دولي 
 ٦٫٤۹۸٫٤۱۸ ٥٫۸۹٥٫۰٥٤ ۷٫۲٤۰٫۷۱٥ ۲۰۲۸ دوالر امریكي   ٤قرض مشترك دولي 

 ٥٫٦۲٥٫۷۱۰ ٤٫٦۸۷٫۹۷۱ ٥٫٦۲٥٫۷۱۰ ۲۰۲۱ دوالر امریكي ٥ بنك دولي
 ۳٫۳۷٥٫٥۸٥ ۳٫۰۹٤٫۳۱٦ ۳٫۳۷٥٫٥۸٥ ۲۰۲۹ دوالر امریكي ٦قرض مشترك دولي 
 ۱٫٥۷٥٫۳۳٦ ۱٫٤٤٤٫۰۷۷ ۱٫٥۷٥٫۳۳٦ ۲۰۲۹ دوالر امریكي ۷قرض مشترك دولي 
 ٦٫٥٦۲٫۸۷۸ ٦٫٥٦۲٫۸۷۸ ٦٫٥٦۲٫۸۷۸ ۲۰۲۲ دوالر امریكي ۸قرض مشترك دولي 

 ٥۰٫۸٤۸٫۳٤۸ ٤۹٫٤۷۷٫٥۲۱ ٦۹٫٦۸۱٫۲٦۱   ةاإلجمالی القیمة
 )٥٫۹٦٤٫۱۸۸( )۸٫٥٥٥٫۹٦۲(  الجزء المتداول من القروض طویلة األجل خصم:
ً الجزء غیر المطفأ من الرسوم المدفوعة مقدم خصم:  )۲٦٦٫۷٦۹( )۲۹۳٬٦۱٥(  وغیرھا من الرسوم ا

 ٤٤٫٦۱۷٫۳۹۱ ٤۰٫٦۲۷٫۹٤٤  من القروض طویلة األجلالجزء غیر المتداول 

 
 ملیار ۱۰ الى سعودي لایرملیار ۸ من القرض مبلغ زیادة مع ، ۳ محلیة بنوك قرض استحقاق فترة تمدید تمم ۲۰۱۸ سبتمبر ٦ بتاریخ* 

 .سعودي لایر

 .سنوات خمس التمویل مدة سعودي، لایر ملیار ۲٫٤ قیمة  محلي بنك مع تمویل  اتفاقیة بتوقیع الشركة قامت م۲۰۱۸ دیسمبر ۲٥ بتاریخ **

 

 

 

 

 

 

 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۲۷ 

 
 تتمة – المالیة االدوات ۱۳

 تتمة –المطلوبات ذات الفائدة ۱۳-۲

 تتمة -قروض  ۱۳-۲-۱
 

 یلي القروض قصیرة االجل: فیما
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ قیمة القرضأصل  عملة القرض 

 ٥۰۰٫۰۰۰ ٦٥۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۱قرض بنوك محلیة دوار 
 ۲٫٥۰۰٫۰۰۰ - ۲٫٥۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۲محلیة دوار قرض بنوك 

 - ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۳تسھیالت بنك محلي
 ٥۰۰٫۰۰۰ ٥۰۰٫۰۰۰ ٥۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ٤تسھیالت بنك محلي
 ۷٥۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ٥تسھیالت بنك محلي

 ۸۷۳٫٥۸۱ - ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۱تسھیالت مدفوعات تجاریة 
 ۹۰۲٫۲۷۳ - ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۲تسھیالت مدفوعات تجاریة 
 - - ۳۷٥٫۰۰۰ لایر سعودي ۳تسھیالت مدفوعات تجاریة 
 - ۷۱٫۷۸۳ ۳۷٥٫۰۰۰ لایر سعودي ٤تسھیالت مدفوعات تجاریة 
 - ٤۱۲٫٤٤۳ ٥۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ٥تسھیالت مدفوعات تجاریة 
 ٤٫٦۸۸٫٥۷٦ - ٥٫۲٥۱٫۱۲۰ امریكيدوالر  ۱قرض مشترك دولي دوار 

 - ۲٫۲٤۷٫۰۲۰ ۹٫۷٥۰٫٥۲۰ دوالر امریكي * ۲قرض مشترك دولي 
 - ۸٫۰٦٦٫۲٦۳ ۸٫۰٦٦٫۲٦۳ امریكي دوالر ** ۳ دولي مشترك قرض

 ۱۰٫۷۱٤٫٤۳۰ ۱۳٫۹٤۷٫٥۰۹ ۳۲٬۰۱۷٬۹۰۳  ةالقیمة اإلجمالی
 :زیادة
المتداول من القروض طویلة  الجزء
 ٥٫۹٦٤٫۱۸۸ ۸٫٥٥٥٫۹٦۲   األجل

إجمالي القروض قصیرة األجل والجزء 
 ۱٦٫٦۷۸٫٦۱۸ ۲۲٫٥۰۳٫٤۷۱   المتداول من قروض طویلة األجل

     
 

 لایر ملیار ۹٫۷٥(  امریكي دوالر ملیار ۲٫٦ بقیمة مشترك دولي تجسیري تمویل اتفاقیة بتوقیع الشركة قامت م۲۰۱۸ ینایر ۱۸ بتاریخ* 
 .واحدة سنة مدتھ) سعودي

 ملیار ۸٫۰٦(  دوالرامریكي ملیار ۲٫۱٥ بقیمة ركةتمش دوارة دولیة تسھیالت تمویل اتفاقیة بتوقیع الشركة قامتم ۲۰۱۸ نوفمبر ۲۹ بتاریخ** 
 .سنوات خمس التمویل مدة)، سعودي لایر

 
 القروض البنكیة للعملیات المشتركة

 

 

 المشتركة:یلي بیان في حصة المجموعة في القروض البنكیة للعملیات  فیما
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  
 األجل طویل األجل قصیر  األجل طویل األجل قصیر  

 ۲٫۳۱۹٫۹۰۷ ۱۲۱٫۹٥۷  ۲٫۲۱٥٫۱۲٦ ۱۲۱٫۹۹۷   للكھرباء ضرما شركة
 ۱٫۱۲٦٫٤۹۱ ٥۲٫۹۰۷  ۱٫۰۷۷٫۸۰٥ ٦۸٫٦۲۱  رابغ للكھرباء شركة
 ۳٫۱٤۰٫۹۱۱ ۱٦۳٫۸٦٥  ۲٫۹۷٥٫٤۸۹ ۱۷۱٫۸٤۲  الكھرباء إلنتاج ھجر شركة

 ۲٫۰۰٥٫٥٦۰ ۱۲٤٫۸۰٤  ۱٫۹۹۲٫٦۱٤ ۷۹٫۱۲۷  الكھرباء إلنتاج المرجانشركة 
 ۸٫٥۹۲٫۸٦۹ ٤٦۳٫٥۳۳  ۸٫۲٦۱٫۰۳٤ ٤٤۱٫٥۸۷  اإلجمالي

 
 
 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۲۸ 

 تتمة – المالیة االدوات ۱۳
 

 تتمة – الفائدة ذات المطلوبات ۱۳-۲
 

 صكوك ۱۳-۲-۲
 

 :م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱فیما یلي بیان بالصكوك القائمة كما في 
 

         الصكوك المحلیة:
 تاریخ االستحقاق  القیمة اإلجمالیة لإلصدار  القیمة االسمیة للصك  تاریخ االصدار  اإلصدار
 م۲۰۳۰  ملیار لایر سعودي ٥٫۷۳  آالف لایر سعودي ۱۰  م۲۰۱۰مایو  ۱۰  ۳صكوك 
 م۲۰٥٤  ملیار لایر سعودي ٤٫٥  ملیون لایر سعودي ۱  م۲۰۱٤ینایر  ۳۰  ٤صكوك 

 
تم اصدار الصكوك الموضحة أعاله بالقیمة اإلسمیة بدون خصم أو عالوة إصدار. تحمل ھذه الصكوك عائد یحسب على أساس سعر سایبور 
زائدا ھامش ربح یستحق دوریا على أساس ربع سنوي من صافي الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي یحتفظ بھا أمین موجودات 

 كوك (صكوك) المملوكة بالكامل للمجموعة. شركة الكھرباء للص –الصكوك 

ین ستدفع المجموعة مبلغاً یتراوح ب ،تعھدت الشركة بشراء ھذه الصكوك من حاملیھا بتواریخ محدده في نشرة اإلصدار. في كل تاریخ شراء
ك جمالي القیمة اإلسمیة للصمن إجمالي القیمة اإلسمیة للصكوك كمنحة لحملة الصكوك. تم تحدید سعر الشراء بحاصل ضرب إ ٪۱۰إلى  ٪٥

 في النسبة الموضحة مقابل تاریخ الشراء وفقاً للجدول التالي:
 

 النسبة المئویة  
  ۹۰٪   ٦۰٪   ۳۰٪ 
 تاریخ الشراء الثالث   تاریخ الشراء الثاني   تاریخ الشراء األول  

 م۲۰۲٦  م۲۰۲٤   م۲۰۲۲  ۳صكوك 
 النسبة المئویة         

  ۹٦   ٪٥۰٪   ۳۰٪ 
 تاریخ الشراء الثالث   تاریخ الشراء الثاني   تاریخ الشراء األول   

 م۲۰٤٤  م۲۰۳٤   م۲۰۲٤  ٤صكوك 

ملیار لایر  ۱٫۲۷بقیمة م ۲۰۱۷) خالل الربع الثاني من عام ۳قامت المجموعة بإعادة شراء جزء من اإلصدار الثالث للصكوك (صكوك 
كما قامت المجموعة بإعادة جدولة رصید الصكوك  .ملیار لایر سعودي) ۷شراء اإلصدار الثالث (سعودي. والتي تمثل جزء من إعادة 

 .م۲۰۲۲المتبقیة حتى یتم شراؤھا بالكامل قبل نھایة شھر مایو 

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

، ٪ ۲٫٦٦٥ملیار دوالر تستحق بعد خمس سنوات بعوائد ثابتة نسبتھا  ۰٫٥اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك، األولى بقیمة 
ملیار لایر  ۱٫۹. قامت المجموعة بتسدید مبلغ ٪٤٫۲۱۱بعوائد ملیار دوالر وتستحق بعد عشر سنوات  ۱٫۲٥والشریحة الثانیة بقیمة 

 والتي تمثل سدادا للشریحة األولى من ھذه الصكوك.  ۲۰۱۷ملیار دوالر أمریكي) خالل الربع األول من عام  ۰٫٥سعودي (

ر أمریكي) حیث تضمن ملیار دوال ۲ملیار لایر سعودي ( ۷٫٥بإصدار صكوك دولیة بقیمة م ۲۰۱۳كما قامت المجموعة خالل ابریل  )ب
ملیار لایر سعودي (ملیار دوالر امریكي) تستــحق بعد عشر سنوات  ۳٫۷٥اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك، األولى بقیمة 

ائد بعوملیار لایر سعودي (ملیار دوالر امریكي) وتستحق بعد ثالثین سنة  ۳٫۷٥والشریحة الثانیة بقیمة  ٪ ۳٫٤۷۳بعوائد ثابتة نسبتھا 
 . ٪ ٥٫۰٦ابتة نسبتھا ث

 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۲۹ 

 تتمة – المالیة االدوات ۱۳
 

 تتمة –المطلوبات ذات الفائدة  ۱۳-۲
 

 تتمة – صكوك ۱۳-۲-۲
 

 :دولیة صكوك
 

 حیث) أمریكي دوالر ملیار ۲٫٥( سعودي لایر ملیار ۹٫٤ بقیمة دولیة صكوك بإصدار م۲۰۱٤ ابریل خالل المجموعة قامت كما )ج
 تستــحق) امریكي دوالر ملیار ۱٫٥( سعودي لایر ملیار ٥٫٦ بقیمة األولى الشریحة. الصكوك شھادات من شریحتین اإلصدار تضمن

 بعد وتستحق) امریكي دوالر ملیار ۱( سعودي لایر ملیار ۳٫۷٥ بقیمة الثانیة الشریحة. ٪٤ نسـبتھا ثابتة بعوائد سنوات عشر بعد
 .٪ ٥٫٥ نسبتھا ثابتة بعوائد سنة ثالثین

ملیار دوالر أمریكي) حیث  ۲ملیار لایر سعودي ( ۷٫٥بإصدار صكوك دولیة بقیمة  م۲۰۱۸ سبتمبركما قامت المجموعة خالل  )د
ملیون دوالر امریكي) تستــحق  ۸۰۰ملیار لایر سعودي ( ۳تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك. الشریحة األولى بقیمة 

ملیار دوالر   ۱٫۲ملیار لایر سعودي ( ٤٫٥ریحة الثانیة بقیمة . الش٪٤٫۲۲۲اشھر بعوائد ثابتة نسـبتھا  واربعةسنوات   خمسبعد 
 .٪ ٤٫۷۲۳بعوائد ثابتة نسبتھا  سنوات عشرامریكي) وتستحق بعد 

  حكومیة قروض ۱۳-۲-۳

ھـ، تم تحدید صافي مستحقات الحكومة لدى المجموعة وكذلك صافي ۱٤۱۹شعبان  ۱۱وتاریخ   ۱٦۹لقرار مجلس الوزراء رقم طبقاً  )أ
مستحقات المجموعة لدى الحكومة حسب األسس والقواعد الواردة في المحضر الموقع بین وزیر الصناعة والكھرباء ووزیر المالیة 

وتم اعتبار صافي الفرق المستحق للحكومة على م ۱۹۹۷أكتوبر  ۲۹ھـ الموافق ۱٤۱۸اني جمادى الث ۲۷واالقتصاد الوطني بتاریخ 
ولفترة  األجلقرضا حسنا طویل  –المحدد بتاریخ نھایة الیوم السابق لصدور المرسوم الملكي القاضي بتأسیس الشركة –المجموعة 

ً للظروف المالیة المجموعة، ویعاد العالن سماح مدتھا خمس وعشرون سنة تبدأ من تاریخ إ نظر بشأن ھذا القرض بعد ذلك وفقا
 للحكومة وللمجموعة.

أكتوبر  ۸ھـ الموافق ۱٤۲۲رجب  ۲۱لقد تضمن المحضر بین وزیر الصناعة والكھرباء ووزیر المالیة واالقتصاد الوطني المؤرخ  
موعة ومیة حسب نتیجة المطابقات بین مطالبات المجأن تتم التصفیة النھائیة للذمم الحك –والذي تحدد فیھ قیمة القرض األولیة  م۲۰۰۱

االنتھاء من تلك التصفیة والتي تضمنت تسویة م ۲۰۰٥وبعض الجھات الحكومیة وتعدیل قیمة القرض تبعا لذلك. وقد تم خالل عام 
ك بین توقیع محضر بذلبعض المبالغ الخاصة بمطالبات المجموعة وكذلك المبالغ المستحقة على المجموعة للجھات الحكومیة وقد تم 

لیصبح رصید قرض الحكومة م ۲۰۰٥أغسطس  ۱۹ھـ الموافق ۱٤۲٦رجب  ۱٥وزیر المیاه والكھرباء ووزیر المالیة في تاریخ 
ملیار لایر سعودي. تعمل الشركة وبالتفاوض مع الجھات المقرضة على ایجاد البدائل المناسبة لمعالجة  ۱٤٫۹بعد تلك التصفیة مبلغ 

 كافة قطاعات الدولة.لقروض بما یعزز المركز المالي للشركة ودورھا الھام في توفیر الطاقة أرصدة ھذه ال
 

قرضا على منح المجموعة م ۲۰۱۰إبریل  ۲٦ھـ الموافق ۱٤۳۱جمادى األولى  ۱۲وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت االثنین  )ب
سنة، على أن یدفع القرض للمجموعة خالل سنتین وذلك وفق اتفاقیة أبرمت لھذا  ۲٥ملیار لایر سعودي یسدد على  ۱٥بمبلغ حسنا 

: تم سحبھ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(م ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱الغرض بین وزارة المالیة والمجموعة، وقد تم سحب القرض بالكامل كما في 
 استالمھ من القرض الحكومي أعاله مخصوماً بالقیمة الحالیة.بالكامل). وقامت المجموعة بإثبات ما تم 

 

 حسنا قرضا المجموعة منح على م۲۰۱۱ یونیو ۱۳ الموافق ھـ۱٤۳۲ رجب ۱۱ االثنین عقدت التي بجلستھ الوزراء مجلس وافق )ج
  أبرمت اتفاقیة وفق وذلك سنوات خمس خالل للمجموعة القرض یدفع أن على سنة، ۲٥ على یسدد سعودي لایر ملیار ٥۱٫۱ بمبلغ
 م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ في كما القرض من سعودي لایر ملیار ۳۸٫۳ مبلغ سحب تم وقد والمجموعة، المالیة وزارة بین الغرض لھذا

ً  أعاله الحكومي القرض من استالمھ تم ما بإثبات المجموعة وقامت) سعودي لایر ملیار ۳۸٫۳: م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱(  مخصوما
 . الحالیة بالقیمة

. السكني لقطاعا بیع تعرفة تعدیل حالة في األمر لزم إن القرض دفعات تعدیلأن اتفاقیة القرض تنص على أنھ یتم اإلشارة إلى تجدر  
) تقوم المجموعة حالیا بدراسة أثر ذلك على فترة استحقاق القرض أو الدفعات المستقبلیة ۱وفي ضوء التعدیل األخیر للتعرفة (إیضاح 

 غیر المستلمة.



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۳۰ 

 تتمة –المالیة  االدوات   ۱۳

 تتمة – الفائدة ذات المطلوبات ۱۳-۲
 

 تتمة- حكومیة قروض  ۱۳-۲-۳
 

قرضا حسنا على منح المجموعة  ۲۰۱٤مارس  ۱۰ھـ الموافق ۱٤۳٥جمادى األولى  ۹وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت االثنین 
سنة، على أن یدفع القرض للمجموعة خالل خمس سنوات وذلك وفق اتفاقیة أبرمت لھذا  ۲٥ملیار لایر سعودي یسدد على  ٤۹٫٤بمبلغ 

دیسمبر  ۳۱( ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ملیار لایر سعودي من القرض كما في  ۱٦٫۱الغرض بین وزارة المالیة والمجموعة، وقد تم سحب مبلغ 
 مجموعة بإثبات ما تم استالمھ من القرض الحكومي أعاله مخصوماً بالقیمة الحالیة.ملیار لایر سعودي) وقامت ال ۱٦٫۱: ۲۰۱۷

 

  مشتقة مالیة أدوات ۱۳-۳
 

 ۳۱كما في  ملیار لایر سعودي ۱۲٫٤٦  قدرھا بلغعقود تحوط مع عدد من البنوك للحمایة من تقلبات أسعار الفائدة المجموعة لدى 
 ملیار لایر سعودي).   ۷٫۹۸: م۲۰۱۷(م ۲۰۱۸دیسمبر

لقة القائمة فى نھایة الفترة ، ال تعكس بالضرورة التدفقات النقدیة المستقبلیة المتع مالتاالمع حجم على مؤشراً  تعتبر التي و اإلسمیة المبالغ إن
 قیمةبال محدودة عامة تكون والتىالتي تتعرض لھا المجموعة  تمانئاإلمخاطر  وال السوق مخاطر تعكس ال اإلسمیة المبالغ فإن كذلكبھا . 

 .للمشتقات الموجبة العادلة

 ىالتزامات متداولة أو غیر متداولة، وذلك بناًء علك المشتقات تصنف. كتحوطات تدفق نقدي م ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ُصنّفت جمیع المشتقات في 
 تاریخ صالحیة األدوات المالیة.

 لألدوات المالیة المشتقة ُملّخصة في الجدول أدناه:إّن القیم العادلة 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  م ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱  
     
     مالیة مشتقة بالقیمة العادلة: التزامات 

 ٥٤٫۱۷٦  ۲٤٬۷۰۰  متداولة
 ۲۹۹٫۰۰۲  ۲٦۸٬۰۳٥  غیر متداولة

  ۲۹۲٬۷۳٥  ۳٥۳٫۱۷۸ 
     

 
 منح حكومیة مؤجلة ۱٤

 

ملیار لایر  ٤٥٫٦ :م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱( م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ملیار لایر سعودي في  ٤٤٫٥تتمثل المنح الحكومیة المؤجلة البالغ قیمتھا 
 تاریخ في رضللق األولي التسجیل فترة في سعودي) في الفرق بین القیم المستلمة من الحكومة كقروض حسنة والقیم الحالیة لھذه القروض

 .القرض دفعة إستالم
 ۱٤٥ بمبلغ م۲۰۱۸خالل عام  حكومیة منح ىعلوتقنیة المعلومات  االتصاالت وزارة من(شركة تابعة)  لالتصاالت ضوئیات شركة حصلت

 .الضوئیة االلیاف شبكة لتوصیلنطاق العمل  بتنفیذ االلتزام مقابلم: الشئ) ۲۰۱۷(ملیون لایر سعودي 
 

 حكومیةدائنة  ذمم ۱٥
 

 ۳۱ إلىم ۲۰۰۰ أبریل ٥ من للفترة للوقود المستحقة الدائنة الذمم یمثل سعوديلایر  ملیار ۹۲٫٥ مبلغ على الحكومیة الدائنة الذمم تشتمل
 مستحقةال المدیونیة عالجت والتي الوزاریة والقرارات المحاضر إلى استنادا حكومیة دائنة كذمم المبالغ ھذه تصنیف وتم. م ۲۰۱۷ دیسمبر

ً  المالیة وزارة حساب على بتحمیلھا") السعودیة أرامكو(" السعودیة العربیة الزیت شركة لصالح المجموعة على  وافقاتوم إلجراءات وفقا
 . م۲۰۱۸ عام نھایة قبل آخرھا كان والتي محددة

 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۳۱ 

 االلتزامات المحتملة ۱٦

 التعھدات
ات حسب متطلب –تورید زیت خفیف بدالً من الزیت الثقیل ألحد المحطات  مقابلیوجد خالف بین المجموعة وأرامكو السعودیة حول  )أ

ملیار لایر سعودي) لم یتم قیده ۲٫۹م : ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیار لایر سعودي ( ۳٫۲وقد نتج عن ذلك فرق متراكم قدره  –المجموعة 
 مطالبة.ضمن المطلوبات في سجالت المجموعة وال تتوقع المجموعة ان ینتج عن ھذا الخالف أي 

وكذلك  .ھافی المستثمر الشركات لبعض  الممنوح التمویلي القرض من نصیبھا عن التجاریة البنوك  لبعض ضمانات المجموعة قدمت )ب
: م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱(م ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱كما في  سعودي لایر ملیون  ٥٥٥ ضمانات لبعض الجھات االخرى بمبلغ اجمالي قدرة

 .)سعودي لایر ملیون ٦٦٫۲
  

 تسویة الخالفات مع أرامكو السعودیة ۱۷
 

أرامكو السعودیة. تحتسب التعریفة طبقاً  شركة تقوم المجموعة بإیصال وتزوید الطاقة الكھربائیة للجھات والوزارات الحكومیة بما فیھا
 رللتعریفة المعتمدة من مجلس الوزراء وھي نفس التعریفة المستخدمة مع المشتركین اآلخرین فیما عدا المؤسسة العامة لتحلیة المیاه الصاد

نما ق التعریفة التجاریة علیھا بیبشأنھا قرار حكومي، وكذلك المنشآت السكنیة ألرامكو السعودیة التي كانت ترى المجموعة وجوب تطبی
 تعترض أرامكو السعودیة على ذلك وتقوم بالدفع إلجمالي قیمة مبیعات التیار عن تلك المنشآت بناء على التعرفة الصناعیة.

 
التعریفة  ھـ بإنھاء الخالف وأن یتم محاسبة أرامكو السعودیة على أساس۱٤۳۰ربیع الثاني  ۱۰تاریخ  ۱۱٤صدر قرار مجلس الوزراء رقم 

لتابعة ا السكنیة والتجاریة بدل الصناعیة، وعلى أن تقوم ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج ("المنظم") بتحدید المنشآت السكنیة والتجاریة
ث ضوع حیألرامكو السعودیة، وبناء على ذلك فقد عقدت المجموعة مع أرامكو السعودیة والمنظم عدة اجتماعات في سبیل تسویة ھذا المو

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

ھـ القاضي بتصنیف تعریفة االستھالك الكھربائي ألرامكو  ۱٤۳۲جمادى األول  ۸بتاریخ  ٤۹/٤۳۲نفذت المجموعة قرار المنظم رقم 
ت السكنیة والتجاریة محل الخالف المشار إلیھ أعاله وتطبیق التعریفة المتفق علیھا. ، حیث تم تحدید المنشآ۲۰۱۲ینایر  ۱السعودیة ابتداء من 

حسب قرار المنظم المذكور اعاله  م۲۰۱۱دیسمبر  ۳۱كما قامت المجموعة بعملیة االحتساب للسنوات السابقة من تاریخ التأسیس وحتى 
امت المجموعة باستكمال إجراءات التسویة النھائیة مع أرامكو السعودیة ملیار لایر سعودي. ق ۱وقدمت فواتیرھا ألرامكو السعودیة بمبلغ 

ال تزال المجموعة تتابع مع أرامكو السعودیة إجراءات تحصیل .م ۲۰۱۳عام  خالل حیال ھذه اإلیرادات واثباتھا في قائمة الدخل الموحدة
 ھذا المبلغ.

تم حل الخالف بین المجموعة وأرامكو السعودیة حول رسوم مناولة الزیت الخام والتي كانت تطالب بھ أرامكو   م۲۰۱۸في بدایة عام 
 م.۲۰۱۸على القوائم المالیة لعام  ماليأي أثر ھناكولیس  .الخصوص بھذا الطرفین بین اتفاقیة  توقیع تم وقدالسعودیة لبعض المواقع. 

 

 االرتباطات الرأسمالیة ۱۸
 

مجموعة لتتمثل االرتباطات الرأسمالیة في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة في قیمة الجزء غیر المنفذ من العقود الرأسمالیة التي أبرمتھا ا
 ملیار لایر سعودي). ٥۲٫۷: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیار لایر سعودي ( ٤۱٫۸إلنشاء وتركیب محطات وأصول أخرى والتي بلغت 

 
 

 الزكاة  ۱۹
 

م ۲۰۱۷م إلى ۲۰۰۹قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة ألعوام من  كما م؛۲۰۰۸دیسمبر  ۳۱الشركة الربوط الزكویة حتى تاریخ نھت أ
، وقد تم االعتراض على ھذه المطالبة من قبل الشركة ۲۰۱٤إلى  ۲۰۰۹ملیون لایر سعودي عن السنوات من ۳۷٥تم استالم مطالبة بمبلغ  .

  ینتج عن ھذه المطالبة أي التزام مستقبلي. وال تتوقع الشركة أن
 

 وعاءالم : ال شيء) نظراً ألن ۲۰۱۷( ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱المنتھیة في  لسنةاعن الدخل  وضریبةلم تقم الشركة بتسجیل مصروف زكاة 
ة لزكاة الظاھرة ضمن قائممصروف ا إن .ولیة الموحدة المختصرةاألفي تاریخ قائمة المركز المالي  وجود خسارة ضریبیة بالسالب الزكوي

 .والشركات التابعة بالعملیات المشتركةمصروف الزكاة الخاص  فيبحصة الشركة  ولیة الموحدة المختصرة یتعلق الدخل األ
 
 
 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۳۲ 

 
 

 التشغیل یراداتإ ۲۰
 

دیسمبر ۳۱ في المنتھیة اشھر للثالثة  دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة    
 م۲۰۱۷  م۲۰۱۸  م۲۰۱۷  م۲۰۱۸ 

 ٤٥٬٤٤٦٬۱٦۳  ٥۹٬٦۲۳٬٤٥٤   ۹٬۹۹٦٬۱٥۰  ۱۱٬۸۱۹٬۸۱۷ الكھربائیة الطاقة مبیعات
 ۲٬٥۹۱٬۱٤٤  ۱٬٦۰۸٬۱۸۹   ٦۷٥٬٦۷۸  ٥۳۹٬۹۰۷ الكھربائیة الخدمة توصیل تعریفة
 ۱٬۲٤۸٬۹٦۰  ۱٬۳۰۳٬۷۳۱   ۳۱۷٬۳۰٤  ۳۲۹٬۹٥٥ یرالفوات واعداد العدادات وصیانة قراءة تعریفة

 ۱٬۰۹٦٬۰۸٤  ۱٬۰۰٥٬٦٥۱  ٤۰٤٫۹۰٤  ۲۲٦٬٦۱٥ النقل منظومة ایرادات
 ۳۰۲٫٥٥٥  ٥۲۳٫۲٤۷  ۸۲٫٤۲۸  ۱۱٥٫۳۸۸ أخرى تشغیلیة ایرادات

 ٥۰٫٦۸٤٫۹۰٦  ٦٤٫۰٦٤٫۲۷۲  ۱۱٫٤۷٦٫٤٦٤  ۱۳٫۰۳۱٫٦۸۲ إجمالي إیرادات التشغیل
 

 تكالیف االیرادات ۲۱
 

 دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة  دیسمبر ۳۱ في المنتھیة اشھر للثالثة 
 م۲۰۱۷  م۲۰۱۸  م۲۰۱۷  م۲۰۱۸ 

 ۹٬۰۲٦٬۷۹۰  ۷٬٦٦۸٬۳۰۱  ۱٬٦۹٥٬٥۳۱  ۱٬٦۲۲٬٤۹۸ وقود
 ۸٬۰۲۱٬٤٥۱  ۸٬۲٥٤٬۰٤٦  ۲٬٥۸٤٬۸۷۷  ۲٬۳٥٤٬٤۹۰ طاقة مشتراة

 ۱۱٬٦۷۲٬۱٦۸   ۱۱٬۱۰۸٬٤۲٤  ٤٬۲۳۰٬۹۰٤  ٤٬۱۹۹٬۳۳۲ تشغیل وصیانة
 -  ۱٤٬۷۰۳٬۷۸۰  -  ۲٬۹٥۰٬٥۹٦ حكومیة رسوم

 ۱٥٬۲۷٤٬۹۰۳  ۱٦٬٤۲۰٬۳٦۲  ۳٬۹۲۱٬۹۰۸  ٤٬۲۸۱٬۲٦٦ والصیانةاستھالكات التشغیل 
 ٤۳٬۹۹٥٬۳۱۲  ٥۸٬۱٥٤٬۹۱۳  ۱۲٬٤۳۳٬۲۲۰  ۱٥٬٤۰۸٬۱۸۲ إجمالي تكالیف التشغیل

  الصافيبإیرادات أخرى،  ۲۲
 ج

 دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة  دیسمبر ۳۱ في المنتھیة اشھر للثالثة 
 م۲۰۱۷  م۲۰۱۸  م۲۰۱۷  م۲۰۱۸ 

 ۱٬۰٥۸٬٦٤۰  ۱٬۲۱٥٬٥۰۷  ۱٦۸٫۳٦۳  ۳۱۳٫٦٤۹  الحكومیة المنح أستنفاذ
 ۳۹۹٫۱٦۷  ۱۳۹٫٥٤۷  ٥۲٫٤۱۸  ۲۸۱٫۸۱۹ متنوعة أخرى ومصاریف ایرادات

 )۳٤٬۱۹٥(  ٥٦٬۰٦٥  )٤٤٫٤٥۲(  ۱٤٫٥٥٦  اصول بیع خسائر/ أرباح
 ٤۱٬٤۸٥  ۲٤٬۹۱۷  ۱۰٫٤۰٥  ۸٫٦۱۳ مستلمة ارباح توزیعات
 ۱٫٤٦٥٫۰۹۷  ۱٫٤۳٦٫۰۳٦  ۱۸٦٫۷۳٤  ٦۱۸٫٦۳۷ األخرى  اإلیراداتإجمالي 

 
 إعفاء من مدیونیة رسوم البلدیات ۲۳

 

من قیمة االستھالك لصالح البلدیات، وكذلك إعفاء المجموعة من سداد  ٪۲بناء على المرسوم الملكي القاضي بإلغاء رسم الكھرباء البالغ 
ات یالمبالغ الفعلیة المستحقة لرسم الكھرباء من قیمة االستھالك لصالح البلدیات، قامت المجموعة بعكس الرصید القائم المستحق لصالح البلد

 الربع في المختصرة الموحدةاألولیة قائمة الدخل  الىات المتداولة من االلتزام م ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ سعودي كما في ملیار لایر ٦٫۱البالغ 
 م.۲۰۱۷ االول

 
 
 
 
 
 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۳۳ 

 

  بالصافي التمویل، تكالیف ۲٤

  دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة
 ۳۱ في المنتھیة اشھر للثالثة
  دیسمبر

  م۲۰۱۸  م۲۰۱۷  م۲۰۱۸  م۲۰۱۷
 مصروفات تمویلیة       

 القروض البنكیة ۱٫٥۸۱٫٥۰٤  ۱٫۲۱٥٫۸۲٥  ٤٫۱٥۸٫٦۰۲  ۳٬٥۰۸٬۱٦۰
 القروض الحكومیة ٥۲۳٫۰۷۱  ٤۸۸٫۲۷۷  ۲٬۰۹۲٬۲۸۲  ۱٬۹٥۳٬۱۱۰

 : الفائدة المرسملةیخصم )۷۲۹٫۱٥٦(  )٥۰٤٫۸۷٤(  )۲٬۲۷۸٬۳۰۹(  )۲٬۸۸۸٬۸۷٤(
 اإلجمالي  ۱٫۳۷٥٫٤۱۹  ۱٫۱۹۹٫۲۲۸  ۳٫۹۷۲٫٥۷٥  ۲٬٥۷۲٬۳۹٦

۱۸۲٬۳٦۱  ۱۷۱٫۳۰٥  ۱۸۲٫۳٦۱  ۱۷۱٫۳۰٥ 
 اللتزامات ةیالحال مةیالق في ریالتغ

 نیالموظف منافع

٥٬۸۲۳  ۸٬۸٥۳  )۲٫٦۱۳(  )٦۱( 
 تلمطلوبالفي القیمة الحالیة  التغیر

 موجودات بإزالة المتعلقة
 التمویلیة المصروفات إجمالي ۱٫٥٤٦٫٦٦۳  ۱٫۳۷۸٫۹۷٦  ٤٫۱٥۲٫۷۳۳  ۲٬۷٦۰٬٥۸۰

        
 تمویلیة إیرادات       
 الفوائد إیرادات )۱٤٫۲۰۲(  )٤٫۹۷۹(  )۱٦٬۲۷۸(  )۸٬٤۳٦(
 التمویلیة اإلیرادات إجمالي )۱٤٫۲۰۲(  )٤٫۹۷۹(  )۱٦٬۲۷۸(  )۸٬٤۳٦(

 التمویلیة التكالیف صافي ۱٫٥۳۲٫٤٦۱  ۱٫۳۷۳٫۹۹۷  ٤٫۱۳٦٫٤٥٥  ۲٬۷٥۲٬۱٤٤
        

 

 ربحیة السھم ۲٥
 

المتعلق بحاملي أسھم الشركة القابضة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة یتم احتساب الربح األساسي للسھم عن طریق قسمة الربح 
ائمة على المتوسط المرجح المعدل لعدد األسھم العادیة الق السنة الفترة / . یتم احتساب ربحیة السھم المخفضة بقسمة ربح/ السنة خالل الفترة

 لة لالنخفاض إلى أسھم عادیة.بافتراض تحویل جمیع األسھم القاب السنة الفترة / خالل

لعدم وجود أدوات مالیة  م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱و م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنةإن الربح المخفض للسھم مساو للربح األساسي للسھم 
 لسھم.ا عائدذات تأثیر مخفض ل

 دیسمبر ۳۱ في المنتھیة اشھر للثالثة  
 م۲۰۱۷  م۲۰۱۸  

 )٥٫٥۲۰٫۹۸۲(  )۳٫۷۷۲٫٥۲۷(  للفترة  الخسارة
 ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥  ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة "سھم"

 )۱٫۳۳(  )۰٫۹۱(   للسھم (لایر سعودي) ةوالمخفض ةاألساسی الخسارة
 

 دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة  
 م۲۰۱۷  م۲۰۱۸  

 ٦٫۹۰۸٫۲٤۹  ۱٫۷۸٥٫٤٥۰   للسنةالربح 
 ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥  ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة "سھم"

 ۱٫٦٦  ۰٫٤۳   الربح األساسي والمخفض للسھم (لایر سعودي)
 

 

 

 

 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۳٤ 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة ۲٦

امكو صندوق االستثمارات العامة و أرل ملكیتھا خالل منالنھائي للمجموعة في حكومة المملكة العربیة السعودیة حیث  سیطریتمثل الطرف الم
ة).فیما یالسعودیة والمؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة (حیث ان الجھات المشار الیھا تحت السیطرة النھائیة لحكومة المملكة العربیة السعود

 یلي بیان بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:

  یةائمبیعات الطاقة الكھرب )أ
 المنتھیة في للسنة  
 م۲۰۱۷دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱  

     :الكھربائیةمبیعات الطاقة 
 ۸٫۷۹٥٫۳۸٥  ۱۲٫۷٥۳٫٥٤٤  الطرف المسیطر النھائي للمجموعة

     كیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة
 ۲۷٦٫٤۷۸  ۳۳۳٫٦۸۹  أرامكو السعودیة     
 ۳۹۱٫۹۳۰  ٦٥۱٫۸۱۲  المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة        

  ۱۳٫۷۳۹٫۰٤٥  ۹٫٤٦۳٫۷۹۳ 

 والوقودمشتریات الطاقة  )ب
 المنتھیة في للسنة  

 م۲۰۱۷دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱  مشتریات الطاقة:
     كیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة

 ۱۰٫۰٥۸٫٤۳٦  ۱۰٬۷۸۱٬٤۷۸  أرامكو السعودیة        

 ٥۳۸٫٥۸٦  ٥۷۰٫٥٦٦  المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة           
     المشتركة العملیات
 ٥۸۳٫۸۱٦  ٥٦۳٬۸٤۹  للكھرباء ضرما شركة         
 ۹٥۷٫٤۳٦  ۹۰۸٫۲۹۲  للكھرباء رابغ شركة         
 ۸۰٥٫۲٤۱  ۷۱۳٬۰۱۹  الكھرباء إلنتاج ھجر شركة         
 ۱۳۲٫٥۱۲  ٤۲۲٬٤۱٥  الكھرباء إلنتاج المرجان شركة         

  ۱۳٬۹٥۹٬٦۱۹  ۱۳٫۰۷٦٫۰۲۷ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)ایضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  المنتھیتینالثالثة أشھر والسنة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

۳٥ 

 

 تتمة –المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ۲٦
 

 علیھا في القراراتتقوم المجموعة بشراء الوقود من أرامكو السعودیة والطاقة من المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة بأسعار منصوص 
 . منھا كال مع المبرمة للعقود وفقا المشتركة العملیات من الطاقة مشتریات معامالت تمت كماالحكومیة.

 الناتجة من مبیعات الطاقة الكھربائیة / مشتریات الطاقة  الفترةرصدة نھایة أ )ج
 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱  
     مستحق من أطراف ذات عالقة:

 ۱۸٫۷۸۸٫۸۰۳  ۱٦٫۳٥۰٫۳۲٤  ذمم مستھلكي الكھرباء -الطرف المسیطر النھائي للمجموعة     
     كیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة   

 ۱٫٤۹٦٫۰۳۸  ۲٫۰۲۹٫٥۱۰  ذمم مستھلكي الكھرباء -أرامكو السعودیة           
 ۹۳۰٫۳۰٤  ٥۰۹٬٤٦۱  الكھرباء مستھلكي ذمم -المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة           

 ۲۱٫۲۱٥٫۱٤٥  ۱۸٬۸۸۹٫۲۹٥  إجمالي مستحق من أطراف ذات عالقة
     مستحق إلى أطراف ذات عالقة:

     ذمم دائنة حكومیة -الطرف المسیطر النھائي للمجموعة     
 ۸۰٫٥٥۰٫٥۷۷  ۹۲٬٤۹٤٬٥۷۸  دائنة حكومیة ذمم

 ۸۰٫٥٥۰٫٥۷۷  ۹۲٬٤۹٤٬٥۷۸  إجمالي مستحق إلى أطراف ذات عالقة

     یانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعةلكالمستحق  صافي
 ۸٫۲۸۱٫٤۳٦  ۷٫۱۰٤٫۳٦٦  ذمم دائنة حكومیة -أرامكو السعودیة  

 ۱۱٫۰۸۸٫۸٤٥  ٦۰٦٫۷۷٤  دائنة حكومیةذمم  -المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة  
  ۷٬۷۱۱٫۱٤۰  ۱۹٫۳۷۰٫۲۸۱ 
 

 قروض ومنح من أطراف ذات عالقة )د

    
 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  م ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱  
     قروض ومنح من الحكومة:

     الطرف المسیطر النھائي للمجموعة   
 ٤٤٫۳٦٤٫٦۲۷  ٤٦٬٤٥٦٬۹۰۹  قروض حكومیة 

 ٤٥٫٦۰۸٫۹٦۹  ٤٤٬٥۳۹٬۳۹٥  منح حكومیة مؤجلة
 ۱٫٤۰۱٫۲۲۰  ۱٬۱۸٦٬۲۸۷   قرض صندوق االستثمارات العامة

  ۹۲٬۱۸۲٬٥۹۱  ۹۱٫۳۷٤٫۸۱٦ 

 تعویضات اإلدارة العلیا)    ھـ
وظفین المتشمل اإلدارة العلیا أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة. إن التعویضات المدفوعة أو المستحقة إلى اإلدارة العلیا عن خدمات 

 مبینة أدناه:
  المنتھیة في للسنة

  م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۷دیسمبر ۳۱
 والبدالتالرواتب  ۱۱٫۸۰٥  ۱۱٫٥۸۹
 السنویة والدوریة المكافات ۹٫٥۲۰  ۱۰٫۰٦۲

 مكافأة نھایة الخدمة  ٦٫٦۷۲  ۹٫٤۸٥
۳۱٫۱۳٦  ۲۷٫۹۹۷  

 


	Report
	DOC010517-01052017145313
	Q4 SEC Arabic FS BAC Final 1
	1 معلومات عن الشركة
	1 معلومات عن الشركة - تتمة
	3 أسس القياس
	4 ملخص لأهم السياسات المحاسبية
	31 ديسمبر 2018
	31 ديسمبر 2017
	31 ديسمبر 2018
	31 ديسمبر 2017
	31 ديسمبر 2018
	31 ديسمبر 2017
	11 رأس المال
	12 المعاملات مع الملاك التي تم الاعتراف بها في قائمة حقوق الملكية مباشرة
	13 الادوات  المالية
	13 الادوات المالية – تتمة
	الصكوك الدولية
	12
	13 الادوات المالية – تتمة
	16 الالتزامات المحتملة
	17 تسوية الخلافات مع أرامكو السعودية
	18 الارتباطات الرأسمالية
	19 الزكاة
	20 إيرادات التشغيل
	21 تكاليف الايرادات
	22 إيرادات أخرى، بالصافي
	23 إعفاء من مديونية رسوم البلديات
	24 تكاليف التمويل، بالصافي
	25 ربحية السهم
	26 المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
	26 المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة – تتمة


