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 القوائم المالیة الموحدة وتقریر مراجعي الحسابات
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 صفحة  فـــــــــــــــھرس

 - المستقل تقریر مراجع الحسابات

۲-۱ قائمة المركز المالي الموحدة   

 ۳ قائمة الدخل الموحدة 

 ٤ قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة 

 ٥ قائمة التغیر في حقوق الملكیة الموحدة

۷-٦ قائمة التدفقات النقدیة الموحدة   

٤۷-۸ إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة   
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۸ 
 

 معلومات عن الشركة  ۱
نوفمبر  ۲۹ھـ الموافق ۱٤۱۹شعبان  ۱۱المؤرخ  ۱٦۹تأسست الشركة السعودیة للكھرباء بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 

م القاضي بإعادة تنظیم قطاع الكھرباء في المملكة العربیة السعودیة، ودمج جمیع الشركات المحلیة العاملة في مجال تقدیم ۱۹۹۸
شركات مساھمة كانت تغطي معظم مناطق المملكة جغرافیاً) باإلضافة إلى مشروعات المؤسسة  ةخدمة الطاقة الكھربائیة (عدد عشر

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

 

م بناًء على ۱۹۹۹دیسمبر  ۱۳ھـ الموافق ۱٤۲۰رمضان  ٦المؤرخ  ۱٦تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم م/
 ۲۰٤۷، وقرار وزیر التجارة رقم م۱۹۹۹دیسمبر  ۱۲ھـ الموافق ۱٤۲۰رمضان  ٥ؤرخ الم ۱٥۳قرار مجلس الوزراء رقم 

م كشركة مساھمة سعودیة، بموجب السجل التجاري الصادر من الریاض ۲۰۰۰إبریل  ٥ھـ الموافق ۱٤۲۰ذو الحجة  ۳۰المؤرخ 
 .م۲۰۰۰مایو  ۳ھـ الموافق ۱٤۲۱محرم  ۲۸وتاریخ  ۱۰۱۰۱٥۸٦۸۳برقم 

 

في تولید ونقل وتوزیع الطاقة الكھربائیة، حیث تعتبر الشركة المنتج الرئیس للطاقة الكھربائیة في ة الرئیسیة تتمثل أنشطة الشرك
 جمیع أنحاء المملكة العربیة السعودیة، وتقوم بتقدیم خدماتھا لمختلف القطاعات الحكومیة والصناعیة والزراعیة والتجاریة والسكنیة.

 

ة بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بالمملكة العربیة السعودیة بناء على توصیة من ھیئة تنظیم دد تعرفة الخدمات الكھربائیتحّ 
 ۱۱وتاریخ  ۱٦۹بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  م۲۰۰۱نوفمبر  ۱۳الكھرباء واإلنتاج المزدوج "الھیئة"، التي تأسست في 

ھـ ۱٤۲۱رجب  ۱۲وتاریخ  ۱۷۰قرار مجلس الوزراء رقم  ھـ. تم إجراء تعدیل على تعرفة الطاقة الكھربائیة بموجب۱٤۱۹شعبان 
 .م۲۰۰۰أكتوبر  ۲۸ھـ الموافق ۱٤۲۱شعبان  ۱من  عتباراً إھللة للكیلو واط/ساعة وبدأ تطبیقھا  ۲٦حیث بلغت أعلى شریحة فیھا 

 

ھـ ۱٤۳۰شوال  ۱٦بتاریخ ) ۳۳۳تعرفة الطاقة الكھربائیة بموجب قرار مجلس الوزراء (رقم الكما تم إجراء تعدیل آخر على 
بأن یكون لمجلس إدارة ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج عند مراجعة تعرفة الكھرباء لفئات  م۲۰۰۹أكتوبر  ٥الموافق 

ھللة لكل  ۲٦الحق في إجراء تعدیالت على قیمھا وإقرارھا بما ال یتجاوز ) الحكومياالستھالك غیر السكني (التجاري، الصناعي، 
ھـ ۱٤۳۱رجب  ۱۹من  عتباراً إاألحمال الكھربائیة في أوقات الذروة وغیرھا وبدأ تطبیقھا  تعرفةواط/ساعة بحیث تراعي ھذه الكیلو 

 . م۲۰۱۰یولیو  ۱الموافق 
 

) بزیادة أسعار منتجات الطاقة ۹٥م صدر قرار مجلس الوزراء (رقم ۲۰۱٥دیسمبر  ۲۸ھـ الموافق ۱٤۳۷ربیع األول  ۱۷بتاریخ 
، وزیادة تعرفة استھالك الكھرباء لجمیع الفئات حیث بلغت م۲۰۱٥دیسمبر  ۲۹ھـ الموافق ۱٤۳۷ربیع األول  ۱۸من   عتباراً إ

 . م۲۰۱٦ینایر  ۱۱ھـ الموافق ۱٤۳۷ربیع الثاني  ۱ھللة لكل كیلو واط/ساعة والتي بدأ تطبیقھا اعتباراً من  ۳۲أعلى شریحة فیھا 
 

) بزیادة أسعار منتجات الطاقة ۱٦٦م صدر قرار مجلس الوزراء (رقم ۲۰۱۷دیسمبر  ۱۲فق ھـ الموا ۱٤۳۹ربیع األول  ۲٤بتاریخ 
ھللة لكل كیلو  ۳۰وتعرفة استھالك الكھرباء لبعض فئات المشتركین وتغییر بعض شرائح االستھالك حیث بلغت أعلى شریحة فیھا 

شریحة للفئات التي لم یتم  ىھللة كأعل ۳۲لتلك الفئات التي تم تغییرھا مع استمرار احتساب   م ۲۰۱۸ینایر  ۱واط/ساعة اعتبارا من 
 ستتحملفإن الشركة  م۲۰۱۷دیسمبر  ۱۱ھـ الموافق  ۱٤۳۹ربیع األول  ۲۳) وتاریخ ۱٤۰۰٦وفقاً لألمر الملكي رقم (وتغییرھا 

 عرفة الجدیدة.ما یعادل الفرق بین التعرفة السابقة والتبرسماً یستحق للدولة 
 

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

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

 

 المملكة العربیة السعودیة. –یقع المقر الرئیسي للشركة بالریاض 
 

 أسس اإلعداد  ۲
 

ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر  لمجموعةل تم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقا
 واالصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 

سیاسات المحاسبیة ھم التغیرات في ال. أل م۲۰۱۹" بدایة من عام اإلیجار عقود" ۱٦تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  تم
 ).۱-۳( ایضاح الى الرجوعالمذكورة یرجى  رایعن تطبیق المع الناتجة
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۹ 
 

 

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة و االیضاحات   ۳
 الجدیدةللتقریر المالي  المعاییرالدولیة تطبیق نتیجة المحاسبیة السیاسات في التغیرات أثر ۳-۱
 "عقود اإلیجار" -) ۱٦( رقم المالي للتقریر الدولي المعیار ۳-۱-۱

 
 "عقود اإلیجار" محل المعیار والتفسیرات التالیة: -۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 "عقود اإلیجار". -۱۷معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 كان الترتیب یتضمن عقد إیجار""تحدید ما إذا  ٤رقم  المالي للتقریر الدولیة المعاییر تفسیرات لجنة تفسیر -
 "حوافز عقود اإلیجار التشغیلیة" ۱٥رقم  المالي للتقریر الدولیة المعاییر تفسیرات لجنة تفسیر  -
 "تقییم مضمون المعامالت التي تتضمن النموذج القانوني لعقد اإلیجار". ۲۷رقم  للتقریرالمالي المعاییرالدولیة تفسیرات لجنة تفسیر -
یحدد المعیار مبادئ االعتراف بعقود اإلیجار وقیاسھا وعرضھا واإلفصاح عنھا، ویتطلب من المستأجرین إثبات عقود اإلیجار وفق  

 .إطار محاسبي موحد ضمن قائمة المركز المالي الموحدة
مع اثبات األثر المتراكم للتطبیق االولي للمعیار  معدلوذلك بأثر رجعي  ۱٦تبنت المجموعة تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

م. بموجب ھذه الطریقة، بالنسبة لعقود اإلیجار التي تم تصنیفھا سابقا على أنھا عقود إیجار تشغیلي فإنھ یتم قیاس ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
اإلیجار بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجارالمتبقیة مخصومة باستخدام معدل  الفائدة على االقتراض اإلضافي للمستأجر كما  التزام عقد

في تاریخ التطبیق األولي؛ و یتم قیاس األصل الناتج "حق إستخدام " بالقیمة الدفتریة لحق استخدام األصل والتي تمثل القیمة الدفتریة 
ً أو مستحقة إللتزام اإلیجار في  تاریخ التطبیق األولي و یتم تسویة إلتزام عقد اإلیجار معدالً بمبلغ أي دفعات إیجار مدفوعة مقدما

تتعلق بذلك اإلیجار المثبت في قائمة المركز المالي مباشرة قبل تاریخ التطبیق األولي وأى مستحقات أو حوافز إیجار تتعلق بعقد 
 م األصل في تاریخ التطبیق األولي.  إیجار تشغیلي سابق مقابل حق استخدا

، قررت المجموعة عدم تطبیق متطلبات المعیار الدولي للتقریر ۱٦كجزء من التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
االعتراف شھًرا من تاریخ التطبیق األولي. في مثل ھذه الحاالت، یتم  ۱۲على عقود اإلیجار التي تنتھي خالل  ۱٦المالي رقم 

بمدفوعات اإلیجار المرتبطة بھا كمصروفات بطریقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار.  وباإلضافة إلى ذلك، استخدمت 
المجموعة أیًضا أدوات عملیة لتطبیق معدل خصم واحد على محفظة عقود اإلیجار ذات الخصائص المماثلة واستبعدت التكالیف 

 حق استخدام األصل في تاریخ التطبیق األولي.المباشرة األولیة من قیاس 
، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد یستند إلى أو یحتوي على مفھوم عقد اإلیجار. ۱٦بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

ل محددة ویقدم الترتیب حقاً في یمثل الترتیب عقد إیجار أو یحتوي على عقد إیجار إذا كان الترتیب یستند إلى استخدام أصل أو أصو
 استخدام األصل أو األصول حتى إن لم یكن ھذا الحق مصرح بھ بوضوح في الترتیب.

كمستأجر، قامت المجموعة بتصنیف عقود اإلیجار سابقًا على أنھا عقود إیجار تشغیلیة أو تمویلیة بناًء على تقییمھا إذا كان عقد 
م، صنفت المجموعة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱یة األصل األساسي إلى المجموعة. للسنة المنتھیة في اإلیجار ینقل جمیع مخاطر ومنافع ملك

، ۱٦م ووفقا لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ۲۰۱۹ینایر  ۱جمیع عقود اإلیجار على أنھا عقود إیجار تشغیلي. بدایة من 
 مؤجرة ضمن قائمة المركز المالي الموحدة.أعترفت المجموعة بحق استخدام األصول والتزامات األصول ال

 
م كخدمة مقدمة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  سنةباالعتراف بعقود شراء الطاقة من المنتجین المستقلین لل  قامت المجموعة

ً للدراسة التفصیلیة التى تمت لطبیعة تلك العقود  وذلكللمجموعة،   غیر الحّصھ یمثل محدد أصل وجود عدم إلى إنتھت والتيوفقا
 . ۱٦معیار عقود التأجیر رقم لوبالتالي عدم اثباتھا وفقاً  إلیھا المشار الطاقة شراء عقود في للشركة المملوكة
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۱۰ 
 

 
 تتمة  –التغیرات في السیاسات المحاسبیة و اإلیضاحات  ۳
 تتمة  – الجدیدةللتقریر المالي  المعاییرالدولیة تطبیق نتیجة المحاسبیة السیاسات في التغیرات أثر ۳-۱
 تتمة  –"عقود اإلیجار"  -) ۱٦( رقم المالي للتقریر الدولي المعیار ۳-۱-۱

 

 م :۲۰۱۹ینایر  ۱كما في   ۱٦یعرض الجدول أدناه أثر التغیر وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 
   القیمة الدفتریة

م۲۰۱۹ ینایر ۱ في كما م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في   تعدیالت      
       

 موجودات استخدام حق  -  ۳٤۸٫٦۸۳  ۳٤۸٫٦۸۳
 تأجیر عقود إلتزامات  -  )۳٤۷٫٦۰۱(  )۳٤۷٫٦۰۱(

 

 
 تسویة التزام اإلیجار 

تسویة عقود اإلیجار كما ٪. یمثل الجدول التالي ٥٫٤إلى٪ ۳٫۹تتراوح بین  بنسبة خصم معدل استخدام تمفي تاریخ التطبیق المبدئي، 
  :م۲۰۱۹ینایر  ۱في 

 م۲۰۱۹ ینایر ۱
 ۳۸۳٫۱٤۳ م۲۰۱۹ ینایر ۱الحد األدنى لدفعات اإلیجار كما في 

 )۳٥٫٥٤۲( م۲۰۱۹ینایر  ۱تأثیر الخصم على سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي للمستأجر كما في 
 ۳٤۷٫٦۰۱ م۲۰۱۹ینایر  ۱إجمالي التزامات اإلیجار كما في 

 

 م)۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥(دورة  ریرالماليالتعدیالت السنویة للمعاییرالدولیة للتق ۳-۱-۲
: تجمیع األعمال۳المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   
:  الترتیبات المشتركة ۱۱المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   

: تكالیف اإلقتراض۲۳معیارالمحاسبة الدولي رقم   
 

 .الدخل ضریبة معالجات من التیقن عدم ۲۳ رقم الدولیة المالیة التقاریر تفسیرات لجنة ۳-۱-۳
 ).۲۸ رقم الدولي المحاسبي المعیار على تعدیالت( المشتركة والمشاریع الشقیقة الشركات في األجل طویلة المنافع ٤-۳-۱
 ).۱۹ رقم الدولي المحاسبي المعیار على تعدیالت( الموظفین لمنافع التسویات أو التقلیص أو الخطة تعدیالت ٥-۳-۱
 ).۹ المالي للتقریر الدولي المعیار على تعدیالت( السلبي التعویض مع المقدمة الدفعات میزات ٦-۳-۱

 

لیس لھ أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة الموحدة خالل السنة. والتفسیرات تعدیالتإن تطبیق ھذا ال  
 

 معاییر وتعدیالت جدیدة صادرة وغیر ساریة المفعول  ۳-۲
 المتوقع من لیس ولكن م۲۰۲۰ ینایر ۱ من ساریة المعاییر على التعدیالت من عدداً  فان ذلك ومع اصدارھا تم جدیدة معاییر الیوجد

 . للمجموعة الموحدة المالیة القوائم على جوھري اثر لھا یكون أن
 

 تعریف النشاط التجاري – ۳علي المعیار الدولى للتقریر المالي رقم  تعدیالت ۳-۲-۱
 بشأن تعریف الجوھري ۸) و معیار المحاسبة الدولي رقم ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (  ۳-۲-۲
) ، والمعیار الدولي  ۳۹) ، ومعیار المحاسبة الدولي رقم ( ۹تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (  ۳-۲-۳

 إصالح مؤشر سعر الفائدة -) ۷للتقریرالمالي رقم ( 

 أسس القیاس   ٤
 

 والموجودات اآلخر الشامل الدخل خالل من المالیة لموجوداتاتم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء 
 التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.  الموظفینالمالیة والمطلوبات المالیة والتزمات منافع 

 

یتعین على المجموعة االلتزام بنموذج التكلفة لكل من االستثمارات العقاریة والعقارات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة 
م وبعد ذلك یكون للمجموعة حق الخیار الستخدام نموذج التكلفة أو القیمة العادلة طبقا للمعاییر و ۲۰۲۲السنة المنتھیة في  ىحت

 .ھالضوابط المعلنة من ھیئة السوق المالیة في حین
 

الوظیفیة وعملة العرض للمجموعة. وتظھر تم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة للمجموعة باللایر السعودي والذي یمثل العملة 
  كل القیم ألقرب ألف لایر سعودي مالم یذكر خالف ذلك.
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 استخدام التقدیرات واألحكام  ٥
 

ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعایی ر إن إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة وفقا
واالصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبیین القانونیین یتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات 

 المحتملة في تاریخ التقریر. تؤثر على مبالغ اإلیرادات والتكالیف والموجودات والمطلوبات المعلن عنھا واإلفصاح عن المطلوبات
 

حكام بشكل مستمر وھي تستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلیة یتم تقییم التقدیرات واأل
 التي یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف الحالیة.

 
ات یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في السنة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات أو في فترة المراجعة والفتر

 المستقبلیة إذا كانت التقدیرات المتغیرة تؤثر على الفترات الحالیة والفترات المستقبلیة.
 
 استخدام التقدیرات والفرضیات  ۱-٥
 

تقوم المجموعة بوضع تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ونادراً ما تتساوى التقدیرات المحاسبیة الناتجة عن ذلك مع النتائج 
الصلة. وفیما یلي أدناه التقدیرات والفرضیات المعرضة لمخاطر جوھریة قد تؤدي إلى تعدیل ھام على القیم الدفتریة الفعلیة ذات 

  للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة الالحقة.
 

 اإلنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
 

صل فیما إذا كان ھناك مؤشر بأن األصل قد انخفضت قیمتھ. إذا وجد أي تقوم المجموعة بتاریخ اعداد التقاریر المالیة بتقییم األ
مؤشر على ذلك، تقوم المجموعة بتقییم المبلغ الممكن تحصیلھ لألصل. إن مبلغ األصل الممكن تحصیلھ ھو القیمة العادلة لألصل 

یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل  و قیمتھ المستخدمة أیھما أعلى. عند تقییم القیمة المستخدمة،أناقصا تكالیف البیع 
إلى قیمتھا الحالیة باستخدام سعر خصم یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة لألموال والمخاطر المحددة لألصل. عند تحدید 

 .القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع، تؤخذ معامالت السوق األخیرة في االعتبار
 

دیر القیمة الممكن تحصیلھا لألصل بأقل من قیمتھ الدفتریة، یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل إلى قیمتھ الممكن تحصیلھا. إذا تم تق
 یتم االعتراف بخسارة الھبوط في القیمة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.

 
لى القیمة المعدلة للقیمة الممكن تحصیلھا، ولكن فقط في حالة عكس خسارة ھبوط في القیمة الحقا، یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل إ

إلى الحد الذي ال تزید فیھ القیمة الدفتریة عن القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا في حالة عدم وجود خسارة ھبوط في 
 رة في قائمة الدخل الموحدة.القیمة الدفتریة لألصل في السنوات السابقة. یتم االعتراف بعكس خسارة الھبوط في القیمة مباش

 
 مخصص االنخفاض في قیمة المخزون 

 
إثبات مبلغ شطب وأي تخفیض في المخزون إلى صافي  یتمیظھر المخزون بسعر التكلفة او صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل . 

الشطب أو تكبد المصروفات. ویتم تكوین القیمة القابلة للتحقق وجمیع خسائر المخزون كمصروفات في نفس الفترة التي حدث فیھا 
 .المجموعةمخصص (عند الضرورة) بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف طبقا لسیاسة 

صافي القیمة القابلة للتحقق في كل فترة الحقة طبقاً لسیاسة المجموعة . فعندما ال تعد الظروف التي  تقدیر بإعادة المجموعة تقوم
تسببت في تخفیض قیمة المخزون ألقل من التكلفة موجودة أو عندما یوجد دلیل واضح على زیادة في صافي القیمة القابلة للتحقق 

 .فیض یُعكسبسبب الظروف االقتصادیة المتغیرة، فإن مبلغ التخ
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 تتمة -استخدام التقدیرات واألحكام   -٥

 

 تتمة   –استخدام التقدیرات والفرضیات   ۱-٥
 

 المخصصات
 ) عن أحداث سابقة وإن تسدید المطلوباتةأو ضمنی ةیتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على المجموعة مطلوبات ناشئة (قانونی

 یعتمد علیھ.محتمل ویمكن قیاس قیمتھا بشكل 
 

إن المبلغ المعترف بھ كمخصص ھو أفضل تقدیر للمقابل المطلوب لتسویة االلتزام الحالي في تاریخ التقریر مع األخذ في االعتبار 
تزام الحالي، فإن لالمخاطر والشكوك المحیطة بااللتزام. عندما یتم قیاس المخصص باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة اال

 الدفتریة ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.قیمتھ 
 

في حالة توقع استرداد بعض أو جمیع المنافع االقتصادیة المطلوبة لتسویة أحد المخصصات من طرف ثالث، یتم االعتراف بالمبلغ 
 شكل یعتمد علیھ.قیمة المبلغ المستحق یمكن قیاسھا ب إنالمستحق كأصل إذا كان من المؤكد أن یتم استرداد المبلغ و

 
 العمر اإلنتاجي للعقارات واآلالت والمعدات

تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للعقارات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستھالك. یتم ھذا التقدیر بعد األخذ في 
بمراجعة دوریة لألعمار اإلنتاجیة المقدرة بصفة سنویة على األقل االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو التقادم الفعلي. تقوم اإلدارة 

 وطریقة االستھالك للتأكد من أن طریقة وفترات االستھالك تتفق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة لألصول.
 
 

 فرضیات إلتزامات منافع الموظفین
 

المتوقعة.  في المستقبل وتتطلب استخدام فرضیات تجاه المطلوبات التي سیتم تسویتھا تمثل منافع ما بعد انتھاء الخدمة المطلوبات
من اإلدارة استخدام المزید من الفرضیات المتعلقة بمتغیرات مثل معدالت الخصم ومعدل  ۱۹یتطلب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

یة الصحیة المستقبلیة. تستخدم إدارة وتكالیف الرعا الموظفین دورانزیادات التعویضات والعائد على االصل ومعدالت الوفیات و
ً لحساب االلتزام. یمكن أن یكون للتغییرات في الفرضیات الرئیسیة تأثیر كبیر على مطلوبات  المجموعة خبیرا إكتواریاً خارجیا

 المنافع المتوقعة و / أو تكالیف منافع الموظفین الدوریة المتكبدة.
 

 الموجودات بإزالة متعلقةمطلوبات 
من العوامل  دیأن ھناك العد ثیح القائمة بإزالة الموجودات المخصص للمطلوبات تحدیدوافتراضات ھامة في  تقدیراتعمل  تمی

المبلغ النھائي المستحق. وتشمل ھذه العوامل تقدیرات لمدى وتكالیف أنشطة إعادة التأھیل والتغیرات  یالتي سوف تؤثر عل
التنظیمیة وزیادة التكالیف مقارنة بمعدالت التضخم والتغیرات في معدالت الخصم. وقد تؤدي ھذه  التكنولوجیة والتغییرات

اإلفتراضات إلى اختالف النفقات الفعلیة في المستقبل عن المبالغ المتوقعة حالیا. یمثل المخصص في تاریخ التقریر أفضل تقدیرات 
 االدارة للقیمة الحالیة للتكالیف المستقبلیة. 

 
 الزكاة وضریبة الدخل

وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربیة السعودیة ویتم إثبات  الضریبة وتخضع الشركة وشركاتھا التابعة للزكاة 
ق الضریبة ویحمل على قائمة الدخل الموحدة. ویتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعل ولزكاة ااستحقاق 

 .النھائیةبالربوط على سنوات سابقة من قبل الھیئة العامة للزكاة والدخل في السنة التي یتم فیھا إصدار الربوط 
 

ضمن  كمصروففي الشركات التابعة لضریبة دخل والتي یتم إدراجھا  األجانب والمساھمون ةیخضع بعض المساھمون في الشرك
 . الموحدة الدخلقائمة 

 
 .الموحدة الدخلمصروف الضریبة والذي یشمل مصروف الضریبة الحالیة والضریبة المؤجلة یحمل على قائمة 

تحسب الضریبة الحالیة المستحقة على أساس الربح الضریبي للسنة. یختلف الربح الضریبي عن صافي الربح المعروض في قائمة 
في سنوات الحقة وكذلك یستثني بنود غیر  لالستقطاعضریبة أو قابل الدخل الموحدة ألنھ یستثني بنود دخل أو مصروف خاضع لل

معدالت الضریبة  باستخدامالمطلوبات على المجموعة للضریبة الحالیة  احتساب. یتم لالستقطاعخاضعة للضریبة أو غیر قابلة 
 المعمول بھا أو المتوقع إلى حد كبیر العمل بھا بتاریخ التقریر.
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 تتمة -ت واألحكام استخدام التقدیرا  -٥
 تتمة   –استخدام التقدیرات والفرضیات   ۱-٥

 تتمة -الزكاة وضریبة الدخل 
یتم إثبات الضریبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بین القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات ألغراض التقریر المالي والمبالغ 
الضریبیة المستخدمة ألغراض الضرائب. یتم عادة إثبات مطلوبات الضریبة المؤجلة لجمیع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة. 

لقاء الفروقات  استخدامھالمؤجلة یتم إثباتھا بالقدر الذي یحتمل أن تتوفر فیھ أرباحاً خاضعة للضریبة یمكن موجودات الضریبة ا
إثبات ھذه الموجودات والمطلوبات في حالة كون الفروقات المؤقتة عائد إلى اإلثبات المبدئي لشھرة  یتم ال. لالستقطاعالمؤقتة القابلة 

 الشركات.  اندماجأو عائد إلى موجودات أو مطلوبات في عملیة غیر مؤثرة على الربح الضریبي أو المحاسبي ماعدا في حالة 
 باستثناءتنتج من العملیات المشتركة  والتيالمؤقتة الخاضعة للضریبة یتم إثبات مطلوبات الضریبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات 

عندما یكون لدى المجموعة القدرة على عكس ھذه الفروق المؤقتة ومن الممكن أن ھذه الفروق المؤقتة سوف لن تنعكس في المستقبل 
 المنظور.

أن یكون ھناك أرباح  یحتمل الریر ویتم تعدیلھا بالقدر الذي تتم مراجعة القیمة الدفتریة لموجودات الضریبة المؤجلة في تاریخ كل تق
 األصل أو جزء منھ. باستردادكافیة خاضعة للضریبة تسمح 

یتم فیھا تسویة المطلوبات أو یتحقق  التيالضریبة المؤجلة على أساس معدالت الضریبة المتوقع تطبیقھا في الفترة  احتسابیتم 
بھا أو المتوقع إلى حد كبیر العمل بھا في تاریخ التقریر. تُحمل الضریبة المؤجلة أو تُسترجع من  األصل بناء على القوانین المعمول

مباشرة من حقوق الملكیة وفي ھذه الحالة تعالج  استرجاعھاما عدا في حالة كونھا تعود إلى بنود ُحملت أو تم  الموحدة الدخلقائمة 
 الضریبة المؤجلة مباشرة في حقوق الملكیة.

 یرات القیمة العادلة لألدوات المالیة تقد
تستخدم المجموعة معطیات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان ویتم تصنیف القیم  االلتزامعند قیاس القیمة العادلة لألصل او 

م المبینة على النحو العادلة في مستویات مختلفة في نظام متدرج للقیمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أسالیب التقیی
 التالي: 

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

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

 ظة (مدخالت غیر قابلة للمالحظة). : مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالح۳ المستوى -
 

 المستحقة االیرادات
 ضمنمستحقة  التقریركإیرادات تاریخ في لھا فاتورة اصدار یتم لمالطاقة الكھربائیة المستحقة عن الفترة  التي  مبیعات إثبات یتم

تقدیرات وافتراضات وسیاسات داخلیة تعتمد بصورة جوھریة على خبرة إلىوالتي یتم احتسابھا استناداً  الموحدة المالي المركز قائمة
 اإلدارة.

 

 :المدینة للذمم المتوقعة القیمة إنخفاض خسائر
 المالي للتقریر الدولي المعیار في والمحددة المتوقعة االئتمان خسائر لتقییم العام واالسلوب المبسط االسلوب بتطبیق المجموع تقوم
 .۹ رقم

شبھ الحكومیة والموجودات المالیة بالتكلفة  وة یلحكوما للجھاتلتقدیر خسائر االئتمان المتوقعة   العامالنموذج  المجموعةتستخدم 
لم التي العمر  ىمد ىشھر أو خسائر االئتمان المتوقعة عل ۱۲ ىمد ىخسائر االئتمان المتوقعة عل  حیث یتم احتساب مستنفدةال

 .تنخفض قیمتھا اإلئتمانیة أو إنخفضت قیمتھا اإلئتمانیة بناًء على التغییر في مخاطر االئتمان المرتبطة باألداة المالیة
ستخدم المجموعة النموذج المبسط باستخدام مصفوفة مخصص لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة من العمالء ت

 والتي تتكون من عدد كبیر جداً من األرصدة الصغیرة. األفراد
ولقیاس خسائر االئتمان المتوقعة یتم تجمیع الذمم التجاریة المدینة على أساس خصائص مخاطر االئتمان المشتركة واألیام التي 

ً استحقت فیھا. یتم تعدیل معدالت الخسارة التاریخیة لتعكس المعلومات الحالیة والمستقبلیة  النشاط االقتصادي الكلي  لمؤشرات وفقا
أساسیة لتعدیل  كمدخالتالمحلي ومعدل التضخم  ناتجالمجموعة إجمالي ال حددتالتي تؤثر على قدرة العمالء لتسویة الذمم المدینة. 

 تغیرات المتوقعة على ھذه العوامل.للنسب الخسارة التاریخیة  وفقاً 
 خصم عقود االیجار  معدل
 .االیجار لدفعات االدني للحد الحالیة القیمة احتساب في االضافي االقتراض معدل تحدید في التقدیرات باستخدام االدارة تقوم
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 تتمة -استخدام التقدیرات واألحكام   -٥

 األحكام المحاسبیة الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة      ۲-٥

 العملیات المشتركة مع منتجي الطاقة المستقلین   ۲-۱-٥
 

 ةالترتیب المشترك ھو ترتیب یكون فیھ لطرفین أو كثر سیطرة مشتركة. تنقسم العملیات المشتركة إلى مشاریع أو عملیات مشترك
  على الحقوق واإللتزامات ذات العالقة. بناءً 
على حكم اإلدارة،  مشتركة بناءً  كعملیاتشركات العلى تقییم سیطرة المجموعة، یتم تصنیف االستثمارات المحتفظ بھا في  بناءً 

 ینص الترتیب التعاقدي على أن األطراف تشترك في جمیع الموجودات المتعلقة بالترتیب.
 

 والمصاریف المتعلقة بالعملیات المشتركة. واإلیرادات والمطلوبات الموجودات في المباشرةتھا حص بإثبات المجموعة تقوم
  
   الملكیة حقوق بطریقة المسجلة تااالستثمار ۲-۲-٥

 ۲۰تابعة) بنسبة  شركةل المجموعة في تحدید التأثیر الھام على الشركات التي تمتلكھا بشكل مباشر أو غیر مباشر (مثال من خال تقوم
المستثمر فیھا، ما لم یكن  الشركةتأثیر مھم على  للمجموعةالمستثمر فیھا، فیُفترض عندئذ أن  للشركة٪ أو أكثر من القوة التصویتیة 

بشكل مباشر أو غیر مباشر (مثال من  المجموعةل بشكل واضح على عدم صحة ذلك. وفي المقابل، إذا احتفظت من الممكن التدلی
لیس لھا تأثیر مھم على  المجموعةالمستثمر فیھا، فیُفترض عندئذ أن  للشركة٪ من القوة التصویتیة  ۲۰تابعة) بأقل من  شركاتل خال

مستثمرة أخرى لھا ملكیة  شركةالتدلیل بشكل واضح على وجود مثل ھذا التأثیر. ووجود  المستثمر فیھا، ما لم یكن من الممكن الشركة
 من أن یكون لھا تأثیر مھم. المجموعةكبیرة أو تمتلك األغلبیة ال یمنع بالضرورة 
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 ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة        ٦
 توحید القوائم المالیة  أسس         ۱-٦

 

 الشركات التابعة   ۱-۱-٦
 

 من العائدات في حقوق للمجموعة یكون عندما السیطرة تتحقق. المجموعة ھایالشرکات التابعة ھي جمیع المنشآت التي تسیطرعل
 المستثمر الشركة على سیطرتھا خالل من العائدات تلك على التأثیر على القدرة لدیھا ویكون فیھا المستثمر الشركة في مشاركتھا

 :یليجمیع ما  المجموعة لدى كان إذا فقط فیھا المستثمر الشركة على المجموعة تسیطر التحدید، وجھ وعلى. فیھا
 

 السلطة على الشركة المستثمر فیھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة على توجیھ أنشطة الشركة المستثمر فیھا)؛ -
 مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا؛ و التعرض أو یكون لدیھا الحقوق في العوائد المتغیرة من -
 القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا. -

 

بشكل عام، ھناك افتراض بأن أحقیة أغلبیة التصویت تؤدي إلى السیطرة. لدعم ھذا اإلفتراض وعندما یكون لدى المجموعة أقل من 
الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا أغلبیة حقوق التصویت في 

 كان لھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، بما في ذلك:
 
 .ھایالترتیبات التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت اآلخرین في الشرکة المستثمر ف -
 الترتیبات التعاقدیة األخرى. والحقوق الناشئة عن  -
 حقوق تصویت المجموعة وحقوق التصویت المحتملة. -

 .غیر المسیطرة بحصتھا النسبیة من صافي الموجودات المحددة للشركة المقتناة في تاریخ االستحواذ الحصصیتم قیاس 
ئق والظروف تشیر إلى وجود تغیرات على تقوم المجموعة بإعادة تقییم السیطرة على الشركة المستثمر فیھا في حال كانت الحقا

واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة 
السیطرة إلى  وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. یتم توحید الشركات التابعة بالكامل من تاریخ انتقال

 المجموعة ویتم إلغاء توحیدھا من تاریخ توقف تلك السیطرة.
حال وجودھا بشكل منفصل في قائمة  فيیتم عرض حصة األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات التي ال تسیطر علیھا المجموعة 
المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة الدخل الموحدة وضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي الموحدة. في حال احتفاظ 

 السابقة یتم قیاس تلك الحصة بالقیمة العادلة في تاریخ فقدان السیطرة.
 

غیر المحققة من المعامالت بین شركات المجموعة. یتم تغییر السیاسات  والخسائرأیتم استبعاد المعامالت واألرصدة واألرباح 
 الضرورة لضمان توافقھا مع السیاسات المتبعة من قبل المجموعة.المحاسبیة للشركات التابعة عند 

 

 :التالیةتم اعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة للشركة السعودیة للكھرباء وشركاتھا التابعة 
 

  نسبة ملكیـة الشركة في األسھم العادیة ٪  

 بلد التسجیل ومكان النشاط اسم الشركة
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
النشاط 
 الرئیسي

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

 اتصاالت ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة تصاالت شركة ضوئیات لإل
 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة شركة الكھرباء للصكوك

السعودیة لتطویر شركة كھرباء 
 إدارة مشاریع ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة المشاریع  (لم تبدأ النشاط)

 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ جزر الكایمن شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ جزر الكایمن ۲ –شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ الكایمنجزر  ۳ –شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ جزر الكایمن  ٤ –شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 

الشركة السعودیة لشراء الطاقة  (لم 
 ۱۰۰   ۱۰۰  المملكة العربیة السعودیة تبدأ النشاط)

المشتري 
 الرئیسي

تصاالت ضوئیات المتكاملة لإل شركة
    اتصاالت ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة وتقنیة المعلومات 
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 تتمة -ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة   ٦
 تتمة -توحید القوائم المالیة  أسس         ۱-٦

 

   تتمة -الشركات التابعة   ۱-۱-٦
والمشار إلیھا في الجدول  للشركةتشتمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة  -

الموضح أعاله. وال تختلف نسبة حقوق التصویت المملوكة للشركة في الشركات التابعة عن نسبة األسھم العادیة المملوكة. تبدأ 
 للشركات تفصیل یلي فیمابعة من بدایة شھر ینایر وتنتھي بنھایة شھر دیسمبر من كل سنة میالدیة. السنة المالیة للشركات التا

 : للكھرباء السعودیة للشركة التابعة
الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة، تأسست في الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل  .۱

) ومملوكة بالكامل للشركة السعودیة ۲۰۱۱أبریل  ۳ھـ (الموافق ۱٤۳۲ربیع الثاني  ۲۹بتاریخ  ۱۰۱۰۳۰٦۱۲۳التجاري رقم 
في نقل الكھرباء وتشغیل منظومة نقل الكھرباء والتحكم فیھا وصیانتھا وتأجیر سعة للكھرباء. تتمثل أنشطة الشركة الرئیسیة 

 الشركة السعودیة للكھرباء. وھوخطوط شبكة النقل. تقدم الشركة خدماتھا لعمیل واحد 
راري على ق بناءتم تأسیس الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء ضمن خطة الشركة لفصل أنشطتھا الرئیسیة إلى شركات مستقلة 

 ۷بتاریخ  ۱/۸٦/۲۰۰۹ورقم  ۲۰۰۸دیسمبر  ۲۳ھـ الموافق ۱٤۲۹ذي الحجة  ۲٥بتاریخ  ۱/۸۱/۲۰۰۸مجلس اإلدارة رقم 
ـ الموافق ۱٤۳۰جمادى األول  على نقل جمیع موجودات  ۲۰۱۲ینایر  ۱. وعلیھ، وافق مجلس إدارة الشركة في ۲۰۰۹مایو  ۳ھ

 ۱باء إلى الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء بقیمتھا الدفتریة الصافیة كما في ومطلوبات نشاط النقل في الشركة السعودیة للكھر
 . ۲۰۱۲ینایر 

شركة ضوئیات لالتصاالت ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل  .۲
وبموجب عقد تأسیس الشركة  ۲۰۰۹دیسمبر  ۱۲ھـ الموافق  ۱٤۳۰ذي الحجة  ۲٥وتاریخ  ۱۰۱۰۲۷۷٦۷۲التجاري رقم 

 والمملوكة بالكامل من الشركة السعودیة للكھرباء. ۲۰۰۹یونیو  ۱٦ھـ الموافق  ۱٤۳۰جمادى الثاني  ۲۳بتاریخ 
م حصلت شركة ضوئیات لالتصاالت على ترخیص تقدیم الخدمات ۲۰۱٦مایو  ۲ھـ الموافق ۱٤۳۷رجب  ۲٥في تاریخ 

ومدة  CSPخدمة تأجیر مرافق االتصاالت  ۳۷-۲۰-۰۰۱یئة االتصاالت وتقنیة المعلومات رقم الفئویة من النوع (ب) من ھ
 ھـ.۲٤/۷/۱٤٤۷الترخیص عشر سنوات تنتھي في 

یتمثل نشاط شركة ضوئیات لالتصاالت الرئیسي في انشاء واستئجار وإدارة وتشغیل شبكات األلیاف البصریة والكھربائیة 
 لتقدیم خدمات االتصاالت.

ضوئیات لالتصاالت من ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات على الترخیص لتقدیم خدمات تأجیر مرافق  شركة حصلت
 االتصاالت. 

شركة الكھرباء للصكوك، شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري  .۳
م والمملوكة بالكامل من الشركة السعودیة ۲۰۰۷یونیو  ۲ھـ الموافق ۱٤۲۸جمادى األولى  ۱٦وتاریخ  ۱۰۱۰۲۳۳۷۷٥رقم 

 للكھرباء.
یتمثل نشاط شركة الكھرباء للصكوك الرئیسي في تقدیم الخدمات المساندة المطلوبة فیما یتعلق بالسندات والصكوك التي 

 ات المختصة على ذلك. تصدرھا الشركة والشركات التي تملكھا او تشارك فیھا بعد الحصول على موافقة الجھ
تم تأسیس شركة الكھرباء للصكوك لتقوم بدور أمین موجودات معینة (موجودات الصكوك) وفقاً التفاقیات تحویل موجودات 

 الصكوك بین كل من الشركة (كمراقب أو أمین) والشركة (كمصدر) وشركة ساب لألوراق المالیة (كوكیل حملة الصكوك).

عودیة لتطویر المشاریع كشركة ذات مسئولیة محدودة في المملكة العربیة السعودیة. ویتمثل نشاط تم تأسیس شركة كھرباء الس .٤
 الشركة في إدارة المشاریع االنشائیة، ووضع التصامیم التفصیلیة وشراء المواد، وتنفیذ المشاریع في قطاع الطاقة.

مسئولیة محدودة. وتم تأسیس الشركة لتقدیم الخدمات  تم تأسیس شركة الكھرباء للصكوك الدولیة في جزر الكایمن كشركة ذات .٥
 والدعم الالزمین فیما یتعلق بإصدار السندات والصكوك الدولیة.
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 تتمة -ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة   ٦
 تتمة -توحید القوائم المالیة  أسس        ۱-٦
 تتمة -الشركات التابعة    ۱-۱-٦
في جزر الكایمن كشركة ذات مسئولیة محدودة. وتم تأسیس الشركة لتقدیم  ۲-للصكوك الدولیة تم تأسیس شركة الكھرباء  .٦

 الخدمات والدعم الالزمین فیما یتعلق بإصدار السندات والصكوك الدولیة.
في جزر الكایمن كشركة ذات مسئولیة محدودة. وتم تأسیس الشركة لتقدیم  ۳-تم تأسیس شركة الكھرباء للصكوك الدولیة  .۷

 الخدمات والدعم الالزمین فیما یتعلق بإصدار السندات والصكوك الدولیة.
في جزر الكایمن كشركة ذات مسئولیة محدودة. وتم تأسیس الشركة لتقدیم  ٤-تم تأسیس شركة الكھرباء للصكوك الدولیة  .۸

 الخدمات والدعم الالزمین فیما یتعلق بإصدار السندات والصكوك الدولیة.
 

 السعودیة للشركة بالكامل المملوكةھي شركة ذات مسؤولیة محدودة و" الطاقة لشراء السعودیة الشركة" بتأسیس الشركة قامت .۹
 القیام المذكورة للشركة الرئیسي النشاط ویتمثل ۲۰۱۷ مایو ۳۱ بتاریخ ۱۰۱۰٦۰۸۹٤۷  رقم تجارى سجل بموجب للكھرباء

ً  الرئیسي المشتري بنشاط  مشاریع طرح ذلك ویشمل. المزدوج واإلنتاج الكھرباء تنظیم ھیئة من صادرةال الرخصة ألحكام وفقا
 .الالزمة االتفاقیات إبرامو وبیعھا الكھرباء وشراء الكھرباء تولید

 
 :  التالیة الشركات مع متجددة طاقة شراء اتفاقیاتبالكامل)  مملوكة شركة( الطاقة لشراء السعودیة الشركة وقعت

 .م۲۰۲۲ ینایر في والمتوقع التجاري، التشغیل بدء تاریخ من سنة ۲۰ لمدة كھرباء إلنتاج للطاقة الجندل دومة ریاح شركة  -
 .م۲۰۲۰ یونیو في المتوقع و التجاري، التشغیل بدء تاریخ من سنة ۲٥ لمدة كھرباء إلنتاجللطاقة الشمسیة  سكاكا شركة  -
 إلیھا المشار الشركات قبل من  المتاحة الكھربائیة الطاقة بشراء الطاقة لشراء السعودیة الشركة تلتزم اإلتفاقیات تلك بموجب و

 .اإلتفاقیات تلك بموجب مسبقا علیھ متفق لتعرفة  وفقا
 دیسمبر ۳۱في كما جوھري بشكل التزاماتھ من أي العقد طرفي من أي ینفذ ولم التنفیذ قید عقود أعاله المذكورة العقود تعتبر

 م.۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة المالیة القوائم على المذكورة للعقود جوھري اثر اي الیوجد وبالتاليم ۲۰۱۹

تصاالت وتقنیة المعلومات ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في الریاض بالمملكة العربیة شركة ضوئیات المتكاملة لال .۱۰
م  والمملوكة بالكامل من ۲۰۱۸ ینایر ٤ھـ الموافق   ۱٤۳۹الثاني  ربیع ۲۱السعودیة وبموجب عقد تأسیس الشركة بتاریخ 

 الشركة السعودیة للكھرباء.
رخصة تقدیم خدمات  علىمن ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات  المعلومات تقنیةو لالتصاالت المتكاملة ضوئیاتحصلت شركة 

 البیع بالجملة للبنیة التحتیة.
 
سم (الشركة السعودیة النتاج اب الكھربائیة الطاقة لتولید شركة تأسیس علىالجمعیة العامة  وافقت م۲۰۱۸دیسمبر  ۱۸بتاریخ  -

 االجراءات القانونیة لتأسیس الشركة .الطاقة) وجاري االنتھاء من 
  

 العملیات المشتركة  ۱-۲-٦
 

من أجل تطویر وبناء وتملك وتشغیل وصیانة محطات  وذلكطاقة ال إنتاجفي مشروعات  تتمثلالمجموعة عقود ترتیبات  لدى
تولید الكھرباء في جمیع أنحاء المملكة. ویتمثل أحد المدخالت الرئیسیة لمحطات تولید الطاقة في الوقود المستخدم في التوربینات 

شركة أرامكو السعودیة علیھ بین المجموعة وبسعر متفق إلنتاج الكھرباء، ویتم تقدیم ذلك إلى الشركة السعودیة للكھرباء 
للمشروعات المشار إلیھا  المملوكة(المورد الوحید للوقود في المملكة العربیة السعودیة) ویتم توریده إلى محطة تولید الكھرباء 

 المجموعة في مشروعات إنتاج الطاقة المستقلین. شركاءتفاقیات مع امجانا بموجب 
المستقلة. وبموجب بنود ھذه الترتیبات، یقوم منتجو الطاقة المستقلون ببناء  ات موحدة لتنظیم مشروعات الطاقةیوتوجد اتفاق

 .اتء جمیع الطاقة المولدة للمحطشرالتولید الكھرباء باستخدام الوقود الذي توفره المجموعة. تقوم المجموعة ب اتوتشغیل محط
 
 

م العملیات المشتركة إلى مشاریع أو عملیات لطرفین أو أكثر سیطرة مشتركة. تنقس فیھ الترتیب المشترك ھو ترتیب یكون
 ترتیب على للسیطرة تعاقدیا علیھا المتفق المشاركة ھي المشتركة السیطرةذات العالقة.  واإللتزاماتمشتركھ بناء على الحقوق 

 .السیطرة تتقاسم التي األطراف من باإلجماع موافقة العالقة ذات المتعلقة القرارات تتطلب عندما فقط ویتواجد ما،
 

بناء على تقییم سیطرة المجموعة، یتم تصنیف االستثمارات المحتفظ بھا في أربع شركات انتاج طاقة مختلفة كعملیات مشتركة. 
 یلي فیمابناء على حكم اإلدارة، ینص الترتیب التعاقدي على أن األطراف تشترك في جمیع الموجودات المتعلقة بالترتیب. 

 :للكھرباء السعودیة للشركة لمشتركةا للعملیات تفصیل



 للكھرباء السعودیة الشركة
  )سعودیة مساھمة(شركة 

 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

۱۸ 
 

 

 تتمة –ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة          ٦
 تتمة -توحید القوائم المالیة  أسس        ۱-٦
 تتمة  –العملیات المشتركة   ۱-۲-٦

 نسبة ملكیـة الشركة في األسھم العادیة ٪  العملیات المشتركة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ التسجیل ومكان النشاطبلد  منتجو الطاقة المستقلون

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

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

 

ـ الموافق ۱٤۳۱رمضان  ۱۲وتاریخ  ٤/۹٥/۲۰۱۰قامت المجموعة بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم  .۱  ۲۰۱۰أغسطس ۲۲ھ
، تم ادخال ۲۰۱۱ملیون لایر سعودي. وخالل سنة  ۲بإنشاء شركة ھجر إلنتاج الكھرباء (شركة مساھمة مقفلة) برأس مال 

ملیون لایر سعودي مسددة بالكامل  ۱۰ملیون لایر سعودي لیصبح رأس مال الشركة  ۸المال بمبلغ شریك جدید وزیادة رأس 
في زیادة رأس مال شركة ھجر  ۲۰۱٥٪ من أسھم الشركاء. ساھمت المجموعة خالل سنة ٥۰وأصبحت حصة المجموعة 

حویلھا من القرض الممنوح سابقاً، لتصبح ملیون لایر سعودي تم ت ۱٫۲٤۸إلنتاج الكھرباء وفقاً لنسبة حقوق الملكیة بمبلغ 
 ملیون لایر سعودي. ۱٫۲٥۳حصة المجموعة في رأس مال شركة ھجر إلنتاج الكھرباء 

یونیو  ۳ھـ الموافق ۱٤۲۹جمادى األولى  ۲٦وتاریخ  ۰٦/۷٦/۲۰۰۸قامت المجموعة بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم  .۲
م، تم زیادة ۲۰۰۹ملیون لایر سعودي. خالل سنة  ۲برأس مال ة مقفلة) (شركة مساھمم بإنشاء شركة رابغ للكھرباء ۲۰۰۸

ملیون لایر سعودي وإدخال شركاء جدد وأصبحت حصة  ۱۰ملیون لایر سعودي إلى  ۲رأس مال شركة رابغ للكھرباء من 
 ٪ من أسھم الشركاء. ۲۰المجموعة 

وفقاً التفاقیة تم توقیعھا بین الشركاء بمبلغ -رباء ، في زیادة رأس مال شركة رابغ للكھ۲۰۱۳ساھمت المجموعة خالل سنة 
ملیون لایر سعودي تم تحویلھا من القرض الممنوح سابقاً، لتصبح حصة المجموعة في رأس مال شركة رابغ للكھرباء  ۱۸۳
 ملیون لایر سعودي. ۱۸٥

م ۲۰۰۹سبتمبر  ۸ـ الموافق ھ ۱٤۳۰رمضان  ۱۸بتاریخ  ٤/۸۸/۲۰۰۹قامت المجموعة بناًء على قرار مجلس االدارة رقم  .۳
تم ادخال  م،۲۰۱۱ملیون لایر سعودي. وخالل سنة  ۲بتأسیس شركة ضرما للكھرباء (شركة مساھمة مقفلة) برأس مال 

ملیون لایر سعودي وأصبحت حصة المجموعة  ٤شریك جدید وزیادة رأس المال بنفس المبلغ لیصبح رأس مال الشركة 
 ٪ من أسھم المساھمین.٥۰

فبرایر  ۱۹ھـ الموافق  ۱٤۳۳ربیع األول  ۲۷بتاریخ  ٤/۱۰۷/۲۰۱۲جموعة بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم قامت الم .٤
ملیون لایر سعودي، وخالل سنة  ۲مرجان إلنتاج الكھرباء (شركة مساھمة مقفلة) برأس مال البتأسیس شركة  ۲۰۱۲
٪ ٥۰ن لایر سعودي وأصبحت حصة المجموعة ملیو ۱۰م، تم ادخال شریك جدید وزیادة رأس مال الشركة لیصبح ۲۰۱۳

 من أسھم الشركة.
 االستثمارات في الشركات المسجلة بطریقة حقوق الملكیة   ۱-۳-٦

مشروع الیتم تسجیل الشركات التي تتمتع الشركة فیھا بالقدرة على ممارسة تأثیر جوھري على السیاسات المالیة والتشغیلیة وكذلك 
مشترك في القوائم المالیة الموحدة باستخدام طریقة حقوق الملكیة. یتم اثبات الحصص في المنشآت الزمیلة والمشروعات المشتركة ال

الملكیة، ویتم إثباتھا بشكل أولي بالتكلفة، التي تتضمن تكالیف المعاملة. بعد اإلثبات األولي تشتمل القوائم  باستخدام طریقة حقوق
المالیة الموحدة على حصة المجموعة من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة 

 رة المشتركة.حتى تاریخ توقف التأثیر الھام أو السیط
التأثیر الجوھري ھو صالحیة المشاركة في اتخاذ قرارات المستثَمر فیھ فیما یتعلق بالسیاسات المالیة والتشغیلیة، ولكن لیس على 

 سبیل السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاسات.
 نسبة ملكیـة الشركة في األسھم العادیة ٪  

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ بلد التسجیل ومكان النشاط لكیةاستثمارات مسجلة بطریقة حقوق الم
ھیئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون لدول 

 ۳۱٫٦ ۳۱٫٦ المملكة العربیة السعودیة الخلیج العربیة
 شركة المختبر الخلیجي لفحص المعدات

 ۲٥ ۲٥ المملكة العربیة السعودیة  الكھربائیة
 ۳۰ ۳۰ المملكة العربیة السعودیة لإلنتاج المزدوجشركة الفاضلي 

 ٥۱ ٥۱ المملكة العربیة السعودیة الكربون لخدمات الخضراء السعودیة الشركة



 للكھرباء السعودیة الشركة
  )سعودیة مساھمة(شركة 

 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

۱۹ 
 

 تتمة -ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة          ٦
 تتمة -توحید القوائم المالیة  أسس        ۱-٦
 تتمة -االستثمارات في الشركات المسجلة بطریقة حقوق الملكیة    ۱-۳-٦

 نسبة ملكیـة الشركة في األسھم العادیة ٪  
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ بلد التسجیل ومكان النشاط مشترك مشروع

٥۰  المملكة العربیة السعودیة العالمي البیانات مركز شركة  ٥۰ 
 

المجموعة في الخسائر في االستثمارات وفقاً لحقوق الملكیة عن صافي حقوق الملكیة للشركات المستثمر بھا في حالة زیادة حصة 
تعاقدیة  فان المجموعة تخفض قیمة االستثمار إلى الصفر ومع االستمرار في تسجیل خسائر إضافیة في حال وجود أي مطلوبات

 تثمر بھا.قانونیة أو تعاقدیة أو دفعات نیابة عن الشركات المس
 

 العمالت األجنبیة  ۲-٦
 

 العملة الوظیفیة وعمالت العرض  )أ
یتم إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة باللایر السعودي الذي یمثل عملة العرض والعملة الوظیفیة لدى الشركات. ویتم تحدید 

 االقتصادیة األساسیة المسجل فیھا الكیان والتي یعمل فیھا.العملة الوظیفیة لكل كیان داخل المجموعة بناًء على البیئة 
 

 معامالت العمالت األجنبیة  )ب
یتم تسجیل العمالت األجنبیة عند اإلثبات األولي بالعملة الوظیفیة من خالل تطبیق سعر الصرف الحالي بین العملة الوظیفیة والعملة 

بیة. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بسعر األجنبیة في تاریخ المعاملة على مبلغ العملة األجن
 بین العملة الوظیفیة والعملة األجنبیة بتاریخ التقریر. السائدالصرف 

 یتم إثبات فروق سعر الصرف الناتجة عن الموجودات النقدیة في قائمة الدخل الموحدة.
النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف في تواریخ المعامالت یتم تحویل الموجودات غیر 

 المبدئیة.
ھذا ویتم إثبات فروقات العمالت األجنبیة الناتجة من ترجمة تحوطات التدفقات النقدیة المؤجلة وذلك بالقدر الذي یكون فیھ التحوط 

 آلخر.فعال في قائمة الدخل الشامل ا
 

 وما في حكمھ  النقد      ۳-٦
 

 األجل قصیرة األخرى واالستثمارات البنوك لدى الجاریة الحسابات في والنقد الصندوق في النقد من حكمھ في وما النقد یتكون
 .قیود أي دون للمجموعة والمتاحة) وجدت إن( أقل أو أشھر ثالثة خالل األصلي االستحقاق ذات السیولة عالیة

 
 العقارات واآلالت والمعدات      ٤-٦

 

تحت التنفیذ) بالتكلفة مطروحاً منھا أي استھالك متراكم وأي  المشروعاتتسجل العقارات واآلالت والمعدات (ما عدا األراضي و
خسائر  األراضي ومشاریع تحت التنفیذ بالتكلفة مطروحاً منھا أي وتسجلخسائر ناتجة عن اإلنخفاض المتراكم في القیمة ان وجدت. 

ن وجدت. تتضمن التكلفة جمیع المبالغ الالزمة إلحضار األصل إلى الحالة والموقع الحالي إناتجة عن اإلنخفاض المتراكم في القیمة 
دارة. وتتضمن ھذه التكالیف تكلفة استبدال جزء من العقارات واآلالت والمعدات لیكون جاھزا لالستخدام المقصود من قبل اإل

االقتراض لمشاریع البناء طویلة األجل (الموجودات المؤھلة لتحمل تكلفة اإلقتراض)، في حال استیفاء معاییر االعتراف وتكالیف 
 وكذلك التكالیف المتكبدة خالل فترة ما قبل التشغیل، بعد خصم عائدات بیع اإلنتاج التجریبي.

   

ھریة في التكلفة بالمقارنة مع التكلفة اإلجمالیة لألصل، وعندما عندما تكون أجزاء من العقارات واآلالت والمعدات ذات قیمة جو
یكون لھذه األجزاء / المكونات عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ویتطلب استبدالھا على فترات زمنیة مختلفة، فیجب على 

ستھالكھا وفقاً لذلك. وبالمثل، عندما المجموعة االعتراف بھا على أساس أنھا موجودات مستقلة ذات أعمار إنتاجیة محددة ویجب ا
مباشرة في القیمة الدفتریة للعقارات  بذلك متعلقةیتم إجراء عملیة إصالح كبیرة (مخطط أو غیر مخطط لھا)، یتم إدراج التكلفة ال

حتى عملیة  واآلالت والمعدات في حالة استیفاء معاییر االعتراف. یتم تسجیل ذلك كجزء منفصل مع عمر إنتاجي یساوي الفترة
االصالح المقررة التالیة. ویتم شطب القیمة الدفتریة للجزء المستبدل. في حالة حدوث اإلصالح التالي قبل التاریخ المخطط لھ، یتم 
تسجیل أي قیمة دفتریة قائمة لعملیة اإلصالح السابقة كمصروف. تكالیف اإلصالح والصیانة األخرى یتم االعتراف بھا في قائمة 

 وحدة عند تكبدھا.الدخل الم
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 تتمة -ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة       ٦
 تتمة  –العقارات واآلالت والمعدات     ٤-٦

 

متاحة لالستخدام المرجو منھا، واما فیما یتعلق ال والمعدات واآلالت عقاراتیتم احتساب االستھالك من التاریخ الذي تكون فیھ ال
. منھا المرجووجعلھا جاھزة لالستخدام  والمعدات واآلالت عقاراتذاتیا فتكون من تاریخ اكتمال ھذه البالموجودات التي تم انشائھا 

 على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة كما یلي: والمعدات واآلالت عقاراتیتم احتساب استھالك ال
 سنوات ٤۰- ۱۰ المباني

 سنوات ۳۰- ٥ اآلالت والمعدات
 سنوات ٤۰- ٥ شبكات النقل والتوزیع

 سنوات ۲٥- ۱۰ قطع غیار رأسمالیة
 سنوات ۱٥- ٥ سیارات وآلیات

 سنوات ۲٥- ٥ أخرى
 

 عقاراتتتم مراجعة القیمة المتبقیة واألعمار التشغیلیة وطرق االستھالك الخاصة بال .التنفیذ تحت والمشاریعاألراضي  استھالكال یتم 
 ، وتعدیلھا عند الحاجة في نھایة كل عام. والمعدات واآلالت

 
یتم استبعاد أي بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات عند التخلص منھ أو عندما یكون من غیر المرجح أن ینشأ عن االستخدام 

لناتجة عن استبعاد العقارات واآلالت یتم تحدید األرباح والخسائر ا أي منافع اقتصادیة مستقبلیة. والمعدات واآلالت عقاراتللالمستمر 
والمعدات المتقاعدة أو المباعة أو غیر المعترف بھا عن طریق مقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة لألصل ویتم االعتراف بھا 

 صافي" في قائمة الدخل الموحدة.بال – إیرادات أخرى ضمن "
 

لالسترداد إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل أكبر من قیمتھ القابلة لالسترداد  یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل إلى قیمتھ القابلة
  المقدرة.

 
 االیجار عقود      ٥-٦

 كمستأجر
عند بدء العقد، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد یمثل أو یحتوي على عقد إیجار. یمثل العقد أو یحتوي على عقد إیجار إذا كان 

الس���یطرة على إس���تخدام أص���ل محدد لفترة من الزمان  نظیر مقابل مالي. و لتقییم نقل حق الس���یطرة تقوم المجموعة العقد ینقل حق 
 بتقییم ما إذا كان العمیل یتمتع طوال فترة االستخدام بكل مما یلي:

حق الحصول على ما یقارب كافة المنافع االقتصادیة من استخدام األصل المحدد بدرجة كبیرة -ا  
 ق توجیھ السیطرة على استخدام األصل المحددح -ب

تعترف المجموعة بحق استخدام األصل في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر األصل األساسي لالستخدام) وكذلك التزام 
تراكم وخسائر انخفاض اإلیجار في تاریخ بدء عقد اإلیجار. یتم قیاس حق استخدام األصل مبدئیًا بالتكلفة، مطروًحا منھ االستھالك الم

القیمة ویتم تسویتھ ألي عملیة إعادة قیاس اللتزامات اإلیجار. تشتمل تكلفة حق استخدام األصول على المبلغ األولي اللتزامات اإلیجار 
سیتم تكبدھا  المعدلة ألي مدفوعات إیجار تم إجراؤھا في أو قبل تاریخ البدء، وأي تكالیف مباشرة أولیة متكبدة وتقدیر التكالیف التي

ً الحالة المطلوبة وفق ىفي تفكیك وإزالة األصل محل العقد وإعادة الموقع أو األصل ال ألحكام وشروط عقد اإلیجار، ناقًصا أي حوافز  ا
 إیجار مستلمة. یتم تحدید العمر األنتاجي المقدر لحق استخدام األصول استناداً إلى مدة العقد.

تقوم  .في تاریخ بدایة عقد اإلیجار بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار غیر المدفوعة في ذلك التاریخ یتم قیاس التزام اإلیجار مبدئیًا
المجموعة بخصم دفعات اإلیجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار إذا كان یمكن تحدید ذلك المعدل بسھولة. وإذا لم 

 المجموعة استخدام معدل االقتراض اإلضافي.  ىلیكن في اإلمكان تحدید ذلك المعدل بسھولة فیجب ع
 :بعد تاریخ بدایة عقد اإلیجار یجب على المستأجر قیاس التزام عقد اإلیجار بما یلي

 أ) زیادة المبلغ الدفتري لیعكس معدل الفائدة على التزام عقد اإلیجار؛(
 ب) تخفیض المبلغ الدفتري لیعكس دفعات اإلیجار؛(
ثابتة في جوھرھا أو ( لدفتري لیعكس أي إعادة تقییم أو تعدیالت لعقد اإلیجار أو لیعكس دفعات اإلیجار ال ج) إعادة قیاس المبلغ ا

المعدلة والتي یتم إعادة قیاس�ھا عندما یكون ھناك تغییر في مدفوعات اإلیجار المس�تقبلیة الناش�ئة عن تغییر في المؤش�ر أو المعدل أو 
إذا  فیماییر في تقدیر المجموعة للمبلغ المتوقع دفعھ بموجب ض������مان القیمة المتبقیة أو إذا غیرت المجموعة تقییمھا إذا كان ھناك تغ

 كانت ستختار الشراء أو التمدید أو اإلنھاء.
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 تتمة -ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة          ٦
 تتمة - االیجار عقود      ٥-٦
یتم تسویة أي عملیة إعادة قیاس في التزام اإلیجار مقابل القیمة الدفتریة لحق استخدام األصل أو تحمیلھ على قائمة الدخل الموحدة  

 إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل ذي العالقة صفراً.

 عقود إیجار قصیرة األجل 
شھًرا أو  ۱۲جار لعقود اإلیجار قصیرة األجل التي تبلغ مدتھا اختارت المجموعة عدم االعتراف بحق استخدام أصول والتزامات اإلی

 أقل.  تعترف المجموعة بمدفوعات اإلیجار المرتبطة بھذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.
 خیارات التمدید

إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خیارات التمدید في حالة عقود اإلیجار التي توفر خیاراً للتمدید، تقوم المجموعة بتقییم ما 
عند بدء عقد اإلیجار.  تعید المجموعة تقییم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة الخیارات إذا كان ھناك حدث جوھري أو 

 تغییر كبیر في الظروف التي تقع تحت سیطرتھا.
 كمؤجر

 ند بدء عقد اإلیجار ما إذا كان كل عقد إیجار عقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي.عندما تكون المجموعة مؤجر، فإنھا تحدد ع
إذا كان عقد اإلیجار ینقل جمیع مخاطر ومنافع الملكیة لألصل  فیمالتصنیف كل عقد إیجار، تقوم المجموعة بإجراء تقییم شامل  

إذا لم یكن كذلك، فھو عقد تشغیلي.  كجزء من ھذا التقییم، وتمویلي  األساسي. إذا كان ھذا ھو الحال، فإن عقد اإلیجار ھو عقد إیجار
 تدرس المجموعة مؤشرات معینة مثل ما إذا كانت مدة عقد اإلیجار تُمثل الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل.

ي في عقد اإلیجار لقیاس صافي حالة عقود  اإلیجار التمویلیة :یجب على المؤجر استخدام معدل الفائدة الضمن ىف يالقیاس االول
  .االستثمار في عقد اإلیجار

في تاریخ بدایة عقد اإلیجار، تتكون دفعات اإلیجار المدرجة في قیاس صافي االستثمار في عقد اإلیجار من الدفعات التالیة لحق 
 ر مما یلي: استخدام األصل محل العقد خالل مدة عقد اإلیجار التي لم تستلم في تاریخ بدایة عقد اإلیجا

 ;أ) الدفعات الثابتة
 ;ب) دفعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل

ج ) أي ضمانات قیمة متبقیة مقدمة للمؤجر بواسطة المستأجر أو طرف ذي عالقة بالمستأجر أو طرف ثالث لیس لھ عالقة بالمؤجر 
 و ;لھ القدرة المالیة للوفاء بااللتزامات بموجب الضمان

 د) سعر ممارسة خیار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة ھذا الخیار
و عند القیاس الالحق یجب على المؤجر إثبات دخل التمویل على مدى مدة عقد اإلیجار، على أساس نمط یعكس معدل عائد دوري 

 .ثابت لصافي استثمار المؤجر في عقد اإلیجار
 

اإلیجار التشغیلیة : یجب على المؤجر إثبات دفعات عقود اإلیجار من عقود اإلیجارات التشغیلیة على  عقودحالة  يف االوليالقیاس 
أنھا دخل إما بطریقة القسط الثابت أو أي أساس منتظم آخر. ویجب على المؤجر تطبیق أساس منتظم آخر إذا كان ذلك األساس أكثر 

 .من استخدام األصل محل العقد تعبیر عن النمط الذي تتناقص فیھ الفوائد
لتحدید ما إذا كان األصل محل العقد المؤجر إیجاراً  ۳٦عند القیاس الالحق یجب على المؤجر تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم 

 تشغیلیا قد ھبطت قیمتھ والمحاسبة عن أي خسائر ھبوط یتم تحدیدھا.
حتساب فوائدھا في عقد اإلیجار الرئیسي والعقد الثانوي بشكل منفصل. یتم تقییم عندما تكون المجموعة مؤجًرا وسیًطا، فإنھا تقوم بإ

تصنیف عقد اإلیجار الثانوي بالرجوع إلى حق استخدام األصل الناشئ عن عقد اإلیجار الرئیسي، ولیس بالرجوع إلى األصل 
لمجموعة بتطبیق اإلعفاء، یتم تصنیف عقد اإلیجار األساسي. إذا كان عقد اإلیجار الرئیسي عبارة عن عقد إیجار قصیر األجل تقوم ا

 .الثانوي على أنھ عقد إیجار تشغیلي
إذا كان الترتیب یتضمن مكونات إیجاریة وغیر إیجاریة، فإنھ یجب على المجموعة تخصیص  العوض في العقد بتطبیق المعیار 

 .لتخصیص المقابل في العقد ۱٥الدولي للتقریر المالي رقم 
عة بمدفوعات اإلیجار المستلمة بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة كإیراد على أساس القسط الثابت على مدى فترة تعترف المجمو

 ."اإلیجار كجزء من "االیرادات األخرى
. ومع ۱٦السیاسات المحاسبیة المطبقة على المجموعة كمؤجر في الفترة المقارنة ال تختلف عن المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 ذلك، عندما تكون المجموعة مؤجًرا وسیًطا، یتم تصنیف عقود اإلیجار الثانویة بالرجوع إلى األصل األساسي. 
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 تتمة -حاسبیة ملخص ألھم السیاسات الم          ٦
 یةاالستثمار اتالعقار     ٦-٦

 

ھي أراضي ومباني محتفظ بھا ألغراض غیر االستخدام في األنشطة التشغیلیة للمجموعة. تحتفظ المجموعة  یةاالستثمار العقارات
، والتي یتم االحتفاظ بھا ألغراض اإلیجار و / أو ألغراض زیادة القیمة الرأسمالیة. یتم قیاس االستثمارات یةاالستثمار بالعقارات

على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة كما  یةاالستثمار العقاراتالعقاریة وفقاً لنموذج التكلفة. یتم احتساب استھالك 
 یلي:

 سنة ٤۰ المباني
أو في حالة عدم االحتفاظ بھا بھدف  استخدامھاب الشركة تقومعندما یتم بیعھا أو عندما  یةاالستثمار بالعقاراتیتم إلغاء االعتراف 

 ارتفاع قیمتھا. 
 
 الموجودات غیر الملموسة       ۷-٦

 

یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل بالتكلفة عند االعتراف المبدئي. بعد االعتراف المبدئي، یتم 
 .متراكم وخسائر إنخفاض القیمة المتراكمة، إن وجدت إستنفادإدراج الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصا أي 

 
الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار  إستنفادالملموسة كمحددة أو غیر محددة المدة. یتم تصنف األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر 

الغیر محددة المدة كلما كان ھناك مؤشر على  للموجوداتالمحددة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ویتم تقییم اإلنخفاض في القیمة 
للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار  ستنفادوطریقة اإل ستنفاداإلأن األصل غیر الملموس قد انخفضت قیمتھ. یتم مراجعة فترة 

 إستنفاداإلنتاجیة المحددة على األقل في نھایة كل سنة مالیة. یتم احتساب التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع من 
، حسب االقتضاء، ویتم اعتبارھا ستنفادطریقة اإل المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في األصل عن طریق تغییر فترة أو

على الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة  ستنفادكتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم إدراج مصروف اإل
غیر الملموسة  الموجودات إستنفادالدخل الموحدة   ضمن المصروفات بما یتماشى مع غایة األصل غیر الملموس. یتم احتساب 

 على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل كما یلي:
    

 سنوات  ۱۰   ليآبرامج حاسب 

 سنوات ۲۰ حقوق استخدام أنابیب 

یتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد بشكل منتظم في تاریخ كل فترة تقریر مالي مما إذا كان 
ھناك أي مؤشر على أن تقییم عمرھا الحالي صحیح. وإذا لم یكن كذلك، یتم إجراء التغییر في تقییم العمر اإلنتاجي على الفترات 

الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة ولكن یتم اختبارھا سنویا للتأكد من وجود  ادإستنفالالحقة. ال یتم 
 إنخفاض في قیمتھا بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المدرة للنقدیة.

 
القیمة  صافيالبیع و ینتج عن الفرق بین صافي عوائد والذيیعترف بالربح أو الخسارة عند استبعاد الموجودات غیر الملموسة 

 الدفتریة. ویثبت الربح أو الخسارة عند االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة في السنة التي یتم خاللھا االستبعاد.
 

 اإلنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة        ۸-٦
 

في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة للموجودات قیمتھا القابلة لالسترداد. القیمة القابلة لالسترداد ھي  نخفاضیتم إثبات خسارة اإل
القیمة األعلى بین القیمة العادلة ألي من الموجودات مطروحاً منھ تكالیف االستبعاد أو قیمة األصل قید االستخدام. وألغراض تقییم 

موجودات ضمن مجموعات إلى أدنى المستویات التي یوجد لھا تدفقات نقدیة یمكن تحدیدھا بشكل التدني في القیمة، یتم تصنیف ال
منفصل والتي تكون مستقلة إلى حٍد كبیر عن التدفقات النقدیة المتأتیة من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى (وحدات 

في القیمة للوقوف على احتمالیة عكس  نخفاضھرة، التي تعرضت إلتولید النقد). وتتم مراجعة الموجودات غیر المالیة، بخالف الش
 في القیمة في نھایة كل فترة من الفترات المشمولة بالتقاریر. نخفاضاإل
 

في القیمة،  نخفاضال تخضع الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر إنتاجي غیر محدد لإلطفاء بل یتم اختبارھا سنویاً لتقدیر اإل
إذا كانت األحداث أو التغیرات في الظروف تشیر إلى أنھا قد تكون متدنیة القیمة. ویتم اختبار الموجودات  تكراراً  أو بشكل أكثر

األخرى لتقدیر اإلنخفاض في القیمة كلما وقعت أحداث أو تغییرات في الظروف تشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة 
   لالسترداد.
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 تتمة -ألھم السیاسات المحاسبیة ملخص           ٦
 األدوات المالیة  ۹-٦
 المالیة  الموجودات   ۹-۱-٦

 
 اإلثبات والقیاس األولي  ۹-۱-۱-٦

 
یتم القیاس األولي لألصل المالي (ما لم یكن ذمة مدینة تجاریة دون عنصر تمویل جوھري والذي یتم قیاسھ مبدئیا بسعر المعاملة) 

ّ بالقیمة العادلة   تكالیف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اقتناءه أو إصداره. إلیھ مضافا
 
 التصنیف والقیاس الالحق  ۹-۱-۲-٦

  
او بالقیمة العادلة من  مستنفدة، عند اإلثبات األولي، یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة ال۹وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

أو  -أدوات حقوق الملكیة  -أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -ت أدوات الدین استثمارا-خالل الدخل الشامل اآلخر 
بشكل  ۹القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یستند تصنیف الموجودات المالیة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

ة الموجودات المالیة وتدفقاتھا النقدیة التعاقدیة. ال یتم فصل المشتقات المتضمنة عام استناداً الى نموذج األعمال الذي بموجبھ تتم إدار
في التعاقدات التي تكون فیھا الموجودات المالیة ھي األساس ضمن نطاق المعیار. وبدالً عن ذلك، یتم تقییم كامل األداة المختلطة 

 بغرض تصنیفھا.
 

 مستنفدةالموجودات المالیة بالتكلفة ال
إذا استوفت الشرطان التالیان ولم یتم اعتبارھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  مستنفدةقیاس الموجودات المالیة بالتكلفة الیتم 

 الخسارة: 
 یحتفظ بالموجودات ضمن نموذج أعمال ھدفھ تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة   -
اریخ محددة، تدفقات نقدیة تُعد فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على ینشأ عن الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة، في تو -

 أصل المبلغ القائم. 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

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

 
 تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة.من خالل یحتفظ بالموجودات ضمن نموذج أعمال یتحقق ھدفھ  -
تدفقات نقدیة تُعد  فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على ینشأ عن الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة، في تواریخ محددة،  -

 أصل المبلغ القائم.
 

عند االثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق للمجموعة أن تختار بشكل 
لدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا الخیار على أساس كل استثمار على نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار ضمن ا

 حدة.
 

إن جمیع الموجودات المالیة غیر المصنفة على أنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حسب 
الموحدة. وھذا یتضمن جمیع الموجودات المالیة المشتقة. وعند ما ھو موضح أعاله، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

اإلثبات األولي، یحق للمجموعة أن تخصص بشكل نھائي الموجودات المالیة التي بطریقة أخرى تستوفي متطلبات القیاس بالتكلفة 
من خالل الربح أو الخسارة، إذا أدى ذلك  المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالیة بالقیمة العادلة

 إلى تقلیل أو عدم وجود أي إنخفاض جوھري في إحتماالت المحاسبة التي قد تنشأ بطریقة أخرى.
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 تتمة  - المحاسبیةملخص ألھم السیاسات          ٦
 تتمة - المالیة األدوات         ۹-٦
 تتمة  –الموجودات المالیة       ۹-۱-٦
 تتمة –التصنیف والقیاس الالحق    ۹-۱-۲-٦
 

 : المالیةللموجودات  الالحق القیاس على التالیة المحاسبیة السیاسة تنطبق
 

 الربح أو الخسارةالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
والخسائر بما في ذلك إیرادات الفوائد وتوزیعات أتقاس ھذه الموجودات الحقا بالقیمة العادلة. یتم االعتراف بصافي األرباح 

 م لیس لدى المجموعة أي من ھذه الموجودات.۲۰۱۹دیسمبر ۳۱األرباح ضمن  قائمة الدخل الموحدة.  في 
 

 مستنفدةالموجودات المالیة بالتكلفة ال
بخسائر إنخفاض القیمة.  مستنفدةباستعمال طریقة الفائدة الفعلیة. تنخفض القیمة ال مستنفدةوجودات الحقا بالتكلفة التقاس ھذه الم

یتم االعتراف بإیرادات الفوائد ومكاسب وخسائر الصرف األجنبي واإلنخفاض في القیمة في قائمة الدخل الموحدة . یتم إثبات 
 أي مكسب أو خسارة من إلغاء إثبات االستثمار في قائمة الدخل الموحدة .

 
رات أدوات الدین)الموجودات المالیة من خالل الدخل الشامل اآلخر (استثما  

یتم قیاسھا الحقا بالقیمة العادلة، یتم االعتراف بإیرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ومكاسب وخسائر 
االعتراف بالمكاسب والخسائر الصافیة األخرى  الموحدة. یتم الدخل قائمةفي القیمة في واإلنخفاض صرف العمالت االجنبیة 

یُعاد تصنیفھا إلى  الموحدةعند إلغاء اإلثبات فإن األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر لشامل اآلخرفي الدخل ا
 .م لیس لدى المجموعة أي من ھذه الموجودات۲۰۱۹دیسمبر ۳۱في  كما. الموحدة قائمة الدخل

 
 حقوق ملكیة)الموجودات المالیة من خالل الدخل الشامل اآلخر (استثمارات أدوات 

یتم اثبات أي ربح  الموحدة. الدخل قائمةتقاس ھذه الموجودات الحقا بالقیمة العادلة. یتم إثبات توزیعات األرباح كدخل ضمن 
 او خسارة من الغاء او اثبات االستثمار في حقوق الملكیة  الموحدة وال یجوز إعادة تصنیفھا الى قائمة الدخل  الموحدة.
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 تتمة  - المحاسبیةملخص ألھم السیاسات      ٦
 تتمة -المالیة  األدوات          ۹-٦
 تتمة -  الموجودات المالیة     ۹-۱-٦
 التوقف عن اإلثبات    ۹-۱-۳-٦

 األصول من جزء أو المالي األصل من جزء االقتضاء عند أو(تتوقف المجموعة عن إثبات الموجودات المالیة بشكل اساسي 
 عند: )المماثلة المالیة

 أو ؛ نتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة إ -
قیام المجموعة بتحویل حقوق تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة في المعاملة التي یتم من خاللھا انتقال جمیع مخاطر  -

 أو؛ ومكافآت ملكیة الموجودات المالیة أو التي ال تقوم المجموعة من خاللھا بالتحویل الجوھري 
 .لى الموجودات المالیةاإلبقاء على جمیع مخاطر ومكافآت الملكیة وال تحتفظ بالسیطرة ع -

كما تقوم . تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم اإلعفاء من المطلوبات التعاقدیة أو إلغاءھا أو انتھائھا
لفة المجموعة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالیة عند تعدیل شروطھا وعندما تكون التدفقات النقدیة للمطلوبات المعدلة مخت

 .إلى حد كبیر، وفي تلك الحالة یتم إثبات مطلوبات مالیة جدیدة بالقیمة العادلة استناداً إلى الشروط المعدلة
 

بما في ذلك أي (وعند التوقف عن إثبات المطلوبات المالیة، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة المسددة والمقابل المالي المدفوع 
 .یتم إثباتھ ضمن قائمة الدخل الموحدة) بات متحملةموجودات غیر نقدیة محولة أو مطلو

 
 المقاصة   ٤-۹-۱-٦

یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند 
تعتزم المجموعة تسویتھا على أساس الصافي وجود حق نظامي حالي ملزم لدى المجموعة بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما 

 .أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد
 
 اإلنخفاض في قیمة الموجودات المالیة   ٥-۹-۱-٦
والموجودات المالیة التي تقاس  مستنفدةینطبق نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة ال 

 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ولكن ال ینطبق ھذا النموذج على االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة. 
 

رى المشار في الذمم التجاریة المدینة لمبیعات الكھرباء والموجودات المالیة األخ مستنفدةتتمثل األصول المالیة التي تقاس بالتكلفة ال
 -:هالیھا إعال

  :، یقاس مخصص الخسارة وفق إحدى األسس التالیة۹حسب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 

الخسائر االئتمانیة المتوقعة الثني عشر شھراً: وھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناجمة عن األحداث المحتملة لعدم السداد في  -
 اریخ القوائم المالیةغضون اثني عشر شھراً بعد ت

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

وذلك لكل فئة من فئات  ۹ریر المالي رقم تم تعدیل منھجیة اإلعتراف باإلنخفاض في القیمة لتتوافق مع متطلبات المعیار الدولي للتق
 ھذه الموجودات.

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

 

 المدینة التجاریة الذمم.  ۱
 المحددةو المتوقعة االئتمان خسائر لتقییمواالسلوب العام  المبسط األسلوب بتطبیق المجموعة تقومالمدینة ،  التجاریة للذمم بالنسبة

 .۹ رقم المالي للتقریر الدولي المعیار في
 
 ):الدین أدوات(استثمارات  المالیة الموجودات. ۲
 المتوقعة االئتمانیة الخسائر ضمن وتعد القیمة إنخفاض مخصص تحدید إلى مستنفدةال بالتكلفة تقاس التيالموجودات المالیة  تخضع 

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

 ذلك ویشمل. المتوقعة االئتمانیة الخسائر تقدیر وعند األولي اإلثبات منذ جوھري بشكل زادت قد المالیة للموجودات االئتمان
 ذلك في بما مدروس، ائتماني تقییموعلى  المجموعة، خبرة على والقائمة سواء حد على والنوعیة الكمیة والتحلیالت المعلومات
 .المتاحة المعلومات
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 تتمة  - المحاسبیةملخص ألھم السیاسات     ٦
 تتمة -المالیة األدوات     ۹-٦
 تتمة -  المالیةالموجودات       ۹-۱-٦
 تتمة -اإلنخفاض في قیمة الموجودات المالیة   ٥-۹-۱-٦
 

 االئتمانیة المخاطر ذات المالیة الموجودات
 تقاس التيالمالیة  والموجودات مستنفدةال بالقیمة المسجلة المالیة الموجودات كانت إذا ما بتقییم المجموعة تقوم تقریر، كل تاریخ فى

 وقوع عند"  ائتمانیة مخاطر ذات" المالیة الموجودات تكون. ائتمانیة مخاطر ذات اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة
 .األصل ھذا من المتوقعة المستقبلیة النقدیة التدفقات على سلبي تأثیر لھ حدث من أوأكثر 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 -

كبیر منذ تسجیلھا المبدئي من خالل األخذ في االعتبار التغیر م ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة لألداة المالیة قد زادت بشكل ییتم تقی
 في مخاطر التعثر الذي یحدث على المدى العمر المتبقي لألداة المالیة.

تمان على األدوات المالیة قد زادت بشكل كبیر منذ االعتراف االولي، فإن المجموعة تقوم بمقارنة ئذا كانت مخاطر االإ مام یلتقی
إعداد التقریر مع مخاطر حدوث تعثر على األداة المالیة في تاریخ االعتراف  سنةثر على األداة المالیة كما في نھایة مخاطر حدوث تع

األولي. عند إجراء ھذا التقییم، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات الكمیة والنوعیة التي تكون معقولة وقابلة للدعم، بما في ذلك 
 .لومات المستقبلیة المتوفرةالخبرة التاریخیة والمع

تمان على األداة المالیة لم تزداد بشكل ملحوظ منذ التسجیل المبدئي إذا تم تحدید األداة المالیة على ئتعتقد المجموعة ان مخاطر اال
) أن األداة ۱إذا: ( انھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر. یتم تحدید األداة المالیة ذات المخاطر االئتمانیة المنخفضة

ترض قدرة قویة على الوفاء بإلتزاماتھ النقدیة التعاقدیة على المدى ق) ان یكون لدى الم۲المالیة لدیھا مخاطر منخفضة للتعثر، (
حدوث تغیرات سلبیة في الظروف االقتصادیة والتجاریة على المدى الطویل، من الممكن ولكن لیس بالضرورة، ) ۳القریب. (
 .ترض على الوفاء بإلتزامات التدفق النقدي التعاقدیةقرة الموتقلیل قد

 إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر مرجح محتمل للخسائر االئتمانیة. یتم قیاس الخسائر االئتمانیة بأنھا القیمة الحالیة لكافة
والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا). یتم  النقص في النقد (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للشركة وفقاً للعقد

 خصم الخسائر االئتمانیة المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.
بالنسبة لسندات الدین  .یتم خصم مخصصات الخسارة لألصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة من القیمة الدفتریة االجمالیة للموجودات

 من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم تحمیل مخصص الخسارة في الدخل الشامل اآلخر. بالقیمة العادلة
 
 المالیة المطلوبات ۹-۲-٦
 

 الخسارة،: إلتزامات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو التالیةوعة اإللتزامات األولیة غیر المشتقة في الفئات متصنف المج
 .ىأخر مالیة وإلتزامات

بعد االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقیاس المطلوبات المالیة (عدا المطلوبات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل 
ھي المبلغ الذي یتم قیاس الدین بھ عند االعتراف المبدئي لھ مطروحا  مستنفدةال. إن التكلفة مستنفدةقائمة الدخل الموحدة) بالتكلفة ال

 منھ المدفوعات، زائدا الفائدة المحسوبة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم احتساب التسویات باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم
قیمة االسترداد في قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة القرض أو تكلفة المعاملة) و بعد صافياالعتراف بالفرق بین العائدات (

 االقتراض.
یتم إلغاء االعتراف بالقروض والصكوك والقروض الحكومیة عندما یتم اإلعفاء من االلتزام أو إلغائھ أو انتھاء صالحیتھ. عندما یتم 

و یتم تعدیل شروط المطلوبات الحالیة بشكل جوھري، استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة جوھریا أ
یتم معاملة ھذا التغیر أو التعدیل على أنھ إلغاء االعتراف بالمطلوبات األصلیة واالعتراف بالمطلوبات الجدیدة. یتم االعتراف بالفرق 

 في القیمة الدفتریة ذات الصلة في قائمة الدخل الموحدة.
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 تتمة -المالیة األدوات ۹-٦
 ألدوات المالیة المشتقة وأنشطة التحوطا ۹-۳-٦
 

عادلة تدرج األدوات المالیة المشتقة مبدئیا بالقیمة العادلة في تاریخ إبرام عقد األدوات المالیة المشتقة ویعاد قیاسھا الحقاً بقیمتھا ال
في تاریخ كل فترة تقریر مالي. تعتمد طریقة االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة على ما إذا كانت األدوات المالیة المشتقة 

 الذي یتم التحوط لھ. األمرأداة تحوط، وإذا كان األمر كذلك، فطبیعة مخصصة ك
تقوم المجموعة بتصنیف بعض األدوات المالیة المشتقة كتحوطات لمخاطر معینة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات معترف بھا أو 

 معاملة متوقعة محتملة (تحوطات التدفقات النقدیة).
وط العالقة بین أدوات التحوط والبنود المتحوط ضدھا، وكذلك أھداف واستراتیجیة إدارة توثق المجموعة عند بدء معاملة التح

المخاطر في إجراء معامالت التحوط المختلفة. كما تقوم المجموعة بتوثیق تقییمھا، عند بدایة التحوط وبشكل مستمر، فیما إذا كانت 
ي ستستمر فعالة في التحوط للتغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات األدوات المالیة المشتقة المستخدمة في معامالت التحوط والت

 النقدیة للبنود المتحوط لھا.
یتم تصنیف القیمة العادلة الكاملة لمشتقات التحوط كموجودات أو مطلوبات غیر متداولة عندما یكون البند المتبقي المتحوط لھ أكثر 

شھر. یتم تصنیف  ۱۲ا تكون فترة االستحقاق المتبقیة للبند المتحوط لھ أقل من شھر وكموجودات أو مطلوبات متداولة عندم ۱۲من 
 المشتقات التجاریة كموجودات أو مطلوبات متداولة.

 تحوطات التدفقات النقدیة
أن تكون  یتم إثبات الجزء الفعال من التغیرات التي تطرأ على القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة التي یتم تعینھا والمؤھلة

تحوطات للتدفقات النقدیة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة. ویتم إثبات األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غیر الفعال مباشرة 
 األخرى، بالصافي". اإلیراداتفي قائمة الدخل الموحدة   ضمن "

في الفترات التي یؤثر فیھا البند المتحوط ضده على الربح أو یُعاد تصنیف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكیة بالربح أو الخسارة 
الخسارة. ویتم إثبات األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت أسعار الفائدة التي تستخدم في إجراء تحوط لعملیات 

 االقتراض متغیرة المعدل في قائمة الدخل الموحدة ضمن "إیراد / مصروفات التمویل".
ً لشروط محاسبة التحوط، فإن أي ربح أو خسارة ع ندما تنتھي صالحیة أداة التحوط أو یتم بیعھا، أو إذا لم یعد التحوط مستوفیا

متراكمة موجودة في حقوق الملكیة في ذلك الوقت یبقى ضمن حقوق الملكیة ویتم إثباتھا عندما یتم إثبات المعاملة المتوقعة في نھایة 
خل الموحدة. عندما یصبح من غیر المتوقع حدوث مزید من المعامالت المتوقعة، یتم تحویل األرباح أو الخسائر المطاف في قائمة الد

 بالصافي". األخرى، اإلیراداتالمتراكمة التي تم تسجیلھا في حقوق الملكیة مباشرة إلى قائمة الدخل الموحدة ضمن " 
 

 منافع الموظفین   ۱۰-٦
 

 قصیرة األجلإلتزامات المنافع 
شھراً في نھایة السنة التي یقدم فیھا الموظفون الخدمات  ۱۲المنافع قصیرة األجل ھي تلك المبالغ المتوقع تسویتھا بشكل كامل خالل 

 التي تنشأ عنھا المنافع.

ا العینیة التي یتوقع تسویتھا إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غیر النقدیة واالجازات المتراكمة والمزای
بالكامل خالل اثني عشر شھرا بعد نھایة السنة التي یقوم فیھا الموظفون بالخدمة ذات الصلة فیتم االعتراف بھا حتى نھایة فترة 

ین متداولة المطلوبات كإلتزامات منافع الموظف ھذهعرض  یتمالتقاریر ویتم قیاسھا بالمبالغ المتوقع دفعھا عند تسویة المطلوبات. 
 .الموحدة المالي المركزتحت بند "مستحقات وذمم دائنة أخرى" في قائمة 

 إلتزامات منافع ما بعد الخدمة
من نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة.  ۸۸و ۸۷تقوم المجموعة بمنح مكافآت نھایة الخدمة لموظفیھا وفقاً لمتطلبات المادتین 

باستخدام األسالیب االكتواریة إلى الراتب األساسي للموظف وطول مدة خدمتھ وباستكمال الحد األدنى ویستند استحقاق ھذه المنافع، 
 من فترة الخدمة. یتم تسجیل التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.

ن بتقییم اإللتزامات بموجب ھذه خطط إلتزامات استحقاقات الموظفین غیر ممولة. وبناء على ذلك، یقوم خبراء اكتواریون مستقلو
 الخطط استنادا إلى طریقة ائتمان الوحدة المخططة ویتم تسجیل االلتزام على أساس تقییم اكتواري.
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 تتمة- منافع الموظفین   ۱۰-٦
 

الموحدة فیما یتعلق بمنافع نھایة الخدمة للموظفین ھو القیمة الحالیة لمنافع نھایة  المالي المركزإن االلتزام المعترف بھ في قائمة 
الخدمة الموظفین في نھایة فترة التقریر. ویحسب التزام منافع نھایة خدمة الموظفین سنویا من قبل اكتواریین مستقلین باستخدام 

 ئتمان المتوقعة. طریقة وحدة اال
وتحدد القیمة الحالیة اللتزام منافع نھایة الخدمة الموظفین بخصم التدفقات النقدیة الخارجة المقدرة في المستقبل باستخدام أسعار 

نھایة الفائدة لسندات عالیة الجودة المحسوبة بالعملة التي ستدفع بھا المنافع، والتي لھا شروط استحقاق تقارب شروط التزام منافع 
 الخدمة.

 یتم إثبات تكالیف الخدمات السابقة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.
یتم احتساب تكلفة الفائدة بتطبیق معدل الخصم على رصید التزام المنافع المحددة والقیمة العادلة ألصول الخطة. یتم إدراج ھذه 

أو إدراج األرباح والخسائر االكتواریة الناتجة عن تسویات الخبرة في قائمة الدخل الموحدة. یتم تحمیل  التمویل تكالیفالتكلفة في 
 والتغیرات في اإلفتراضات االكتواریة في حقوق الملكیة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة في السنة التي تنشأ فیھا.

 خطة مساھمة الشركة
 الدخل قائمةخطط المساھمة المحددة كمصروفات في  إلدخار. یتم إدراج مساھمة الشركة فيلفي خطة  بالمساھمھتقوم الشركة 

الشركة إال بناء على طلب خطي من الموظف إلنھاء الخطة أو عند التقاعد  حصةعند تقدیم الخدمة ذات الصلة. لن یتم دفع  الموحدة
بما یتفق مع السیاسات أو الوفاة أو العجز الكامل للموظف وفقا لالئحة المعتمدة. یتم المحاسبة عن موجودات صندوق اإلدخار 

 .الصندوق وموجودات مطلوبات بین مقاصة عمل تمالمحاسبیة المطبقة في الشركة. حیث 
 

 استحقاقات إنھاء الخدمة
، او عندما یقبل الموظف االعتیاديتدفع الشركة استحقاقات إنھاء الخدمة عند االستغناء عن خدمات الموظف قبل تاریخ التقاعد 

 إنھاء خدماتھ اختیاریاً مقابل ھذه االستحقاقات. تقوم الشركة باالعتراف باستحقاقات نھایة الخدمة في احدى حالتین ایھما یأتي أوالً 

  یع المجموعة سحب عرض االستحقاقات(أ) عندما ال تستط

في حالة تقدیم عرض لتشجیع  (ب) عندما تقوم المجموعة بالتعرف على تكالیف إعادة الھیكلة وتتضمن استحقاقات إنھاء الخدمة
بعد أكثر  ان االستحقاقات التي تقع التقاعد، تقاس استحقاقات إنھاء الخدمة على أساس عدد الموظفین المتوقع منھم قبول العرض.

 القیمة الحالیة.بیتم خصمھا  شھًرا من نھایة فترة التقریر ۱۲من 

 

 مطلوبات متعلقة بإزالة الموجودات ۱۱-٦
المجموعة بتسجیل القیمة الحالیة للتكالیف المقدرة لإللتزامات القانونیة المطلوبة إلعادة الموقع إلى حالتھ األصلیة في السنة تقوم 

التي یتم فیھا تكبد االلتزام. وتشمل طبیعة ھذه األنشطة تفكیك الھیاكل وإزالتھا، وتفكیك مرافق التشغیل، وإغالق مواقع المصانع 
 دة المناطق المتضررة واستصالحھا وإعادة الغطاء النباتي فیھا.والنفایات، واستعا

وینشأ االلتزام عموما عند تثبیت األصل أو تسویة األرض / البیئة في الموقع. عند االعتراف المبدئي بااللتزام، یتم رسملة القیمة 
عدات ذات الصلة إلى الحد الذي یتم تكبده نتیجة الحالیة للتكالیف المقدرة من خالل زیادة القیمة الدفتریة للعقارات واآلالت والم

 تطویر / إنشاء األصل.

مع مرور الوقت، یتم تعدیل المطلوبات المخصومة للتغیر في القیمة الحالیة استنادا إلى معدالت الخصم التي تعكس تقییمات السوق 
 في قائمة الدخل الموحدة كجزء من التكالیف التمویلیة.الحالیة والمخاطر المحددة للمطلوبات. یتم االعتراف بالفائدة الدوریة للخصم 
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 المنح الحكومیة  ۱۲-٦
باألنشطة التشغیلیة  یتعلقھي عبارة عن مساعدات حكومیة في صورة تحویالت موارد إلى الشركة مقابل التزام سابق أو مستقبلي 

 مكنی ال التي الحكومة مع المعامالت وكذلك معقول، نحو على مةیق لھا تُحدد أن مكنیللشركة. وال تشمل صور المساعدات التي ال 
 .للشركة ةیالعاد ةیالتجار المعامالت عن زھاییتم

 یتم االعتراف بالمنح الحكومیة، بما في ذلك المنح غیر النقدیة بالقیمة العادلة، على أن یكون ھناك تأكید معقول بأن:
 المجموعة سوف تلتزم بالشروط المرتبطة بھا. و -
 انھ سیتم استالم المنح. -

 یاً على أن الشروط المرتبطة بالمنحة قد تحققت أو ستستوفى.إن استالم المنحة ال یوفر في حد ذاتھ دلیال قطع
الطریقة المحاسبیة التي سیتم اعتمادھا فیما یتعلق بالمنحة لذلك یتم احتساب المنحة  یوال تؤثر الطریقة التي یتم بھا تلقي المنحة عل

 بنفس الطریقة سواء كانت مستلمة نقدا أو كتخفیض لاللتزام تجاه الحكومة.
 .باإلثبات امھایق عند الصلة ذات والمصروفات المنحة نیب العالقة مییبتق شركةال تقوم

 المقدرة النتائج إذا تبین انھ من المحتمل وجوب تسدید المنحة التي تم اثباتھا سابقاً.لمطلوبات یتم وضع مخصصات ل
بھا إثبات مصروفات  تمیالقابلة لالستھالك في قائمة الدخل الموحدة على فترات وبالنسب التي الموجودات إثبات المنح المتعلقة ب یتم

 .الموجوداتاالستھالك على تلك 
بعض المطلوبات، في قائمة الدخل الموحدة على  فاءیالقابلة لالستھالك، والتي تتطلب است ریغالموجودات ب المتعلقة المنح إثبات تمیو

 . بالمطلوباتمل تكلفة الوفاء مدى الفترات التي تح
 الدخل قائمة في إثباتھا تمیف اإللتزامات بعض فاءیاست تتطلب ال والتي لالستھالك، القابلة ریغ بأصول المرتبطة للمنحأما بالنسبة 

 .السنة نفس في ةیاالسم متھایبق الموحدة
بالفرق بین القیمة اإلسمیة للقرض والقیمة العادلة وتسجل إن المعاملة المحاسبیة للمنح تحت أسعار فائدة دون السوق یعترف بھا 

 ضمن المطلوبات الغیر متداولة في قائمة المركز المالي الموحدة كمنح حكومیة مؤجلة.
یتم إثبات المنحة الحكومیة لدى المجموعة و التي تصبح مستحقة التحصیل على انھا تعویض عن مصروفات او خسائر تم تحملھا 

او لغرض تقدیم دعم مالى فورى إلى المجموعة دون  والتي تمثل تغطیة الفجوة في االیرادات التشغیلیة الفعلیة والمقدرة بالفعل 
 الصلة ذات والمصروفات المنحة نیب العالقة مییبتق الشركةتقوم  تكالیف مستقبلیة متعلقة بھا في قائمة الدخل الموحدة للمجموعة.

 .باإلثبات امھایق عند
 بخالف للمجموعة التشغیلیة باالنشطة محدد بشكل تتعلق شروط ھناك تكن لم لو حتىقائمة الدخل الموحدة  فى  بالمنحة اإلعتراف یتم

 .معینة صناعیة قطاعات او أقالیم في المجموعة تعمل بأن المتطلب
 

 المخصصات     ۱۳-٦
 ) عن أحداث سابقة وإن تسدید المطلوباتةأو ضمنی ةناشئة (قانونییتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على المجموعة مطلوبات 

 محتمل ویمكن قیاس قیمتھا بشكل یعتمد علیھ. وال یتم االعتراف بالمخصصات عن خسائر التشغیل المستقبلیة.
سویة من خالل النظر وعندما یكون ھناك عدد من المطلوبات المماثلة، یتم تحدید احتمالیة أن یكون التدفق الخارجي مطلوبا في الت

إذا کان ھناك احتمال ضئیل لحدوث تدفقات خارجة عن أي بند مدرج  یاالعتراف بالمخصص حت تمیفي تصنیف المطلوبات ككل. و
 في نفس صنف المطلوبات.

یتم قیاس المخصصات بالقیمة الحالیة ألفضل تقدیر لإلدارة، وذلك للنفقات المطلوب تسویتھا لاللتزام الحالي في نھایة فترة التقریر. 
إن معدل الخصم المستخدم لتحدید القیمة الحالیة ھو معدل ما قبل الزكاة والذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود 

 .فوائدمتعلقة بااللتزام. یتم إدراج الزیادة في المخصص نتیجة لمرور الوقت كمصروفات والمخاطر ال
 
 



 للكھرباء السعودیة الشركة
  )سعودیة مساھمة(شركة 

 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

۳۰ 
 

 تتمة  - المحاسبیةملخص ألھم السیاسات   ٦
 

 اإلیرادات المؤجلة    ۱٤-٦
تتعلق اإلیرادات المؤجلة بتعرفة توصیل خدمة الكھرباء المستلمة من المستھلكین والتي یتم تأجیلھا وإثباتھا على أساس القسط الثابت 

 .سنة ۳٥ لتصبح تقدیرھا تمعلى مدى متوسط األعمار االنتاجیة للمعدات المستخدمة في خدمة المستھلكین والتي 
 

 الزكاة      ۱٥-٦
كاتھا التابعة للزكاة وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربیة السعودیة ویتم إثبات استحقاق تخضع الشركة وشر

الزكاة ویحمل على قائمة الدخل للشركة والشركات التابعة. ویتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط 
 في السنة التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة. على سنوات سابقة من قبل الھیئة

 
 ضریبة الدخل وضریبة االستقطاع      ۱٦-٦

یخضع بعض المساھمون في الشركة والمساھمون األجانب في الشركات التابعة لضریبة دخل والتي یتم إدراجھا كمصروف ضمن 
  قائمة الدخل الموحدة

ضرائب على بعض المعامالت مع جھات غیر مقیمة في المملكة العربیة السعودیة حسب نظام ضریبة  باستقطاعتقوم المجموعة 
 الدخل السعودي.

سعودي للضریبة على حصتھا في أرباح الشركة المستثمر فیھا بصورة مباشرة وغیر مباشرة وفق الحصة الشریك غیر  تخضع كما
 متطلبات الھیئة العامة للزكاة والدخل.

یبة الحالیة المستحقة على أساس الربح الضریبي للسنة. یختلف الربح الضریبي عن صافي الربح المعروض في قائمة تحسب الضر
لإلستقطاع في سنوات الحقة وكذلك یستثني بنود غیر خاضعة  ةللضریبة أو قابل عةخاض اریفیستثني بنود دخل أو مص ألنھ الدخل

ب المطلوبات على المجموعة للضریبة الحالیة بإستخدام معدالت الضریبة المعمول بھا للضریبة أو غیر قابلة لإلستقطاع. یتم إحتسا
 أو المتوقع إلى حد كبیر العمل بھا بتاریخ التقریر.

 
 الضریبة المؤجلة   ۱۷-٦

التقریر المالي  ألغراضالمؤقتة بین القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات  روقاتبالضریبة المؤجلة فیما یتعلق بالف االعترافیتم 
بالمطلوبات الضریبیة المؤجلة عادة لجمیع الفروقات المؤقتة  االعترافالضریبة. یتم  ألغراضوالمبالغ الضریبیة المستخدمة 

بموجودات الضریبة المؤجلة إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل أن یكون الربح الخاضع  االعترافالخاضعة للضریبة. یتم 
بھذه الموجودات والمطلوبات في حال نشأت الفروقات  االعترافل استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم. یتم للضریبة متاحا مقاب

الضریبیة أو  األرباحالمبدئي بالشھرة أو العائد إلى الموجودات أو المطلوبات في عملیة غیر فعالة على  االعترافالمؤقتة من 
تنتج  والتيیتم إثبات مطلوبات الضریبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة  . االندماجالمحاسبیة باستثناء حالة 

عندما یكون لدى المجموعة القدرة على عكس  باستثناءفي الشركات التابعة والعملیات المشتركة والشركات الزمیلة  االستثماراتمن 
 تنعكس في المستقبل المنظور. أن یمكن وال اته الفروقھذ

أن یكون ھناك أرباح  یحتمل التتم مراجعة القیمة الدفتریة لموجودات الضریبة المؤجلة في تاریخ كل تقریر ویتم تعدیلھا بالقدر الذي 
 األصل أو جزء منھ. باستردادكافیة خاضعة للضریبة تسمح 

الضریبة المؤجلة على أساس معدالت الضریبة المتوقع تطبیقھا في الفترة التى یتم فیھا تسویة المطلوبات أو یتحقق  احتسابیتم 
األصل بناءاً على القوانین المعمول بھا أو المتوقع إلى حد كبیر العمل بھا في تاریخ التقریر. تُحمل الضریبة المؤجلة أو تُسترجع 

مباشرة من حقوق الملكیة وفي ھذه الحالة  استرجاعھاا في حالة كونھا تعود إلى بنود ُحملت أو تم ما عد الموحدة الدخل قائمةمن 
   تعالج الضریبة المؤجلة مباشرة في حقوق الملكیة.
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 االحتیاطي النظامي   ۱۸-٦
االحتیاطي النظامي حتى یبلغ ھذا  إلى٪ من صافي الدخل الموحد ۱۰وفقاً للنظام األساسي للشركة یتعین على الشركة أن تحول 

 ٪ من رأس المال. ۳۰االحتیاطي 
 
 

 االعتراف باإلیراد   ۱۹-٦
المجموعة بإثبات اإلیرادات التالیة من العقود مع العمالء:  تقوم  

 مبیعات الطاقة الكھربائیة  إیرادات -
  الفواتیر وإعداد العداداتتعرفة قراءة وصیانة  إیرادات -
 الكھربائیة الخدمة توصیل تعرفة إیرادات -
 النقل منظومة إیرادات -
 أخرى تشغیلیة إیرادات -

 علىعندما تقوم بتحویل السیطرة  اتالمبلغ المحدد في العقد مع العمیل. تعترف المجموعة باإلیرادیتم قیاس اإلیراد على أساس 
تقوم المجموعة بتوفیر الخدمات  ،السلعة أو الخدمة إلى العمیل على مدى زمني أو عند نقطة زمنیة. عند توصیل الكھرباء للعمالء

 التالیة:
 الكھرباءتوصیل العمیل بشبكة  -
 اءالكھرب تزوید -
 العداد استخدامحق العمیل في  -
 .العداد صیانة توفیر -

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

 كما ۱٥الخدمات أو السلع المضمونة في " الخدمات المجمعة ". تفاصیل اإلیرادات المذكورة أعاله وطریقة إثباتھا وفق المعیار 
 : یلي

 

  الكھربائیة الطاقة مبیعات إیرادات  ۱۹-۱-٦
 بقیمة للمشتركین الفواتیرفي الفترة المحاسبیة التي تم فیھا تقدیم الخدمات عند إصدار  الكھربائیةالطاقة  مبیعات إیراداتإثبات  یتم

تشكل  والتيفاتورة ال صدارالسیطرة یتم إثباتھا عند إ تحویلواط/ساعة. إن عملیة  بالكیلووالتي تقاس  الكھربائیةاستھالكھم للطاقة 
 أن شأنھا من منفذة غیر إلتزامات یوجد وال متغیرة، مبالغ أو الكمیات، على خصومات توجد ال. ھرستھالك الكھرباء للشاأساس 

 .الخدمات أو السلع قبول على تؤثر
. للمشترك الكھرباء توفیر خدمات مجموعة من جزءً  یشكل بل منفصل، أداءٍ  التزام لیس اإلیرادات لتدفق الممثل األداء التزام إن

 للخدمات المشترك استخدام عندھا یتمالتي  الزمنیة النقطة في اإلیرادات إثبات یتم ولذلك استخدامھا، بعد الخدمات ھذه دفع یستحق
 .الفواتیر وإصدار

 .الموحدة الدخل قائمة ضمن التقریر تاریخ في لھا فاتورة اصدار یتم لمالطاقة الكھربائیة المستحقة عن الفترة  التي  مبیعات إثبات یتم
 

 الفواتیر  وإعدادت داتعرفة قراءة وصیانة العدا إیرادات  ۱۹-۲-٦
عبارة  يوھ ،وإعداد الفواتیر في الفترة المحاسبیة التي یتم فیھا تقدیم ھذه الخدمات تداإثبات إیرادات تعرفة قراءة وصیانة العدا یتم

 محدد سعر ذو التزاما ویعتبر. المشتركینن قبل المستخدمة م القواطععلى سعة  بناءً  احتسابھا یتمالثابتة التي  ةیالشھر التعرفةعن 
 تقدیمھا، تم التي الخدمات إجمالي من كجزء بالتقریر المشمولة الفترة نھایة حتى المقدمة الفعلیة الخدمات على بناءً  إیراده اثبات یتم

 .واحد وقت في الخدمة فوائد ویستعمل یتلقى العمیل أن باعتبار وذلك
 ضمن التقریر تاریخ فيلھا  فاتورة اصدار یتم لم التيالمستحقة  الفواتیر وإعداد تداالعدا وصیانة قراءة تعرفة إیرادات إثبات یتم

 .الموحدة الدخل قائمة
 

 الكھربائیة الخدمة توصیل تعرفة إیرادات   ۱۹-۳-٦
 كإیرادات تُثبت ثم ومن المطلوبات، ضمن مؤجلة كإیرادات المشتركین من المستلمة الكھربائیة الخدمة توصیل تعرفة مبالغ تسجیل تمی

 واحدة مرة التوصیل تعرفة استالم یتم. المشتركین خدمة فيالمعتمدة  المعدات أعمار متوسط على بناءً  الثابت القسط طریقة باستخدام
 .الكھرباء توصیل بطلب العمیل فیھ یتقدم الذي الوقت في العمیل من
ً تعرفة توصیل ا تمثل ال وھي جزء  ،ستمراریة إمداد الكھرباء إلى العمیلافي العقد لتوفیر  ومنفصالً  محدداً  لخدمة الكھربائیة مكونا

عتراف بإیرادات توصیل الخدمة الكھربائیة في إثباتھا على من مجموعة الخدمات المقدمة للعمیل والمذكورة أعاله. تتمثل سیاسة اال
 المستخدمة في خدمة المشتركین.مدى العمر اإلنتاجي للمعدات 
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 تتمة -االعتراف باإلیراد       ۱۹-٦

 

 النقل منظومة إیرادات   ٤-۱۹-٦
على مدى زمني عند  اإلیراداتثبات تلك إ تمی ثیح ،ستخدام منظومة النقلارسوم و االسنادمنظومة النقل من رسوم  إیراداتتتكون 

على الرسوم المعتمدة  بناءً  راداتیمبلغ اإل قیاس تمی. والمزدوج واإلنتاجالطاقة  بتولیدالمرخص لھم  للمستخدمین الفواتیرصدار إ
 .المنقولة الطاقة وكمیةواالنتاج المزدوج حسب قدرة  الكھرباء تنظیم ئةیمن ھ

 

 أخرى تشغیلیة إیرادات   ٥-۱۹-٦
مخلفات  المیاه،بیع  البصریة،شبكات األلیاف  باستئجاراألخرى على إیرادات التشغیل والصیانة المتعلقة  یةیرادات التشغیلاإلتشتمل 
 األداء المتعلقة بھا. بإلتزامات. یتم إثبات اإلیرادات عند الوفاء وغیرھا ،الفصل ،إعادة التوصیل رسوم، غراماتال ،الوقود

 

 تاالستثماراأرباح       ۲۰-٦
 

 حینما یتم اعتماد الحق في الحصول على دفعات التوزیعات. االستثمارات بأرباحیتم االعتراف 
 

 تكالیف االقتراض       ۲۱-٦
إن تكالیف االقتراض العامة والمحددة المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة والتي ھي بالضرورة موجودات 

 الوقت حتى تصبح جاھزة لالستخدام أو البیع، یتم إضافتھا إلى تكلفة تلك الموجودات، حیث تصبح الموجوداتتتطلب فترة طویلة من 
جاھزة بشكل جوھري لالستخدام أو البیع إلى الحد الذي تقترض فیھ المجموعة األموال بشكل عام وتستخدمھا لغرض الحصول 

تراض المؤھلة للرسملة بتطبیق معدل رسملة للمصروفات على ذلك على أصل مؤھل، تقوم المجموعة بتحدید مبلغ تكالیف االق
األصل. یكون معدل الرسملة ھو المتوسط المرجح لتكالیف االقتراض المطبقة على قروض المجموعة والتي تكون قائمة خالل 

قتراض التي تقوم السنة، بخالف القروض التي تم الحصول علیھا خصیصا لغرض الحصول على أصل مؤھل. إن مبلغ تكالیف اال
 المجموعة برسملتھا خالل السنة ال یتجاوز مبلغ تكالیف االقتراض التي تحملتھا خالل تلك السنة.

 یتم االعتراف بكافة تكالیف االقتراض األخرى في قائمة الدخل الموحدة في السنة التي یتم تكبدھا فیھا.
 

 توزیعات األرباح        ۲۲-٦
ح على مساھمي الشركة كالتزام في القوائم المالیة الموحدة للمجموعة في السنة التي یتم فیھا اعتماد یتم االعتراف بتوزیع األربا

 توزیعات األرباح من قبل مساھمي الشركة.
 

 التقاریر القطاعیة        ۲۳-٦
القطاع التشغیلي ھو أحد مكونات المجموعة الذي یقوم بأنشطة أعمال قد یكتسب منھا إیرادات ویتحمل عنھا مصروفات (بما في 

بشكل منتظم  –نتائجھ التشغیلیة  متابعة یتمذلك اإلیرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع مكونات أخرى للمنشأة نفسھا) والذي 
 ییمإتخاذ القرارات حول الموارد التي سیتم تخصیصھا للقطاع، ولتق ألغراضتشغیلیة الرئیس بالمنشأة من قبل متخذ القرارات ال-

 أدائھ. والذي تتوفر عنھ معلومات مالیة منفصلة.
یمكن أن یقوم قطاع تشغیلي بأنشطة أعمال لم یكتسب منھا إیرادات بعد، على سبیل المثال، عملیات بدء التشغیل یمكن اعتبارھا 

 ات تشغیلیة قبل أن تكتسب إیرادات.قطاع
 

 القیمة العادلة        ۲٤-٦
القیمة العادلة ھي السعر الذي قد یتم استالمھ مقابل بیع أصل أو لتحویل التزام في معاملة منظمة بین مشتركي السوق في تاریخ 

 لتزام یمكن أن یحدث إّما:القیاس. ویعتمد قیاس القیمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل اال
 في السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام أو -
 في حالة غیاب السوق الرئیسي، في أكثر األسواق مالئمة لألصل أو االلتزام. -

إلى -المجموعة أسالیب تقویم مناسبة مع الظروف الُمحیطة والتي تُتاح لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، بحیث تزید  تستخدم
من استخدام الُمدخالت التي ال -إلى أكبر حّد ممكن-من استخدام الُمدخالت المالئمة التي یمكن رصدھا وأن تقلّل -أكبر حّد ممكن
 یمكن رصدھا.

قیمة العادلة ألصل غیر مالي یأخذ بالحسبان قدرة المشارك في السوق على تولید منافع اقتصادیة من خالل استعمال إّن قیاس ال
خر في السوق، والذي قد یستعمل األصل في أقصى وأفضل استخدام آاألصل في أقصى وأفضل استخدام لھ أو عبر بیعھ لمشارٍك 

  لھ.
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 ة تتم - المحاسبیةملخص ألھم السیاسات   ٦
 

 تتمة -القیمة العادلة      ۲٤-٦

إّن جمیع األصول واإللتزامات التي تُقاس قیمھا العادلة أو یُفصح عنھا في القوائم المالیة ُمصنّفة ضمن التسلسل الھرمي للقیمة 
 ذلك، كما یلي، بناًء على أدنى مستوى ُمدخل یُعّد مھماً بالنسبة لمجمل القیاس: ویوصفالعادلة. 

طة لموجودات أو مطلوبات مماثلة یمكن الحصول علیھا في تاریخ : أسعار مدرجة (غیر معدلة) في أسواق نش۱المستوى  -
 القیاس.

وھي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات  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). ۳ المستوى -

حّدد ما إذا حصلت ت المجموعةبالنسبة لألصول واإللتزامات التي یتّم قیاسھا في القوائم المالیة بالقیمة العادلة على أساس متكّرر، فإّن 
مستویات التسلسل الھرمي عبر إعادة تقییم التصنیف (بناًء على أدنى مستوى ُمدخل یُعّد مھماً بالنسبة لمجمل القیاس) تحویالت بین 

 عند نھایة كّل فترة تقریر.
 

 المخزون     ۲٥-٦
 یتألف المخزون من مواد ولوازم محطات التولید وشبكات النقل والتوزیع ومخزون الوقود ومواد أخرى.

ولي بسعر التكلفة، والذي یشمل تكالیف الشراء وتكالیف التحویل وغیرھا من التكالیف التي تترتب على أن بشكل یُقاس المخزو
وصول المخزون إلى موقعھ ووضعھ الحالي. تعتمد المجموعة على طریقة المتوسط المرجح للتكلفة عند قیاس المخزون. وعمالً 

كل بند تبعًا للمتوسط المرجح لتكلفة بنود مماثلة في بدایة فترة معینة ولتكلفة البنود  بمعادلة المتوسط المرجح للتكلفة، تُحدَّد تكلفة
 .المماثلة التي تم شراؤھا أو إنتاجھا خالل السنة. الحقاً یتم قیاس المخزون بسعر التكلفة أو بصافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل

في السیاق العادي لألعمال مطروحا منھ التكالیف المقدرة إلتمام التكالیف  صافي القیمة القابلة للتحقق ھي سعر البیع المقدر
  .المقدرة الضروریة إلنفاذ البیع

 المحتملة إللتزاماتا     ۲٦-٦
وجودھا فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع أحد أو أكثر من  یتأكد وسوفإلتزامات من المحتمل ان تنشأ عن احداث سابقة  ھي

عن احداث سابقة ال یتم قیده ألن من  ینشأأحداث مستقبلیة غیر مؤكدة وال تقع ضمن السیطرة الكاملة للمجموعة، أو التزام حالي 
في حال عدم القدرة على قیاس وغیر المحتمل ان تكون ھنالك حاجة لتدفق الموارد تنطوي علي منافع اقتصادیة لتسویة االلتزام 

 المالیة الموحدة. مإثبات المطلوبات المحتملة وإنما تفصح عنھا في القوائبمبلغ االلتزام بموثوقیة كافیة فإن المجموعة ال تقوم 
 

 التغیرات الموسمیة ۷
یتأثر نشاط المجموعة وإیراداتھا بعوامل الطقس الموسمیة خالل العام، إذ تقل إیرادات المجموعة بشكل جوھري خالل أشھر الشتاء 

الطاقة الكھربائیة نتیجة الرتفاع  استھالكإلنخفاض استھالك الطاقة الكھربائیة وتزید اإلیرادات خالل أشھر الصیف بسبب زیادة 
 ذه التغییرات على النتائج المالیة ألعمال المجموعة خالل العام.درجات الحرارة وتنعكس ھ
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 المجموعة ألنشطة المستقبلیة والھیكلة القطاعیة المعلومات ۸
 

تقسم االنشطة التشغیلیة الرئیسة في المجموعة إلى انشطة التولید والنقل والتوزیع وخدمات المشتركین والتي تعتبر مكملة  
ً من بیع الطاقة بلبعضھا البعض في إنتاج الطاقة الكھربائیة وإیصالھا إلى المستھلك،  حیث تتحقق إیرادات المجموعة حالیا

 سمیة المقررة نظاماً.  وتتم جمیع عملیات المجموعة داخل المملكة. الر عرفةللمستھلك النھائي حسب الت
 

ً في ما یلي وصف  لألعمال الرئیسة لكل نشاط: ا
 

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

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

 
 الدولة خطة ضمن ذلك و مستقلة شركات الى الرئیسیة األنشطة فصل الى تھدف متكاملة خطة تطبیق على حالیا المجموعة تعمل

 . لھا النظامیة الترتیبات وضع على العمل وجاري بالمملكة الكھرباء قطاع ھیكلة إلعادة
ً  الشركة لدي  انشاء جاري( التولید نشاطي من لكال ةالطاق وشراء ببیع تتعلق التابعة، شركاتھا بعض معمفعلة  غیر اتفاقیات حالیا

 لنقل الوطنیة لشركةل الكھرباء نقل شبكات إستئجار إستثناءب الطاقة، لشراء السعودیة والشركة التوزیع ونشاط) مستقلة شركة
 .الكھرباء

 .مستقل بشكل األعمال ونتائجقیاس أداء  یةنامكأ إلىخطة فصل االنشطة  تھدف 
 ،والتوزیع وخدمات المشتركینتشتمل البیانات المالیة للشركة السعودیة للكھرباء الواردة في الجدول التالي على نشاط التولید 

ضمن خطة  - حتى تاریخ إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة -حیث مازالت اإلجراءات جاریة لفصل نشاطي التولید والتوزیع 
 كما ،وتولید الكھرباء النتاج مستقل كقطاع والمدرجة المشتركة للعملیات المالیة البیانات إلى باالضافةالشركة المتكاملة للفصل. 

نشاط نقل الكھرباء وتشغیل منظومة النقل وصیانتھا. وتشمل الشركات  ىلنقل الكھرباء عل الوطنیةتشتمل البیانات المالیة للشركة 
 على نشاط قطاع االتصاالت وما یرتبط بھ من اصول والتزامات ونتائج عملیة التشغیل. ىالتابعة األخر

) وذلك ضمن إطار الخطة المتكاملة ۱ رقمیضاح إ( الطاقة لتولید شركة بتأسیس للشركة العامة عیةالجم قبل من الموافقة تمت
 لفصل األنشطة الرئیسیة للشركة.
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 تتمة -المجموعة  ألنشطة المستقبلیة والھیكلة القطاعیة المعلومات   ۸     
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱عن السنة المنتھیة في       

 
الشركة السعودیة 

 للكھرباء
الشركة الوطنیة لنقل 

 الكھرباء
العملیات 
 المشتركة

الشركات التابعة 
 األخرى

األرصدة  حذف
 اإلجمالي المتداخلة

       إیرادات 
 ٦٥٫۰٤۰٫۰۰۰ )٥٥٬۷۳۲( ۹۸٬٥۹٤ - - ٦٤٫۹۹۷٫۱۳۸  خارجیون مستھلكون

 - )۱٤٬٤۹۸٬۰۳۸( - ۱٬۲۷۱٬۱٤٦ ۱۳٬۲۲٦٬۸۹۲ - القطاعات  بین
 ٦٥٫۰٤۰٫۰۰۰ )۱٤٬٥٥۳٬۷۷۰( ۹۸٬٥۹٤ ۱٬۲۷۱٬۱٤٦ ۱۳٬۲۲٦٬۸۹۲ ٦٤٫۹۹۷٫۱۳۸ اإلیرادات إجمالي
       اإلیرادات  تكالیف

 (۷٬٥۷٦٬٤۲۷) - - - - (۷٬٥۷٦٬٤۲۷) وقود
 (۷٬۸۰٤٬۹۲۱) ۱٬۲۷۱٬۱٤٥ - - - (۹٬۰۷٦٬۰٦٦) طاقة مشتراة

 (۱۰٬٦۷۸٬۰۰۳)   ۱۳٬۲۲۳٬٤۲۰  (۱۸٬۲۳٦)  (۳۱۸٬۸۸۳)  (۱٬۷٥۲٬٤٤۲)  (۲۱٬۸۱۱٬۸٦۲)  مصاریف التشغیل والصیانة
 (۱٤٬٤۹۳٬٦۹۲) - - - - (۱٤٬٤۹۳٬٦۹۲) حكومیة   رسوم

 (۱۸٬۲۰٤٬۳۸۱)   ٦۹٬٤۹٥  (۳٥٬۹۹۹)  (۳٦٥٬۰۸٦)  (۷٬۰۰۹٬۸۰۰)  (۱۰٬۸٦۲٬۹۹۱)  استھالكات التشغیل والصیانة
 (۱٥۸٬٤٥۹)   -   -  (۳۷۲)   -  (۱٥۸٬۰۸۷)  حق استخدام موجودات  استھالكات

 (٥۸٬۹۱٥٬۸۸۳)   ۱٤٬٥٦٤٬۰٦۰  (٥٤٬۲۳٥)  (٦۸٤٬۳٤۱)  (۸٬۷٦۲٬۲٤۲)  (٦۳٬۹۷۹٬۱۲٥)   اإلیرادات  تكالیف إجمالي
 (۷۹۱٬۰۱۳)  -  (٤۰٬٤۱٤)  (۱۲٥٬۳۷۷)  (۲۲۰٬٦۰۳)  (٤۰٤٬٦۱۹)  مصروفات عمومیة وإداریة       

 )٤٥۳٬٥۱۲( - - - - )٤٥۳٬٥۱۲( استھالكات عمومیة وإداریة
 (۱٬۲٤٤٬٥۲٥)  - (٤۰٬٤۱٤)  (۱۲٥٬۳۷۷)  (۲۲۰٬٦۰۳)  (۸٥۸٬۱۳۱)  مصروفات عمومیة وإداریة إجمالي

 ۱٬٦٥٥٫۷۳۸ )۱٬٤۸۲٬۱٦۱( ۱۸٬٤۲۰ ٥۳٬٥۱۹ ۸٬٥۲٥ ۳٫۰٥۷٫٤۳٥ صافي بالإیرادات أخرى، 
 (٤٬۸۸٦٬۹۳۳)  ۱٬٤۷۱٬۸۷۱   ۹٬۱۳٥  (٤۷۳٬۱۸٥)  (۱٬٤۹٦٬۸۲۰)  (٤٬۳۹۷٬۹۳٤)  صافيبالتكالیف التمویل، 

 (٤۰٬۲۲۹)  -     -     -     -  (٤۰٬۲۲۹)  الملكیة بحقوق المسجلة الشركات في االستثمارات خسارة في الحصة
 )۲۲۰٬٦۱۱( - )۷٬٥۰۰( )٦٬۰٦۳( )۱٥۲٬۹۰٦( )٥٤٬۱٤۲( المؤجلة الدخلمصروف الزكاة و ضریبة 

  ۱٬۳۸۷٬٥٥۷  -   ۲٤٬۰۰۰   ۳٥٬٦۹۹   ۲٬٦۰۲٬۸٤٦  (۱٬۲۷٤٬۹۸۸)  سنةصافي (خسارة) / ربح ال
       م۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱كما في 

 ٥٥٬۸۳۷٬۸۹۳ - ۲۹۰٬۹۱٦ ۹٬۳۹۹ ۱٤٬۰٤۸٬۲۱٤ ٤۱٬٤۸۹٬۳٦٤ تحت التنفیذ  مشروعات
 ۳٦۷٬۱۳۱٬۰۸۱ - ۸۸٤٬۸٤۱ ۱۰٬۷٥٥٬٥۲۷ ۱٤۷٬۳٥۹٬۸۰۱ ۲۰۸٬۱۳۰٬۹۱۲ ت ومعداتآالو عقارات
 ٤۲۲٬۹٦۸٬۹۷٤ - ۱٬۱۷٥٬۷٥۷ ۱۰٬۷٦٤٬۹۲٦ ۱٦۱٬٤۰۸٬۰۱٥ ۲٤۹٬٦۲۰٬۲۷٦ ت ومعداتآالو عقاراتإجمالي 

  ٤۷۹٬۸۲۹٬۹۹۰  )۱۲۹٬۹٥۷٬۱٥۷(  ۱٬٦۱٥٬۱٤٦  ۱۲٬۲۱٤٬۰۸۸  ۱٦۱٬۸۱۷٬٥۱۲  ٤۳٤٬۱٤۰٬٤۰۱ إجمالي الموجودات
 ٤۰٦٫۲٦۰٫۱۱۸ )۱۱۷٬۷٥٦٬۸٦۷( ۷۷۳٬٥٥٦ ۹٬۷۰٥٬۳۷۱ ۱٤۰٫٦۸٦٫۰٥۱ ۳۷۲٫۸٥۲٫۰۰۷ المطلوباتإجمالي 
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 تتمة -المجموعة  ألنشطة المستقبلیة والھیكلة القطاعیة المعلومات   ۸

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱عن السنة المنتھیة في 

 
الشركة السعودیة 

 للكھرباء
الشركة الوطنیة لنقل 

 المشتركةالعملیات  الكھرباء
الشركات التابعة 

 اإلجمالي األرصدة المتداخلة األخرى
       إیرادات 

 ٦٤٫۰٦۳٫٦۳۸ )٤۹٫٦۳۸( ۳٤٫۹٤۹ - - ٦٤٫۰۷۸٫۳۲۷  خارجیون مستھلكون
 - )۱۳٫٦٥۳٫۱۸۰( - ۱٫۲۸۰٫۸٤۳ ۱۲٫۳۷۲٫۳۳۷ - القطاعات  بین

 ٦٤٫۰٦۳٫٦۳۸ )۱۳٫۷۰۲٫۸۱۸( ۳٤٫۹٤۹ ۱٫۲۸۰٫۸٤۳ ۱۲٫۳۷۲٫۳۳۷ ٦٤٫۰۷۸٫۳۲۷ اإلیرادات اجمالي
       اإلیرادات تكالیف

 )۷٫٦٦۹٫٦٦٤( - - - - )۷٫٦٦۹٫٦٦٤( وقود
 )۸٫۲٥٤٫۰٤٦( ۱٫۲۸۰٫۸٤۳ - - - )۹٫٥۳٤٫۸۸۹( طاقة مشتراة

 )۱۱٫۰۸۲٫۳۹۷( ۱۲٫۳۷۳٫۰۷۷ )۱۲٫۱۰۰( )۳۲۳٫۳٤۸( )۱٫۸۳۰٫۲۰۳( )۲۱٫۲۸۹٫۸۲۳( مصاریف التشغیل والصیانة
 )۱٤٫۷۰۳٫۷۸۰( - - - - )۱٤٫۷۰۳٫۷۸۰( حكومیة  رسوم

 )۱٦٫٤۳٤٫۱۳۷( ٤۹٫٦۳۸ - )۳٦۳٫٦۸۸( )٦٫۲۱۱٫۲٦٥( )۹٫۹۰۸٫۸۲۲( استھالكات التشغیل والصیانة
 )٥۸٫۱٤٤٫۰۲٤( ۱۳٫۷۰۳٫٥٥۸ )۱۲٫۱۰۰( )٦۸۷٫۰۳٦( )۸٫۰٤۱٫٤٦۸( )٦۳٫۱۰٦٫۹۷۸( اإلیرادات تكالیف إجمالي

 )۹۲٥٫٦۰٦( - )۲٤٫۳۲۹( )۱۳٥٫٤۲۸( )۲۱۰٫۷۹۹( )٥٥٥٫۰٥۰( مصروفات عمومیة وإداریة
 )٤۱٤٫٤۲٦( - - - - )٤۱٤٫٤۲٦( استھالكات عمومیة وإداریة

 )۱٫۳٤۰٫۰۳۲( - )۲٤٫۳۲۹( )۱۳٥٫٤۲۸( )۲۱۰٫۷۹۹( )۹٦۹٫٤۷٦( مصروفات عمومیة وإداریة اجمالي
 ۱٫٤۳٦٫۰۲۱ )۱٫۳٥٦٫۸۱۱( ۱٫٤۲٥ ۷٦٫۱٤٤ ٤٫۹٤۷ ۲٫۷۱۰٫۳۱٦ صافي بالإیرادات أخرى، 

 )٤٫۱۳٦٫٦۱۷( ۱٫۳٥٦٫۰۷۱ ٥٫٤۹۲ )٤٥٥٫٦٥۸( )۱٫۳۸۱٫٤۲۳( )۳٫٦٦۱٫۰۹۹( بالصافي التمویل، تكالیف
 المسجلة الشركات في االستثمارات خسارة في الحصة
 )٦۲٫۳۳۸( - - - - )٦۲٫۳۳۸(  الملكیة بحقوق

 )٥۹٫٥۱٥( - )۷٫٦۹۱( )٦٫٤۹۱( )۱۳٦٫۷٤٦( ۹۱٫٤۱۳ المؤجلة الدخلمصروف الزكاة و ضریبة 
 ۱٫۷٥۷٫۱۳۳ - )۲٫۲٥٤( ۷۲٫۳۷٤ ۲٫٦۰٦٫۸٤۸ )۹۱۹٫۸۳٥( سنةصافي (خسارة) / ربح ال

       م ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في 
 ٦٤٫٤۹٤٫۰۳۸ - ٤۰۷٫٤٤۹ ۹۱٫۳۸٥ ۱۹٫۳۹۹٫٥۸۷ ٤٤٫٥۹٥٫٦۱۷ تحت التنفیذ  مشروعات

 ۳٥۳٫٦۰۷٫۹۸۷ - - ۱۰٫۹٤٥٫۲۸۹ ۱۳۷٫٦۰۱٫۰۲٤ ۲۰٥٫۰٦۱٫٦۷٤ ت ومعداتآالو عقارات
 ٤۱۸٫۱۰۲٫۰۲٥ - ٤۰۷٫٤٤۹ ۱۱٫۰۳٦٫٦۷٤ ۱٥۷٫۰۰۰٫٦۱۱ ۲٤۹٫٦٥۷٫۲۹۱ ت ومعداتآالو عقاراتإجمالي 

 ٤٦٤٫٥٥٥٫۸٤٤ )۱۱۹٫۹٦۷٫۲۷٦( ۸۸۷٫۲۹٥ ۱۲٫٥٦۳٫۲٤۲ ۱٥۷٫٥۰۱٫۸٦۲ ٤۱۳٬٥۷۰٬۷۲۱ إجمالي الموجودات
 ۳۹۰٫۸۷۸٫۰٦٦ )۱۰۷٫۷٦۷٫۹۸٥( ۳۸٦٫۳۳۹ ۹٫۹۱٥٫٦۹۲ ۱۰۹٫٦۸۳٫۸۷٤ ۳۷۸٫٦٦۰٫۱٤٦ إجمالي المطلوبات
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 العقارات واآلالت والمعدات، بالصافي .۹

 آالت ومعدات مباني أراضي 
قطع غیار 
 رأسمالیة

شبكة النقل 
 المجموع مشاریع تحت التنفیذ أخرى سیارات وآلیات والتوزیع

          التكلفة:
  ٦۱۳٬۷۳۱٬٤٥٥  ۷۹٬۹٥٤٬٦٦۳  ۱۳٬۳۷٤٬۰٤٤  ۱٬۸۲۲٬٦۲٦  ۲۹۱٬۱۳۹٬۳۸۱  ٥٬۸۳۹٬۸٦۷  ۱۷٤٬۸۰٦٬٦٤٤  ٤۳٬۲۹۷٬٤۲۰  ۳٬٤۹٦٬۸۱۰ م۲۰۱۸ینایر  ۱كما في 

  ۷٦٬۸۳۹٬۱۱٦  ۲۹٬۷۸۰٬۹٤٦  ۳٬۷۷۷٬۷٦٥  ۸٬۲٥۰  ۳۱٬۳۸٤٬۰۸۱  ٤۳۱٬۲٤۳  ۸٬٤۹٦٬۱٤٤  ۲٬۲۱۰٬۹۸۰  ۷٤۹٬۷۰۷ اإلضافات 
المحول من المشاریع الى 

 )٤٥٬۰۰٤٬۷۱۹( )٤٥٬۰۰٤٬۷۱۹( - - - - - - - الموجودات الثابتة 
 -  ٦٬۸۹۷ )۷٬۳۸۷٬۲٥۹( )۱٬۳۱۳(  ٤٬٦۳٥٬۷۰۳ )٦۷٬٤۸۱(  ٥۲۸٬۳٥٤  ۲٬۲۸٥٬۰۹۹ - إعادة تبویب
 )۱٬۷٥۹٬۸۸٦( )۲٤۳٬۷٤۹( )۷٬۸۰۷( )۹٬۱۰٤( )۱٬۰۱۳٬۹٥۰( - )٤٦۳٬٤٥٥( )۲۰٬٤۰۱( )۱٬٤۲۰( اإلستبعادات

  ٦٤۳٬۸۰٥٬۹٦٦  ٦٤٬٤۹٤٬۰۳۸  ۹٬۷٥٦٬۷٤۳  ۱٬۸۲۰٬٤٥۹  ۳۲٦٬۱٤٥٬۲۱٥  ٦٬۲۰۳٬٦۲۹  ۱۸۳٬۳٦۷٬٦۸۷  ٤۷٬۷۷۳٬۰۹۸  ٤٬۲٤٥٬۰۹۷ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
  ٥٥٬۳۸٤٬۲٤٦   ۲۳٬۱٥۲٬۳٥۲   ۱٬۱۳٥٬٤٥۷  ۲۷٬٥۷۳   ۱۹٬٥٦۷٬٦۹٦   ۳٤٤٬٦۲۲   ۷٬۲۸۳٬۳۳٥   ۳٬۳٦٦٬۸٦۸   ٥۰٦٬۳٤۳  اإلضافات

المحول من المشاریع الى 
 (۳۱٬۸۰۸٬٤۹۷)  (۳۱٬۸۰۸٬٤۹۷)  -    -     -     -     -     -  - الموجودات الثابتة 

    -     -  )۷٤۷٬۷٤٥(    -   ۳۱۱٬۳۹٦   ۱٬۰٦۰  (٦۳۷٬۹۳۳)   ۸٦۹٬۷۰۳   ۲۰۳٬٥۱۹ إعادة تبویب
 (٤۲٥٬۸۰۷)     -  -  (٥٬۳۱٤)  (۱۲۹٬۰۷۹)  (۱٬۱۰٥)  (۲۷٥٬٥۷٥)  (۱٤٬٦٤۳)  (۹۱) اإلستبعادات

  ٦٦٦٬۹٥٥٬۹۰۸   ٥٥٬۸۳۷٬۸۹۳   ۱۰٬۱٤٤٬٤٥٥  ۱٬۸٤۲٬۷۱۸  ۳٤٥٬۸۹٥٬۲۲۸  ٦٬٥٤۸٬۲۰٦   ۱۸۹٬۷۳۷٬٥۱٤  ٥۱٬۹۹٥٬۰۲٦  ٤٬۹٥٤٬۸٦۸ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
          اإلستھالك المتراكم: 

  ۲۰۹٬٤٤۱٬۹۱۹ -  ٤٬٥٤۱٬٤۸۱  ۱٬۳٤۱٬٥٤۳  ۱۱۳٬۰۸۷٬۷٥٤  ۲٬۷۹٥٬۷۲۳  ۷۱٬۰٤۷٬۷٥۹  ۱٦٬٦۲۷٬٦٥۹ - م۲۰۱۸ینایر  ۱كما في 
  ۱٦٬۸٤۸٬٥٦۳ -  ٦٦۲٬۹۱٤  ۱٤۸٬۰٥۸  ۸٬٥٦۰٬٤۳٤  ۱۹۳٬۱٥٥  ٥٬۷٦٥٬۳٥۸  ۱٬٥۱۸٬٦٤٤ - المحمل للسنة
 - - )۲۲٬۹۰۷( - )۱۳۱(  ۲۰۹ )۳٤٤(  ۲۳٬۱۷۳ - إعادة تبویب
 )٥۸٦٬٥٤۱( - )۷٬۲٤٥( )۹٬۰۷٤( )۱٦٦٬۲۹۳( - )۳۸٤٬۷۳۹( )۱۹٬۱۹۰( - االستبعادات

  ۲۲٥٬۷۰۳٬۹٤۱ -  ٥٬۱۷٤٬۲٤۳  ۱٬٤۸۰٬٥۲۷  ۱۲۱٬٤۸۱٬۷٦٤  ۲٬۹۸۹٬۰۸۷  ۷٦٬٤۲۸٬۰۳٤  ۱۸٬۱٥۰٬۲۸٦ - م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
  ۱۸٬٦٥٥٬۲۲٤ -  ٦۲۳٬٥٤۷  ۱۲۱٬۱٤٥  ۹٬٤۹۱٬٤۳٤  ۲۱۲٬۱٦٥  ٦٬٥٤۳٬۱۸٦  ۱٬٦٦۳٬۷٤۷ - المحمل للسنة
  - - )۱۸٬۲۳۱( -  ۲٥٬٤۷۰  ۱٤۹ )۳۰٬٤۸۲(  ۲۳٬۰۹٤ - إعادة تبویب
 )۳۷۲٬۲۳۱(  - - )٥٬۲۲۰( )۹۷٬۷۱۲( )۸٦۷( )۲٥٦٬٤٤٦( (۱۱٬۹۸٦) - اإلستبعادات

  ۲٤۳٬۹۸٦٬۹۳٤ -  ٥٬۷۷۹٬٥٥۹  ۱٬٥۹٦٬٤٥۲  ۱۳۰٬۹۰۰٬۹٥٦  ۳٬۲۰۰٬٥۳٤  ۸۲٬٦۸٤٬۲۹۲  ۱۹٬۸۲٥٬۱٤۱ - م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
          صافي القیمة الدفتریة:

  ٤۱۸٬۱۰۲٬۰۲٥  ٦٤٬٤۹٤٬۰۳۸  ٤٬٥۸۲٬٥۰۰  ۳۳۹٬۹۳۲  ۲۰٤٬٦٦۳٬٤٥۱  ۳٬۲۱٤٬٥٤۲  ۱۰٦٬۹۳۹٬٦٥۳  ۲۹٬٦۲۲٬۸۱۲  ٤٬۲٤٥٬۰۹۷ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

  ٤۲۲٬۹٦۸٬۹۷٤  ٥٥٬۸۳۷٬۸۹۳  ٤٬۳٦٤٬۸۹٦  ۲٤٦٬۲٦٦  ۲۱٤٬۹۹٤٬۲۷۲  ۳٬۳٤۷٬٦۷۲  ۱۰۷٬۰٥۳٬۲۲۲  ۳۲٬۱٦۹٬۸۸٥  ٤٬۹٥٤٬۸٦۸ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
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 .المجموعة إلىبھا  الخاصة الملكیة سنداتاالنتھاء من تحویل  جاري سعودي،لایر  ملیون ۲٥ دفتریة بقیمة أراضي قطع األراضي بند یتضمن كما -
 

 (فیما عدا مشاریع تحت التنفیذ) موّزعة على أنشطتھا الرئیسیة كما یلي: عقارات، آالت، ومعّدات المجموعةلالدفتریة لإّن صافي القیمة 
 المجموع  العملیات المشتركة عامة التوزیع النقل التولید م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

        
 ٤٬۹٥٤٬۸٦۸  - ٤٬۰۱۳٬٤۸۳ ۲۱۸٬۹٦۹ ٥۹۱٬۳۰۳ ۱۳۱٬۱۱۳ أراضي

 ۳۲٬۱٦۹٬۸۸٥   ۷۲٤٬۱۸۱            ۲٬۷۷۰٬۰٦٤ ٤٥۹٬۹۷۱ ۱۱٬۲۹۷٬۱۸۹ ۱٦٬۹۱۸٬٤۸۰ مباني
 ۱۰۷٬۰٥۳٬۲۲۲   ۹٬۹۰۳٬۷٦٦         ۱٬٤۹۸٬۹۰۷ ٤۸۹٬٤٦۷ ٥٬۲۸۰٬۹۸٤ ۸۹٬۸۸۰٬۰۹۸ آالت ومعدات

 ۳٬۳٤۷٬٦۷۲   ۱۲٥٬٦۲٦            ۹ ۲۳۰٬۸۰۳ ٦۸۷٬۲۸۹ ۲٬۳۰۳٬۹٤٥ قطع غیار رأسمالیة
 ۲۱٤٬۹۹٤٬۲۷۲  - - ۸٦٬۳۳۹٬۸۰۷ ۱۲۸٬٦٥٤٬٤٦٥ - شبكة النقل والتوزیع

 ۲٤٦٬۲٦٦   ٤۰۳                  ۲۳۲٬٥۱۲ ۸٬۳٤۱ ۳۳۹ ٤٬٦۷۱ سیارات وآلیات
 ٤٬۳٦٤٬۸۹٦   ۱٬٥٥۳                ۷۷۳٬٦٥٦ ۳۹٦٬٥٤٥ ۸٤۸٬۲۳۲ ۲٬۳٤٤٬۹۱۰ أخرى

 ۳٦۷٬۱۳۱٬۰۸۱  ۱۰٬۷٥٥٬٥۲۹ ۹٬۲۸۸٬٦۳۱ ۸۸٬۱٤۳٬۹۰۳ ۱٤۷٬۳٥۹٬۸۰۱ ۱۱۱٬٥۸۳٬۲۱۷ صافي القیمة الدفتریة 
        

        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

 ٤٬۲٤٥٬۰۹۷  - ۳٬۳۰۳٬٦٦۳ ۲۱۹٬۰۱۸ ٥۹۱٬۳۰۳ ۱۳۱٬۱۱۳ أراضي
 ۲۹٬٦۲۲٬۸۱۲  ۸٤۰٬٥۰۰ ۱٬٥۳٤٬۳۸٥ ۳۸۷٬۳۱٦ ۹٬۷۹٦٬۷٦٤ ۱۷٬۰٦۳٬۸٤۷ مباني

 ۱۰٦٬۹۳۹٬٦٥۳  ۹٬۹۹۲٬۹۰۹ ۷۲۷٬۸۳۷ ٥۲٤٬۸٦۰ ٥٬۳۰٤٬۹۱۳ ۹۰٬۳۸۹٬۱۳٤ آالت ومعدات
 ۳٬۲۱٤٬٥٤۲  ۱۱۱٬۳۱۲ ۲۳ ۲۳۷٬۱۱۹ ٥٦٥٬٤۱۷ ۲٬۳۰۰٬٦۷۱ قطع غیار رأسمالیة
 ۲۰٤٬٦٦۳٬٤٥۱  - - ۸٤٬۲۲٤٬۰۰٤ ۱۲۰٬٤۳۹٬٤٤۷ - شبكة النقل والتوزیع

 ۳۳۹٬۹۳۲  ۲۰٥ ۳۳۲٬٤۷۱ - ٤۳٥ ٦٬۸۲۱ سیارات وآلیات
 ٤٬٥۸۲٬٥۰۰  ۳٦۳ ٦۳۲٬٥۹٤ ٥۰٤٬۰۳۹ ۹۰۲٬۷٤٥ ۲٬٥٤۲٬۷٥۹ أخرى

 ۳٥۳٬٦۰۷٬۹۸۷  ۱۰٬۹٤٥٬۲۸۹ ٦٬٥۳۰٬۹۷۳ ۸٦٬۰۹٦٬۳٥٦ ۱۳۷٬٦۰۱٬۰۲٤ ۱۱۲٬٤۳٤٬۳٤٥ صافي القیمة الدفتریة
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 المشروعات تحت التنفیذ
 

 المجموع العملیات المشتركة مشاریع عامة مشاریع التوزیع النقلمشاریع  مشاریع التولید 
       

  ۷۹٬۹٥٤٬٦٦۳  ۱٬۱۲۰٬٤٥۳  ۳٬٤٥۱٬٦٥۸  ۱۹٬٥۳۷٬۰۱٥  ۳٦٬۱۳٦٬۰۷٥  ۱۹٬۷۰۹٬٤٦۲ م۲۰۱۸ینایر  ۱كما في 
  ۲۷٬٥۰۳٬۳۰٦  ۸۳٬۲٤٤  ۲٬۲٤٤٬۳٤۷  ۷٬۷۱۳٬٥۱۲  ۱۱٬۲٤۷٬۱۸۰  ٦٬۲۱٥٬۰۲۳ إضافات

  ۲٬۲۷۷٬٦٤۰ -  ٥۹٬۰٥۱  ۱۸۱٬٦۷۷  ۱٬۱۸٥٬۰٤۳  ۸٥۱٬۸٦۹ مرسملةتكالیف تمویل 
 )٤٥٬۰۰٤٬۷۱۹( )۸۷٥٬٤٦۰( )۱٬٥۰۲٬٤۸۲( )۱٤٬۲۳۷٬۳۷۱( )۲۰٬٤٤۳٬۸۹٦( )۷٬۹٤٥٬٥۱۰( المحول من المشاریع الى الموجودات الثابتة

  ٦٬۸۹۷  ٦٬۸۹۷ - - - - تحویالت
 )۲٤۳٬۷٤۹( )۲٤۳٬۷٤۹( - - - - االستبعادات

  ٦٤٬٤۹٤٬۰۳۸  ۹۱٬۳۸٥  ٤٬۲٥۲٬٥۷٤  ۱۳٬۱۹٤٬۸۳۳  ۲۸٬۱۲٤٬٤۰۲  ۱۸٬۸۳۰٬۸٤٤ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
       

  ۲۱٬۰٦٦٬٤۲۹  ۱۱٬٤٤۳  ۲٬٦۸٦٬٦۰۸  ٦٬٥۸۰٬۳۳۹  ۸٬۸۸۲٬۱۰٦  ۲٬۹۰٥٬۹۳۳ إضافات
  ۲٬۰۸٥٬۹۲۳ -  ٥۳٬٦۷۳  ۲۱۷٬۲٤۲  ۱٬۰۱٥٬۸۱٥  ۷۹۹٬۱۹۳ تكالیف تمویل مرسملة

 )۳۱٬۸۰۸٬٤۹۷( )۹۳٬٤۳۱( )۳٬۳۸۷٬۳۰۱( )٦٬۰۸۲٬۱۹٤( )۱٦٬۲۱۰٬۷۸٤( )٦٬۰۳٤٬۷۸۷( المشاریع الى الموجودات الثابتةالمحول من 
 - -  ۳۱٬٥۲۱ -  ۹٤٬۹۳۹ )۱۲٦٬٤٦۰( تحویالت
  ٥٥٬۸۳۷٬۸۹۳  ۹٬۳۹۷  ۳٬٦۳۷٬۰۷٥  ۱۳٬۹۱۰٬۲۲۰  ۲۱٬۹۰٦٬٤۷۸  ۱٦٬۳۷٤٬۷۲۳ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 
وال تتوقع اإلدارة تحقیق منافع اقتصادیة  االستخدام قیدتزال  ال التي وھي سعودي لایر ملیار ٦۷٫۱ األصلیة تكلفتھا تبلغ التي والمعدات العقارات كامل استھالك تم م،۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في كما -

 مستقبلیة جوھریة من ھذه الموجودات.
)  كما بلغ معدل الرسملة م۲۰۱۸ لعام سعودي لایر ملیار ۲٫۳( م۲۰۱۹ عام خالل سعودي لایر ملیار ۲٫۱  قیمتھا بلغتمرسملة   تمویل تكالیفتحت التنفیذ  المشاریع على اإلضافات تتضمن -

 ٪).٤٫٦م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱٪ (٤٫٦  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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  وإلتزامات عقود تأجیر استخدام موجودات حق .۱۰
  موجودات استخدام حق   أ -۱۰

 االجمالي  مباني  اراضي  سیارات وآلیات  
         :التكلفة

م۲۰۱۹ینایر  ۱كما في    ۲۹۳٬٦٦۱  ٥٤٬۳۱۲  ۱۰۷   ۳٦۸۳٤۸٬  
 ٥٥٬۱۳۸  ۱۰٬۸۰٥  ۲٬۲٤۹  ٤۲٬۰۸٤   اإلضافات

م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في    ۳۳٥٬۷٥٦  ٤٥۱٥٦٬   ٥٥۱۱۱٬   ۱۸۲٤۰۳٬  
         

: المتراكم ستھالكاإل          
م۲۰۱۹ینایر  ۱كما في    -  -  -  - 

۷۲۳٤٬  ۱٤۷٬٥۱۲  المحمل للسنة   ٤۲۲٦٬   ۹٤٥۱٥۸٬  
م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في    ۱٤۷٬٥۱۲  ۷۲۳٤٬   ٤۲۲٦٬   ۹٤٥۱٥۸٬  

         
         صافي القیمة الدفتریة:

م۲۰۱۹ایر ین ۱كما في    ۲۹۳٬٦٦۱  ٥٤٬۳۱۲  ۷۱۰  ۳٤۸٬٦۸۳ 
م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في    ۲۳۳۱۸۸٬   ٥۱٬۸۳۸  ۲۹۱٥٬   ۲٤٥٬۳٦۲ 

 
 إلتزامات عقود تأجیر   ب -۱۰

 
             مدفوعات اإلیجار المستقبلیة إلى جانب القیمة الحالیة للحد األدنى لمدفوعات اإلیجار كما فيالحد األدنى  ادناه موضح ھو كما
 :م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 

 المستقبلیة الحد األدنى لدفعات اإلیجار
 االیجار دفعات

  الفائدة  المستقبلیة
 للحد الحالیة القیمة
 االیجار لدفعات االدنى

)٦٫۹۷۹(  ۱٥۰٬۷۹۹ خالل سنة واحدة   ۸۲۰۱٤۳٫  
سنوات خمسمن سنتین إلى   ۷۳٬۳٥٤  )۸٫۸۱۲(   ٥٤۲٦٤٬  

)۱۰٬٥٥٤(  ٥۰٬٦٦۷ أكثر من خمسة سنوات   ٤۰٫۱۱۳ 
)۲٦٬۳٤٥(  ۲۷٤٬۸۲۰ جمالياإل   ۲٤۸٬٤۷٥ 

 
 اإلیجار في قائمة المركز المالي الموحد كما یلي:تم إدراج التزامات 
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹   

۸۲۰۱٤۳٬   الجزء المتداول   - 
٦٥٥۱۰٤٬   الجزء غیر المتداول   - 

 -  ۲٤۸٫٤۷٥   جمالياإل
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 عقارات استثماریة .۱۱
ملیون  ٥۳٥م : ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(سعودي  لایرملیون  ٤٥٦مبلغ   م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  یةاالستثمار العقارات بلغت تكلفة

 ۱م وبلغت القیمة العادلة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱قامت اإلدارة بعمل تقییم للقیمة العادلة لالستثمارات العقاریة كما في  ).سعوديلایر 
 ملیار لایر سعودي. 

  المجموع التكلفة:
  ٥۳٥٬۱٤٤        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

  اإلضافات
  ۱۲۸٬۲٦۳ ممتلكات واالت ومعداتالمحول من 

 (۲۰۳٬٥۱۹) المحول الى ممتلكات واالت ومعدات
  ٤٥۹٬۸۸۸ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

   اإلستھالك المتراكم: 
 - م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

 (۱٬٤٤۷)  المحول من ممتلكات واالت ومعدات
 (۲٬٦٦۹) المحمل للسنة

 (٤٬۱۱٦) م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
   

   صافي القیمة الدفتریة:
  ٤٥٥٬۷۷۲       م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
  ٥۳٥٬۱٤٤        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

دیسمبر  ۳۱تم تقییم أراضي المجموعة المصنفة كعقارات استثماریة بواسطة مقیّم خارجي لتحدید القیمة العادلة لألراضي كما في 
  ۳۲۳/۱۸/۷۷۰برقم  مسجلةوشركاه ، شركة مھنیة   العقاريللتقییم   معاییربواسطة شركة مبانى والتم تقییم األراضي  م.۲۰۱۹

 .المعتمدینالھیئة السعودیة للمقیمین  لدى
االستثماریة، وكذلك المدخالت الرئیسیة غیر سالیب التقییم المستخدمة في تحدید القیمة العادلة للعقارات أویوضح الجدول التالي 

 الملحوظة المستخدمة في نماذج التقییم.
نتھاء منھ والذي تم اإل م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  ۱۳معلومات قیاس القیمة العادلة طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  إن

 كالتالي: م۲۰۱۹من عام  الرابعخالل الربع 

 م باستخدام۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ة في قیاس القیمة العادل 

 
أسعار مقتبسة من أسواق نشطة 
 ألصول مطابقة (المستوى األول)

مدخالت ھامة أخرى یمكن 
 مالحظتھا (المستوى الثاني)

مدخالت ھامة أخرى ال یمكن 
 مالحظتھا (المستوى الثالث)

 - ملیون لایر سعودي۹۱۸  - يضااألر-قیاس القیمة العادلة 

 - سعودي لایر ملیون ۱۲۷ - المباني -العادلة القیمة قیاس

 شتقاق المستوى الثاني للقیمة العادلة إلأسالیب التقییم المستخدمة 

لعقارات مشابھة. شتقاق المستوى الثاني للقیمة العادلة بصفة عامة باستخدام نھج مقارنة المبیعات. فقد تم تسویة أسعار البیع إتم 
 ویعد سعر المتر المربع ھو المدخل األساسي في ھذا النھج المستخدم للتقییم.
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 موجودات غیر ملموسة، بالصافي .۱۲
 

ستخدام أنبوب إحّق   
مج حاسب ابر  النفط

  آلي
 غیر موجودات
قید  ملموسة
 *التنفیذ 

 المجموع 

         :التكلفة
 ٦۲٦٫۷۷۳  ۱۱۲٫۸٦۲  ۳۳٥٫۸۲٥  ۱۷۸٫۰۸٦  م۲۰۱۸ینایر  ۱كما في 

  ۱۹۳٫۹۸۳   ٥۷٫٤۰۳   ۲۲٫۳۸۸   ۱۱٤٫۱۹۲  اإلضافات
المشاریع قید  من المحول
 -  )۷۷٫۸٤٤(   ۷۷٫۸٤٤     التنفیذ

  ۸۲۰٫۷٥٦   ۹۲٫٤۲۱   ٤۳٦٫۰٥۷   ۲۹۲٫۲۷۸  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
         

 ٦٫۷۸۷  ٦٫۷۸۷  -  -  اإلضافات
المشاریع قید  من المحول
 ۷۳٫۱۹۱  -  ۷۳٫۱۹۱  -  التنفیذ

 ۹۰۰٫۷۳٤  ۹۹٫۲۰۸  ٥۰۹٫۲٤۸   ۲۹۲٫۲۷۸  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
         

         المتراكم:  ستنفاداإل
 ۲٥٤٫٦٥۸  -  ۱۷٤٫٥۱۹  ۸۰٫۱۳۹  م۲۰۱۸ینایر  ۱كما في 

  ۸۷٫٤۰٤  -   ۳۲٫۸۲۳   ٥٤٫٥۸۱  المحمل للسنة
  ۳٤۲٫۰٦۲  -   ۲۰۷٫۳٤۲   ۱۳٤٫۷۲۰  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

         
 ٥٦٫۰۷۰  -  ٤۳٫۲۲٦  ۱۲٫۸٤٤  المحمل للسنة

 ۳۹۸٫۱۳۲  -  ۲٥۰٫٥٦۸  ۱٤۷٫٥٦٤  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
         

         صافي القیمة الدفتریة:
 ٥۰۲٫٦۰۲  ۹۹٫۲۰۸  ۲٥۸٫٦۸۰  ۱٤٤٫۷۱٤  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
  ٤۷۸٫٦۹٤   ۹۲٫٤۲۱   ۲۲۸٫۷۱٥   ۱٥۷٫٥٥۸  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 برامج حاسب آلي. في التنفیذ قید الملموسة غیر الموجودات رصید یتمثل*   

 استثمارات مسجلة بطریقة حقوق الملكیة  .۱۳
 ستثمارات فیما یلي:تتمثل األرصدة المتعلقة بھذه اإل

 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  

 ۱٫۳۸۹٫۳۲۱  ۱٫۳٥۰٫۷۰۲  ھیئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
 ۷۷٫۸٥۸  ۷۱٬٦۹٥  شركة المختبر الخلیجي لفحص المعدات الكھربائیة

 ۱٫۱۲٦  -  المزدوج لإلنتاجشركة الفاضلي 
 ٥۱۰  ۲۸٥  الكربون لخدمات الخضراء السعودیة الشركة

  ۱٫٤۲۲٫٦۸۲  ۱٫٤٦۸٫۸۱٥ 
 

     المشتركة المشروعات
 ٥٫۰۰۰  ٥٫۰۰۰  العالمي اناتیشركة مركز الب

  ٥٫۰۰۰  ٥٫۰۰۰ 
     

 ۱٫٤۷۳٫۸۱٥  ۱٫٤۲۷٫٦۸۲  جمالياإل
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 تتمة –استثمارات مسجلة بطریقة حقوق الملكیة  .۱۳
 

 ھیئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
 من نقل االستفادةلدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وذلك لتعزیز  الكھربائيشاركت الشركة في رأسمال ھیئة الربط 

أمریكي بما  دوالرملیون  ٤۸٤٫۸. بلغت قیمة المشاركة في تاریخ التأسیس األعضاءبین الدول  الكھربائیةوتوزیع الطاقة 
 سعودي. ملیار لایر ۱٫۸یعادل مبلغ 

 

 شركة المختبر الخلیجي لفحص المعدات الكھربائیة
شركة المختبر ، تّم تأسیس م۲۰۱٦نوفمبر  ۱۰ھجري الموافق لـ  ۱٤۳۷صفر  ۱۰ق) بتاریخ /۳۸استناداً إلى القرار الوزاري رقم (

ملیون لایر سعودي. بلغت حصة الشركة  ۳٦۰برأس مال مصرح بھ  )مقفلة(شركة مساھمة  الكھربائیة الخلیجي لفحص المعدات
ملیون لایر سعودي تم  ۲۲٫٥ملیون لایر سعودي وبلغت حصة الشركة  ۹۰٪ في راس مال الشركة، ودفع المؤسسون مبلغ  ۲٥

 سعودي لایر نملیو ۳٦۰مال الشركة لیصبح  رأسدفع كامل  تم، م۲۰۱۷. خالل عام م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱دفعھا بالكامل كما في 
. لم تبدأ الشركة المذكورة م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي كما في  ۹۰من رأس المال  ةالمدفوع الشركة حصة وبلغت

 صافي رأس المال المدفوع مخصوم منھ مصاریف ما قبل التشغیل. لالستثمارل القیمة الدفتریة ثأنشطتھا التشغیلیة بعد. تم
 

 المزدوج لإلنتاجشركة الفاضلي 
، تّم م۲۰۱٦سبتمبر  ۲۰ھجري الموافق لـ  ۱٤۳۷ذي الحجة  ۱۷بتاریخ  ٥/۱٤۳/۲۰۱٦رقم  اإلدارةاستناداً إلى قرار مجلس 

٪ من رأس المال. لم ۳۰بـ  الشركة سعودي. تتمثل حصة ملیون لایر ۱٫٥مال قدره  برأس المزدوجتأسیس شركة الفاضلي لإلنتاج 
صافي رأس المال المدفوع مخصوم منھ مصاریف ما قبل  لالستثمارل القیمة الدفتریة ثالتشغیلیة بعد. تم أنشطتھاتبدأ ھذه الشركة 

 التشغیل.
 

 الكربون لخدمات الخضراء السعودیة الشركة
 الكربون لخدمات الخضراء السعودیة الشركة تأسیس في المحدودة والتعدین والكیماویات البترول شركة مع المجموعة شاركت
 رأس من٪ ٥۱ بنسبة سعودي لایر ألف ٥۱۰ الشركة حصة قیمة بلغت. لایر ملیون قدره مال برأس محدودة مسئولیة ذات كشركة

 .المال
 

 العالمي اناتیشركة مركز الب
 ٪) في ٥۰ ةیالملك (نسبة م ۲۰۱۸ سبتمبر ۱۱ خیبتار العالمي اناتیالب مركز شركة سیبتأس لإلتصاالت اتیضوئ شركة قامت

 لیالتشغ وأنظمة واإلتصاالت وتریالكمب شبكات بیوترك دیوتمد الشبكات دیتمد في سيیالرئ نشاطھا تمثلیو ةیالسعود ةیالعرب المملكة
 )المعلومات ةیوتقن اإلتصاالت ومعدات اجھزة استضافة (خدمة ةیالحاسوب المرافق وإدارة ةیالحاسوب ةیاالستشار الخبرة وأنشطة
 اسلوب بنفس عنھا المحاسبة ویتم مشترك كمشروع معالجتھا تمی و لذلك الالزمة صیالتراخ على الحصول من اإلنتھاء وجاري

 .ةیالملك بحقوق االستثمارات عن المحاسبة

 بطریقة حقوق الملكیة ھي كما یلي:إّن الحركة في االستثمارات المسجلة 

  اإلجمالي 

 
شركة 
مركز 

 اناتیالب
  العالمي

 الشركة
 السعودیة
 الخضراء
  الكربون لخدمات

شركة 
الفاضلي 

 لإلنتاج
  المزدوج

المختبر الخلیجي 
لفحص المعدات 

  الكھربائیة

ھیئة الربط 
الكھربائي لدول 
مجلس التعاون 

  لدول الخلیج العربیة

۱٫٥۲۹٫٤۷۲  -  ٥۱۰  ۲۹۸  ۸٤٫۸٦۷  ۱٫٤٤۳٫۷۹۷ 
ینایر  ۱في  كماالرصید 
 م۲۰۱۸

 اإلضافة خالل السنة -    ۱٫٦۸۱  -  ٥٫۰۰۰  ٦٫٦۸۱
 الخسارة صافيالحصة في  )٥٤٫٤۷٦(  )۷٫۰۰۹(  )۸٥۳(  -  -  )٦۲٫۳۳۸(

۱٫٤۷۳٫۸۱٥٫  ٥۰۰۰  ٥۱۰  ۱٫۱۲٦  ۷۷٫۸٥۸  ۱٫۳۸۹٫۳۲۱ 
دیسمبر  ۳۱في  كماالرصید 
 م۲۰۱۸

 اإلضافة خالل السنة -  -  -  ۲۰٦  -  ۲۰٦
 الخسارة صافيالحصة في  )۳۸٫٦۱۹(  )٦٫۱٦۳(  ٤٫۹۸٤  )٤۳۱(  -  )٤۰٫۲۲۹(

)٦٫۱۱۰(  -  -  )٦٫۱۱۰(  -  - 
 الشامل الدخلالحصة في 

 اآلخر

۱٫٤۲۷٫٦۸۲  ٥٫۰۰۰  ۲۸٥  -  ۷۱٫٦۹٥  ۱٫۳٥۰٫۷۰۲ 
دیسمبر  ۳۱في  كماالرصید 
 م۲۰۱۹

 



 للكھرباء السعودیة الشركة
  )سعودیة مساھمة(شركة 

 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

٤٤ 
 

 تتمة –.  استثمارات مسجلة بطریقة حقوق الملكیة ۱۳
 

القوائم المالیة المتعلقة باستثمار المجموعة في ھیئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون لدول   بنودھم أإًن الجدول التالي یمثل 
 :الخلیج العربیة

 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  
     

 ٦۸٦٫۹۸۹  ۷۰٦٫۰۲٤  الموجودات المتداولة

 ۳٫٦۹۲٫٥٦۹  ۳٫٥۹٦٫۸٦٥  الموجودات غیر المتداولة
 ٥۹٫٤٥٥  ٦۸٫۸٥٤  المتداولة مطلوبات

 ٤۱٫٥٦۰  ٥۹٫۸۱۳  غیر المتداولة مطلوبات
 ٤٫۲۷۸٫٥٤۳  ٤٫۱۷٤٫۲۲۲  حقوق الملكیة

 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  
     

 ۱٤۹٫۳٥٤  ۱٥۳٫۳۱۳  إیرادات التشغیل
 )۳٥۰٫۸۱٤(  )۱۹۹٫۸٤٥(  تكالیف اإلیرادات

 )۲۰۱٫٤٦۰(  )٤٦٫٥۳۲(   الخسارة إجمالي
 )۲۲٫۸۱٦(  )۹۳٫۸۱٦(  مصروفات عمومیة وإداریة

 )۲۲٤٫۲۷٦(  )۱٤۰٫۳٤۸(  التشغیل للسنة خسارة
 ۲۱٫۱۰۹  ۲۰٫۰٦٥  بالصافي ،إیرادات أخرى
 ۱۳٫٤۹۱  ۱٥٫۹٦۱  إیرادات تمویلیة

 )۱۸۹٫٦۷٦(  )۱۰٤٫۳۲۲(  صافي خسارة السنة
 
 األخرى ألنھا لیست جوھریة الملكیة لحقوقبھا وفقا  المستثمرال تظھر الشركات   -
 

 مستنفدةموجودات مالیة بالتكلفة ال .۱٤
م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱   م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱    

 ۲۳٫۹۲٥  ۲۱٫٥۹۳  صكوك شركة صدارة للخدمات األساسیة "صدارة"

 ۱۸٫۷۸٥  ۱٦٫۸٦٤  صكوك شركة ارامكو توتال العربیة للخدمات "ساتورب"

  ۳۸٫٤٥۷  ٤۲٫۷۱۰ 
)۷٦(   مستنفدةالتي تقاس بالتكلفة ال ةیالموجودات المال في اإلنخفاض   )۷٦(  

  ۳۸٫۳۸۱  ٤۲٫٦۳٤ 
  



 للكھرباء السعودیة الشركة
  )سعودیة مساھمة(شركة 

 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

٤٥ 
 

 
 موجودات مالیة من خالل الدخل الشامل اآلخر .۱٥

م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱    م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  
 ۱٤۹٫۹۸۹  ۱۷۱٫۹۲۱  شركة الشعیبة للمیاه والكھرباء (*)

 ۹۳٫۲۹۷  ۸۸٫۲٦۱  والكھرباء (*)شركة الشقیق للمیاه 
 ٤۰٫٥۸۸  ٤۹٫۳۰۱  شركة الجبیل للمیاه والكھرباء (*)

 ۱٥٫٤۹۱  ۱٥٫٥۹۲  شركة توسعة الشعیبة القابضة المحدودة (*)
  ۳۲٥٫۰۷٥  ۲۹۹٫۳٦٥ 

 

 ).سعودي لایرملیون  ۲٤٫۹م: ۲۰۱۸( سعودي لایر ملیون ٥۷٫٦ مبلغ المجموعة علیھا حصلت التي االرباح توزیعات بلغت* 
 .۳-٤٥موجودة في إیضاح رقم  ۱۳إّن معلومات القیمة العادلة وفقاً للمعیار الدولي التقریر المالي رقم  -

 

  ، بالصافيالمخزون .۱٦
    م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱

     
 مواد ولوازم محطات التولید *  ۲٫٦۹۲٫۲۷۲  ۲٬٦۳۲٬٤۲۸
 مواد ولوازم شبكات التوزیع *  ۱٫٦۰۰٫۹۲۱  ۱٬۹۱۸٬۷۱۲

 مواد ولوازم شبكات النقل *  ۳٦۳٫٦٦٥  ۳٤٤٬۷٦٦
 وقود وزیوت  ۱٫۱٦۱٫۰۷۱  ۹۳۹٬٤۳٥

 أخرى *  ٥٥٫۱۱۰  ۳۹٬٦٥۳
 المجموع  ٥٫۸۷۳٫۰۳۹  ٥٫۸۷٤٫۹۹٤

 مخزون (أ)الیخصم: مخصص إنخفاض   )۸۱۷٫۱۲٥(  )۱٬۱۲۹٬٦۰۰(
 المجموع  ٥٫۰٥٥٫۹۱٤  ٤٬۷٤٥٬۳۹٤

     

ملیون لایر  ٤۲٥م: ۲۰۱۸م (۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  كما سعودي لایر ملیون ٤۷۱مبلغ   المخزوناإلنخفاض الدائم  في قیمة  بلغ* 
 سعودي).

 

 المخزون خالل السنة: إنخفاضفیما یلي بیان بحركة مخصص  )أ(

 ، بالصافيالكھرباء مستھلكيذمم  .۱۷
   م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱

 ذمم مستھلكي الكھرباء     
 جھات حكومیة  *  ۲۷٫۸۷۸٫۹۰۲  ۱٦٬۳٥۰٬۳۲٤
 يتجاري وسكني وصناع  ۹٬۲۹٦٬۰٤٦  ۱۱٬۸۰٤٬۲۹۰

 ذمم مشاریع توصیل الخدمة الكھربائیة  ۲٫٤۱۷٫۷٥۰  ۲٫۳۹٤٫۸۹۸
 عالقةمطلوب من أطراف ذات   ۲٫۹۸۰٫٦۳٦  ۲٫٦٤٥٫٥۰۰

 مستھلكي الكھرباءمجموع ذمم   ٤۲٫٥۷۳٫۳۳٤  ۳۳٬۱۹٥٬۰۱۲
 رصدة ذمم مستھلكي الكھرباء (أ)أ إنخفاضیخصم:   )۱٫٥٤۹٫۷۷۹(  )۱٫٦۱٤٫٥٦۰(

 یضاف: إیرادات مستحقة  ۳٬۸٦۰٬٤٤۹  ۳٫٥٥۱٫۰۲۱
 المجموع  ٤٤٫۸۸٤٫۰۰٤  ۳٥٬۱۳۱٬٤۷۳

بعض األرصدة ل مقاصة بعملم ۲۰۱۸و م۲۰۱۹المحاضر والقرارات الوزاریة ذات الصلة قامت المجموعة خالل عام  ىستنادا الإ* 
 .الحكومیة الجھات لبعضاألرصدة الدائنة  معة یجھات الحكومال ىالمستحقة عل المدینة

   م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱
     

  السنةالرصید في بدایة   ۱٫۱۲۹٫٦۰۰  ۷۸۹٫۱۰٥
 السنة خالل  محمل  -  ۳٤۰٫٤۹٥

 خالل السنة منھ الغرض إنتفى  )۳۱۲٫٤۷٥(  -
 السنة الرصید في نھایة  ۸۱۷٫۱۲٥  ۱٫۱۲۹٫٦۰۰



 للكھرباء السعودیة الشركة
  )سعودیة مساھمة(شركة 

 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

٤٦ 
 

 
 تتمة -، بالصافي الكھرباء مستھلكي.  ذمم ۱۷

 
 رصدة ذمم مستھلكي الكھرباء خالل السنة: أفي  إنخفاضفیما یلي بیان بحركة مخصص  )أ(

 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱  

 ۱٫٦۱٤٫٥٦۰  ۱٫٦۱٤٫٥٦۰  الرصید في بدایة السنة  
 -  ۷٦٫۳۲٦  السنة   خالل المحمل
 -  )۱٤۱٫۱۰۷(  خالل السنة  شطب

 ۱٫٦۱٤٫٥٦۰  ۱٫٥٤۹٫۷۷۹  رصید في نھایة السنةال
 

 ودفعات مقدمة مدینة أرصدة .۱۸

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
  

     
 عالقة ذات شركات من مستحق  ۲۷۱٫۸۷٤  ۹۲۰

     
 دفعات مقدمة    

 مقاولین وموردین  ٤۰۲٫۱۱٦  ٦۷۱٫٤۹۳
 ذمم موظفین  ٤٦٫۸۳۳  ۲۲٫٤۸٦

٦۹٤٫۸۹۹  ۷۲۰٫۸۲۳   

 مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى مصروفات .۱۹
   م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

     
 مدفوعة مقدماً وأخرى مصروفات  ۲۱٫۳۳۲  ۱۲٥٫٥۷۱
 أخرى ومطالباتقیمة مطالبات التأمین   ۱٤٤٫٤۸۲  ۱۲٤٫٥۰٥
٤۰۹٫۰۷۲  ۸٤۱٫۲۸۹٫  بالصافي أخرى،ذمم   ۳
 المجموع  ۱٬٤٥٥٬٦٥۷  ٦٥۹٫۱٤۸

     
)٥۷٫۲٥٤(   )۱۸٦٫۳۸۳(  األرصدة المدینة األخرى  في اإلنخفاضیخصم:   

٦۰۱٫۸۹٤  ۲۷۱٫۲٦۹٫ ٤   
 في االرصدة المدینة خالل السنة:  اإلنخفاضفیما یلي بیان بحركة مخصص  )أ(
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱  

 ٥۷٫۲٥٤  ٥۷٫۲٥٤  الرصید في بدایة السنة  
 -  ۱۲۹٫۱۲۹  السنة   خالل المحمل

 ٥۷٫۲٥٤  ۱۸٦٫۳۸۳  رصید في نھایة السنةال
 

 اوما في حكمھ یةالنقد .۲۰

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
  

     
 نقد في الصندوق  ٤٫۱۱۰  ۳۳٫۳۹۳

 نقد لدى البنوك  ۱٫٥۱۱٫۱۲۷  ۲٫۰٦۰٫۷۹۷
 ودائع قصیرة األجل  ٤۰۳٫۰٦۷  ۳۳٥٫۰۲۳

۲٫٤۲۹٫۲۱۳  ۱٬۹۱۸٬۳۰٤   



 للكھرباء السعودیة الشركة
  )سعودیة مساھمة(شركة 

 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

٤۷ 
 

 
 المالرأس  .۲۱

 
لایر سعودي  ۱۰سھم بقیمة اسمیة قدرھا  ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥إلى  وینقسملایر سعودي  ٤۱٫٦٦٥٫۹۳۸٫۱٥۰رأس مال الشركة  یبلغ

٪ إلى صندوق ۷٤٫۳۱سھم المملوكة لحكومة المملكة العربیة السعودیة في رأس مال الشركة والبالغ نسبتھا للسھم. قد تم نقل ملكیة األ
 .م۲۰۱۷یولیو  ۱۳ھـ الموافق ۱٤۳۸شوال  ۱۹بتاریخ  ٤۷۹۹٥ رقمالملكي  المرسوموجب االستثمارات العامة بم

 المعامالت مع المالك التي تم االعتراف بھا في قائمة حقوق الملكیة مباشرة .۲۲
 

٪ من رأس المال ٥طبقاً للنظام األساسي للشركة یوزع من األرباح، بعد خصم االحتیاطیات كدفعة أولى للمساھمین نسبة ال تقل عن 
ھـ والتي بموجبھ تنازلت الحكومة ۱٤۱۹شعبان  ۱۱وتاریخ  ۱٦۹مع مراعاة األحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم المدفوع 

٪ من القیمة اإلسمیة للسھم وذلك لمدة ۱۰ال تتجاوز األرباح السنویة الموزعة نسبة  أنزعة بشرط عن نصیبھا في األرباح المو
عشر سنوات من قیام الشركة، وفي حالة تجاوز نسبة األرباح الموزعة النسبة المذكورة، تعامل حصة الحكومة مثل بقیة المساھمین، 

الخاص بتمدید تنازل الحكومة  م۲۰۰۹سبتمبر  ۱۳ھـ الموافق ۱٤۳۰ن رمضا ۲٤وتاریخ  ۳۲۷بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 
 م.۲۰۱۹سبتمبر  ۱۲تنتھى فى  عن نصیبھا في األرباح التي توزعھا الشركة لمدة عشر سنوات أخرى

الشركة من  لمساھمي م۲۰۱۸ سنة عن نقدیة أرباح توزیعم ۲۰۱۹ أبریل ۳۰ بتاریخ المنعقد اجتماعھا في العمومیة الجمعیة أقرت
 اإلسمیة القیمة من٪ ۷ وتمثل الواحد للسھم سعودي لایر ۰٫۷۰ بواقع سعودي لایر ملیون ۷٤۹٫۳ بمبلغ حكمھم في ومناألھالي 

 ).سعودي لایر ملیون ٥٤۷ مبلغ:  م۲۰۱۷ سنة عن( للسھم

 احتیاطیات .۲۳
 

 احتیاطي نظامي
 

٪ من أرباحھا الصافیة لتكوین احتیاطي نظامي حتى یبلغ ۱۰كل سنة وفقاً للنظام األساسي للشركة یتعین على الشركة أن تجنب في 
 اإلحتیاطي النظامي غیر متاح للتوزیع. ٪ من رأس المال.۳۰ھذا االحتیاطي 

 
 احتیاطي عام

للكھرباء في یتكون االحتیاطي العام من أرصدة االحتیاطیات التي كانت مسجلة ضمن القوائم المالیة الموحدة للشركة السعودیة 
 .م۲۰۰۱دیسمبر ۳۱) باإلضافة إلى المبالغ التي یتم تحصیلھا من األفراد عن رسم الكھرباء بعد تاریخ ۱تاریخ الدمج (إیضاح 
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 الموظفینمنافع  إلتزامات .۲٤

 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 ۳٫۸۷۰٫۰۸۸  ٤٬٥٦٦٬٦۹۷ ۱-۲٤ مزایا نھایة الخدمة للموظفین                             

 ٦۱٤٫۳۳۱  ۷۲۲٫۸٥۰ ۲-۲٤                   واإلدخارصندوق التوفیر 
 ۱٫٥۷۸٫٥۷۳  ۱٫۲۹۰٫۷۸۹ ۳-۲٤ برنامج تحسین إنتاجیة الموارد البشریة  

  ٦٬٥۸۰٬۳۳٦٫  ٦۰٦۲٫۹۹۲ 
 

 نھایة الخدمة للموظفینمزایا    ۱-۲٤
 

دیسمبر  ۳۱الموظفین باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة لمطلوباتھا كما في  لمنافعقامت المجموعة بإجراء تقییم اكتواري 
 عن مكافآت نھایة الخدمة. والناتجةم ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ وم ۲۰۱۹

 مات:وترد في الجدول أدناه اإلفتراضات الدیمغرافیة الرئیسیة للتقیی
 

 معدل االستقالة قبل سن التقاعد
 م۲۰۱۸ للعام المعدل  م۲۰۱۹للعام  المعدل  (سنوات) العمر

۱۸-۳٥  ۱٪  ۱٪ 
۳٪ 

۱٥٪ 
۳۰٪ 

۳٤-٦۰  ۳٪  
٤۱-٤٥  ۱٥٪  
٤٦+  ۳۰٪  

 

المفترض سنة وثالثة أشھر میالدیة. یفترض تقاعد الموظفین األكبر سنا من سن التقاعد  ٥۸ سن التقاعد المفترض
 على الفور في تاریخ التقییم.

 عن جوھریا تختلفإلي دول ال  إستناداً ما قبل التقاعد  أعمارستندت المجموعة إلى معدل إ وفیات ما قبل التقاعد
 . السعودیة العربیة المملكة في الحیاة جدول

 قتصادیة للتقییمات:وترد في الجدول أدناه اإلفتراضات اإل

 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 ٪٤٫٦  ٪۳  سعر الخصم اإلجمالي 
 ٪۲  ٪۲  معدل تضخم األسعار
 ٪٤  ٪٤  معدل تضخم األجور

 

 تحلیل الحساسیة

 
للسنة المنتھیة  التأثیر على إلتزامات المنافع المحددة

 م۲۰۱۹في 
 ٪۱إنخفاض بنسبة  ٪۱بنسبة  زیادة 

 )۲۹۷٫٦۷۹( ۳۳۱٫٤٥۱ تضخم الرواتب
 ۳۱٥٫٤۲٥ )۲۷۷٫۷۸٤( معدل الخصم

 

 
للسنة المنتھیة في  التأثیر على إلتزامات المنافع المحددة

 م۲۰۱۸
 ٪۱إنخفاض بنسبة  ٪۱زیادة بنسبة  

 )۲٥۲٫۲۳۰( ۲۷٦٫٤۳۰ تضخم الرواتب
 ۲٥٤٫٥٦۰ )۲۲۸٫٥۲۳( معدل الخصم
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 تتمة - الموظفین منافع إلتزامات ۲٤

 

 تتمة -نھایة الخدمة للموظفین مزایا   ۱-۲٤
 

 .م۲۰۱۸وم ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱یوضح الجدول التالي تسویة إلتزامات المزایا المحددة عن السنة المنتھیة في 
 

 اإلجمالي  الحركة النقدیة إعادة القیاس الخسارة أو الربحقائمة   
 ٤٫۸٥۹٫٤۹۹    م۲۰۱۸ینایر  ۱كما في 

 ۳٥٤٫۲۹٥ - - ۳٥٤٫۲۹٥ تكلفة الخدمة الحالیة
 ۱۷۱٫۳۰٥ - - ۱۷۱٫۳۰٥ تكلفة الفائدة

(الربح) / الخسارة من التغیر في اإلفتراضات 
 )٤٤۷٫۳۹۹( - )٤٤۷٫۳۹۹( - المالیة

(الربح) / الخسارة من التغیر في اإلفتراضات 
)۲٤۰٫۲۹٥( - )۲٤۰٫۲۹٥( - الدیمغرافیة  

 ۱۳۳٫۰۲۸ - ۱۳۳٫۰۲۸ - (المكاسب) / الخسائر
 )۹٦۰٫۳٤٥( )۹٦۰٫۳٤٥( - - مزایا مدفوعة

 )۹۸۹٫٤۱۱( )۹٦۰٫۳٤٥( )٥٥٤٫٦٦٦( ٥۲٥٫٦۰۰ العام خالل الحركات إجمالي
 ۳٫۸۷۰٫۰۸۸    م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

     
 ۳٥۱٫٤٤۳ - - ۳٥۱٫٤٤۳ تكلفة الخدمة الحالیة

 ۱۷۷٫۹۲۳ - - ۱۷۷٫۹۲۳ تكلفة الفائدة
اإلفتراضات (الربح) / الخسارة من التغیر في 

 ٤٤۲٫۹۰۳ - ٤٤۲٫۹۰۳ - المالیة
من التغیر في اإلفتراضات  (الربح) / الخسارة

 ٤۱ - ٤۱ - الدیمغرافیة
 )۱٦٫۲۱۲( - )۱٦٫۲۱۲( - (المكاسب) / الخسائر

 )۲٥۹٫٤۸۹( )۲٥۹٫٤۸۹( - - مزایا مدفوعة
 ٦۹٦٫٦۰۹ )۲٥۹٫٤۸۹( ٤۲٦٫۷۳۲ ٥۲۹٫۳٦٦ العام خالل الحركات إجمالي

 ٤٫٥٦٦٫٦۹۷    م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 صندوق التوفیر واإلدخار  ۲-۲٤
 

ً من نظام العمل، وتم ۱٤٥وفقاً للمادة  م ۲۰۰۸مارس  ۲الموافق  ـھ۱٤۲۹صفر  ۲۳المنعقد بتاریخ  اإلدارةجتماع مجلس إمع  اشیا
حصیلة مدخراتھم  في مجاالت  واستثمار اإلدخارلتشجیع الموظفین السعودیین في الشركة على  واإلدخار التوفیر نظامتم تطبیق  ،

 أكثر فائدة وحافز لھم لمواصلة العمل مع الشركة ویتم تحدید العائد طبقاً لسیاسة الشركة.
 

مساھمة بحد أدنى شھري بال الراغب للموظفالسعودیین فقط واختیاري  الموظفینیقتصر على   واإلدخار التوفیر نظامالمشاركة في 
 األساسي. الراتب٪ من ۱۰٪ إلى حد أقصى قدره ۱بنسبة 

 م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  
 ٤۷۹٫۰۱۳  ٦۱٤٫۳۳۱  االفتتاحي الرصید
 ۱۲۸٫۲۳٦  ۱۳۸٫٤۷۰  للسنة المحمل
 )۱۱٥٫۸٦۲(  )٥۸٫۷٤٤(  السنة خالل المدفوع

 ۱۲۲٫۹٤٤  ۲۸٫۷۹۳  موجودات الصندوقل تحویالت
 ٦۱٤٫۳۳۱  ۷۲۲٫۸٥۰  السنة نھایة في الرصید

 

 التوفیرو اإلدخار: لصندوق المطلوبات أرصدة یلي كما
 م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 ٥٥٥٫۸۳۷  ٦٦٤٫۳۷۷ الشركة مساھمة
 ٥٤۷٫۳٥٤  ٥۹٦٫۲۲۱ الموظفین مساھمة
 ۱٫۱۰۳٫۱۹۱  ۱٫۲٦۰٫٥۹۸ المطلوبات إجمالي
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 تتمة – الموظفین منافع إلتزامات ۲٤
 تتمة - صندوق التوفیر واإلدخار  ۲-۲٤

 
 :اإلدخار صندوق موجودات یلي كما

دیسمبر  ۳۱  
 م۲۰۱۹

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۸

 ۳٤٦٫۸٦۰  ۳٤۷٫۷۲٦   البنوكلدى  وودائع أرصدة
 ۱٤۲٫۰۰۰  ۱۹۰٫۰۲۲  صكوك في استثمارات

 ٤۸۸٫۸٦۰  ٥۳۷٫۷٤۸  الصندوق موجودات إجمالي
 

 امج تحسین إنتاجیة الموارد البشریةنبر ۳-۲٤
 

 جمالیة للموارد البشریةمن خالل سعي الشركة لتحسین انتاجیة الموارد البشریة ورفع مستوى كفاءة الموظفین وتخفیض التكالیف اإل
نتاجیة الموارد البشریة والذي یتضمن إطلقت الشركة برنامج تحسین أیجابي على اداء الشركة مستقبال اثرھا اإل سینعكس  التيو

حكام أتنطبق علیھم شروط و الذین السعودیونن والموظف ھمبرنامج الن المؤھلین لھذا إبرنامجي العرض الخاص وبرنامج الموائمة. 
 :تم إحتسابھا فى اإلفتراضات  التالیة كماالموظفین المشتركین  في البرامج المشار الیھا المزایا   البرنامج،ویستحق اھذ
 

اإلضافیة  الفرضیاتكتواري. وفیما یلي إم من قبل خبیر ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱أكتواریة للبرامج المذكورة في  بدراساتالشركة  قامت
 :البرامج ھذهالمستخدمة في تقییم 

 :الموائمةبرنامج   تقییماإلفتراضات االقتصادیة المستخدمة في 

 
 دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
 ٪۳٫۹ ٪۲٫٤  سعر الخصم اإلجمالي 
 ٪٥ ٪٥  معدل تضخم األسعار

    
 تختلفإلي دول ال  إستناداً ما قبل التقاعد  أعمارستندت المجموعة إلى معدل إ وفیات ال معدل

 .السعودیة العربیة المملكة في الحیاة جدول عن جوھریا

 برنامج العرض الخاص: تقییم في المستخدمةاإلفتراضات االقتصادیة 

 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 ٪ ۳٫٥  ٪۲  سعر الخصم اإلجمالي 
 ٪٥  ٪٥  معدل تضخم األسعار

  سنة؛علیھ شروط برنامج تحسین اإلنتاجیة  على العرض في أي  ینطبقمن المحتمل أن یحصل كل موظف     -
 ؛للشركة الفعلیة التكلفة متوسط على بناء البرنامج ألعضاء السنویة الرعایة تكلفة إعتماد تم   -
 برنامج الموائمة ؛ و، أیھما أسبق ٦۰تتوقف جمیع المزایا بموجب الخطة عند الوفاة أو بلوغ سن    -
 .٦۰لن تنتھي قروض الرھن العقاري المتعلقة بدعم األقساط قبل وصول الموظف سن    -

 :االنتاجیة تحسین برامج ارصدة یلي وفیما

 
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 ٦٦٤٫۹۳۱  ٤۲٤٫۳۹۸ عرض الخاصال

 ۹۱۳٫٦٤۲  ۸٦٦٫۳۹۱ ئمةمواالعرض 
 ۱٫۲۹۰٫۷۸۹  ۱٫٥۷۸٫٥۷۳ 
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 تتمة – الموظفین منافع إلتزامات ۲٤
 

 تتمة - برنامج تحسین إنتاجیة الموارد البشریة     ۳-۲٤
 

 برنامج تحسین إنتاجیة الموارد البشریة:ل العام خالل الحركةیلي  فیما

 م ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  م ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱  
          

 ۲٫۲٦٤٫۳۸۲   ۱٫٥۷۸٫٥۷۳   رصید بدایة السنة
       ةالزیادة خالل السن
 ٦٫٥٥٦   ٦۰٫٦٤۷   العرض الخاص
 ٤۱٦٫۳٤٥   ۸٥٫۸٥۹   عرض الموائمة

 ٤۲۲٬۹۰۱   ۱٤٦٫٥۰٦   إجمالي الزیادة خالل السنة
        

 )۱٫۱۰۸٫۷۱۰(   )٤۳٤٫۲۹۰(   ةالمدفوع خالل السن
 ۱٫٥۷۸٫٥۷۳   ۱٫۲۹۰٫۷۸۹   رصید نھایة السنة

 مؤجلة  إیرادات .۲٥
 

 بطریقة ھاإستنفاد یتم حیث. المكتملة للمشاریع الكھربائي التیار توصیل خدمة تقدیم مقابل تحصیلھا تم مبالغ المؤجلة اإلیرادات تمثل
 سنھ. ۳٥والمقدر بـ  المستخدمة المعدات أعمار متوسط على بناء الثابت القسط

 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 ٤۱٫۱۱۱٫۸۰٦  ٤٥٫۷۲۸٫۳٤۰  السنة بدایةرصید 

 ٦٫۲۲٤٫۷۲۳  ۸٫۱۸۱٫۷۳۲  المحمل خالل السنة 

 )۱٫٦۰۸٫۱۸۹(  )۱٫۸۳۳٫۸۹۷(   خالل السنة بھ المعترف

 ٤٥٫۷۲۸٫۳٤۰  ٥۲٫۰۷٦٫۱۷٥  رصید نھایة السنة
 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 ۱٫٦۸۸٫٥۹۸  ۱٫۹۲٥٫٥۹۲ المتداول الجزء
 ٤٤٫۰۳۹٫۷٤۲  ٥۰٫۱٥۰٫٥۸۳ المتداولالجزء الغیر 

 ٥۲٫۰۷٦٫۱۷٤٥٫  ٥۷۲۸٫۳٤۰ 
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 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
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 منح حكومیة مؤجلة .۲٦

 
 ٤٤٫٤: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱لایر سعودي في  ملیار ٤۳٫۱المنح الحكومیة المؤجلة البالغ قیمتھا   البند یتضمن

 التسجیل فترة فيالفرق بین القیم المستلمة من الحكومة كقروض حسنة والقیم الحالیة لھذه القروض  في تتمثل التيملیار لایر سعودي) 
 .القرض دفعة إستالم تاریخ في للقرض األولي

 ۳۱ فيوتقنیة المعلومات  االتصاالت وزارة من(شركة تابعة)  لالتصاالت ضوئیات لشركة مقدمةیتضمن البند منح حكومیة  كما
نطاق  بتنفیذ االلتزام مقابلملیون لایر سعودي)  ۱٤٥ بمبلغم: ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱( سعودي لایر ملیون ٥۷٦ بلغتم ۲۰۱۹ دیسمبر
 .الضوئیة االلیاف شبكة لتوصیلالعمل 

 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  

 ٤٥٫٦۰۸٫۹٦۹  ٤٤٫٥۳۹٫۳۹٥  رصید أول السنة
 ۱٤٥٫۹۳٤  ٤٥۳٫۰۰٦  منح حكومیة محملة خالل السنة

 )۱٫۲۱٥٫٥۰۸(  )۱٫۳۲۷٫۰۷٤(  السنةالمستنفذ خالل 
 ٤٤٫٥۳۹٫۳۹٥  ٤۳٫٦٦٥٫۳۲۷  لسنةارصید نھایة 

 مطلوبات متعلقة بإزالة الموجودات .۲۷
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  

 ۱۹۳٫۳۷۳  ۲٥۸٫٥۳٤  رصید أول السنة
 ٥٦٫۳۰۸  -  االضافات خالل السنة

 ۸٫۸٥۳  ۹٫۷۲۸  الزیادة في القیمة الحالیة خالل السنة 
 ۲٥۸٫٥۳٤  ۲٦۸٫۲٦۲  لسنةارصید نھایة 

 
 والخاص بشركات منتجي الطاقة المستقلین. المستقبلي لإللتزام حالیةال بالقیمة الموجودات بإزالة المتعلقة المطلوبات رصید یظھر

 دائنة تجاریةذمم  .۲۸
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  

 ۹٥٫۱٦٦٫٤۰٤  ۱۰۳٫٤۷۸٫۳۹۷  ذمم أرامكو السعودیة عن تكلفة الوقود
 )۸۸٫۰۰۷٫۹٤۲(  )۸۸٫۰۰۷٫۹٤۲(  (أ) الحكومة لحساب المحول

   ۱٥٬٤۷۰٬٤٥٥  ۷٫۱٥۸٫٤٦۲ 
 ٦۰٦٫۷۷٤  ٥۱٥٬۳٥٤  المؤسسة العامة لتحلیة المیاه عن تكلفة الطاقة المشتراة

 ۳٫٥۸٦٫۲۰۳  ۱٬۱٥۰٬۱٤۹  المقاولینذمم وتأمینات محتجزة من 
 ۲٫۷۰٦٫۸۷۲  ۲٬۹۸۲٬۲٤۱  ذمم الطاقة المشتراة (أ)

 ۹۷۲٫٥۰٤  ٥۷۰٬۰۳۰  ذمم الموردین
 ۲٫۰۱۹٫٤۹۹  ۱٬۷۳٦٬٦٤٤  أخرى (ب)

  ۲۲٬٤۲٤٬۸۷۳  ۱۷٫۰٥۰٫۳۱٤ 

 تحویلھا تم والتي م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ إلىم ۲۰۰۰ ابریل ٥ من الفترة عن للوقود المستحقة الدائنة الذمم المبلغ ھذا یمثل )أ(
لایر سعودي من ذمم الطاقة المشتراه (ذمم  ارملی ٤٫٤تم تحویل مبلغ  كما الحكومیة الذمم إلى السعودیة أرامكو حساب من

لایر سعودي)  ارملی ۹۲٫٤م: ۲۰۱۸لایر سعودي ( ارملی ۹۲٫٤وقود شركات االنتاج المستقل) لیصبح اجمالي المحول 
 ).۳۱(إیضاح 

لایر  ملیار ۱٫۱: م۲۰۱۸م (۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ في سعوديلایر  ملیار ۱٫۱ بقیمة مبالغ األخرى الدائنة الذمم تتضمن )ب(
 ).۱( رقم إیضاح في إلیھ المشار الدمج عملیة قبل ما بحسابات تتعلق والدولة الشركة بین التسویة تحت زالت ما) سعودي

  



 للكھرباء السعودیة الشركة
  )سعودیة مساھمة(شركة 

 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

٥۳ 
 

 
 رصدة دائنة أخرىأمستحقات و .۲۹

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱   
 ٦٫۲٦۸٫۸۳٥  ٤٬۸٤۰٬۲۸٥  مصروفات مستحقة 
 ٦۹۳٫۷۳۱  ۷۰٤٬۸۹٥  مستحقات موظفین 

 ٤۱۳٫٥٥٤  ٤۲٥٬۷۹۸  توزیعات أرباح مستحقة 
 ۷۸۷٫۲۳۱  ۸۷٥٬۸۳۱  قروض مستحقة  فوائد

 ٤٫٦۰٤٫۸۲۷  ٥٫۸٦٤٫۱٦۲  المستحق من أثر الزیادة في التعرفة
 ٦٦٫٦٦۱  ۳۸٫۳۱۱  أخرى

  ۱۲٫۷٤۹٫۲۸۲  ۱۲٫۸۳٤٫۸۳۹ 

 إلتزامات ورسوم أخرى مخصصات .۳۰
 مخصصات  

 ٤۹٤٫٦۸۰  م۲۰۱۸ینایر  ۱كما في 
 )۱٥۹٫۳۳۹(  خالل السنة منھ الغرض المنتفى/  المسدد

 ۳۳٥٫۳٤۱  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ۷۹٬۸۸۳  المحمل خالل السنة

 )۱۱۱٫۰۷۱(  خالل السنة منھ الغرض المنتفى/  المسدد
 ۳۰٤٬۱٥۳  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 
 رصید إلى باالضافة .لتعویضات بمطالبات والمتعلقة الشركة على المرفوعة القضایا مخصص رئیسي بشكل المخصصات تمثل

 م.۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ملیون لایر سعودي كما في  ۱۰۱ البالغ الزكاة مخصص

 حكومیة  دائنةذمم  .۳۱
 

سعودي یمثل الذمم الدائنة المستحقة للوقود لایر ملیار  ۹۲٫٤م على مبلغ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  كماتشتمل الذمم الدائنة الحكومیة 
ستنادا إلى المحاضر والقرارات إم. وتم تصنیف ھذه المبالغ كذمم دائنة حكومیة  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۰۰أبریل  ٥للفترة من 

ح شركة الزیت العربیة السعودیة ("أرامكو السعودیة") بتحمیلھا الوزاریة والتي عالجت المدیونیة المستحقة على المجموعة لصال
 م. ۲۰۱۸على حساب وزارة المالیة وفقاً إلجراءات وموافقات محددة والتي كان آخرھا قبل نھایة عام 

 مالیة المطلوبات .۳۲
 

 ذات الفائدة المطلوباتالمالیة ما عدا  المطلوبات ۳۲-۱

 
 دیسمبر ۳۱

  م ۲۰۱۹
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۸
    مالیة مشتقة ماتالتزإ

 ۲۹۲٫۷۳٥  ٦۳۳٫۸۰۲ أدوات مالیة مشتقة بالقیمة العادلة
 ٦۳۳٫۸۰۲  ۲۹۲٫۷۳٥ 

    ، ماعدا القروض ذات الفائدةمستنفدةال بالتكلفةاإللتزامات المالیة األخرى 
 ۱۷٫۰٥۰٫۳۱٤  ۲۲٬٤۲٤٬۸۷۳ ذمم تجاریة دائنة

 ۱۲٫۸۳٤٫۸۳۹  ۱۲٬۷٤۹٬۲۸۲ ىأخرمستحقات وأرصدة دائنة 
 ۹۲٫٤۹٤٫٥۷۸  ۹۲٫٤۹٥٫۰۳۷ ذمم دائنة حكومیة

 ۱٫۹۹۳٫٥۲٤  ۱٫۹۹۷٫۹۳۲ مستردة مشتركین تأمینات
، ماعدا القروض مستنفدةال بالتكلفةإجمالي اإللتزامات المالیة األخرى 

 ۱۲٤٫۳۷۳٫۲٥٥  ۱۲۹٫٦٦۷٫۱۲٤ ذات الفائدة
 

 
 



 للكھرباء السعودیة الشركة
  )سعودیة مساھمة(شركة 

 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

٥٤ 
 

 تتمة –مالیة ال المطلوبات ۳۲
 

 الفائدة ذات المطلوبات ۳۲-۲
 

 م یظھر كما یلي:۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إّن تصنیف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
 
         
 اإلجمالي  قروض حكومیة  الصكوك  قروض بنكیة  
         

 ۱۳۹٫٤٦۲٫۰۸۸  ٤۷٫٦۹۸٫۳۰۲  ۳۹٫۲۸۹٫۷۳٦  ٥۲٫٤۷٤٫۰٥۰  غیر متداولة
 ۲۰٫۱۷۹٫۲٦٤  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  -  ۱۹٫۱۷۹٫۲٦٤  متداولة

  ۷۱٫٦٥۳٫۳۱٤  ۳۹٫۲۸۹٫۷۳٤  ٦۸٫٦۹۸٫۳۰۲  ۱٥۹٫٦٤۱٫۳٥۲ 
   

 م یظھر كما یلي:۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱إّن تصنیف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي كما في 
         
 اإلجمالي   قروض حكومیة  الصكوك  قروض بنكیة  
         

 ۱۳٤٫٦۳٥٫۰٤۹  ٤٦٫٤٥٦٫۹۰۹  ۳۹٫۲۸۹٫۱٦۲  ٤۸٫۸۸۸٫۹۷۸  غیر متداولة
 ۲۲٫۹٤۳٫٦٥۹  -  -  ۲۲٫۹٤۳٫٦٥۹  متداولة

  ۷۱٫۸۳۲٫٦۳۷  ۳۹٫۲۸۹٫۱٦۲  ٤٦٫٤٥٦٫۹۰۹  ۱٥۷٫٥۷۸٫۷۰۸ 
 

 قتراض خالل السنة فیما یلي:تتمثل الحركة في اال
 

 إجمالي   قروض حكومیة  صكوكال  قروض بنكیة  
 ۱٤٦٫٥۱۰٫٥٤۳  ٤٤٫۳٦٤٫٦۲۷  ۳۱٫۷۹۳٫٥۰٥  ۷۰٫۳٥۲٫٤۱۱  م ۲۰۱۸ینایر  ۱كما في 

 ۳۱٫۹۹۳٫۰٤٥  -  ۷٫٥۰۲٫۰۰۰  ۲٤٫٤۹۱٫۰٤٥  المستلم من القروض
 )۲۲٫۹۸۳٫۹۷٥(  -  -  )۲۲٫۹۸۳٫۹۷٥(  المسدد من القروض 

تكالیف ال في التغیر صافي
 )۳۳٫۱۸۷(  -  )٦٫۳٤۳(  )۲٦٫۸٤٤(  المؤجلة

الزیادة في القیمة الحالیة 
 ۲٫۰۹۲٫۲۸۲  ۲٫۰۹۲٫۲۸۲  -  -   للقروض
 ۱٥۷٫٥۷۸٫۷۰۸  ٤٦٫٤٥٦٫۹۰۹  ۳۹٫۲۸۹٫۱٦۲  ۷۱٫۸۳۲٫٦۳۷  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

 ۱٦٫۱٦۱٫۹٥۸  -  -  ۱٦٫۱٦۱٫۹٥۸  المستلم من القروض 
 )۱٦٫۲٥۲٫۰٤۳(  -  -  )۱٦٫۲٥۲٫۰٤۳(  المسدد من القروض 

تكالیف ال في التغیر صافي
 )۸۸٬٦٦٤(  -  ٥۷٤  )۸۹٫۲۳۸(  المؤجلة

الزیادة في القیمة الحالیة 
 ۲٫۲٤۱٫۳۹۳  ۲٫۲٤۱٫۳۹۳  -  -  للقروض
 ۱٥۹٫٦٤۱٫۳٥۲  ٤۸٫٦۹۸٫۳۰۲  ۳۹٫۲۸۹٫۷۳٦  ۷۱٫٦٥۳٫۳۱٤  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

         
 

   



 للكھرباء السعودیة الشركة
  )سعودیة مساھمة(شركة 

 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

٥٥ 
 

 
 تتمة –مالیة ال المطلوبات ۳۲
 تتمة –الفائدة ذات المطلوبات ۳۲-۲
 قروض بنكیة ۳۲-۲-۱

م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  متداولة غیر م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱    
 ٤۰٫٦۲۷٫۹٤٤  ٤٤٫٥۳۳٫۳۳۸  الشركة السعودیة للكھرباء

 ۸٫۲٦۱٫۰۳٤  ۷٫۹٤۰٫۷۱۲  المشتركة عملیات
  ٥۲٫٤۷٤٫۰٥۰  ٤۸٫۸۸۸٫۹۷۸ 

     متداولة
 ۲۲٫٥۰۲٫۰۷۲  ۱۸٫٦٥۸٫٦۳۲  الشركة السعودیة للكھرباء

 ٤٤۱٫٥۸۷  ٥۲۰٫٦۳۲  المشتركة عملیات
  ۱۹٫۱۷۹٫۲٦٤  ۲۲٫۹٤۳٫٦٥۹ 

 یلي القروض طویلة االجل: فیما
 

 عملة القرض 
تاریخ 

 االستحقاق
قیمة أصل 

 م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ القرض
 ۸۱۸٫۱۸۲ ۲۷۲٫۷۲۷ ٦٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۰ لایر سعودي ۱بنوك محلیة 
 ۲٫٦۹۱٫۲۰۰ ۲٫۳۰٦٫٤۰۰ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲٥ لایر سعودي ۲بنوك محلیة 
 ۹٫٤٦٦٫٦٦۷ ۸٫۱۱٤٫۲۸٦ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲٥ لایر سعودي ۳بنوك محلیة 
 ۱٫۱۲٥٫۰۰۰ ۳۷٥٫۰۰۰ ۱٫٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۰ لایر سعودي     ٤بنك محلي 
 ۱٫۰۸۳٫۳۳۳ ٦٤۹٫۹۹۹ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۱ لایر سعودي ٥بنك محلي 
 ۳٫۰٦۲٫٥۰۰ ۲٫٦۲٥٫۰۰۰ ۳٫٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲٦ لایر سعودي ***٦بنك محلي 
 ۲٫٤۰۰٫۰۰۰ ۲٫٤۰۰٫۰۰۰ ۲٫٤۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲٤ لایر سعودي  ۷بنك محلي 
 - ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱٥٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲٦ لایر سعودي * ۸بنك محلي 
 - ۱٫۸٥۰٫۰۰۰ ۱٬۸٥۰٬۰۰۰ ۲۰۲۹ لایر سعودي ** ۹بنك محلي 

قرض مباشر من صندوق 
 ۱٫۱۸٦٫۲۸۷ ۹۷۱٫۳٤۹ ۲٫٥۸۳٫۳۷٥ ۲۰۲٤ لایر سعودي االستثمارات العامة

 ۸۷۱٫۱۷۹ ٥۰۸٫٤۸٤ ٤٫۰٥۷٫٤۱۷ ۲۰۲۱ دوالر امریكي ۱قرض مشترك دولي 
 ۱٫٥۸۸٫۳۰۲ ۱٫۲۷۹٫۱۳۸ ۳٫۷۰۹٫۱۲٥ ۲۰۲٤ دوالر امریكي ۲بنك دولي 

 ۳٫٥۰۰٫٥۷٥ ۳٫۰٦۳٫۰٤۸ ٥٫۲٥۱٫۱۲۰ ۲۰۲٦ دوالر امریكي ۳قرض مشترك دولي 
 ٥٫۸۹٥٫۰٥٤ ٥٫۲۹۱٫۷۰٥ ۷٫۲٤۰٫۷۱٥ ۲۰۲۸ دوالر امریكي   ٤قرض مشترك دولي 

 ٤٫٦۸۷٫۹۷۱ ۲٫۸۱۲٫۷۲۱ ٥٫٦۲٥٫۷۱۰ ۲۰۲۱ دوالر امریكي ٥بنك دولي 
 ۳٫۰۹٤٫۳۱٦ ۲٫۸۱۳٫۰۲۳ ۳٫۳۷٥٫٥۸٥ ۲۰۲۹ دوالر امریكي ٦قرض مشترك دولي 
 ۱٫٤٤٤٫۰۷۷ ۱٫۳۱۲٫۸۰٤ ۱٫٥۷٥٫۳۳٦ ۲۰۲۹ دوالر امریكي ۷قرض مشترك دولي 
 ٦٫٥٦۲٫۸۷۸ ٦٫٥٦۲٫۸۷۸ ٦٫٥٦۲٫۸۷۸ ۲۰۲۲ امریكيدوالر  ۸قرض مشترك دولي 

 ٤۹٫٤۷۷٫٥۲۱ ٥۲٫۰۰۸٫٥٦۲ ۸٦٫۷۳۱٫۲٦۱   ةالقیمة اإلجمالی
 )۸٫٥٥٥٫۹٦۲( )۷٫۰۹۲٫۳۷۱(  الجزء المتداول من القروض طویلة األجل خصم:
ً الجزء غیر المطفأ من الرسوم المدفوعة مقدم خصم:  )۲۹۳٫٦۱٥( )۳۸۲٫۸٥۳(  ا

 ٤۰٫٦۲۷٫۹٤٤ ٤٤٫٥۳۳٫۳۳۸  من القروض طویلة األجلالجزء غیر المتداول 
 

 س���عودي، لایر ملیار ۱٥٫۲ بقیمةمن البنوك المحلیة  مجموعة معتمویل   إتفاقیة بتوقیع الش���ركة قامت م۲۰۱۹ فبرایر ۲۰ بتاریخ* 
 . ضماناتسمالیة بدون أغراض الشركة العامة بما فیھا النفقات الرأ لتمویل سنوات سبع التمویل مدة

 
لایر س��عودي، مدة التمویل  ملیار ۱٫۸٥ بقیمة المحلیة البنوك أحد مع تمویل اتفاقیة بتوقیع الش��ركة قامتم ۲۰۱۹ ینایر ۹ بتاریخ** 

 عشرة سنوات لتمویل أغراض الشركة العامة بدون ضمانات.

 م .۲۰۲٦ حتى  لتصبح سنوات ٤ لمدة  القرض استحقاق فترة تمدید تمم ۲۰۱۹ عام خالل*** 
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 تتمة –مالیة ال المطلوبات ۳۲
 تتمة –الفائدة ذات المطلوبات ۳۲-۲
 تتمة –قروض بنكیة  ۳۲-۲-۱

 
 :االجل قصیرة القروض یلي كما

 
 

 القروض البنكیة للعملیات المشتركة
 

 كما یلي بیان حصة المجموعة في القروض البنكیة للعملیات المشتركة:
 

 عملة القرض 
تاریخ 

 قیمة أصل القرض االستحقاق
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 ۲٫۸٥٥٫٤۸۰ ۲٫۸۹۱٫٦۸٥  ۳٬۱۰٤٬۷۰٤  ۲۰۳۲ سعودي لایر ۱ محلي بنك قرض
 ۱٫٤٥۷٫۰٦٤ ۷٥۱٫٤۷۰  ۸۳۲٬٤۰۰ ۲۰۳۳ أمریكي دوالر ۲ دولي بنك قرض
 ۱٦۳٫٤۸۱ ۱٤٦٫۲٦۸  ۲٤۱٬۰۰۰ ۲۰۲۸ أمریكي دوالر ۳ دولي بنك قرض
 ۱٥۷٫۹٥۸ ۱٥٤٫۹٤٥  ۱۷٤٬۰۰۰ ۲۰۳۳ أمریكي دوالر ٤ دولي بنك قرض
 ۱۲۹٫۲۲۳ ۱۲٦٫۷٥۸  ۱٤۲٬٥۰۰ ۲۰۳۳ أمریكي دوالر ٥ دولي بنك قرض
 ۸۸۳٫۰۱٦ ۸٥۲٫۱۹۳ ۹٥۱٬٤۲۲ ۲۰۳۲ أمریكي دوالر ٦ دولي بنك قرض
 ۱٫۱۲۳٫۲۸۳ ۹۹۷٫۰۳۷ ۱٬۷۳٦٬۲٥۰ ۲۰۲٦ أمریكي دوالر ۷ دولي بنك قرض
 ٤٤۱٫٥۸۲ ۱٫۱۱٤٫۹۱٥ ۱٬۲۲۳٬۰۰۰ ۲۰۳٦ سعودي لایر ٤ محلي بنك قرض
 ۱٫۰٤٦٫۷۰۱ ۹۷٤٫۸۸۰ ۱٬۱۰۹٬٥٥۰ ۲۰۳۲ سعودي لایر ٥ محلي بنك قرض

 ٥۰٫۰۰۰ ٥۰٫۰۰۰ ٥۰٬۰۰۰  - سعودي لایر المساھمین قروض
 ۲۱۲٫۳۳۱ ۲۰۱٫٦٤۲ ۲۳٤٬۱۷۹ ۲۰۳۳ أمریكي دوالر ۸ دولي بنك قرض
 ٤٤۷٫۰۹٥ ٤۲۳٫٤۰٥ ٤۹٥٬٥۰۰ ۲۰۳۲ سعودي لایر ٦ محلي بنك قرض
 ۸٫۹٦۷٫۲۱٤ ۸٫٦۸٥٫۱۹۸ ۱۰٬۲۹٤٬٥۰٥   ةاإلجمالی القیمة
 من المتداول الجزء: خصم

 األجل طویلة القروض
 

  (٥۲۰٫٦۳۲) )٤٤۱٫٥۸۷( 
 من المطفأ غیر الجزء خصم

ُ  المدفوعة الرسوم  وغیرھا مقدما
 الرسوم من

 

  ۲۲۳٫۸٥٤)( )۲٦٤٫٥۹۳( 
 منغیر المتداول  الجزء

 األجل طویلة القروض
 

  ۷٫۹٤۰٫۷۱۲ ۸٫۲٦۱٫۰۳٤ 
 
 

 م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ قیمة أصل القرض عملة القرض 
 ٦٥۰٫۰۰۰ ٥۰۰٬۰۰۰ ٦٥۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۱قرض بنوك محلیة دوار 

 ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ - ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۱تسھیالت بنك محلي
 ٥۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۲تسھیالت بنك محلي
 ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ - ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۳تسھیالت بنك محلي
 - ۱٫٥۰۰٫۰۰۰ ۱٫٥۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ٤تسھیالت بنك محلي
 - ٥۰۰٫۰۰۰ ٥۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ٥تسھیالت بنك محلي

 ۷۱٫۷۸۳ - ۳۷٥٫۰۰۰ لایر سعودي ۱تسھیالت مدفوعات تجاریة 
 ٤۱۱٫۰٤٤ - ٥۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۲تسھیالت مدفوعات تجاریة 

 ۲٫۲٤۷٫۰۲۰ - ۹٫۷٥۰٫٥۲۰ دوالر امریكي  ۲قرض مشترك دولي 
 ۸٫۰٦٦٫۲٦۳ ۸٬۰٦٦٬۲٦۱ ۸٫۰٦٦٫۲٦۳ امریكي دوالر  ۳ دولي مشترك قرض

 ۱۳٬۹٤٦٬۱۱۰ ۱۱٬٥٦٦٬۲٦۱ ۲٤٬۳٤۱٬۷۸۳ ةالقیمة اإلجمالی
 ۸٫٥٥٥٫۹٦۲ ۷٫۰۹۲٫۳۷۱  المتداول من القروض طویلة األجل الجزء :زیادة

  ۱۸٬٦٥۸٬٦۳۲ ۲۲٬٥۰۲٬۰۷۲ 
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 تتمة –الفائدة ذات المطلوبات ۳۲-۲

 صكوك ۳۲-۲-۲
 م:۲۰۱۹دیسمبر 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 

حسب على أساس ی عائدصدار الصكوك الموضحة أعاله بالقیمة اإلسمیة بدون خصم أو عالوة إصدار. تحمل ھذه الصكوك إتم 
على أساس ربع سنوي من صافي الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي یحتفظ  سعر سایبور زائدا ھامش ربح یستحق دوریاً 

 . للمجموعة(صكوك) المملوكة بالكامل  شركة الكھرباء للصكوك –بھا أمین موجودات الصكوك 

تعھدت الشركة بشراء ھذه الصكوك من حاملیھا بتواریخ محدده في نشرة اإلصدار. في كل تاریخ شراء ستدفع المجموعة مبلغاً 
 إجمالياإلسمیة للصكوك كمنحة لحملة الصكوك. تم تحدید سعر الشراء بحاصل ضرب  القیمة إجمالي٪ من ۱۰٪ إلى ٥یتراوح بین 

 ضحة مقابل تاریخ الشراء وفقاً للجدول التالي:اإلسمیة للصك في النسبة المو القیمة
 النسبة المئویة  

  ۹۰٪   ٦۰٪   ۳۰٪ 
 تاریخ الشراء الثالث   تاریخ الشراء الثاني   تاریخ الشراء األول  اإلصدار
 م۲۰۲٦  م۲۰۲٤   م۲۰۲۲  ۳صكوك 

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

 م۲۰٤٤  م۲۰۳٤   م۲۰۲٤  ٤صكوك 

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

 .م۲۰۲۲الصكوك المتبقیة حتى یتم شراؤھا بالكامل قبل نھایة شھر مایو 

 الصكوك الدولیة
ملیار دوالر أمریكي)  ۱٫۷٥ملیار لایر سعودي ( ٦٫٦بإصدار صكوك دولیة بقیمة  م۲۰۱۲قامت المجموعة خالل ابریل  )أ

ثابتة  بعوائدملیار دوالر تستحق بعد خمس سنوات  ۰٫٥حیث تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك، األولى بقیمة 
٪. قامت المجموعة ٤٫۲۱۱ وائدبعملیار دوالر وتستحق بعد عشر سنوات  ۱٫۲٥٪، والشریحة الثانیة بقیمة  ۲٫٦٦٥نسبتھا 

 والتي تمثل سداداً  م۲۰۱۷ عام من األول الربعملیار دوالر أمریكي) خالل  ۰٫٥ملیار لایر سعودي ( ۱٫۹بتسدید مبلغ 
 للشریحة األولى من ھذه الصكوك. 

ر أمریكي) ملیار دوال ۲ملیار لایر سعودي ( ۷٫٥بإصدار صكوك دولیة بقیمة  م۲۰۱۳كما قامت المجموعة خالل ابریل  )ب
(ملیار دوالر أمریكي) تستــحق  سعودي لایر ملیار ۳٫۷٥حیث تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك، األولى بقیمة 

(ملیار دوالر أمریكي)  سعودي لایر ملیار ۳٫۷٥٪ والشریحة الثانیة بقیمة  ۳٫٤۷۳ انسبتھ ةثابت بعوائد سنواتبعد عشر 
 ٪.  ٥٫۰٦تة نسبتھا ثاب عائدوتستحق بعد ثالثین سنة 

ملیار دوالر أمریكي)  ۲٫٥ملیار لایر سعودي ( ۹٫٤بإصدار صكوك دولیة بقیمة  م۲۰۱٤كما قامت المجموعة خالل ابریل  )ج
ملیار دوالر  ۱٫٥ملیار لایر سعودي ( ٥٫٦األولى بقیمة  الشریحةحیث تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك. 

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



 للكھرباء السعودیة الشركة
  )سعودیة مساھمة(شركة 

 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

٥۸ 
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 تتمة-الصكوك الدولیة   ۳۲-۲-۲
ملیار دوالر أمریكي)  ۲ملیار لایر سعودي ( ۷٫٥بإصدار صكوك دولیة بقیمة  م۲۰۱۸ سبتمبركما قامت المجموعة خالل  )د

ملیون دوالر  ۸۰۰ملیار لایر سعودي ( ۳حیث تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك. الشریحة األولى بقیمة 
ملیار لایر  ٤٫٥بقیمة  ٪. الشریحة الثانیة٤٫۲۲۲اشھر بعوائد ثابتة نسـبتھا  واربعة سنوات  خمسأمریكي) تستــحق بعد 

 ٪. ٤٫۷۲۳بعوائد ثابتة نسبتھا  سنوات عشرملیار دوالر أمریكي) وتستحق بعد   ۱٫۲سعودي (
 قروض حكومیة  ۳۲-۲-۳

م، تم تحدید صافي مستحقات ۱۹۹۸نوفمبر  ۳۰ھـ الموافق ۱٤۱۹شعبان  ۱۱وتاریخ   ۱٦۹لقرار مجلس الوزراء رقم طبقاً  )أ
وكذلك صافي مستحقات المجموعة لدى الحكومة حسب األسس والقواعد الواردة في المحضر الموقع الحكومة لدى المجموعة 

أكتوبر  ۲۹ھـ الموافق ۱٤۱۸جمادى الثاني  ۲۷بین وزیر الصناعة والكھرباء ووزیر المالیة واالقتصاد الوطني بتاریخ 
بتاریخ نھایة الیوم السابق لصدور المرسوم المحدد  –وتم اعتبار صافي الفرق المستحق للحكومة على المجموعة  م۱۹۹۷

عالن ولفترة سماح مدتھا خمس وعشرون سنة تبدأ من تاریخ إاألجل قرضا حسنا طویل  –الملكي القاضي بتأسیس الشركة
 المجموعة، ویعاد النظر بشأن ھذا القرض بعد ذلك وفقاً للظروف المالیة للحكومة وللمجموعة.

 ۸ھـ الموافق ۱٤۲۲رجب  ۲۱وزیر الصناعة والكھرباء ووزیر المالیة واالقتصاد الوطني المؤرخ لقد تضمن المحضر بین  
أن تتم التصفیة النھائیة للذمم الحكومیة حسب نتیجة المطابقات بین  –والذي تحدد فیھ قیمة القرض األولیة  م۲۰۰۱أكتوبر 

االنتھاء من تلك  م۲۰۰٥ا لذلك. وقد تم خالل عام مطالبات المجموعة وبعض الجھات الحكومیة وتعدیل قیمة القرض تبع
التصفیة والتي تضمنت تسویة بعض المبالغ الخاصة بمطالبات المجموعة وكذلك المبالغ المستحقة على المجموعة للجھات 

 ۱۹ھـ الموافق ۱٤۲٦رجب  ۱٥الحكومیة وقد تم توقیع محضر بذلك بین وزیر المیاه والكھرباء ووزیر المالیة في تاریخ 
ملیار لایر سعودي. تعمل الشركة وبالتفاوض  ۱٤٫۹لیصبح رصید قرض الحكومة بعد تلك التصفیة مبلغ  م۲۰۰٥أغسطس 

یجاد البدائل المناسبة لمعالجة أرصدة ھذه القروض بما یعزز المركز المالي للشركة ودورھا إمع الجھات المقرضة على 
 كافة قطاعات الدولة.لالھام في توفیرالطاقة 

ـ الموافق ۱٤۳۱جمادى األولى  ۱۲مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت االثنین  وافق )ب على منح المجموعة  م۲۰۱۰إبریل  ۲٦ھ
سنة، على أن یدفع القرض للمجموعة خالل سنتین وذلك وفق  ۲٥ملیار لایر سعودي یسدد على  ۱٥قرض حسن بمبلغ 

 ۳۱( م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱د تم سحب القرض بالكامل كما في اتفاقیة أبرمت لھذا الغرض بین وزارة المالیة والمجموعة، وق
: تم سحبھ بالكامل). وقامت المجموعة بإثبات ما تم استالمھ من القرض الحكومي أعاله مخصوماً بالقیمة م۲۰۱۸دیسمبر 
 ضمنسعودي ملیار لایر  ۱م والبالغ قدرة ۲۰۲۰ سبتمبر ۱السداد في  المستحق القسط باثبات المجموعة قامت وقدالحالیة. 

 .المتداولة االلتزامات
على منح المجموعة قرض  م ۲۰۱۱یونیو  ۱۳ھـ الموافق ۱٤۳۲رجب  ۱۱وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت االثنین  )ج

سنة، على أن یدفع القرض للمجموعة خالل خمس سنوات وذلك وفق  ۲٥ملیار لایر سعودي یسدد على  ٥۱٫۱حسن بمبلغ 
ملیار لایر سعودي من القرض كما في  ۳۸٫۳غرض بین وزارة المالیة والمجموعة، وقد تم سحب مبلغ تفاقیة أبرمت  لھذا الإ

ستالمھ من القرض إملیار لایر سعودي ) وقامت المجموعة بإثبات ما تم  ۳۸٫۳م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 الحكومي أعاله مخصوماً بالقیمة الحالیة. 

قیة القرض تنص على أنھ یتم تعدیل دفعات القرض إن لزم األمر في حالة تعدیل تعرفة بیع القطاع تفاإتجدر اإلشارة إلى أن  
ستحقاق إ ومبلغ) تقوم المجموعة حالیا بدراسة أثر ذلك على فترة ۱السكني. وفي ضوء التعدیل األخیر للتعرفة (إیضاح 

 القرض. 
على منح المجموعة  م ۲۰۱٤مارس  ۱۰ھـ الموافق ۱٤۳٥جمادى األولى  ۹وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت االثنین  )د

سنة، على أن یدفع القرض للمجموعة خالل خمس سنوات وذلك  ۲٥ملیار لایر سعودي یسدد على  ٤۹٫٤قرض حسن بمبلغ 
ملیار لایر سعودي من القرض  ۱٦٫۱جموعة، وقد تم سحب مبلغ وفق اتفاقیة أبرمت لھذا الغرض بین وزارة المالیة والم

ستالمھ من إملیار لایر سعودي) وقامت المجموعة بإثبات ما تم  ۱٦٫۱:  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
 القرض الحكومي أعاله مخصوماً بالقیمة الحالیة.
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 تتمة - المالیة المطلوبات ۳۲

 
 أدوات مالیة مشتقة  ۳۲-۳

 ۳۱ملیار لایر سعودي كما في  ۱۳٫۱۲  قدرھا بلغعقود تحوط مع عدد من البنوك للحمایة من تقلبات أسعار الفائدة المجموعة لدى 
 ملیار لایر سعودي).   ۱۲٫٤٦م: ۲۰۱۸م (۲۰۱۹ دیسمبر

، ال تعكس بالضرورة التدفقات النقدیة المستقبلیة  سنةال القائمة فى نھایة المعامالت حجم على مؤشراً  تعتبر التي و اإلسمیة المبالغ إن
 عامة تكون والتىالتي تتعرض لھا المجموعة  اإلئتمانمخاطر  وال السوق مخاطر تعكس ال اإلسمیة المبالغ فإن كذلكالمتعلقة بھا . 

 .للمشتقات الموجبة العادلة بالقیمة محدودة
غیر متداولة من خالل الشركة  إلتزاماتك المشتقات تصنفكتحوطات تدفق نقدي.  م ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ُصنّفت جمیع المشتقات في 

 متداولة أو غیر متداولة من خالل العملیات المشتركة ، وذلك بناًء على تاریخ صالحیة األدوات المالیة. وإلتزاماتاألم 
 إّن القیم العادلة لألدوات المالیة المشتقة ُملّخصة في الجدول أدناه:

     
 م ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱  
     

     العادلة:مالیة مشتقة بالقیمة  إلتزامات
 ۲٤٫۷۰۰  ٦۱٫۲۱۱  متداولة

 ۲٦۸٫۰۳٥  ٥۷۲٫٥۹۱  غیر متداولة
  ٦۳۳٫۸۰۲  ۲۹۲٫۷۳٥ 
     

 
 دفعات مستلمة من المشتركین ۳۳

 
 .المشروع إكتمال حالة في إطفائھا ویتمالخدمة  توصیل المشتركین،من  ةُمستلمالدفعات الغ المثل مبت
 

 ضریبة الالزكاة و ۳٤
 للسنة ضریبةالو الزكاة مصروف      ۱-۳٤

 
 :اآلتي في ضریبةالو الزكاة مصروف یتمثل

 
م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ م۲۰۱۹  دیسمبر ۳۱      

 الزكاة خالل السنة  ۷۹٫۸٤۸  ۹٫۷٤۱
 الضریبة خالل السنة  ۳٥  -

 الضریبة المؤجلة خالل السنة  ۱٤۰٫۷۲۸  ٤۹٫۷۷٤
٥۹٫٥۱٥  ۲۲۰٫٦۱۱   

 
 یلي: كماالمؤجلة  الضریبةتحمیل  تم
 

   ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م  ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م

 قائمة الدخل الموحدة  ۱٤۰٫۷۲۸  ٤۹٫۷۷٤

 قائمة الدخل الشامل اآلخر – المشتقات المالیة  (۸٫٤۷۷)  (٦٫۸۸٥)
 

، تخضع جمیع األسھم في م۲۰۱۷مارس  ۲۷ھـ الموافق  ۱٤۳۸جمادي الثاني  ۲۸بتاریخ  ۱۳٦/أ رقم الملكي األمر بموجب
. م۲۰۱۷ینایر  ۱من  الزكاة اعتباراُ  نظامضریبة الدخل بدال من  نظامل أرامكوالشركات المقیمة في المملكة التي تمتلكھا شركة 

 .الشركة في أرامكو لحصة مؤجلة دخل ضریبة إثبات تم فقد وعلیھ،
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 تتمة - ضریبةالة والزكا ۳٤
 تتمة- للسنة ضریبةالو الزكاة مصروف  ۱-۳٤
 للمجموعة: والضریبة مصروف الزكاة    ۱-۱-۳٤

 كالتالي :المجموعة لشركات  والضریبة الزكاةیتمثل مصروف 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  

توجد بسبب الوعاء  الشركة السعودیة للكھرباء ( ال
  -  الربح المعدل خسارة )وصافي   الزكوي

 
- 

 الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء
  ۷۰٬۹۷۸  تم احتساب الزكاة على صافي الربح المعدل )(

 
- 

 ۳٫۱۰۹  ۲٫۳۲۹  إلتصاالت (زكاة وضریبة)ل شركة ضوئیات
 -  ٥٫۱٥۸  تصاالت وتقنیة المعلومات ضوئیات المتكاملة لال شركة

 ۲٤  ۲٤  الشركة السعودیة لشراء الطاقة 
 ۸  ۸  شركة صكوك للكھرباء 

 ۱۰۹  ۱۰۹  شركة كھرباء السعودیة لتطویر المشاریع 
 ٦٫٤۹۱  ۱٫۲۷۷  المشتركة  العملیات

  ۷۹٫۸۸۳  ۹٫۷٤۱ 
 المعدل الحتساب الضرائب المحلیة في المملكة العربیة السعودیة  والدخلتسویة الدخل المحاسبي  ۱-۲-۳٤

  الزكاة  ۲-۳٤
 بما یلي: للشركة السعودیة للكھرباء الزكوي وعاءللتتمثل المكّونات الرئیسیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  
 ۱٫۸۱٦٫٦٤۸                ۱٬٦۰۸٬۱٦۸  لسنة قبل الزكاة والضریبةا ربح

 )۱۲٫۳٦۰٫۳٦۹(  ۲۱۳٬۷٤۷  : تعدیل الزكاةناقص
 )۱۰٫٥٤۳٫۷۲۱(  ۱٬۸۲۱٬۹۱٥  الُمعّدلة )الخسارة( الربح / إجمالي

 كما یلي: السعودیة للكھرباءالزكوي  الوعاءحتسب ی
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  

 ٤۱٫٦٦٥٫۹۳۸   ٤۱٬٦٦٥٬۹۳۸  رأس المال
 )۱۰٫٥٤۳٫۷۲۱(   ۱٬۸۲۱٬۹۱٥  الُمعّدلة )الخسارة( الربح / إجمالي

 ٤٫۳٤٦٫۷۷۰   ٥٬۱۲۸٬۰۰۷  احتیاطیات ُمبقاة
 ۲٦٫۲۹٦٫٦۹۹  ۲٥٫۷۲۰٫۹۹۲  أرباح ُمبقاة

 ٦٫۳٤۳٫۰۸٤   ٥٬٦۷٤٬٦۰۳   مخصصات مختلفة مدورة
 ۱۱۱٫۱۲۱٫۷۹۹  ۱۱۰٬۹٤۳٬۰٥۰  قروض والصكوك طویلة األجل

 ۹۰٫۹۹٦٫۳۰٤  ۹۲٬۳٦۳٬٦۲۹   قروض و منح حكومیة مؤجلة
 ۳٫٥۸٦٫۲۰۳   ۱٬۱٥۰٬۱٤۹  مستحقات المقاولین وغیرھا

  ۲۸٤٫٤٦۸٫۲۸۳  ۲۷۳٫۸۱۳٫۰۷٦ 
     :یخصم

 ۳۷۹٫٦۳۲٫۸٤۱                   ٤۲۳٬۹۲۷٬۳٤۸      صول الثابتة وأعمال البناء قید التنفیذ، إجمالي األ
 ۲٫٥٤۸٫۲٦٥  ۱٬٤۲۷٬٦۸۲  استثمارات طویلة األجل

 ۳٫۷۹٦٫۳۱٥    ٤٬۰٤٤٬۷۳۱  مخزونات المواّد وقطع الغیار
)۱۱۲٫۱٦٤٫۳٤٥(  (۱٤٤٫۹۳۱٫٤۷۸)  الزكاة وعاء  

م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱   
 والضریبة الزكاةالربح المحاسبي قبل   ۱٬٦۰۸٬۱٦۸     ۱٫۸۱٦٫٦٤۸

 ٪)٦٫۹۳( الدخل لضریبة الخاضع الربح  ۱۲۱٬۳٤٤        ۱۲٥٫۸۹٤
 ٪)۲۰( المطبق الضریبة معدل حسب الدخل ضریبة  ۲٤٬۲٦۹          ۲٥٫۱۷۹

 من الضریبة تأثیر   
 الضرائب أنظمة حسب واالستھالك المحاسبي االستھالك بین الفرق )۲۷۳٬٤۷٦(  )۱۹٤٫۸۷۸(
 مخصصات )۷٬۸۸٦(  )۱٤٫۰۷٥(

 بھا المسموح الحد عن الزائدة القروض عوائد في الحصة ٦۸٬۱٥٦  ٥۷٫٥٥۷
 واآلالت والمعدات العقارات على المؤجلة بةیالضر ریتأث ۱۲٥٬۳۱۷  ۱۲٥٫٦۰۱

 المخصصات على المؤجلة بةیالضر ریتأث ۱۰٬٦٥۷  )۸۰٫٥۲۸(
 المشتركة اتیالعمل من المؤجلة بةیالضر ریتأث ٤٬۷٥۳  ٤٫۷۰۱

)۷٦٫٤٤۳(  )٤۸٬۲۱۰(  
 بھا معترف ریالغ  بةیلضرا ۱۸۸٬۹۳۸  ۱۲٦٫۲۱۷
 الموحدة الدخل قائمة في كما المؤجلة بةیالضر مصروف ۱٤۰٬۷۲۸  ٤۹٫۷۷٤
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 تتمة -ضریبة الالزكاة و .۳٤
 تتمة - الزكاة  ۲-۳٤

 م۲۰۱٦م إلى ۲۰۰۹؛ كما قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة لألعوام من ۲۰۰۸نھت الشركة الربوط الزكویة حتى عام أ
ملیون لایر سعودي عن السنوات  ۳۷٥والتي ما زالت قید المراجعة من قبل الھیئة العامة للزكاة والدخل وقد تم استالم مطالبة بمبلغ 

على ھذه المطالبة من قبل الشركة وال تتوقع الشركة أن ینتج عن ھذه المطالبة أي التزام  ستئنافوقد تم اال م۲۰۱٤-م۲۰۰۹من 
 مستقبلي.

 . م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ في المنتھي لعامضمن األجل النظامي لالزكویة والضریبیة  اقرارتھا عةالمجمو قدمت

 الضریبة المؤجلة: ۳-۳٤
 

 مؤجلة للشركة السعودیة للكھرباء بما یلي:الضریبة العناصر تتمثل 
 الموحدة المالي للمركز  
دیسمبر  ۳۱  

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 ۳۸۰٫۹۳٦  ٥۰٦٬۲٥۳        والمعدات واآلالت العقارات

 )۱۳۳٫٦۸٥(  (۱۲۳٬۰۲۸)      مخصصات
 ۲٤۷٫۲٥۱  ۳۸۳٬۲۲٥         المؤجلة الضریبة مصروف

 

: م۲۰۱۸(م ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱سعودي كما في  لایرملیون  ۲٥٫۷یعادل  المشتركة العملیاتالضریبة المؤجلة من  المطلوباتصافي 
 .كل من الموجودات والمطلوبات على بھ االعترافتم  )سعودي لایر ملیون ۲۹٫٤

 قائمة الدخل الموحدةل  
دیسمبر  ۳۱  

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م ۲۰۱۸
 ۱۲٥٫٦۰۰  ۱۲٥٬۳۱۷  والمعدات واآلالت العقارات

 )۸۰٫٥۲۷(  ۱۰٬٦٥۷  مخصصات
 ٤٥٫۰۷۳  ۱۳٥٫۹۷٤   المؤجلة الضریبة مصروف

ملیون  ٤٫۷م :  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤٫۸یعادل  المشتركة العملیاتالضریبة المؤجلة من  صافي مصروف
 .لایر سعودي ) 

 :یلي فیما المؤجلة الضریبة حركة تتمثل
 عن السنة المنتھیة في 
دیسمبر  ۳۱ 

  م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
 )۲۳۳٫۷۹٤(  )۲۷٦٫٦۸۳( بدایة السنة  رصید

)۱٤۰٫۷۲۸( المعترف بھا في قائمة الدخل الموحدة الفترة خالل الضریبة مصروف   )٤۹٫۷۷٤(  
 ٦٫۸۸٥  ۸٫٤۷۷ المعترف بھا في بیان الدخل الشامل  الفترة خالل الضریبة) مصروف/ ( دخل

 )۲۷٦٫٦۸۳(  )٤۰۸٫۹۳٤( السنة اخر رصید

 :یلي فیما المؤجلة الضریبة رصید یتمثل

دیسمبر  ۳۱ 
  م۲۰۱۹

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۸

    
 ۲۱٫۲۹٤  ۱۷٫۸۲۳ المؤجلة الضریبیة الموجودات
)٤۲٦٫۷٥۷( المؤجلة الضریبیة المطلوبات   )۲۹۷٫۹۷۷(  

 )٤۰۸٫۹۳٤(  )۲۷٦٫٦۸۳( 

 المضافة القیمة ضریبة ٤-۳٤
 . النظامي األجل ضمن وسددتھاضریبة القیمة المضافة  إقرارت المجموعة قدمت
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 المحتملة اإللتزامات ۳٥

 

 حسب – المحطات ألحد الثقیل الزیت من بدالً  خفیف زیت تورید مقابلیوجد خالف بین المجموعة وأرامكو السعودیة حول  )أ
ملیار لایر ۳٫۲م : ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱( سعودي لایر ملیار ۳٫٤ قدره متراكم فرق ذلك عن نتج وقد – المجموعة متطلبات

 سعودي) لم یتم قیده ضمن المطلوبات في سجالت المجموعة وال تتوقع المجموعة ان ینتج عن ھذا الخالف أي مطالبة.
 

 كما سعودي لایر ملیون ٥۲٥بمبلغ إجمالي قدرة  األخرى الجھات وبعض التجاریةالبنوك   لبعض ضمانات المجموعة قدمت )ب
 ).سعودي لایر ملیون ٥۱۳: م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱م (۲۰۱۹دیسمبر ۳۱في 

 
 االرتباطات الرأسمالیة ۳٦

 
تتمثل االرتباطات الرأسمالیة في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة في قیمة الجزء غیر المنفذ من العقود الرأسمالیة التي أبرمتھا 

ملیار لایر  ٤۱٫٤م : ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیار لایر سعودي ( ٤۲٫۷غت المجموعة إلنشاء وتركیب محطات وأصول أخرى والتي بل
 سعودي ).

 

 ربحیة السھم ۳۷
 

ربح األساسي للسھم عن طریق قسمة الربح المتعلق بحاملي أسھم الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة الیتم احتساب 
على المتوسط المرجح المعدل لعدد األسھم العادیة القائمة خالل   سنةیتم احتساب ربحیة السھم المخفضة بقسمة ربح ال سنةخالل ال

 بافتراض تحویل جمیع األسھم القابلة لالنخفاض إلى أسھم عادیة. سنةال
لعدم وجود   م۲۰۱۸  دیسمبر ۳۱م و ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱في  یةالمنتھ للسنةللسھم  األساسيبح للرمخفض للسھم مساو ال الربحإن 

 لسھم.ا عائدأدوات مالیة ذات تأثیر مخفض ل
 دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة  
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹  

 ۱٫۷٥۷٫۱۳۳٫۰۰۰  ۱٬۳۸۷٬٥٥۷٫۰۰۰  "لایر سعودي" السنةربح 
 ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥  ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة "سھم"

 ۰٫٤۲  ۰٫۳۳   ربح األساسي والمخفض للسھم "لایر سعودي"ال
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة ۳۸
صندوق االستثمارات العامة ل ملكیتھا خالل منالنھائي للمجموعة في حكومة المملكة العربیة السعودیة حیث  سیطریتمثل الطرف الم

ن الجھات المشار إلیھا تحت السیطرة النھائیة لحكومة المملكة العربیة أو أرامكو السعودیة والمؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة حیث 
األطراف ذات  المعامالت مع بأھمفیما یلي بیان ، المستثمربھا والشركاتنتاج الطاقة المستقلین إلى شركات إ باإلضافةالسعودیة.

 العالقة:

 یةائمبیعات الطاقة الكھرب )أ
 دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة  

 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹  
     :الكھربائیةمبیعات الطاقة 

 ۱۲٫۷٥۳٫٥٤٤  ۱۲٫۸٦۳٫٤۷٥  الطرف المسیطر النھائي للمجموعة
     كیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة

 ۳۳۳٫٦۸۹  ٤۲۸٫۸٥۲  أرامكو السعودیة     
 ٦٥۱٫۸۱۲  ٥۳۳٫٤٥۲  المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة        

  ۱۳٫۸۲٥٫۷۷۹  ۱۳٫۷۳۹٫۰٤٥ 
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 تتمة –المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ۳۸
  والوقودمشتریات الطاقة  )ب

 دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة  
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹  

     سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعةكیانات تحت 
 ۷٫٦۷۰٫۸۷٦  ۸٫۸٥۸٫٥٦٥  أرامكو السعودیة        
 ٥۷۰٫٥٦٦  ۲۹۰٬۱٥۲  المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة           

     المشتركة العملیات
 ٥٦۳٬۸٤۹  ٦۳۸٬٤٥٤  للكھرباء ضرما شركة         
 ۹۰۸٫۲۹۲  ۷٥۳٬۳۹۰  للكھرباء رابغ شركة         
 ۷۱۳٬۰۱۹  ۷۳٤٫٦۷۹  الكھرباء إلنتاج ھجر شركة         
 ٤۲۲٬٤۱٥  ۳۸۷٫۳۱۹  الكھرباء إلنتاج المرجان شركة         

  ۱۱٫٦٦۲٫٥٥۹  ۱۰٫۸٤۹٫۰۱۷ 

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

 / القروض: والوقودالناتجة من مبیعات الطاقة الكھربائیة / مشتریات الطاقة  الفترةرصدة نھایة أ )ج
 م ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  م ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱  

     مستحق من أطراف ذات عالقة:
 ۱٦٫۳٥۰٫۳۲٤  ۲۷٫۸۷۸٫۹۰۲  ذمم مستھلكي الكھرباء -الطرف المسیطر النھائي للمجموعة  

     كیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة
 ۲٫۰۲۹٫٥۰٥  ۱٫٤۳۸٫۳٥٥  ذمم مستھلكي الكھرباء -أرامكو السعودیة   

 ٦۱٥٫۹۹٥  ۱٫٥٤۲٫۲۸۱  الكھرباء مستھلكيذمم  -المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة   
 -  ۲٥۳٫۸۷٤  شركة الفاضلي  لإلنتاج المزدوج  قرض

  إجمالي مستحق من أطراف ذات عالقة
۳۱٫۱۱۳٫٤۱۲  ۱۸٫۹۹٥٫۸۲٤ 

 

     
     مستحق إلى أطراف ذات عالقة:

     ذمم دائنة حكومیة -المسیطر النھائي للمجموعة  الطرف 
 ۹۲٫٤۹٤٫٥۷۸  ۹۲٫٤۹٥٫۰۳۷  دائنة حكومیة ذمم

 ۹۲٫٤۹٤٫٥۷۸  ۹۲٫٤۹٥٫۰۳۷  إجمالي مستحق إلى أطراف ذات عالقة
یانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي لكالمستحق  صافي

     للمجموعة
 ۹٬٦۷٥٬۱۲٥   ۱۸٫۲۷۲٫۰٥٥  (*) أرامكو السعودیة

 ٦۰٦٫۷۷٤  ٥۱٥٫۳٥٤  المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة 
  ۱۸٫۷۸۷٫٤۰۹  ۱۰٫۲۸۱٫۸۹۹ 

 .المشتراه والطاقة المستقلین الطاقة انتاج شركاتب المستخدم وقودالو الشركةب المستخدم وقودال رصیدالذمم الدائنة  تتضمن* 
 قروض ومنح من أطراف ذات عالقة

 م۲۰۱۸ دیسمبر۳۱  م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱  
     قروض ومنح من الحكومة:

     الطرف المسیطر النھائي للمجموعة
 ٤٦٫٤٥٦٫۹۰۹  ٤۸٫٦۹۸٫۳۰۲  قروض حكومیة

 ٤٤٫٥۳۹٫۳۹٥  ٤۳٫٦٦٥٫۳۲۷  منح حكومیة مؤجلة
 ۱٫۱۸٦٫۲۸۷  ۹۷۱٫۳٤۹   قرض صندوق االستثمارات العامة

  ۹۳٫۳۳٤٫۹۷۸  ۹۲٫۱۸۲٫٥۹۱ 



 للكھرباء السعودیة الشركة
  )سعودیة مساھمة(شركة 

 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

٦٤ 
 

 
 تتمة –المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ۳۸

 )  تعویضات اإلدارة العلیاھـ
 :ادناه موضحةإن التعویضات المدفوعة أو المستحقة  ،تشمل اإلدارة العلیا أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة

   دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة
  م۲۰۱۹  م۲۰۱۸

 الرواتب والبدالت ۸٬۷٦٥  ۱۱٬۷٥۷
 الدوریة و السنویة المكافآت ۹٬۸۰۲  ۹٫٤۱۷
 مكافأة نھایة الخدمة  -  ٦٫٦۷۲

۲۷٬۸٤٦  ۱۸٫٥٦۷  
 التشغیل إیرادات ۳۹

 عن السنة المنتھیة في  
 م ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  

 ٥۹٫٦۲۳٫٤٥٤  ٥۸٬۸٦٤٬۷۲٥  مبیعات الطاقة الكھربائیة إیرادات
 ۱٫٦۰۸٫۱۸۹  ۱٫۸۳۳٫۸۹۷  تعرفة توصیل الخدمة الكھربائیة  

 ۱٫۳۰۳٫۷۳۱  ۱٬۳٤۷٬۹۳٤  تعرفة قراءة وصیانة العدادات واعداد الفواتیر
 ۱٫۰۰٥٫٦٥۱  ۱٬۱۳۱٬۳٤۱  إیرادات منظومة النقل

۱۰۳۱٫۸٦۲٫  إیرادات تشغیلیة أخرى (*)   ٥۲۲٫٦۱۳ 
  ٦٥٫۰٤۰٫۰۰۰  ٦٤٫۰٦۳٫٦۳۸ 

 ٥٦۲۷م و خطاب وزارة المالیة رقم ۲۰۱٦ أكتوبر ۱٥ الموافق ھـ۱٤/۰۱/۱٤۳۸بتاریخ  – ۲۷۱۹األمر السامي رقم * بناًء على 
والذي  م۲۰۱۹اعتباراً من عام  وزارة المالیةم، تم تفعیل حساب الموازنة من قبل ۲۰۲۰ ینایر ۲۷ الموافق ھـ۲/۰٦/۱٤٤۱بتاریخ  –

یھدف إلى تحقیق االستقرار المالي لقطاع الطاقة من خالل تغطیة الفجوة بین اإلیرادات التشغیلیة المحددة وفقا لنموذج الحد االعلى و 
. بلغ إجمالي اإلیرادات التشغیلیة وفقا والمحددة من قبل ھیئة تنظیم الكھرباء واالنتاج المزدوج اإلیرادات التشغیلیة الفعلیة للشركة

 ةملیار لایر سعودي في قائمة الدخل الموحد ۱٫۱عترفت الشركة بمبلغ إ .م۲۰۱۹ملیار لایر لعام  ٦٥٫۰٤على مبلغ لنموذج الحد األ
 .م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ضمن بند إیرادات تشغیلیة أخرى للسنة المنتھیة في 

 تكالیف اإلیرادات ٤۰
 عن السنة المنتھیة في  

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  
 ۱٦٫٤۳٤٫۱۳۷  ۱۸٫۲۰٤٫۳۸۱  استھالكات التشغیل والصیانة
 ۱۱٫۰۸۲٫۳۹۷  ۱۰٫٦۷۸٫۰۰۳  مصاریف التشغیل والصیانة

 ۷٫٦٦۹٫٦٦٤  ۷٬٥۷٦٬٤۲۷  وقود
 ۸٫۲٥٤٫۰٤٦  ۷٫۸۰٤٫۹۲۱  طاقة مشتراة

 ۱٤٫۷۰۳٫۷۸۰  ۱٤٫٤۹۳٫٦۹۲  رسوم حكومیة
 -  ۱٥۸٫٤٥۹  موجودات استخدام حق استھالكات

  ٥۸٫۹۱٥٫۸۸۳  ٥۸٫۱٤٤٫۰۲٤ 
 مصروفات عمومیة وإداریة ٤۱

 عن السنة المنتھیة في  
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  

 ۷۸۹٫۳٥۰  ٤۹۰٫۰٥٥  مصروفات ومزایا الموظفین
۸٤٫٤٥۰  واإلداریة العمومیة –استھالك  ۳  ٤۱٤٫٤۲٦ 
 -  ۲٫٦٦۹  عقاریة استثمارات استھالك

 ۳٤٫٤٤۳  ٤۲٬٤۳٦  مواد
 ٤۲٫٤۸٥  ۸٤٬۱٤٥  رسوم اتصاالت

۳۷۱۷٤٫  مصاریف أخرى متنوعة ۷  ۲۸۳٥۹٫  
  ۱٫۲٤٤٫٥۲٥  ۱٫۳٤۰٫۰۳۲ 
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  إیرادات أخرى، بالصافي ٤۲

 عن السنة المنتھیة في  
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  

 ۱٫۲۱٥٫٥۰۸  ۱٫۳۲۷٫۰۷٤  المنح الحكومیة  إستنفاد
 ٤۸٫۹٥۱  ۹۹٫۳۲۳  وجزاءاتغرامات 

 ۲٤٫۹۱۸  ٥۷٫٦۰۸  توزیعات ارباح مستلمة
 ۱٫۸۹۸  ۲٫۷۱۹  مناقصة مستنداتبیع 

 ٥٦٫۰٦۳  ۲۱٫۷۸٤  أرباح  بیع عقارات وآالت ومعدات
 ۸۸٫٦۸۳  ۱٤۷٫۲۳۰  یرادات ومصاریف أخرى متنوعةإ
  ۱٫٦٥٥٫۷۳۸  ۱٫٤۳٦٫۰۲۱ 

  بالصافي التمویل، تكالیف ٤۳
    في المنتھیة لسنةا عن

   م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 مصروفات تمویلیة    

 والمرابحة القروض البنكیة  ٤٫٥٦۱٫۷۳۳  ٤٫۱٥۸٫٦۰۲
 القروض الحكومیة  ۲٫۲٤۱٫۳۹۳  ۲٫۰۹۲٫۲۸۲

 إیجار عقود التزامات  ۱۲٫٥۸۳  -
 : الفائدة المرسملةیخصم  )۲٫۰۸٥٫۹۲٤(  )۲٫۲۷۸٫۳۰۹(

 اإلجمالي   ٤٫۷۲۹٫۷۸٥  ۳٫۹۷۲٫٥۷٥
 نیالموظف منافع إللتزامات ةیالحال مةیالق في ریالتغ  ۱۷۷٫۹۲۳  ۱۷۱٫۳۰٥

 موجودات بإزالة المتعلقة لمطلوباتلفي القیمة الحالیة  التغیر  ۹٫۷۲۸  ۸٫۸٥۳
 التمویلیة المصروفات إجمالي  ٤٫۹۱۷٫٤۳٦  ٤٫۱٥۲٫۷۳۳

 تمویلیة إیرادات    
 الفوائد إیرادات  )۳۰٫٥۰۳(  )۱٦٫۱۱٦(
 التمویلیة اإلیرادات إجمالي  )۳۰٫٥۰۳(  )۱٦٫۱۱٦(

 التمویلیة التكالیف صافي  ٤٫۸۸٦٫۹۳۳  ٤٫۱۳٦٫٦۱۷

 إدارة رأس المال ٤٤
جل توفیر عوائد للمساھمین ومنافع أإن أھداف المجموعة عند إدارة رأس المال ھي حمایة قدرة المجموعة على االستمرار من 

ألطراف أخرى، والحفاظ على ھیكل رأس المال األمثل للحد من تكلفة رأس المال وتستفید المجموعة من القروض الحكومیة طویلة 
 االجل التي ال تحمل فوائد.

نسبة المدیونیة. یتم احتساب ھذه النسبة على أساس صافي الدین المعدل مقسوما  لمجموعة بمراقبة رأس المال على أساستقوم ا
یتم احتساب صافي الدین على أنھ إجمالي القروض (بما في ذلك "القروض بنكیة  على حقوق الملكیة المعدلة وصافي الدین المعدل.

) ناقصا النقدیة وما في ةالمركز المالي الموحد قائمةقصیرة األجل" و"طویلة األجل" و "قروض الصكوك" كما ھو موضح في 
 الموحدة زائدا صافي الدین المعدل. المالي كزالمر قائمةحكمھا. یتم احتساب حقوق الملكیة المعدلة "حقوق ملكیة" كما ھو مبین في 

 الدین. وكان والتوسعات المستقبلیة التشغیل متطلبات ضوء في مالئماستراتیجیة المجموعة ھي المحافظة على معدل مدیونیة  إن
 المعدل من حقوق الملكیة المعدلة  على النحو التالي:

   م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 إجمالي االقتراض  ۱۱۰٫۹٤۳٫۰٥۰  ۱۱۱٫۱۲۱٫۷۹۹

 خصم: النقد وما في حكمھ  )۱٫۹۱۸٫۳۰٤(  )۲٫٤۲۹٫۲۱۳(
 صافي الدین المعدل  ۱۰۹٫۰۲٤٫۷٤٦  ۱۰۸٫٦۹۲٫٥۸٦
الملكیة حقوق إجمالي  ۷۳٫٥٦۹٫۸۷۲  ۷۳٫٦۷۷٫۷۷۸  

 لینالمعد لدیناحقوق الملكیة وصافي   ۱۸۲٫٥۹٤٫٦۱۸  ۱۸۲٫۳۷۰٫۳٦٤
 نسبة الدین المعدل من حقوق الملكیة المعدل  ٦۱٪  ٦۰٪
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 إدارة المخاطر المالیة ٤٥
 المخاطر المالیةعوامل   ۱-٤٥

تعرض إلى مخاطر الس��وق (مخاطر تبادل عمالت أجنبیة، مخاطر س��عر العموالت (الفوائد)، ومخاطر أس��عار تعملیات المجموعة 
 السلع)، مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.

ثار السلبیة المحتملة المالیة ویسعى إلى تقلیل اآل باألسواقویركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على عدم إمكانیة التنبؤ 
 على األداء المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة أدوات مالیة مشتقة لتغطیة مخاطر معینة.

 األدوات المالیة للمجموعة كما یلي:
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  

 الموجودات وفقاً لقائمة المركز المالي الموحدة

لموجودات المالیة ا 
من خالل الدخل 

  الشامل اآلخر

 مالیة موجودات
 بالتكلفة

 اإلجمالي   مستنفدةال
       موجودات مالیة بالقیمة العادلة

 ۳۲٥٫۰۷٥  -  ۳۲٥٫۰۷٥  موجودات مالیة من خالل الدخل الشامل اآلخر
       العادلة  بالقیمة  تقاسموجودات مالیة ال 

 ۳۸٫۳۸۱  ۳۸٫۳۸۱  -  مستنفدةموجودات مالیة بالتكلفة ال
 ۱٫۹۱۸٫۳۰٤  ۱٫۹۱۸٫۳۰٤  -  النقد وما في حكمھ

 ٤٤٫۸۸٤٫۰۰٤  ٤٤٫۸۸٤٫۰۰٤  -  ذمم مستھلكي للكھرباء، بالصافي
 ۳۱۸٫۷۰۷  ۳۱۸٫۷۰۷  -  مقدمةودفعات  أرصدة مدینة

 ۱٫۲٤۷٫۹٤۲  ۱٫۲٤۷٫۹٤۲    أخرى ذمم
 ٤۸٫۷۳۲٫٤۱۳  ٤۸٫٤۰۷٫۳۳۸  ۳۲٥٫۰۷٥  اإلجمالي 

       
 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  
لموجودات المالیة ا  الموجودات وفقاً لقائمة المركز المالي الموحدة

من خالل الدخل 
  الشامل اآلخر

 مالیة موجودات
 بالتكلفة

 اإلجمالي   مستنفدةال
       مالیة بالقیمة العادلةموجودات 

 ۲۹۹٬۳٦٥   -  ۲۹۹٬۳٦٥  موجودات مالیة من خالل الدخل الشامل اآلخر
       

       العادلة  بالقیمة  تقاسموجودات مالیة ال 
 ٤۲٫٦۳٤  ٤۲٫٦۳٤  -  مستنفدةموجودات مالیة بالتكلفة ال

 ۲٫٤۲۹٫۲۱۳  ۲٫٤۲۹٫۲۱۳  -  النقد وما في حكمھ
 ۳٥٫۱۳۱٫٤۷۳  ۳٥٫۱۳۱٫٤۷۳  -  لكھرباء، بالصافياذمم مستھلكي 
 ۲۳٫٤۰٦  ۲۳٫٤۰٦  -  مقدمةودفعات  أرصدة مدینة

 ٤۷٦٫۳۲۳  ٤۷٦٬۳۲۳  -  اخرى ذمم 
 ۳۸٫٤۰۲٫٤۱٤  ۳۸٫۱۰۳٫۰٤۹  ۲۹۹٫۳٦٥  اإلجمالي 
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 تتمة -إدارة المخاطر المالیة      ٤٥
 

 تتمة -المالیة المخاطر عوامل    ۱-٤٥
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  

أدوات مالیة   المطلوبات وفقاً لقائمة المركز المالي الموحدة
  مشتقة

 إلتزامات مالیة أخرى
 اإلجمالي   مستنفدةال تكلفةبال

       مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة
 ٦۳۳٫۸۰۲  -  ٦۳۳٫۸۰۲  أدوات مالیة مشتقة

       
       مالیة ال تقاس  بالقیمة العادلة مطلوبات
 ۷۱٫٦٥۳٫۳۱٤  ۷۱٫٦٥۳٫۳۱٤  -  قروض
 ۳۹٫۲۸۹٫۷۳٦  ۳۹٫۲۸۹٫۷۳٦  -  صكوك

 ٤۸٫٦۹۸٫۳۰۲  ٤۸٫٦۹۸٫۳۰۲  -  قروض حكومیة
 ۲۲٫٤۲٤٫۸۷۳  ۲۲٫٤۲٤٫۸۷۳  -  ذمم تجاریة دائنة

 ۱۲٬۷٤۹٬۲۸۲  ۱۲٬۷٤۹٬۲۸۲  -  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
 ۹۲٫٤۹٥٫۰۳۷  ۹۲٫٤۹٥٫۰۳۷  -  حكومیة دائنةذمم 

 ۲۸۷٫۹٤٤٫۳٤٦  ۲۸۷٫۳۱۰٫٥٤٤  ٦۳۳٫۸۰۲  اإلجمالي 
       
 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  

أدوات مالیة   المطلوبات وفقاً لقائمة المركز المالي الموحدة
  مشتقة

 إلتزامات مالیة أخرى
 اإلجمالي   مستنفدةال تكلفةبال

       بالقیمة العادلةمطلوبات مالیة 
 ۲۹۲٫۷۳٥  -  ۲۹۲٫۷۳٥  أدوات مالیة مشتقة

       
       مالیة ال تقاس  بالقیمة العادلة مطلوبات
 ۷۱٫۸۳۲٫٦۳۷  ۷۱٫۸۳۲٫٦۳۷  -  قروض
 ۳۹٫۲۸۹٫۱٦۲  ۳۹٫۲۸۹٫۱٦۲  -  صكوك

 ٤٦٫٤٥٦٫۹۰۹  ٤٦٫٤٥٦٫۹۰۹  -  قروض حكومیة
 ۱۷٫۰٥۰٫۳۱٤  ۱۷٫۰٥۰٫۳۱٤  -  ذمم تجاریة دائنة

 ۱۲٫۸۳٤٫۸۳۹  ۱۲٫۸۳٤٫۸۳۹  -  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
 ۹۲٫٤۹٤٫٥۷۸  ۹۲٫٤۹٤٫٥۷۸  -  حكومیة دائنةذمم 

 ۲۸۰٫۲٥۱٫۱۷٤  ۲۷۹٫۹٥۸٫٤۳۹  ۲۹۲٫۷۳٥  اإلجمالي 
       
 

  



 للكھرباء السعودیة الشركة
  )سعودیة مساھمة(شركة 

 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

٦۸ 
 

 
 تتمة -إدارة المخاطر المالیة  .٤٥
 إطار إدارة المخاطر   ۲-٤٥

یتم وضع سیاسات وإجراءات  المسؤولیة عن الوضع واالشراف على إطار إدارة المخاطر بالمجموعة. دارة كاملاإلیتحمل مجلس 
إدارة المخاطر لدى المجموعة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا المجموعة، ووضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر، ومراقبة 

المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغیرات في ظروف السوق وأنشطة  المخاطر وااللتزام بالحدود. تتم مراجعة سیاسات وأنظمة إدارة
المجموعة. تھدف المجموعة إلى تطویر بیئة رقابیة منضبطة وبناءة یفھم فیھا جمیع الموظفین أدوارھم وإلتزاماتھم من خالل التدریب 

 واإلجراءات. إطار اإلدارةومعاییر 
طار العام موعة في السیاسات واالجراءات ادارة المخاطر و مراجعة مدى كفایة األتقوم لجنة المراجعة في مراقبة التزام ادارة المج 

قوم نشاط المراجعة الداخلیة في مساعدة لجنة المراجعة في عملیات مراقبة ادارة یالمرتبط في المخاطر التي تواجھ المجموعة. 
 المجموعة.

 مخاطر السوق  ۲-۱-٤٥
ة العادلة او التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار األسواق. تتمثل مخاطر السوق في التذبذب في القیم

 تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر:

 جنبیة .األمخاطر العمالت  •
 مخاطر سعر العموالت (الفوائد) . •
 . أخرىمخاطر أسعار  •

 
 جنبیةاألعمالت المخاطر  )أ

صول أو المطلوبات المعترف بھا مقومة بعملة لیست العملة عندما تكون المعامالت التجاریة المستقبلیة أو األتنشأ مخاطر العمالت 
 للمنشأة. الوظیفیة

 العملة. المجموعة بھا تقوم التي للمعامالت األجنبیة للعمالت بالنسبة الوظیفیة العملة قیمة تغیر في األجنبیة العمالت مخاطر ترتبط 
 كل مقابل سعودي لایر ۳٫۷٥ یعادلنسبیاً  ثابت صرف بسعر األمریكي بالدوالر المرتبطة السعودي اللایر ھي للمجموعة الوظیفیة

ً  جوھریة مخاطر توجد ال وبالتالي االمریكي بالدوالر. معظم المعامالت الجوھریة أمریكي دوالر العمالت األجنبیة. ب تتعلق حالیا
: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  أمریكي دوالرملیون  ٤٦ األمریكي بالدوالر المالیة الموجودات إجمالي بلغ وقد
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  أمریكيملیار دوالر  ۱٦٫۹ األمریكيملیون دوالر أمریكي). بینما بلغت المطلوبات المالیة بالدوالر  ٦۲

 ).ملیار دوالر أمریكي ۱۸٫۹:  م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱( م
 مخاطر سعر العموالت (الفوائد) )ب

 و التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في سوق أسعار الفائدة. أتتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التذبذب في القیمة العادلة 
 ساً إلى القروض. إن القروض الصادرة بمعدالت متغیرة تعرضتعُرض المجموعة إلى مخاطر التغیرات في سوق أسعار الفوائد یعود أسا

المجموعة للتغیر في التدفقات النقدیة نتیجة للتغیر في أسعار الفائدة. تدخل المجموعة في مقایضات أسعار الفائدة للتحوط من مخاطر 
 أسعار الفائدة ویتم تصنیف ھذه المقایضات كمطلوبات مالیة مشتقة في المركز المالي.

ن تخصص المجموعة بعض أدوات التحوط، ومن ضمنھا المشتقات ، مشتقات مدمجة او مشتقات غیر مدمجة في ما یخص أالممكن  من
ستثمارات في العملیات او كتحوطات بالصافي من األ ،تحوطات للتدفقات النقدیة ،مخاطر تحویل العمالت األجنبیة كتحوطات بالقیمة العادلة

المحاسبة عن تحوطات مخاطر تحویل العمالت األجنبیة على إلتزامات الشركة كتحوطات للتدفقات النقدیة عند استیفاء األجنبیة. تتم 
 .الضوابط الكافیة

داة التحوط والبند المتحوط لھ، باإلضافة الى أھدافھا في إدارة المخاطر واستراتیجیتھا أنشاء عالقة التحوط، توثق الشركة العالقة بین إعند 
اتخاذ عملیات التحوط المختلفة. باإلضافة الى ذلك، عند انشاء التحوط، وبشكل مستمر، توثق المجموعة ما اذا كانت أداة التحوط عالیة في 

ستیفاء إیكون ذلك عند  ،الفعالیة في عكس التغیرات في القیمة العادلة او التدفقات النقدیة للبند المتحوط لھ فیما یخص المخاطر المتحوط لھا
 قات التحوط لجمیع متطلبات فعالیة التحوط التالیة:عال

  ;داة التحوطأقتصادیة بین البند المتحوط لھ واوجود عالقة  •
 ال یھیمن تأثیر مخاطر االئتمان على التغیرات في القیمة الناتجة عن العالقة االقتصادیة.  •
عدد للبند المتحوط لھ الذي تتحوط لھ المجموعة بشكل فعلي  ان تكون نسبة التحوط لعالقة التحوط ھي نفسھا النسبة الناتجة من •

 .وعدد أداة التحوط الذي توظفھ المجموعة بالفعل للتحوط لذلك العدد من البند المتحوط لھ
ھداف إدارة المخاطر لتلك العالقة أعند توقف عالقة التحوط عن استیفاء متطلبات فعالیة التحوط فیما یخص نسبة التحوط ولكن تظل 

المخصصة على ما ھي علیھ. تقوم المجموعة بتعدیل نسبة التحوط لعالقة التحوط (إعادة موازنة التحوط) الستیفاء الضوابط التي تؤھلھا 
 مجددا.
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 تتمة –إدارة المخاطر المالیة         ٤٥

 تتمة -إطار إدارة المخاطر    ۲ -٤٥
 تتمة –مخاطر السوق    ۲-۱-٤٥

 (الفوائد)مخاطر سعر العموالت   )ب
 التغیرات في أسعار الفائدة ھو كما یلي:  المرتبطةقتراض اال لمخاطرإن تعرض الشركة 

  
دیسمبر  ۳۱

  م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
 ۸۱٫۱۸۳٫۲۷۰  ۸۱٫۳٦۷٫۲٥۰  ةفائدة متغیر تمعدالب قروض

 ۲۹٫۹۳۸٫٥۲۹  ۲۹٫٥۷٥٫۸۰۰   ةفائدة ثابت تمعدالب قروض

   حساسیة سعر الفائدة

نخفاض) حقوق إزیادة (ش����أنھ س����عار الفائدة بتاریخ التقاریر المالیة كان من ألنقطة أس����اس  ۱۰۰ لتغییر المعقول المحتمل ال إن
أدناه. ویفترض التحلیل أن جمیع المتغیرات األخرى، ال س����یما أس����عار ص����رف  ةوالخس����ائر بالمبالغ الموض����حأالملكیة واألرباح 

 العمالت األجنبیة، تظل ثابتة

 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة  
 قائمة حقوق الملكیة  قائمة الدخل  
 نقطة  ۱۰۰تخفیض  نقطة   ۱۰۰زیادة   نقطة  ۱۰۰تخفیض   نقطة   ۱۰۰زیادة   

 - -  ۷۳۷٫۸۷۰  )۷۳۷٫۸۷۰(  قروض بمعدالت فائدة متغیرة

 )۲٫۹۲۷( ۲٫۹۲۷  -  -  مقایضة معدل الفائدة

 )۲٫۹۲۷( ۲٫۹۲۷  ۷۳۷٫۸۷۰  )۷۳۷٫۸۷۰(  التغیرات في التدفقات النقدیة

 
 سعار أخرىأ) مخاطر ج

و التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق أفي التذبذب في القیمة العادلة مخاطر أسعار أخرى  تتمثل
(بخالف تلك الناتجة عن مخاطر العمالت ومعدالت الفائدة). تتعرض المجموعة لمخاطر القیمة العادلة نتیجة للتغیرات في أسعار 

المخاطر التي قد تتعرض لھا  إن، حیث مجموعةمن قبل ال المملوكةمن خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر  المالیة الموجودات
المالیة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر للبیع تتضمن استثمارات في أوراق مالیة  الموجوداتالمجموعة لیست جوھریة، وإن 

 غیر مدرجة.
 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة  
 قائمة حقوق الملكیة  قائمة الدخل  
 نقطة  ۱۰۰تخفیض  نقطة   ۱۰۰زیادة   نقطة  ۱۰۰تخفیض   نقطة   ۱۰۰زیادة   

)۲۸٤٫۷۳۳(  بمعدالت فائدة متغیرةقروض    ۷۳۳٫۲۸٤  - - 
 )٦٫۳۳۸( ٦٫۳۳۸  -  -  مقایضة معدل الفائدة

 )٦٫۳۳۸( ٦٫۳۳۸  ۷۳۳٫۲۸٤  )۷۳۳٫۲۸٤(  التغیرات في التدفقات النقدیة
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 تتمة –إدارة المخاطر المالیة  .٤٥
 تتمة -إطار إدارة المخاطر     ۲-٤٥
 مخاطر االئتمان ۲-۲-٤٥

الذمم  منودائع لدى البنوك والمؤسسات المالیة وكذلك التعرض االئتماني  من حكمھا في وما النقدیةفي  اإلئتمانمثل مخاطر تت
االئتمانیة للعمیل مع األخذ في االعتبار تقوم المجموعة بتقییم الجودة و فردي بشكل المشتركین تصنیف یتم الالمدینة القائمة للمبیعات. 

 السابقة وعوامل أخرى. اخبراتھ
مخاطر االئتمان ھي مخاطر الخسائر المالیة للمجموعة في حالة عدم قدرة عمیل أو طرف اخر للوفاء بإلتزاماتھ التعاقدیة ألداة 

 مالیة، وینشأ بشكل أساسي من مستحقات المجموعة من العمالء.
 ات نقدا أو خدمة سداد أو باستخدام بطاقات االئتمان الرئیسیة.یتم تسویة المبیع

 :یلي ما في المالیة الموجودات في التدني خسائر تتمثل

  م ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱
 مدینة ذمم إنخفاض مخصص ۱٫٥٤۹٫۷۷۹  ۱٬٦۱٤٬٥٦۰

  مستنفدةدوات دین بالتكلفة الأإنخفاض  مخصص ۷٦  ۷٦
 أخرى مدینة ذمم إنخفاض مخصص ۱۸٦٫۳۸۳  ٥۷٬۲٥٤

 للمجموعة ھي كما یلي: الكھرباء مستھلكي لذممإًن الجودة االئتمانیة 

 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱  
 

 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱

 المبسط النموذج
 ۸٫۷٤۸٫٤۹۸  ٥٫۷٤٥٫٦۱۹ اشھر ۳ من اقل

 ۲٥۰٫۳۳۸  ٥۳۹٫۲۱۷ اشھر ٦ من اقل واشھر  ۳ من اكثر
 ۱٥٦٫۷۳۹  ٦۸٤٫۹۹۸ سنة من واقل اشھر ٦ من اكثر
 ۸۱۷٫۳۱٦  ۸۷٤٫۷٥۸ سنة من اكثر

 ۲٦٫۷۷۳٫۱٤۲  ۳۸٫٥۸۹٫۱۹۱ - العام النموذج
  ٤٦٫٤۳۳٫۷۸۳  ۳٦٫۷٤٦٫۰۳۳ 

شبھ الحكومیة والموجودات المالیة بالتكلفة  وة یلحكوما للجھاتلتقدیر خسائر االئتمان المتوقعة   العامالنموذج  المجموعةتستخدم 
لم  التيالعمر  ىمد ىشھر أو خسائر االئتمان المتوقعة عل ۱۲ ىمد ىخسائر االئتمان المتوقعة عل  حیث یتم احتساب مستنفدةال

 .داة المالیةتنخفض قیمتھا اإلئتمانیة أو إنخفضت قیمتھا اإلئتمانیة بناًء على التغییر في مخاطر االئتمان المرتبطة باأل
حكومیة بنسبة  ھشب وي تتجاوز السنة ألنھا بشكل أساسي تمثل ذمم حكومیة تنھا قادرة على تحصیل الذمم المدینة الأة مجموعترى ال

نھا قادرة على تحصیل الذمم غیر الحكومیة وذلك أة لمجموعمحصلة ألكثر من عام. وترى اال٪ من إجمالي المدیونیات  غیر ۹۸
ى متابعتھا قانونیا مع إلالتوقف عن تقدیم الخدمة للجھات المتأخرة في سداد مدیونیتھا باإلضافة  علىة مجموعقدرة المن خالل 

 ٪ من إجمالي الذمم الغیر مدفوعة ألكثر من سنة.۲الجھات المختصة. تشكل الذمم غیر الحكومیة نسبة 
وقعة للذمم المدینة التجاریة من العمالء األفراد والتي تتكون من ستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لقیاس الخسائر االئتمانیة المتت

 عدد كبیر جداً من األرصدة الصغیرة.
 بصفة اإلئتمان مخاطر في رةیكب ادةیز ھناك كان إذا وما لألصل األولي لیالتسج عند السداد عدم ةیإحتمال باإلعتبار المجموعة تأخد

 مع ریالتقر خیتار في كما لألصل تحدث قد والتي السداد عدم مخاطر بمقارنة المجموعة تقوم .ریتقر فترة كل مدار على مستمرة
 .اإلئتمان مخاطر في رةیكب ادةیز ھناك كان إذا ما مییلتق المبدئي لیالتسج خیتار في كما السداد عدم مخاطر

 
 
 



 للكھرباء السعودیة الشركة
  )سعودیة مساھمة(شركة 

 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

۷۱ 
 

 تتمة –إدارة المخاطر المالیة       ٤٥
 تتمة -إطار إدارة المخاطر  ۲-٤٥
 تتمة - ئتمانمخاطر اال   ۲-۲-٤٥

ُ  والداعمة المعقولة المتاحة المعلومات اإلعتبار في ؤخذی  :ةیالتال المؤشرات خصوصا
 .)متاحة كانت إذا( خارجي إئتماني فیتصن -
 الُمْقتَِرض مقدرة في ریكب ریتغ تُحدث أن المتوقع ةیاإلقتصا أو ةیالمال الحالة األعمال، في المتوقع أو الفعلي ریالكب العكسي ریالتغ -

 .بإلتزاماتھم الوفاء على
  .المقترض لنفس أخرى ةیمال ألدوات اإلئتمان مخاطر في رةیكب ادةیز -
  .اإلئتمان نیتحس أو الثالث الطرف ضمانات جودة في أو لإللتزام الداعم الضمان مةیق في رةیكب راتیتغ -
 في راتیوالتغ المجموعة في نیللمقترض الدفعة وضع في راتیالتغ وتشمل المقترض وسلوك المتوقع األداء في رةیكب راتیتغ -

 .للمقترض ةیلیالتشغ النتائج

 م : ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ذمم مستھلكي الكھرباء كما في ل االئتمان لمخاطر المجموعة تعرض ملخص یلي كما

  
خسائر اإلئتمان المتوقعة 

 شھراً  ۱۲على مدى 

خسائر اإلئتمان المتوقعة على 
لم تنخفض  لبنود مدى العمر

 ةیاإلئتمان متھایق

خسائر اإلئتمان المتوقعة 
 لبنودعلى مدى العمر 

     المجموع ةیاإلئتمان متھایق إنخفضت
 ٤٦٫٤۳۳٫۷۸۳ ٦٫۹٤۹٫٦۷٤ ٤٫۸۰۹٫٤۰۳ ۳٤٫٦۷٤٫۷۰٦ ذمم مستھلكي الكھرباء

 یخصم:
في أرصدة  إنخفاض مخصص

 )۱٫٥٤۹٫۷۷۹( )۹٥۳٫۱۱٦( )٥۹۱٫٤۲٤( )٥٫۲۳۹( ذمم مستھلكي الكھرباء
 ٤٤٫۸۸٤٫۰۰٤ ٥٫۹۹٦٫٥٥۸ ٤٫۲۱۷٫۹۷۹ ۳٤٫٦٦۹٫٤٦۷ ةیالدفتر مةیالق

 م : ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ذمم مستھلكي الكھرباء كما في ل االئتمان لمخاطر المجموعة تعرض ملخص یلي فیما

 

 خسائر اإلئتمان
 مدىالمتوقعة على 

 شھراً  ۱۲

 خسائر اإلئتمان
 المتوقعة على مدى

 متھایلم تنخفض ق لبنودالعمر 
 ةیاإلئتمان

 خسائر اإلئتمان
 المتوقعة على مدى

 إنخفضت لبنودالعمر 
     المجموع ةیاإلئتمان متھایق

 ۳٦٫۷٤٦٫۰۳۳ ۳٫۱۷۳٫۲٥۲ ۷٫۹٤٥٫۰٦٦ ۲٥٫٦۲۷٫۷۱٥ ذمم مستھلكي الكھرباء
 یخصم:

في أرصدة  إنخفاض مخصص
 )۱٫٦۱٤٫٥٦۰( )٤٤۲٫۲٥۷( )۱٫۱٤۹٫۷۷۸( )۲۲٫٥۲٥( ذمم مستھلكي الكھرباء

 ۳٥٫۱۳۱٫٤۷۳ ۲٫۷۳۰٫۹۹٥ ٦٫۷۹٥٫۲۸۸ ۲٥٫٦۰٥٫۱۹۰ ةیالدفتر مةیالق
 من الدرجة االستثماریة. ائتمانيتصنیف  ذات بنوك لدىفي حكمھا  وماالمجموعة النقدیة  تبقى
 ي ضمانات لألدوات مالیة المحتفظ بھا.أم ، ال توجد ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م و۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

موقعة من قبل المجموعة للقیمة اإلسمیة للقرض مضافا إلیھا مدفوعات الفائدة و / أو ھامش  ةإن القروض مضمونة بسندات إذنی
 المرابحة.

طر االئتمان لكل عمیل جدید قبل تقدیم معیار وشروط الدفع وتقییم یتحمل كل كیان في المجموعة مسؤولیة إدارة وتحلیل مخا
 الخدمة.

الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالیة، وكذلك التعرض لمخاطر االئتمان  من النقدیة وما في حكمھا فيتنشأ مخاطر االئتمان 
ستقل. تقوم المجموعة بتقییم الجودة االئتمانیة للعمیل للمبیعات، بما في ذلك الذمم المدینة القائمة. ال یتم تصنیف المشتركین بشكل م

السابقة وعوامل أخرى. یتم تحدید المخاطر بناء على الحدود االئتمانیة المحددة سابقا للعمیل حسب  امع األخذ في االعتبار خبراتھ
شكل منتظم/ دوري.یتم تسویة المبیعات المشتركین ووفقاً للقیود التي یحددھا مجلس اإلدارة. یتم مراقبة استخدام حدود االئتمان ب

 نقدا أو خدمة سداد أو باستخدام بطاقات االئتمان الرئیسیة.



 للكھرباء السعودیة الشركة
  )سعودیة مساھمة(شركة 

 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

۷۲ 
 

 تتمة –إدارة المخاطر المالیة       ٤٥
 تتمة -إطار إدارة المخاطر  ۲-٤٥
 مخاطر السیولة   ۲-۳-٤٥

 لتزامات المرتبطة باألدوات المالیة.التمثل مخاطر السیولة أن تواجھ المجموعة صعوبة في جمع األموال للوفاء با
. مخاطر السیولة ھو التأكد من توفر التسھیالت التمویلیة الكافیة للمجموعة للوفاء بإلتزاماتھا الحالیة والمستقبلیةمن إن ھدف اإلدارة 

 .بالتسھیالت االئتمانیة المناسبةحتفاظ وتھدف المجموعة إلى الحفاظ على قدر كاف من المرونة في التمویل عن طریق اإل
وعن طریق التسھیالت  المدینةوذلك من خالل التحصیالت النقدیة للذمم  المستقبلیةتوفي بإلتزاماتھا المالیة  أن تتوقع المجموعة من

 والقروض البنكیة.
الصلة على أساس الفترة المتبقیة بتاریخ ستحقاق ذات الجدول أدناه المطلوبات المالیة غیر المشتقة للمجموعة في مجموعات االیحلل 

یتم إدراج المطلوبات المالیة المشتقة في التحلیل إذا كانت استحقاقاتھا التعاقدیة . بیان المركز المالي حتى تاریخ االستحقاق التعاقدي
 .غیر المخصومة المبالغ المبینة في الجدول ھي التدفقات النقدیة التعاقدیة. ضروریة لفھم توقیت التدفقات النقدیة

الحكومة وتدیر  إلتزامات) يملیار لایر سعود  ۱۱۱٫۷: م۲۰۱۸( ملیار لایر سعودي ۱۲٦المتداولة ما قیمتھ  اإللتزاماتتتضمن 
 .الشركةوفقا لموقف السیولة لدى  الدائنة الحكومیةالشركة مخاطر السیولة بالتنسیق مع الجھات 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  

 
 سنة من أقل

   واحدة
 سنة بین

   وسنتین
 سنتین بین

   سنوات وخمس

 ألكثر مدى على
 خمس من

            إجمالي   سنوات
          المشتقة غیر المالیة األدوات
 ۷۱٬٦٥۳٬۳۱٤  ۲٥٬٦۸۹٬۱۰٥  ۲۱٬٥۰٦٬۸٤۳  ٥٬۲۷۸٬۱۰۲  ۱۹٬۱۷۹٬۲٦٤ بنكیة قروض
 ۳۹٬۲۸۹٬۷۳٦  ۲٤٬۱۰۲٬۲۳٦  ۱٥٬۱۸۷٬٥۰۰  -  - صكوك
 ٤۸٬٦۹۸٬۳۰۲  ٤۳٬٥۹۹٬۳۰۲  ۳٬۰۹۹٬۰۰۰  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ حكومیة قروض

 ۲۲٬٤۲٤٬۸۷۳  -  -  -  ۲۲٬٤۲٤٬۸۷۳ دائنة تجاریة ذمم
 ۱۲٬۷٤۹٬۲۸۲  -  -  -  ۱۲٬۷٤۹٬۲۸۲ أخرى دائنة وأرصدة مستحقات
 ۲٤۸٬٤۷٥  -  ٤۰٬۱۱۳  ٦٤٬٥٤۲  ۱٤۳٬۸۲۰ عقود تأجیر  التزامات

 ۹۲٬٤۹٥٬۰۳۷  -  -  -  ۹۲٬٤۹٥٬۰۳۷ حكومیة دائنة ذمم
 ٦۳۳٬۸۰۲  -  -  ٥۷۲٬٥۹۱  ٦۱٬۲۱۱ المشتقة المالیة األدوات

 ۲۸۸٬۱۹۲٬۸۲۱  ۹۳٬۳۹۰٬٦٤۳  ۳۹٬۸۳۳٬٤٥٦  ٦٬۹۱٥٬۲۳٥  ۱٤۸٬۰٥۳٬٤۸۷  اإلجمالي
 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  

 واحدة سنة من أقل 

 
 سنة بین

 وسنتین

 
 سنتین بین

 سنوات وخمس

 ألكثر مدى على 
 خمسمن 

 إجمالي  سنوات
المشتقة غیر المالیة األدوات           
بنكیة قروض  ۲۲٫۹٤۳٫٦٥۹  ۸٫٤۸۰٫۳۸۸  ۲۱٫۸۳۹٫۰۸٤  ۱۸٫٥٦۹٫٥۰٦  ۷۱٫۸۳۲٫٦۳۷ 
 ۳۹٫۲۸۹٫۱٦۲  ۲٥٫۱۲۰٫۹۷۲  ۱٤٫۱٦۸٫۱۹۰  -  - صكوك
حكومیة قروض  -  ۹۲۸٫۷۹۷  ۳٫۰۹۹٫۲۹۸  ٤۲٫٤۲۸٫۸۱٤٦٫٤٥٦٫  ٤۹۰۹ 

تجاریة دائنة  ذمم  ۱۷٫۰٥۰٫۳۱٤  -  -  -  ۱۷٫۰٥۰٫۳۱٤ 
أخرى دائنة وأرصدة مستحقات  ۱۲٫۸۳٤٫۸۳۹  -  -  -  ۱۲٫۸۳٤٫۸۳۹ 

حكومیة دائنة ذمم  ۹۲٫٤۹٤٫٥۷۸  -  -  -  ۹۲٫٤۹٤٫٥۷۸ 
 ۲۹۲٫۷۳٥  -  -  ۲۳۷٫۹۰۲  ٥٤٫۸۳۳ المشتقة المالیة األدوات
 ۲۸۰٫۲٥۱٫۱۷٤  ۸٦٬۱۱۹٬۲۹۲  ۳۹٬۱۰٦٬٥۷۲  ۹٬٦٤۷٬۰۸۷  ۱٤٥٫۳۷۸٫۲۲۳  اإلجمالي

 
 
 



 للكھرباء السعودیة الشركة
  )سعودیة مساھمة(شركة 

 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

۷۳ 
 

 تتمة–المخاطر  إدارة  ٤٥
 تتمة–إطار إدارة المخاطر      ۲-٤٥
 العادلة القیمة   ۳-٤٥

 أو أصل لبیع استالمھ سیتم الذي السعر ھي العادلة.القیمة التقریر تاریخ في العادلة بالقیمة ةیتقوم المجموعة بقیاس أدواتھا المال
 معاملة أن إفتراض على العادلة القیمة قیاس یستند. القیاس تاریخ وفي السوق في المشاركین بین منظمة معاملة في التزام لتحویل

 :إما تتم اإللتزام تحویل أو األصل بیع
 ، أوإللتزاماتفي السوق الرئیسي لألصول أو ا -
 في غیاب السوق الرئیسي، وفي السوق األكثر فائدة لألصول أو اإللتزامات.  -

 

ستخدام اإلفتراضات التي سیستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعیر األصل أو إلتزام بیتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو اإل
 فتراض أن المشاركین في السوق یتصرفون لصالحھم االقتصادي.إااللتزام، ب

 المدخالت استخدام وتعظیم العادلة، مةیالق اسیلق ةیکاف قوائم ھایف تتوفر التي الظروف ظل في مییلتقلب مناسبة یدم المجموعة أسالتستخ
 .للمالحظة القابلة ریغ المدخالت استخدام وتقلیل الصلة ذات الملحوظة

العادلة، حسب طریقة التقییم. وقد تم تحدید المستویات المختلفة على النحو الجدول التالي ھو لتحلیل األدوات المالیة المدرجة بالقیمة 
 التالي:

 : أسعار مدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة یمكن الحصول علیھا في تاریخ القیاس.۱المستوى  -
وھي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات  ۱: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجھا في المستوى ۲المستوى  -

 بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). 
  ظة (مدخالت غیر قابلة للمالحظة). : مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالح۳ المستوى -
 

تقوم المجموعة بتحدید ما إذا  ،بالنسبة لألصول واإللتزامات التي یتم االعتراف بھا في القوائم المالیة الموحدة على أساس متكرر
ستنادا إلى أدنى معطیات ھامة إكانت التحویالت قد حدثت بین المستویات في التسلسل الھرمي عن طریق إعادة التقییم التصنیف (

  في نھایة كل فترة تقریر. لقیاس القیمة العادلة ككل)
 م:۲۰۱۹دیسمبر ۳۱الُمقاسة بالقیمة العادلة في إّن الجدول أدناه یعرض الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة و

         

   المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث   اإلجمالي
 الموجودات        

۳۲٥٫۰۷٥  ۳۲٥٫۰۷٥  
- 

 
موجودات مالیة من خالل   -

 الدخل الشامل اآلخر
 إجمالي  الموجودات  -  -  ۳۲٥٫۰۷٥  ۳۲٥٫۰۷٥

         

 المطلوبات        
 أدوات مالیة مشتقة للتحوط  -  ٦۳۳٫۸۰۲  -  ٦۳۳٫۸۰۲
 إجمالي  المطلوبات  -  ٦۳۳٫۸۰۲  -  ٦۳۳٫۸۰۲

 م:۲۰۱۸دیسمبر ۳۱إّن الجدول أدناه یعرض الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة والُمقاسة بالقیمة العادلة في 
         

   المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث   اإلجمالي
 الموجودات        

۲۹۹٫۳٦٥  ۲۹۹٫۳٦٥  -  - 
موجودات مالیة من خالل  

  الدخل الشامل اآلخر
 إجمالي  الموجودات  -  -  ۲۹۹٫۳٦٥  ۲۹۹٫۳٦٥

         

 المطلوبات        
 أدوات مالیة مشتقة للتحوط  -  ۲۹۲٫۷۳٥  -  ۲۹۲٫۷۳٥
 إجمالي  المطلوبات  -  ۲۹۲٫۷۳٥  -  ۲۹۲٫۷۳٥

 
 
 



 للكھرباء السعودیة الشركة
  )سعودیة مساھمة(شركة 

 حول القوائم المالیة الموحدة  ایضاحات
 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

۷٤ 
 

 تتمة–المخاطر  إدارة  ٤٥
 تتمة–إطار إدارة المخاطر      ۲-٤٥
 تتمة - العادلة القیمة   ۳-٤٥

 من القیمة العادلة ۲تقنیات التقییم المستخدمة الستخالص المستوى 
من تقنیة مبادلة أسعار الفائدة. وعادة ما  السوقیة (أو القیمة العادلة)یتم تقییم مقایضات أسعار الفائدة بالقیمة العادلة باستخدام القیمة 

 .۲تكون آثار التخفیض غیر ھامة بالنسبة لمشتقات المستوى 
تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة بأسعار  إن یتم احتساب القیمة العادلة على أنھا القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة.

 لفائدة العائمة تستند إلى معدالت المبادلة المتداولة وأسعار العقود اآلجلة ومعدالت االقتراض بین البنوك. یتم خصم التدفقات النقدیةا
المقدرة باستخدام منحنى العائد الذي تم إنشاؤه من مصادر مماثلة والذي یعكس سعر الفائدة المعتاد بین البنوك المستخدم من قبل 

ي السوق لھذا الغرض عند تسعیر عقود تبادل أسعار الفائدة. إن تقدیر القیمة العادلة یخضع لتعدیل مخاطر االئتمان المشاركین ف
حتساب ذلك على أساس فروق االئتمان المستمدة من أسعار المبادلة إالذي یعكس مخاطر االئتمان للمجموعة والطرف اآلخر. یتم 

 أو السندات اإلفتراضیة الحالیة.
 ) ۳لقیمة العادلة باستخدام معطیات ھامة غیر قابلة للرصد (المستوىقیاس ا

٪ حصة في ۸للمیاه والكھرباء،  شعیبة٪ حصة في شركة ۸موجودات مالیة من خالل الدخل الشامل اآلخر  لدى المجموعة أربعة 
 تمی للتمدیدات القابضة. شعیبة٪ حصة في شركة ۸٪ حصة في شركة الجبیل للمیاه والطاقة، ٥شركة الشقیق للمیاه والكھرباء، 

 .األرباح عاتیتوز مییتق نموذج باستخدام األربعة االستثمارات لھذه العادل مییالتق إجراء
 

، من المتوقع أن یتم توزیع األرباح المستقبلیة المتوقعة من االستثمارات (یتم استخدام نمط توزیع األرباح التاریخیة ھوفقاً لھذه المنھجی
ت المستقبلیة على أفق االستثمارات) والخصم باستخدام تكلفة حقوق الملكیة كمعدل خصم ذي صلة للتأكد من القیمة كأساس للتوقعا

 العادلة لھذه االستثمارات.
في الدخل الشامل اآلخر الموحدة  المدرجةم ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنةمحقق ال) غیر الخسارة/ (   الربح إجمالي بلغ

 اآلخر الشامل الدخل خالل من المالیة للموجودات") اآلخر الشامل الدخل خالل من المالیة للموجوداتلقیمة العادلة التغیر في ا"(
 ).سعودي لایر ملیون )٦٫۳(م: ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ۲٥٫۷مبلغ 

الرئیسیة المدخلة للنموذج المستخدم م، تمثل توزیعات األرباح المتوقعة وتكلفة حقوق الملكیة المتغیرة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
٪ في تكلفة حقوق الملكیة سوف تؤدي إلى  نقص ٥. إن الزیادة بنسبة اآلخر الشامل الدخل خالل من المالیة للموجوداتقییم العادل للت

 الشامل الدخل خالل من المالیة للموجودات) في التقییم العادل سعودي لایر ملیون ۱۲٫٥ م:۲۰۱۸(ملیون لایر سعودي  ۱۳٫٥  بمبلغ
ملیون  ۱۳٫٥م: ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ۱٤٫٦زیادة بمبلغ إلى ٪ في تكلفة حقوق الملكیة ستؤدي ٥بینما النقص بنسبة  اآلخر

 ٪).۹٫٦م: ۲۰۱۸٪ (۹٫٥: ۲۰۱۹لغ معدل خصم الخطر في حیث ب  لایر سعودي)
 ۱٥ م:۲۰۱۸(ملیون لایر سعودي  ۱٦٫۳دي إلى زیادة / نقص بمبلغ ٪ في األرباح المتوقعة سوف تؤ٥إن زیادة / نقص بنسبة 

 .اآلخر الشامل الدخل خالل من المالیة للموجوداتالتقییم العادل  في) ملیون لایر سعودي
  العادلة. مةیمن الق ۳والمستوى  ۲والمستوى  ۱لم یكن ھناك أي تحویالت بین المستوى 

خالل  اآلخر الشامل الدخل خالل من المالیة الموجوداتإن الحركة في المستوى الثالث من األدوات المالیة بالقیمة العادلة الممثلة في 
 السنة ھي كما یلي:

م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱      
 الرصید في بدایة السنة  ۲۹۹٫۳٦٥  ۳۰٥٫٦۲۲

)٦٫۲٥۷( اآلخر الشامل الدخل خالل من المالیة للموجودات العادلة القیمة في التغیر  ۲٥٫۷۱۰    
السنة نھایةالرصید في   ۳۲٥٫۰۷٥  ۲۹۹٫۳٦٥  

 

 مستنفدةالالقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة 
 . ةإًن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة تقارب قیمتھا الدفتری

 المعامالت الغیر نقدیة  ٤٦
 

المستحقة  المدینةبعض األرصدة ل المقاصة فيم ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱غیر النقدیة األساسیة عن السنة المنتھیة في  تالمعامال أھمتتمثل 
 ملیار لایر سعودي. ۱٫٤ بمبلغ الجھات تلكاألرصدة الدائنة  معذمم مستھلكي الكھرباء   بعض ىعل

 الموحدة المالیة القوائم اعتماد ٤۷
 فبرایر ۲٥ الموافقھـ ۱٤٤۱ رجب ۱ قبل مجلس االدارة في منتمت الموافقة على إصدار القوائم المالیة الموحدة للمجموعة 

 م.۲۰۲۰
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