
 

    

 

 

 

 

 

  

 

 الشركة السعودیة للكھرباء

 (شركة مساھمة سعودیة)

  )ةمراجع غیر (المختصرةالموحدة  األولیة القوائم المالیة

 المستقل  الحسابات لمراجع المحدود وتقریر الفحص

 م۲۰۱۹ بتمبرس ۳۰في  المنتھیة أشھر التسعةالثالثة و تيلفتر

 
  

 

 

 



 الشركة السعودیة للكھرباء
 (شركة مساھمة سعودیة)

)مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم   
المستقل الحسابات لمراجع الفحص وتقریر  

م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰في  المنتھیة أشھر تي الثالثة والتسعة لفتر  

 

 

 صفحة  فـــــــــــــــھرس   

 - االولیة الموحدة المختصرة المالیة القوائم فحص عن المستقل الحسابات مراجعتقریر 

۲-۱ الموحدة المختصرة األولیةقائمة المركز المالي   

 ۳ الموحدة المختصرة  األولیة الدخلقائمة 

 ٤  الموحدة المختصرة األولیةقائمة الدخل الشامل اآلخر

 ٥  المختصرة الموحدة األولیة الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 

۷-٦ المختصرة الموحدة األولیة قائمة التدفقات النقدیة  

٥۳-۸  المختصرة الموحدة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة  



















 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة  

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

۸ 

 
 معلومات عن الشركة ۱

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

خدمة الطاقة الكھربائیة (عدد عشر شركات مساھمة كانت تغطي معظم مناطق المملكة جغرافیاً) باإلضافة إلى مشروعات 
أحد عشر مشروعاً تشغیلیاً كانت تغطي المؤسسة العامة للكھرباء وھي مؤسسة حكومیة تابعة لوزارة الصناعة والكھرباء (عدد 

 مناطق مختلفة في شمال المملكة) في الشركة.
م بناًء على ۱۹۹۹دیسمبر  ۱۳ھـ الموافق ۱٤۲۰رمضان  ٦المؤرخ  ۱٦تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم م/

 ۲۰٤۷وقرار وزیر التجارة رقم ، م۱۹۹۹دیسمبر  ۱۲ھـ الموافق ۱٤۲۰رمضان  ٥المؤرخ  ۱٥۳قرار مجلس الوزراء رقم 
ـ الموافق ۱٤۲۰ذو الحجة  ۳۰المؤرخ  م كشركة مساھمة سعودیة، بموجب السجل التجاري الصادر من الریاض ۲۰۰۰إبریل  ٥ھ

 .م۲۰۰۰مایو  ۳ھـ الموافق ۱٤۲۱محرم  ۲۸وتاریخ  ۱۰۱۰۱٥۸٦۸۳برقم 
 

ھربائیة في ربائیة، حیث تعتبر الشركة المنتج الرئیس للطاقة الكونقل وتوزیع الطاقة الكھ ،في تولیدتتمثل أنشطة الشركة الرئیسیة 
جمیع أنحاء المملكة العربیة السعودیة، وتقوم بتقدیم خدماتھا لمختلف القطاعات الحكومیة والصناعیة والزراعیة والتجاریة 

 والسكنیة.
 

الخدمات الكھربائیة والتي تحدد بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بناء على توصیة من ھیئة  تعرفةتخضع الشركة للرقابة على 
 ۱٦۹بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  م ۲۰۰۱نوفمبر  ۱۳التي تأسست في وتنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج "الھیئة"، 

 ۱۲وتاریخ  ۱۷۰بموجب قرار مجلس الوزراء رقم الطاقة الكھربائیة  تعرفةھـ. تم إجراء تعدیل على ۱٤۱۹شعبان  ۱۱وتاریخ 
 ۲۸ھـ الموافق ۱٤۲۱شعبان  ۱ھللة للكیلو واط/ساعة وبدأ تطبیقھا اعتبارا من  ۲٦ھـ حیث بلغت أعلى شریحة فیھا ۱٤۲۱رجب 

 .م۲۰۰۰أكتوبر 
 

ـ الموافق ۱٤۳۰شوال  ۱٦ بتاریخ ۳۳۳الطاقة الكھربائیة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  تعرفةكما تم إجراء تعدیل آخر على  ھ
 الكھرباء لفئات االستھالك تعرفةبأن یكون لمجلس إدارة ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج عند مراجعة  م ۲۰۰۹أكتوبر  ٥

ھللة لكل كیلو  ۲٦الحق في إجراء تعدیالت على قیمھا وإقرارھا بما ال یتجاوز ) غیر السكني (التجاري، الصناعي، الحكومي
ھـ ۱٤۳۱رجب  ۱۹اعة بحیث تراعي ھذه التعریفات األحمال الكھربائیة في أوقات الذروة وغیرھا وبدأ تطبیقھا اعتبارا من واط/س

 . م۲۰۱۰یولیو  ۱الموافق 
 

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

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

) بزیادة أسعار منتجات ۱٦٦م صدر قرار مجلس الوزراء (رقم ۲۰۱۷دیسمبر  ۱۲ھـ الموافق  ۱٤۳۹ربیع األول  ۲٤بتاریخ 
ھللة  ۳۰یھا حیث بلغت أعلى شریحة فاستھالك الكھرباء لبعض فئات المشتركین وتغییر بعض شرائح االستھالك  تعرفةالطاقة و

شریحة  ىھللة كأعل ۳۲رار احتساب لتلك الفئات التي تم تغییرھا مع استم  م ۲۰۱۸ینایر  ۱اعتبارا من لكل كیلو واط/ساعة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۱۱ھـ الموافق  ۱٤۳۹ربیع األول  ۲۳) وتاریخ ۱٤۰۰٦لألمر الملكي رقم (وفقاً وللفئات التي لم یتم تغییرھا 

ً  ستتحملفإن الشركة   الجدیدة. تعرفةالسابقة وال تعرفةما یعادل الفرق بین البللدولة  یستحق رسما
 
 
 
 
 
 
 



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة  

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

۹ 

 
 تتمة –معلومات عن الشركة  ۱

 تبدأ السنة المالیة من أول شھر ینایر وتنتھي بنھایة شھر دیسمبر من كل سنة میالدیة وفقاً للنظام األساسي للشركة.
 والعملیات المشتركة ("الشركة") أو یشار إلیھا مجتمعة مع الشركات التابعة لھا یتم اإلشارة إلى الشركة السعودیة للكھرباء بـ

 ("المجموعة"). بـ ر إلیھا أدناهالمشا

  
نسبة ملكیـة الشركة في 

  ٪األسھم العادیة 

 التابعة اسم الشركة
بلد التسجیل ومكان 

 النشاط
 سبتمبر۳۰

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 النشاط الرئیسي م۲۰۱۸
 نقل ۱۰۰  ۱۰۰  المملكة العربیة السعودیة الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء "شركة النقل" 

 اتصاالت ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة ضوئیات لالتصاالت *شركة 
 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة شركة الكھرباء للصكوك 

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

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

 تبدأالشركة السعودیة لشراء الطاقة (لم 
 المشتري الرئیسي ۱۰۰  ۱۰۰  المملكة العربیة السعودیة )النشاط
 تصاالت وتقنیةضوئیات المتكاملة لال شركة

 اتصاالت ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة )  **النشاط تبدأالمعلومات (لم 
ضوئیات لالتصاالت من ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات على الترخیص لتقدیم خدمات تأجیر مرافق  شركة* حصلت 
 االتصاالت. 

ة تقدیم رخص علىمن ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات  المعلومات وتقنیة لالتصاالت المتكاملة ضوئیات** حصلت شركة 
 خدمات البیع بالجملة للبنیة التحتیة.

اج بأسم (الشركة السعودیة النت الكھربائیة الطاقة تولیدل شركة تأسیس علىالجمعیة العامة  وافقت م۲۰۱۸دیسمبر  ۱۸بتاریخ  -
 .جراءات القانونیة لتأسیس الشركةالطاقة ) وجاري االنتھاء من اإل

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

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۹ سبتمبر۳۰  بلد التسجیل ومكان النشاط  المستقلون الطاقة منتجو
 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  المملكة العربیة السعودیة  شركة المرجان إلنتاج الكھرباء 
 

 المشتركة روعاتالمش
م ۲۰۱۸مبر بتس ۱۱بتأسیس شركة مركز البیانات العالمي بتاریخ ) بالكامل مملوكة شركة(تصاالت لإل ضوئیات شركة قامت

نشاطھا الرئیسي في تمدید الشبكات وتمدید وتركیب شبكات الكمبیوتر  ویتمثل) في المملكة العربیة السعودیة ٪٥۰ الملكیة(نسبة 
ومعدات  جھزةأالمرافق الحاسوبیة (خدمة استضافة دارة إوواالتصاالت  وأنظمة التشغیل وأنشطة الخبرة االستشاریة الحاسوبیة 

 االستثمارات ضمن معالجتھا تمیزمة لذلك. الالتراخیص ال ىھاء من الحصول علاالتصاالت وتقنیة المعلومات) وجاري االنت
 .الملكیة بحقوق

 



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة  

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

۱۰ 

 
 تتمة –معلومات عن الشركة  ۱

 

 : التالیة الشركات مع متجددة طاقة شراء اتفاقیات) بالكامل 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 لمشارا الشركات قبل من  المتاحة الكھربائیة الطاقة بشراء الطاقة لشراء السعودیة الشركة تلتزم اإلتفاقیات تلك بموجب و

 .  اإلتفاقیات تلك بموجب مسبقا علیھ متفق لتعرفة  وفقا
 

 المملكة العربیة السعودیة. –یقع المقر الرئیسي للشركة بالریاض 
 

 أسس اإلعداد ۲
وفقا لمتطلبات  م۲۰۱۹سبتمبر ۳۰في  منتھیةالأشھر  والتسعةالثالثة  لفترتي ةالقوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرعداد إتم 

صدارات األخرى للتقریر المالي األولي المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإل ۳٤ رقم الدولي المحاسبة معیار
 ن.یالصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونی

 ،المطلوبة في القوائم المالیة السنویة فصاحاتواإلال تشمل جمیع المعلومات األولیة الموحدة المختصرة إن ھذه القوائم المالیة 
 .م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ویجب أن تقرأ بالتزامن مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة كما في 

 الجدیدة للتقریر المالي الدولیةالمعاییر تطبیق نتیجة المحاسبیة السیاسات في التغیرات أثر ۲-۱
 "عقود اإلیجار" - )۱٦( رقم المالي للتقریر الدولي المعیار ۲-۱-۱

 "عقود اإلیجار" محل المعیار والتفسیرات التالیة: -۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 "عقود اإلیجار". -۷۱معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 ."تحدید ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد إیجار" 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  ۲۷رقم  للتقریرالمالي المعاییرالدولیة تفسیرات لجنة تفسیر -

 یجار".اإل
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
األثر المتراكم للتطبیق االولي للمعیار وذلك بأثر رجعي مع اثبات  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 ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
ضافي تراض اإلقیاس التزام عقد اإلیجار بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجارالمتبقیة مخصومة باستخدام معدل  الفائدة على االق

للمستأجر كما في تاریخ التطبیق األولي؛ و یتم قیاس األصل الناتج "حق إستخدام " بالقیمة الدفتریة لحق استخدام األصل والتي 
 ةتمثل القیمة الدفتریة إللتزام اإلیجار في تاریخ التطبیق األولي و یتم تسویة إلتزام عقد اإلیجار معدالً بمبلغ أي دفعات إیجار مدفوع

حقات أو حوافز مست يمقدماً أو مستحقة تتعلق بذلك اإلیجار المثبت في قائمة المركز المالي مباشرة قبل تاریخ التطبیق األولي وأ
 إیجار تتعلق بعقد إیجار تشغیلي سابق مقابل حق استخدام األصل في تاریخ التطبیق األولي.  

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

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

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

اإلیجار. یمثل الترتیب عقد إیجار أو یحتوي على عقد إیجار إذا كان الترتیب یستند إلى استخدام أصل أو أصول محددة ویقدم 
 وضوح في الترتیب.الترتیب حقاً في استخدام األصل أو األصول حتى إن لم یكن ھذا الحق مصرح بھ ب
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أنھا عقود إیجار تشغیلیة أو تمویلیة بناًء على تقییمھا إذا كان عقد كمستأجر، قامت المجموعة بتصنیف عقود اإلیجار سابقًا على 
م، صنفت ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱اإلیجار ینقل جمیع مخاطر ومنافع ملكیة األصل األساسي إلى المجموعة. للسنة المنتھیة في 

تطلبات المعیار الدولي للتقریر م ووفقا لم۲۰۱۹ینایر  ۱المجموعة جمیع عقود اإلیجار على أنھا عقود إیجار تشغیلي. بدایة من 
، أعترفت المجموعة بحق استخدام األصول والتزامات األصول المؤجرة ضمن قائمة المركز المالي االولیة ۱٦المالي رقم 

 الموحدة المختصرة.
مة مقدمة م كخد۲۰۱۹سبتمبر۳۰باالعتراف بعقود شراء الطاقة من المنتجین المستقلین للفترة المنتھیة في   قامت المجموعة

ً للدراسة التفصیلیة التى تمت لطبیعة تلك العقود والتعقیدات ن المرتبطة بھا والتى تواجھ المجموعة وعدد م للمجموعة، ووفقا
مكانیة إمن الھیئات المحاسبیة المحلیة والدولیة للتأكد من مدى  رأيقامت المجموعة بتقدیم طلب   الشركات العالمیة المماثلة فقد

تلك العقود تزامنا مع تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  ىیجار" عل"عقود اإل ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم تطبیق 
العقود  تلك على"عقود االیجار"  ۱٦" الترتیبات المشتركة"، وفي حالة إمكانیة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۱۱رقم 

صاریف زیادة في م منصول وااللتزامات المرتبطة بتلك العقود وما ینشأ عن ذلك ذلك إثبات األ يرتب علیت أنمن المحتمل  نھإف
 .ھاالستھالك والتمویل وفقاً لمتطلبات المعیار المشار إلی

 :م۲۰۱۹ینایر  ۱كما في   ۱٦یعرض الجدول أدناه أثر التغیر وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 

   القیمة الدفتریة

م۲۰۱۹ ینایر ۱ في كما   تعدیالت  
دیسمبر  ۳۱كما في 

م۲۰۱۸    
       

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

 

 تسویة التزام اإلیجار 

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

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

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

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

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

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

ً الحالة المطلوبة وفق إلىالتكالیف التي سیتم تكبدھا في تفكیك وإزالة األصل محل العقد وإعادة الموقع أو األصل  حكام وشروط أل ا
 ید العمر األنتاجي المقدر لحق استخدام األصول استناداً إلى مدة العقد.عقد اإلیجار، ناقًصا أي حوافز إیجار مستلمة. یتم تحد

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

 المجموعة استخدام معدل االقتراض اإلضافي.  ىیكن في اإلمكان تحدید ذلك المعدل بسھولة فیجب عل
 

 :بعد تاریخ بدایة عقد اإلیجار یجب على المستأجر قیاس التزام عقد اإلیجار بما یلي

 معدل الفائدة على التزام عقد اإلیجار؛أ) زیادة المبلغ الدفتري لیعكس (

 و ب) تخفیض المبلغ الدفتري لیعكس دفعات اإلیجار؛(

ج) إعادة قیاس المبلغ الدفتري لیعكس أي إعادة تقییم أو تعدیالت لعقد اإلیجار أو لیعكس دفعات اإلیجار الثابتة في جوھرھا أو (
في مدفوعات اإلیجار المستقبلیة الناشئة عن تغییر في المؤشر أو المعدل  المعدلة والتي یتم إعادة قیاسھا عندما یكون ھناك تغییر

أو إذا كان ھناك تغییر في تقدیر المجموعة للمبلغ المتوقع دفعھ بموجب ض������مان القیمة المتبقیة أو إذا غیرت المجموعة تقییمھا 
 .إذا كانت ستختار الشراء أو التمدید أو اإلنھاء فیما

عادة قیاس في التزام اإلیجار مقابل القیمة الدفتریة لحق استخدام األصل أو تحمیلھ على قائمة الدخل األولیة یتم تسویة أي عملیة إ 
 الموحدة المختصرة إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل ذي العالقة صفراً.

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

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

 خیارات التمدید
كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خیارات في حالة عقود اإلیجار التي توفر خیاراً للتمدید، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا 

التمدید 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.
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 كمؤجر

 عندما تكون المجموعة مؤجر، فإنھا تحدد عند بدء عقد اإلیجار ما إذا كان كل عقد إیجار عقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي.

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 واألساسي. إذا كان ھذا ھو الحال، فإن عقد اإلیجار ھو عقد إیجار تمویلي 

 شرات معینة مثل ما إذا كانت مدة عقد اإلیجار تُمثل الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل.التقییم، تدرس المجموعة مؤ

حالة عقود  اإلیجار التمویلیة :یجب على المؤجر استخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار لقیاس صافي  يف ىولالقیاس األ
  .االستثمار في عقد اإلیجار

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

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

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

 .ارد) سعر ممارسة خیار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة ھذا الخی
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

یلیة على اإلیجارات التشغاإلیجار التشغیلیة: یجب على المؤجر إثبات دفعات عقود اإلیجار من عقود  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 تعبیر عن النمط الذي تتناقص فیھ الفوائد من استخدام األصل محل العقد

لتحدید ما إذا كان األصل محل العقد المؤجر إیجاراً  ۳٦اسبة الدولي رقم عند القیاس الالحق یجب على المؤجر تطبیق معیار المح
 تشغیلیا قد ھبطت قیمتھ والمحاسبة عن أي خسائر ھبوط یتم تحدیدھا.

عندما تكون المجموعة مؤجًرا وسیًطا، فإنھا تقوم بإحتساب فوائدھا في عقد اإلیجار الرئیسي والعقد الثانوي بشكل منفصل. یتم 
ف عقد اإلیجار الثانوي بالرجوع إلى حق استخدام األصل الناشئ عن عقد اإلیجار الرئیسي، ولیس بالرجوع إلى األصل تقییم تصنی

األساسي. إذا كان عقد اإلیجار الرئیسي عبارة عن عقد إیجار قصیر األجل تقوم المجموعة بتطبیق اإلعفاء، یتم تصنیف عقد 
 .اإلیجار 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 

فترة  ط الثابت على مدىتعترف المجموعة بمدفوعات اإلیجار المستلمة بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة كإیراد على أساس القس
 ."اإلیجار كجزء من "االیرادات األخرى

. ۱٦السیاسات المحاسبیة المطبقة على المجموعة كمؤجر في الفترة المقارنة ال تختلف عن المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 ومع ذلك، عندما تكون المجموعة مؤجًرا وسیًطا، یتم تصنیف عقود اإلیجار الثانویة بالرجوع إلى األصل األساسي. 
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: تجمیع األعمال۳المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   
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 معاییر وتعدیالت جدیدة صادرة وغیر ساریة المفعول ۲-۲
 من لیس ولكن م۲۰۲۰ ینایر ۱ من ساریة المعاییر على التعدیالت من عدداً  نإف ذلك ومع صدارھاإ تم جدیدة معاییر الیوجد
 . للمجموعة المختصرة الموحدة ولیةاأل المالیة القوائم على جوھري اثر لھا یكون أن المتوقع

 أسس القیاس  ۳
 الشامل لالدخ خالل من المالیةلموجودات اوفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء  المختصرة الموحدةولیة األ تم إعداد القوائم المالیة

 التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. منافع الموظفینمات التزإو المالیة والمطلوبات المالیة والموجودات االخر

واآلالت والمعدات والموجودات غیر  والممتلكاتبنموذج التكلفة لكل من االستثمارات العقاریة لتزام اإلیتعین على المجموعة 
ً للتعمیم الصادر من ھیئة السوق سنوات ابتداًء من تاریخ تطبیق المعاییر  ۳الملموسة لمدة  الدولیة للتقریر المالي وذلك تطبیقا
 .م۲۰۱٦أكتوبر  ۱٦المالیة بتاریخ 

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

 

 ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة ٤
 

ائم المالیة المتبعة في إعداد القوتتوافق السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة مع تلك 
اعتماد و بإصدار المرتبطة الجدیدة المحاسبیة السیاسات، باستثناء م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

 . ۱-۲والمشار إلیھا في إیضاح رقم  م۲۰۱۹ینایر  ۱معاییر جدیدة ساریة المفعول اعتباًرا من 
من  ٦في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة تم توضیحھا في اإلیضاح رقم  ستخدمةالسیاسات المحاسبیة الم

 الدولي المعیارب الخاصة المحاسبیة للسیاسة باإلضافة م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ القوائم المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في
 .عالهأ ۲رقم  والمشار إلیھا باإلیضاح م۲۰۱۹ینایر  ۱اعتباراً من بدأ تطبیقھا  والتي ۱٦للتقریر المالي رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة  

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

۱٥ 

 
 المالیة المخاطر إدارة ٥

 
 قیاس القیمة العادلة  ۱-٥

ع القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن الحصول علیھ لبیلقیمة العادلة في تاریخ التقریر. تقوم المجموعة بقیاس أدواتھا المالیة با
على  في تاریخ القیاس. ویعتمد قیاس القیمة العادلة السوق في المشاركین بین منظمةفي معاملة  ماأو یدفع لتحویل التزام  ما، أصل

 :ماإافتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل االلتزام 
 في السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام أو -
 لألصل أو االلتزام. مالءمةً في حالة غیاب السوق الرئیسي، في أكثر األسواق  -

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

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

 لھ.

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

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

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

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

 إذا ما تحدّد المجموعة فإنّ  متكّرر، أساس على العادلة بالقیمة المالیة القوائم في قیاسھا یتمّ  التي وااللتزامات للموجودات بالنسبة
ً مھم یُعدّ  ُمدخل مستوى أدنى على بناءً ( التصنیف تقییم إعادة عبر الھرمي التسلسل مستویات بین تحویالت حصلت  بالنسبة ا
 .تقریر فترة كلّ  نھایة عند) القیاس لمجمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(
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۱٦ 

 

 تتمة-إدارة المخاطر المالیة ٥
 تتمة-قیاس القیمة العادلة    ۱-٥

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

         
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰في  كما  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث   اإلجمالي  

 الموجودات        

۲۹۹٫۳٦٥  ۲۹۹٫۳٦٥  -  -  
مالیة من خالل  موجودات

 الدخل الشامل االخر 
 إجمالي الموجودات  -  -  ۲۹۹٫۳٦٥  ۲۹۹٫۳٦٥

         
 المطلوبات        

 أدوات مالیة مشتقة   -  ۷۰۰٫۰۰۸  -  ۷۰۰٫۰۰۸
 مطلوبات أدوات مالیة  -  ۷۰۰٫۰۰۸  -  ۷۰۰٫۰۰۸

         
م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  كما  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث   اإلجمالي  

 الموجودات        

۲۹۹٫۳٦٥  ۲۹۹٫۳٦٥  -  -  
 خالل من مالیة موجودات

  االخر الشامل الدخل
 إجمالي الموجودات  -  -  ۲۹۹٫۳٦٥  ۲۹۹٫۳٦٥

         
 المطلوبات  -      

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

 
 القیمة العادلةمن  ۲تقنیات التقییم المستخدمة الستخالص المستوى 

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

 
 )۳قابلة للرصد (المستوىقیاس القیمة العادلة باستخدام معطیات ھامة غیر 

یة المستقبلیة بأسعار تقدیرات التدفقات النقدإن  یتم احتساب القیمة العادلة على أنھا القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة.
تدفقات . یتم خصم الالفائدة العائمة تستند إلى معدالت المبادلة المتداولة وأسعار العقود اآلجلة ومعدالت االقتراض بین البنوك

المستخدم و ،النقدیة المقدرة باستخدام منحنى العائد الذي تم إنشاؤه من مصادر مماثلة والذي یعكس سعر الفائدة المعتاد بین البنوك
من قبل المشاركین في السوق لھذا الغرض عند تسعیر عقود تبادل أسعار الفائدة. إن تقدیر القیمة العادلة یخضع لتعدیل مخاطر 

الذي یعكس بدوره مخاطر االئتمان للمجموعة والطرف اآلخر. یتم احتساب ذلك على أساس فروق االئتمان المستمدة  ،االئتمان
 من أسعار المبادلة أو السندات االفتراضیة الحالیة.
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 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
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۱۷ 

 

 تتمة-إدارة المخاطر المالیة ٥

 تتمة-قیاس القیمة العادلة    ۱-٥

 ) ۳المستوىمعطیات ھامة غیر قابلة للرصد (قیاس القیمة العادلة باستخدام 

 :خراآل الشامل الدخل خالل منلدى المجموعة أربعة موجودات مالیة 

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

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

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

 االستثمارات.

 ولیةاأل الدخل الشامل اآلخر قائمة في مدرجة م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰المنتھیة في   الفترةخالل   ةغیر محققتوجد خسارة  ال
 خالل من المالیة للموجودات")  الشامل الدخل خالل منموجودات مالیة ل("التغیر في القیمة العادلة  المختصرة الموحدة

 .)م: ال یوجد۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰و  سعودي لایر ملیون ٦٫۳: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ ( خراآل الشامل الدخل

موجودات لادل للنموذج المستخدم للتقییم العالرئیسیة المتغیرة  المدخالتتمثل توزیعات األرباح المتوقعة وتكلفة حقوق الملكیة 
 . اآلخر الشامل الدخل قائمة خالل منمالیة 

المنتھیة في   الفترة لخال العادلة مةیالق مستویات من ۳والمستوى  ۲والمستوى  ۱لم یكن ھناك أي تحویالت بین المستوى 
  .م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰

امل المالیة من خالل الدخل الش الموجوداتبالقیمة العادلة الممثلة في  المقاسةألدوات المالیة لإن الحركة في المستوى الثالث 
 : ھي كما یلي/السنة  الفترةخالل  االخر 

م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰      
 الرصید االفتتاحي  ۲۹۹٫۳٦٥  ۳۰٥٫٦۲۲

یمیإعادة تق  -  )٦٫۲٥۷(  
الختامي الرصید  ۲۹۹٫۳٦٥  ۲۹۹٫۳٦٥  

 
 المستنفدةالقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة 

 .تقارب قیمتھا الدفتریة  المستنفدة بالتكلفة المقاسةإًن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة 
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۱۸ 

 

 التغیرات الموسمیة ٦
ال تمثل بالضرورة مؤشراً دقیقاً عن النتائج الفعلیة ألعمال السنة كاملة. یتأثر نشاط  ھذه أشھر تسعةالإن نتائج األعمال لفترة 

المجموعة وإیراداتھا بعوامل الطقس الموسمیة خالل العام، إذ تقل إیرادات المجموعة بشكل جوھري خالل أشھر الشتاء 
تیجة الطاقة الكھربائیة نستھالك ابب زیادة النخفاض استھالك الطاقة الكھربائیة وتزید اإلیرادات خالل أشھر الصیف بس

ألعمال فإن نتائج ا وعلیھ. العامالرتفاع درجات الحرارة وتنعكس ھذه التغییرات على النتائج المالیة ألعمال المجموعة خالل 
 لھذه الفترة األولیة قد ال تمثل مؤشراً دقیقاً عن النتائج الفعلیة ألعمال السنة كاملة.

 
 القطاعیة والھیكلة المستقبلیة ألنشطة المجموعةالمعلومات  ۷

ة التولید والنقل والتوزیع وخدمات المشتركین والتي تعتبر مكملنشطة أتقسم االنشطة التشغیلیة الرئیسة في المجموعة إلى 
یع الطاقة من بحیث تتحقق إیرادات المجموعة حالیاً بلبعضھا البعض في إنتاج الطاقة الكھربائیة وإیصالھا إلى المستھلك، 

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

ً في ما یلي وصف  لألعمال الرئیسة لكل نشاط: ا
 

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

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

 
 خطة نضم ذلك و مستقلة شركات الى الرئیسیة األنشطة فصل الى تھدف متكاملة خطة تطبیق على حالیا المجموعة تعمل
 الشركة متقو  السیاق ھذا وفي ، لھا النظامیة الترتیبات وضع على العمل وجاري بالمملكة الكھرباء قطاع ھیكلة إلعادة الدولة
 الشركة من لكل لكذ و الكھرباء شبكات واستئجار الطاقة وشراء ببیع تتعلق التابعة، شركاتھا بعض مع اتفاقیات  بإبرام حالیا

. التوزیع اطونش) مستقلة شركة انشاء جاري( التولید نشاطي من وكال الكھرباء لنقل الوطنیة والشركة الطاقة لشراء السعودیة
 مصروفاتو إیرادات تتحدد سوف وعلیھ الھیكلة، إعادة إجراءات جمیع من االنتھاء بعد االتفاقیات ھذه تفعیل في البدء وسیتم

 لخطة،ا ھذه من وكجزء مستقل بشكل األعمال ونتائج أداء لقیاس وذلك الفصل، عملیة اكتمال عند حدة على ونشاط شركة كل
 الشركة دأتب وقد. اإلدارة مجلس قبل من بھا الخاصة التعامل اتفاقیات أسس واعتماد الكھرباء لنقل الوطنیة الشركة تأسیس تم

 .م۲۰۱۲ ینایر ۱ في النقل بنشاط والمتعلقة التشغیلیة عملیاتھا الكھرباء لنقل الوطنیة
 ،ت المشتركینوالتوزیع وخدما تشتمل البیانات المالیة للشركة السعودیة للكھرباء الواردة في الجدول التالي على نشاط التولید

 ةالموحد االولیة حتى تاریخ إعداد ھذه القوائم المالیة - حیث مازالت اإلجراءات جاریة لفصل نشاطي التولید والتوزیع
 مستقل قطاعك والمدرجة المشتركة لعملیاتل المالیة البیانات إلى باالضافة الشركة المتكاملة للفصل. ضمن خطة -المختصرة

یل منظومة نشاط نقل الكھرباء وتشغ ىلنقل الكھرباء عل الوطنیةتشتمل البیانات المالیة للشركة  كما ،وتولید الكھرباء النتاج
 النقل وصیانتھا.

وذلك ضمن إطار الخطة المتكاملة  )۱ رقمیضاح إ( الطاقة لتولید شركة بتأسیس للشركة العامة الجمعیة قبل من الموافقة تمت
 .لفصل األنشطة الرئیسیة للشركة

 
 

  



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة  

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

۱۹ 

 تتمة - المعلومات القطاعیة والھیكلة المستقبلیة ألنشطة المجموعة       ۷
 

 م۲۰۱۹ سبتمبر۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةعن 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
الشركة السعودیة 

 للكھرباء
الشركة الوطنیة 

 المشتركةالعملیات  لنقل الكھرباء
الشركات التابعة 

 األخرى
األرصدة  حذف

 اإلجمالي المتداخلة
       إیرادات 

 ٤۸٬۷٤٦٬۰٤٦ (٤۱٬۷۹۹) ٥۲٬٥٦۱ - - ٤۸٬۷۳٥٬۲۸٤  خارجیون مستھلكون
 - (۱۰٬۷٥۲٬٥۲٥) - ۹٤٦٬۹۷۸ ۹٬۸۰٥٬٥٤۷ - القطاعات  بین

 ٤۸٬۷٤٦٬۰٤٦ (۱۰٬۷۹٤٬۳۲٤) ٥۲٬٥٦۱ ۹٤٦٬۹۷۸ ۹٬۸۰٥٬٥٤۷ ٤۸٬۷۳٥٬۲۸٤ اإلیرادات إجمالي
       اإلیرادات  تكالیف

 )٦٬۱۰٦٬۲۳۱(    -     -     -  - )٦٬۱۰٦٬۲۳۱( وقود
 (٥٬۷۱٦,٥۹۹)   ۹٤٦٬۹۷۸     -     -  - )٦٬٦٦۳٬٥۷۷( طاقة مشتراة

 (۷٬۰٤٤,٥۹۸)    ۹٬۸۱۰٬۷۳۷  (٥٬۱۹۰)  )۲٤٦٬۱۸۹( )۱٬۲۰٦٬۹۲۱(  )۱٥٬۳۹۷٬۰۳٥( مصاریف التشغیل والصیانة
 (۱۱٬۲۸۳٬۸٤۲)     -     -     -  - (۱۱٬۲۸۳٬۸٤۲) حكومیة  رسوم

 (۱۳٬٥۳۸٬۰۱۲)   ٤۱٬۷۹۹  (۹٬٤۲۳)  (۲٦۲٬٦۳۳)  )٥٬۱۸٦٬٥۸۷( (۸٬۱۲۱٬۱٦۸) ستھالكات التشغیل والصیانةإ
 استخدام حق إستھالكات
 (۱۱۲٬۹۳٦)     -     -     -  - (۱۱۲٬۹۳٦) موجودات

 )٤۳٫۸۰۲٫۲۱۸(  ۱۰٬۷۹۹٬٥۱٤  (۱٤٬٦۱۳)  (٥۰۸٬۸۲۲)  (٦٬۳۹۳٬٥۰۸)   )٤۷٬٦۸٤٬۷۸۹(  اإلیرادات  تكالیف إجمالي
       

 )٥۷۰٬٥٤۷(    -  )۳۷٬٥۸۲( (۷۸٬۱۹٤)  )۱٦۷٫۸۳۰( )۲۸٦٬۹٤۱(  مصروفات عمومیة وإداریة
 )۳٤۲٬۸۱٤(    -  -    -     -  )۳٤۲٬۸۱٤( استھالكات عمومیة وإداریة

مصروفات عمومیة  إجمالي
 )۹۱۳٬۳٦۱(    -  )۳۷٬٥۸۲( (۷۸٬۱۹٤)  )۱٦۷٫۸۳۰( )٦۲۹٬۷٥٥(  وإداریة

 
 ۱٫۱٦۱٫۸۸٥ (۱٬۱٤٦٬۷۱۲)   ۸۰۲   ٦٬۱۸٤   ۲۲٬٦۹۱  ۲٫۲۷۸٫۹۲۰ صافي بالإیرادات أخرى، 
 (۳٬۱۹۷٬۷٥۸)  ۱٬۱٤۱٬٥۲۲   ۲٬٥۸۰  (۳٤٥٬۲۰٥)  (۱٬۱٤۱٬٥۲۲)  (۲٬۸٥٥٬۱۳۳) صافيبالتكالیف التمویل، 

 خسارة في الحصة
 الشركات في االستثمارات

 (٦٬۰۸۳)     -     -     -     -  (٦٬۰۸۳)  الملكیة بحقوق المسجلة
 الضریبةمصروف الزكاة و 

 )۹٬٥۸۲(    -  (٤٬۰۲۰)  )٥٬٥٦۲(    -     -  المؤجلة
 ۱٬۹۷۸٬۹۲۹     -  )۲۷۲(   ۱٥٬۳۷۹  ۲٬۱۲٥٬۳۷۸   )۱٦۱٬٥٥٦( الفترةربح (خسارة) / صافي 

       
      م۲۰۱۹سبتمبر ۳۰كما في 

معدات الت واآلالممتلكات وال
 ٤۱۹٬٤۳٦٬۱۰٦    -   ۷۲۳٬۷۱۱  ۱۰٬۸۱۷٬٦٦۷   ۱٥۹٬۸۳٤٬۹٤۷   ۲٤۸٬۰٥۹٬۷۸۱  بالصافي

 ٤۷۷٬۲۷۸٬٤۲۸ (۱۳۰٬۰۸٥٬٤۷٥)  ۱٬۳٥٦٬٦٤۹  ۱۲٬٤۱۰٬۳۲۰  ۱٦۰٬۲۲٦٬٥۱۰  ٤۳۳٬۳۷۰٬٤۲٤ إجمالي الموجودات
 ٤۰۲٬۷۷٦٬۱۱٤ (۱۱۷٬۸۸٦٬۱۸٥)  ٤۱٦٬۹٥٥  ۹٬۹۷٤٬۳٥۸  ۱۱۸٬٦٤۹٬۸۹۱  ۳۹۱٬٦۲۱٬۰۹٥ المطلوباتإجمالي 



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة  

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

۲۰ 

 
 تتمة  -المعلومات القطاعیة والھیكلة المستقبلیة ألنشطة المجموعة   ۷
 

 م۸۲۰۱ سبتمبر ۳۰المنتھیة في  أشھر التسعة عن
 

 
السعودیة الشركة 

 للكھرباء
الشركة الوطنیة لنقل 

 الكھرباء
العملیات 
 المشتركة

الشركات 
التابعة 
 األخرى

األرصدة  حذف
 جمالياإل المتداخلة

       إیرادات 
 ٥۱٫۰۳۲٫٥۸۹ )۱۸٫٥٥٦( ۱۸٫٦٤۱ - - ٥۱٫۰۳۲٫٥۰٤  خارجیون مستھلكون

 - )۹٫۳۳۲٫۷۳۹( - ۹۷۹٫٤۰۲ ۸٬۳٥۳٬۳۳۷ - القطاعات  بین
 ٥۱٫۰۳۲٫٥۸۹ )۹٫۳٥۱٫۲۹٥( ۱۸٫٦٤۱ ۹۷۹٫٤۰۲ ۸٬۳٥۳٬۳۳۷ ٥۱٫۰۳۲٫٥۰٤ اإلیرادات إجمالي

       اإلیرادات تكالیف
 )٦٫۰٤٥٫۸۰۳( - - - - )٦٫۰٤٥٫۸۰۳( وقود

 )٥٫۸۹۹٫٥٥٦( ۹۷۹٫٤۰۲ - - - )٦٫۸۷۸٫۹٥۸( طاقة مشتراة
 )٦٫۹۰۹٫۰۹۲( ۸٫۳٤۸٫۷۸٥ )٥٫۱۹۰( )۲۳۲٫۸٤٤( )۱٫۲۱۳٫٤۹٥( )۱۳٫۸۰٦٫۳٤۸( مصاریف التشغیل والصیانة

 )۱۱٫۷٥۳٫۱۸٤( - - - - )۱۱٫۷٥۳٫۱۸٤( حكومیة  رسوم
 )۱۲٫۱۳۹٫۰۹۷( ۱۸٫٥٥٦ - )۲۷۰٫۸۱۰( )٤٫٦۰۸٫۳۲٦( )۷٫۲۷۸٫٥۱۷( استھالكات التشغیل والصیانة

 )٤۲٫۷٤٦٫۷۳۲( ۹٫۳٤٦٫۷٤۳ )٥٫۱۹۰( )٥۰۳٫٦٥٤( )٥٫۸۲۱٫۸۲۱( )٤٥٫۷٦۲٫۸۱۰( اإلیرادات تكالیف إجمالي
       

 )٦۱٦٫۹۹۸( - )۱۹٫۸٦۰( )۷۰٫۷۸۰( )۱۰۷٫۷۸۹( )٤۱۸٫٥٦۹( مصروفات عمومیة وإداریة
 )۳۱۱٫۲۷٦( - - - - )۳۱۱٫۲۷٦( استھالكات عمومیة وإداریة

 )۹۲۸٫۲۷٤( - )۱۹٫۸٦۰( )۷۰٫۷۸۰( )۱۰۷٫۷۸۹( )۷۲۹٫۸٤٥( مصروفات عمومیة وإداریة إجمالي
 ۸۱۷٫۳۹۹ )۹۸۲٫۳٤۲( ۱۸٫٤٦۰ ۱۲٫۸۸۲ ۱۸٫۱٥۰ ۱٫۷٥۰٫۲٤۹ صافي بالإیرادات أخرى، 
 )۲٫٦۰۳٫۹۹٤( ۹۸٦٫۸۹٤ - )۳٤۲٫۷۷۰( )۹۸٦٫۸۹٤( )۲٫۲٦۱٫۲۲٤( صافيبالتكالیف التمویل، 
 )۱۳٫۰۱۲( - )٥٬٦۹۳( )۷٫۳۱۹( - - المؤجلة الضریبةو مصروف الزكاة 

 ٥٫٥٥۷٫۹۷٦ -  ٦٬۳٥۸ ٦۷٫۷٦۱ ۱٫٤٥٤٫۹۸۳ ٤٬۰۲۸٬۸۷٤ صافي  ربح الفترة
       

      م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في 
 ٤۱۸٫۱۰۲٫۰۲٥ - ٤۰۷٫٤٤۹ ۱۱٫۰۳٦٫٦۷٤ ۱٥۷٫۰۰۰٫٦۱۱ ۲٤۹٫٦٥۷٫۲۹۱ معدات بالصافيالممتلكات واآلالت وال

 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

       
       

 
 
 
 
 
 
 
 



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة  

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

۲۱ 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات، صافي ۸
 

ملیار  ٦٤٤: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیار لایر سعودي ( ٦٥۷ م ، بلغت تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰في 
 ملیار لایر سعودي).  ۲۲٦: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیار لایر سعودي ( ۲۳۸ لایر سعودي). یبلغ االستھالك المتراكم نحو

 
  ٤٥: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(الممتلكات واآلالت والمعداتلى إ ءإلنشاا تحت تعارومش نمسعودي  لیار رملیا ۲٤ مبلغ لیوتح مت 

دیسمبر  ۳۱( لایر سعوديملیار   ۱٥الفترة مبلغ  خاللبلغت اإلضافات للمشروعات تحت اإلنشاء  كما ملیار لایر سعودي)
 . ملیار لایر سعودي)  ۲۲: م۲۰۱۸

 
 ملیون لایر سعودي). ۱۰۸: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳٥ھيالدفتریة للموجودات المستبعدة صافي القیمة 

 سبتمبر ۳۰(لایر سعودي  ملیار ۱٫٥تحت التنفیذ خالل الفترة مبلغ  روعاتعلى المش رسملتھاتم  لتيا التمویل تكالیف بلغت
 .)سعودي لایر ارملی ۱٫٥٥م: ۲۰۱۸

 
 الموجودات استخدام حق ۹

 
 كمستأجر 

 
 ۳۰كما في  لایر س��عودي ملیون ۱۱۳لایر س��عودي وبلغ االس��تھالك المتراكم  ونملی ۳۹۱ موجوداتبلغت تكلفة حق اس��تخدام ال

 . م۲۰۱۹ سبتمبر
د اإلیجار وبلغ إجمالي التدفقات وعق إلتزامات عن ناتجةلایر س������عودي  ملیون ۸ اعترفت المجموعة بمص������روفات فوائد تبلغ 

 . لایر سعودي ملیون ۱۰٤لعقود اإلیجار المدفوعةالنقدیة 

 كمؤجر 

قامت المجموعة بتص�نیف عقود اإلیجار كعقود إیجار تش�غیلي، ألنھا ال تنقل بش�كل   ،والمباني األراض�ي بعضتؤجر المجموعة 
سعةالخالل .  جوھري جمیع مخاطر ومنافع ملكیة األصول شھر ت ، اعترفت المجموعة بدخل م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰في  ةالمنتھی أ

 .لایر سعودي ملیون ۱٬۷غ لد اإلیجار التشغیلي بوعق من

  ، بالصافيالمخزون ۱۰
    م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰  م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱

     
 مواد ولوازم محطات التولید  ۲٫۷٥٤٫۷۱۱  ۲٬٦۳۲٬٤۲۸
 مواد ولوازم شبكات التوزیع  ۱٫۷٦۳٫٦۱۸  ۱٬۹۱۸٬۷۱۲

 مواد ولوازم شبكات النقل   ۳٦۱٫٦٦۱  ۳٤٤٬۷٦٦
 وقود وزیوت  ۹٤۷٫۲٤٦  ۹۳۹٬٤۳٥

 أخرى   ۳۳٫۸٤٤  ۳۹٬٦٥۳
 المجموع  ٥٫۸٦۱٫۰۸۰  ٥٫۸۷٤٫۹۹٤

     
 مخزون بطيء الحركة (أ)ال إنخفاض یخصم: مخصص  )۱٫۰٤۷٫۷٤۰(  )۱٬۱۲۹٬٦۰۰(

 المجموع  ٤٫۸۱۳٫۳٤۰  ٤٬۷٤٥٬۳۹٤
     

 
 
 



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة  

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

۲۲ 

 
  تتمة -، بالصافي المخزون ۱۰

 
 السنة: الفترة / المخزون بطيء الحركة خالل إنخفاض فیما یلي بیان بحركة مخصص )أ(

 
 ذمم مستھلكي الكھرباء، بالصافي ۱۱

   م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰  م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱
 ذمم مستھلكي الكھرباء     

 جھات حكومیة    ۲٤٬۲٤۳٬۰٦۲  ۱٦٬۳٥۰٬۳۲٤
 يوصناع تجاري وسكني  ۱۰٬٦٦٥٬۰٤۰  ۱۱٬۸۰٤٬۲۹۰

 ذمم مشاریع توصیل الخدمة الكھربائیة  ۲٫٦۷۸٫۷۲٦  ۲٫۳۹٤٫۸۹۸
 مطلوب من أطراف ذات عالقة  ۳٬٤۰٥٬۹۲۳  ۲٫٦٤٥٫٥۰۰

 مجموع ذمم مستھلكي الكھرباء  ٤۰٫۹۹۲٫۷٥۱  ۳۳٬۱۹٥٬۰۱۲
 (أ)رصدة ذمم مستھلكي الكھرباء أفي  إنخفاضیخصم: مخصص    )۱٫٦۳۸٫۰۹۳(  )۱٫٦۱٤٫٥٦۰(

 یضاف: إیرادات مستحقة  ٥٬٤۸۹٬۹٤۹  ۳٫٥٥۱٫۰۲۱
 المجموع  ٤٤٫۸٤٤٫٦۰۷  ۳٥٬۱۳۱٬٤۷۳

 

 السنة: الفترة /  الكھرباء خاللرصدة ذمم مستھلكي أفي  إنخفاض(أ)  فیما یلي بیان بحركة مخصص 

  
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰

 ۱٫٦۱٤٫٥٦۰  ۱٫٦۱٤٫٥٦۰  السنة  /  الفترة الرصید في بدایة
 -  ۱۲٦٫۳٤۳  / السنة   الفترة خالل المحمل

 -  )۱۰۲٫۸۱۰(  نة  / الس خالل الفترة منھ الغرض نتفيإ
 ۱٫٦۱٤٫٥٦۰  ۱٫٦۳۸٫۰۹۳  السنةالفترة /  نھایة في رصیدال

 
 رأس المال ۱۲

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

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

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

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

 

   م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰  م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱
     

  السنة الفترة / الرصید في بدایة  ۱٫۱۲۹٫٦۰۰  ۷۸۹٫۱۰٥
 السنة/  الفترة خالل  محمل  ۱۸۸٬۷۲۱  ۳٤۰٫٤۹٥

 خالل الفترة / السنة منھ الغرض ىإنتف  (۲۷۰٬٥۸۱)  -
 السنة/  الفترة الرصید في نھایة  ۱٬۰٤۷٬۷٤۰  ۱٫۱۲۹٫٦۰۰



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة  

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

۲۳ 

 
 مالیةال  دواتاأل ۱۳
 المالیة ما عدا المطلوبات ذات الفائدة دواتاأل ۱۳-۱

 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹سبتمبر ۳۰ 
    
    مالیة مشتقة ماتالتزإ

 ۲۹۲٫۷۳٥  ۷۰۰٫۰۰۸ أدوات مالیة مشتقة بالقیمة العادلة
 ۷۰۰٫۰۰۸  ۲۹۲٫۷۳٥ 
    

    ، ماعدا القروض ذات الفائدةالمستنفدةااللتزامات المالیة األخرى بالقیمة 
 ۱۷٫۰٥۰٫۳۱٤  ۲۰٫۱۳۲٫۲۰۹ ذمم تجاریة دائنة

 ۱۲٫۸۳٤٫۸۳۹  ۱۳٬۷۳۷٬٤۳۷ *مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
 ۹۲٫٤۹٤٫٥۷۸  ۹۲٫٤۹٤٫٦۲٤ حكومیةذمم دائنة 

 ۱٫۹۹۳٫٥۲٤  ۱٫۹۹۷٫۰٦٥ مستردة مشتركین تأمینات
 ۱۲٤٫۳۷۳٫۲٥٥  ۱۲۸٬۳٦۱٬۳۳٥ ، ماعدا القروض ذات الفائدةالمستنفدةإجمالي االلتزامات المالیة األخرى بالقیمة 

ً  ارسم الرصید یتضمن*   ).۱(إیضاح )سعودي لایر ملیار ۳٫۹م : ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱(  سعودي لایر ملیار ٦٬۷ بمبلغ حكومیا
 

 الفائدة ذات المطلوبات ۱۳-۲
 یظھر كما یلي:  م۲۰۱۹سبتمبر۳۰إّن تصنیف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة كما في 

         
 اإلجمالي  قروض حكومیة  الصكوك  قروض بنكیة  
         

 ۱۳۸٫۲۲۹٫٦۰۹  ٤۷٫۱۳۷٫۹٥٤  ۳۹٫۲۸۹٫٥۹۲  ٥۱٫۸۰۲٫۰٦۳  غیر متداولة
 ۲۰,۲۲۹٬۳٤۷  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  -  ۱۹٬۲۲۹٬۳٤۷  متداولة

  ۷۱٫۰۳۱٫٤۱۰  ۳۹٫۲۸۹٫٥۹۲  ٤۸٫۱۳۷٫۹٥٤  ۱٥۸٫٤٥۸٫۹٥٦ 
 

 یظھر كما یلي:  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في األولیة الموحدة المختصرة إّن تصنیف القروض المعروضة في قائمة المركز 
 

         
 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 
 
 
 
 
 
 



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة  

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

۲٤ 

 

 تتمة – المالیة دواتاأل ۱۳
 تتمة – الفائدة ذات المطلوبات ۱۳-۲

 
 / الفترة  فیما یلي: السنةتتمثل الحركة في االقتراض خالل 

 جمالياإل  قروض حكومیة  صكوك  قروض بنكیة  
         

 ۱٤٦٫٥۱۰٫٥٤۳  ٤٤٫۳٦٤٫٦۲۷  ۳۱٫۷۹۳٫٥۰٥  ۷۰٫۳٥۲٫٤۱۱  م۲۰۱۸ینایر  ۱كما في 
 ۳۱٫۹۹۳٫۰٤٥  -  ۷٫٥۰۲٫۰۰۰  ۲٤٫٤۹۱٫۰٤٥  المستلم 
 )۲۲٫۹۸۳٫۹۷٥(  -  -  )۲۲٫۹۸۳٫۹۷٥(  المسدد 
 )۳۳٫۱۸۷(  -  )٦٫۳٤۳(  )۲٦٫۸٤٤(  ؤجلةتكالیف المال في التغیر صافي

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

 ۱٥۷٫٥۷۸٫۷۰۸  ٤٦٫٤٥٦٫۹۰۹  ۳۹٫۲۸۹٫۱٦۲  ۷۱٫۸۳۲٫٦۳۷  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۱۲٫٦٦۱٫۹٥۸  -  -  ۱۲٫٦٦۱٫۹٥۸  المستلم 
 (۱۳٫۳٦۹٫۳٤۰)  -  -  )۱۳٫۳٦۹٫۳٤۰(  المسدد 
  )۹۳٫٤۱٥(  -  ٤۳۰  )۹۳٫۸٤٥(  ؤجلةتكالیف المال في التغیر صافي

 ۱٫٦۸۱٫۰٤٥  ۱٫٦۸۱٫۰٤٥  -  -  الزیادة في القیمة الحالیة
 ۱٥۸٫٤٥۸٫۹٥٦  ٤۸٫۱۳۷٫۹٥٤  ۳۹٫۲۸۹٫٥۹۲  ۷۱٫۰۳۱٫٤۱۰  م۲۰۱۹سبتمبر ۳۰كما في 

 
 قروض ۱۳-۲-۱
 تصنیف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة كما یلي:إّن 

 
 م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۹ سبتمبر۳۰  غیر متداولة

     
 ٤۰٫٦۲۷٫۹٤٤  ٤۳٫۷۹۲٫٥٥٤  الشركة السعودیة للكھرباء

 ۸٫۲٦۱٫۰۳٤  ۸٫۰۰۹٫٥۰۹  المشتركة عملیاتال
  ٥۱٫۸۰۲٫۰٦۳  ٤۸٫۸۸۸٫۹۷۸ 
     

 م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۹سبتمبر ۳۰  متداولة
     

 ۲۲٫٥۰۲٫۰۷۲  ۱۸٫٦٤۹٫۲۸۷  الشركة السعودیة للكھرباء
 ٤٤۱٫٥۸۷  ٥۸۰٫۰٦۰  المشتركة عملیاتال
  ۱۹٫۲۲۹٫۳٤۷  ۲۲٫۹٤۳٫٦٥۹ 

 
 
 
 
 
 
 



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة  

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

۲٥ 

 
 تتمة – المالیة دواتاأل ۱۳
 تتمة – الفائدة ذات المطلوبات ۱۳-۲
 تتمة –قروض ۱۳-۲-۱

 
 :بالشركة السعودیة للكھرباء القروض طویلة االجلیلي  فیما

 عملة القرض 
تاریخ 

 االستحقاق
قیمة أصل 

 م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ م۲۰۱۹ سبتمبر۳۰ القرض
 ۸۱۸٫۱۸۲ ٥٤٥٬٤٥٥ ٦٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۰ لایر سعودي ۱بنوك محلیة 
 ۲٫٦۹۱٫۲۰۰ ۲٬٤۹۸٬۸۰۰ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲٥ لایر سعودي ۲بنوك محلیة 
 ۹٫٤٦٦٫٦٦۷ ۸٬۱۱٤٬۲۸۷ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲٥ سعوديلایر  ۳بنوك محلیة 
 ۱٫۱۲٥٫۰۰۰ ۳۷٥٬۰۰۰ ۱٫٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۰ لایر سعودي     ٤بنك محلي 
 ۱٫۰۸۳٫۳۳۳ ۸٦٦٬٦٦٦ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۱ لایر سعودي ٥بنك محلي 
 ۳٫۰٦۲٫٥۰۰ ۲٬٦۲٥٬۰۰۰ ۳٫٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۲ لایر سعودي ٦بنك محلي 
 ۲٫٤۰۰٫۰۰۰ ۲٬٤۰۰٬۰۰۰ ۲٫٤۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲٤ لایر سعودي  ۷بنك محلي 
 - ٦٬۸۰۰٬۰۰۰ ۱٥٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲٦ لایر سعودي * ۸بنك محلي 
 - ۱٬۸٥۰٬۰۰۰ ۱٬۸٥۰٬۰۰۰ ۲۰۲۹ لایر سعودي ** ۹بنك محلي 

قرض مباشر من صندوق 
 ۲٫٥۸۳٫۳۷٥ ۲۰۲٤ لایر سعودي االستثمارات العامة

 
۱٬۰۷۸٬۸۱۹ ۱٫۱۸٦٫۲۸۷ 

 ۸۷۱٫۱۷۹ ٦۸۹٬۸۳٥ 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 ۳٬۲۸۱٬۸۰٥ ٥٫۲٥۱٫۱۲۰ ۲۰۲٦ دوالر امریكي ۳قرض مشترك دولي 
 ٥٫۸۹٥٫۰٥٤ ٥٬٥٤۷٬۰٤٥ ۷٫۲٤۰٫۷۱٥ ۲۰۲۸ دوالر امریكي   ٤قرض مشترك دولي 

 ٤٫٦۸۷٫۹۷۱ ۳٬۷٥۰٬٤۲۱ 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 دوالر امریكي ۸قرض مشترك دولي 

 ٤۹٫٤۷۷٫٥۲۱ ٥۲٬۳۹۰٬۹۷٦ ۸٦٫۷۳۱٫۲٦۱   ةالقیمة اإلجمالی
 )۸٫٥٥٥٫۹٦۲( )۸٫۲۱۰٫۹٦۲(  الجزء المتداول من القروض طویلة األجل خصم:
ً الجزء غیر المطفأ من الرسوم المدفوعة مقدم خصم:  )۲۹۳٫٦۱٥( )۳۸۷٫٤٦۰(  ا

 ٤۰٫٦۲۷٫۹٤٤ ٤۳٬۷۹۲٬٥٥٤  من القروض طویلة األجلالجزء غیر المتداول 

 
تاریخ * یة بتوقیع الش������ركة قامت م۲۰۱۹ فبرایر ۲۰ ب فاق یة  مجموعة معتمویل   إت یار ۱٥٫۲ بقیمةمن البنوك المحل  لایر مل

 . ضماناتسمالیة بدون أغراض الشركة العامة بما فیھا النفقات الرأ لتمویل سنوات سبع التمویل مدة سعودي،
 

لایر س������عودي، مدة  ملیار ۱٫۸٥ بقیمة المحلیة البنوك أحد مع تمویل اتفاقیة بتوقیع الش������ركة قامتم ۲۰۱۹ ینایر ۹ بتاریخ** 
 التمویل عشرة سنوات لتمویل أغراض الشركة العامة بدون ضمانات.

 

 

 

 



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة  

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

۲٦ 

 
 تتمة – المالیة دواتاأل ۱۳

 تتمة –المطلوبات ذات الفائدة ۱۳-۲
 تتمة -قروض  ۱۳-۲-۱
 :للكھرباء السعودیة للشركة المتداولةیلي القروض  فیما

 
 البنكیة للعملیات المشتركةالقروض 

 
 حصة المجموعة في القروض البنكیة للعملیات المشتركة:بیلي بیان  فیما
 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰  
 متداول غیر متداول  متداول غیر متداول  

 ۲٫۲۱٥٫۱۲٦ ۱۲۱٫۹۹۷  ۲٬۱۱۱٬۰٦۸ ۱۱۹٬۱۰۳   للكھرباء ضرما شركة
 ۱٫۰۷۷٫۸۰٥ ٦۸٫٦۲۱  ۱٬۰۱۸٬۰۸۱ ۱٤۰٬٤۱٤  رابغ للكھرباء شركة
 ۲٫۹۷٥٫٤۸۹ ۱۷۱٫۸٤۲  ۲٬۹۱٥٬٤۸۸ ۲٤٦٬۸٤۲  الكھرباء إلنتاج ھجر شركة
 ۱٫۹۹۲٫٦۱٤ ۷۹٫۱۲۷  ۱٬۹٦٤٬۸۷۲ ۷۳,۷۰۱  الكھرباء إلنتاج المرجانشركة 

 ۸٫۲٦۱٫۰۳٤ ٤٤۱٫٥۸۷  ۸٬۰۰۹٬٥۰۹ ٥۸۰,۰٦۰  اإلجمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ م۲۰۱۹ سبتمبر۳۰ أصل قیمة 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
 ٥۰۰٫۰۰۰ ٥۰۰٫۰۰۰ ٥۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۲تسھیالت بنك محلي
 ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ - ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۳تسھیالت بنك محلي
 - ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫٥۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ٤تسھیالت بنك محلي

 ۷۱٫۷۸۳ - ۳۷٥٫۰۰۰ لایر سعودي ۱تسھیالت مدفوعات تجاریة 
 ٤۱۱٫۰٤٤ ۱۷۲٬۰٦٤ ٥۰۰٫۰۰۰ 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

 ۱۳٫۹٤٦٫۱۱۰ ۳۲٥,۱۰٬٤۳۸ ۲۳٬۳٤۱٬۷۸۳  ةالقیمة اإلجمالی
 ۸٫٥٥٥٫۹٦۲ ۸٫۲۱۰٫۹٦۲  المتداول من القروض طویلة األجل الجزء :زیادة

إجمالي القروض قصیرة األجل والجزء المتداول من 
 ۲۲٫٥۰۲٫۰۷۲ ۱۸٬٦٤۹٬۲۸۷  قروض طویلة األجل

     



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة  

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

۲۷ 

 
 تتمة – المالیة دواتاأل ۱۳
 تتمة – الفائدة ذات المطلوبات ۱۳-۲
 صكوك ۱۳-۲-۲

 :م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰فیما یلي بیان بالصكوك القائمة كما في 
 

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

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

 كوك (صكوك) المملوكة بالكامل للمجموعة. شركة الكھرباء للص –یحتفظ بھا أمین موجودات الصكوك 

لغاً ستدفع المجموعة مب ،في نشرة اإلصدار. في كل تاریخ شراء ةتعھدت الشركة بشراء ھذه الصكوك من حاملیھا بتواریخ محدد
من إجمالي القیمة اإلسمیة للصكوك كمنحة لحملة الصكوك. تم تحدید سعر الشراء بحاصل ضرب  ٪۱۰إلى  ٪٥یتراوح بین 

 جمالي القیمة اإلسمیة للصك في النسبة الموضحة مقابل تاریخ الشراء وفقاً للجدول التالي:إ
 

 النسبة المئویة  
  ۹۰٪   ٦۰٪   ۳۰٪ 

تاریخ الشراء    تاریخ الشراء الثاني   تاریخ الشراء األول  
 الثالث

 م۲۰۲٦  م۲۰۲٤   م۲۰۲۲  ۳صكوك 
 النسبة المئویة         

  ۹٦   ٪٥۰٪   ۳۰٪ 

تاریخ الشراء    تاریخ الشراء الثاني   تاریخ الشراء األول   
 الثالث

 م۲۰٤٤  م۲۰۳٤   م۲۰۲٤  ٤صكوك 

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

 .م۲۰۲۲رصید الصكوك المتبقیة حتى یتم شراؤھا بالكامل قبل نھایة شھر مایو 

 

 

 

 

 



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة  

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

۲۸ 

 
 تتمة – المالیة دواتاأل ۱۳
 تتمة –المطلوبات ذات الفائدة  ۱۳-۲
 تتمة -صكوك  ۱۳-۲-۲

 الصكوك الدولیة
ملیار دوالر أمریكي)  ۱٫۷٥ملیار لایر سعودي ( ٦٫٦بإصدار صكوك دولیة بقیمة  م ۲۰۱۲بریل إقامت المجموعة خالل  )أ

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

والتي تمثل  م۲۰۱۷ملیار دوالر أمریكي) خالل الربع األول من عام  ۰٫٥ملیار لایر سعودي ( ۱٫۹المجموعة بتسدید مبلغ 
 سدادا للشریحة األولى من ھذه الصكوك. 

یار دوالر أمریكي) مل ۲ملیار لایر سعودي ( ۷٫٥بإصدار صكوك دولیة بقیمة م ۲۰۱۳بریل أكما قامت المجموعة خالل  )ب
) مریكيأملیار لایر سعودي (ملیار دوالر  ۳٫۷٥حیث تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك، األولى بقیمة 

ملیار لایر سعودي (ملیار دوالر  ۳٫۷٥والشریحة الثانیة بقیمة  ٪ ۳٫٤۷۳تستــحق بعد عشر سنوات بعوائد ثابتة نسبتھا 
 . ٪ ٥٫۰٦ثابتة نسبتھا عوائد ب) وتستحق بعد ثالثین سنة مریكيأ

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

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

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 الثانیة ٪٤٫۲۲۲بعوائد ثابتة نسـبتھا شھر أ وأربعةسنوات  خمس) تستــحق بعد مریكيأ
 .٪ ٤٫۷۲۳بعوائد ثابتة نسبتھا  سنوات عشر) وتستحق بعد مریكيأملیار دوالر   ۱٫۲سعودي (

  حكومیة قروض ۱۳-۲-۳

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

وتم اعتبار م ۱۹۹۷أكتوبر  ۲۹ھـ الموافق ۱٤۱۸اني جمادى الث ۲۷والكھرباء ووزیر المالیة واالقتصاد الوطني بتاریخ 
المحدد بتاریخ نھایة الیوم السابق لصدور المرسوم الملكي القاضي  –صافي الفرق المستحق للحكومة على المجموعة 

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

 
ھـ الموافق ۱٤۲۲رجب  ۲۱لقد تضمن المحضر بین وزیر الصناعة والكھرباء ووزیر المالیة واالقتصاد الوطني المؤرخ  

قات لحكومیة حسب نتیجة المطابأن تتم التصفیة النھائیة للذمم ا –والذي تحدد فیھ قیمة القرض األولیة  م۲۰۰۱أكتوبر  ۸
االنتھاء من م ۲۰۰٥بین مطالبات المجموعة وبعض الجھات الحكومیة وتعدیل قیمة القرض تبعا لذلك. وقد تم خالل عام 

تلك التصفیة والتي تضمنت تسویة بعض المبالغ الخاصة بمطالبات المجموعة وكذلك المبالغ المستحقة على المجموعة 
ھـ ۱٤۲٦رجب  ۱٥تم توقیع محضر بذلك بین وزیر المیاه والكھرباء ووزیر المالیة في تاریخ للجھات الحكومیة وقد 

ملیار لایر سعودي. تعمل  ۱٤٫۹لیصبح رصید قرض الحكومة بعد تلك التصفیة مبلغ م ۲۰۰٥أغسطس  ۱۹الموافق 
ي القروض بما یعزز المركز المال الشركة وبالتفاوض مع الجھات المقرضة على ایجاد البدائل المناسبة لمعالجة أرصدة ھذه

 كافة قطاعات الدولة.لللشركة ودورھا الھام في توفیر الطاقة 



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة  

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

۲۹ 

 
 تتمة – المالیة دواتاأل ۱۳
 تتمة –المطلوبات ذات الفائدة  ۱۳-۲
 تتمة – حكومیة قروض ۱۳-۲-۳
على منح م ۲۰۱۰إبریل  ۲٦ھـ الموافق ۱٤۳۱جمادى األولى  ۱۲وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت االثنین  )ب

سنة، على أن یدفع القرض للمجموعة خالل سنتین  ۲٥ملیار لایر سعودي یسدد على  ۱٥بمبلغ قرضا حسنا المجموعة 
 سبتمبر ۳۰وذلك وفق اتفاقیة أبرمت لھذا الغرض بین وزارة المالیة والمجموعة، وقد تم سحب القرض بالكامل كما في 

وقامت المجموعة بإثبات ما تم استالمھ من القرض الحكومي أعاله : تم سحبھ بالكامل). م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(م ۲۰۱۹
 مخصوماً بالقیمة الحالیة.

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

 تم ما بإثبات المجموعة وقامت) سعودي لایر ملیار ۳۸٫۳: م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱( م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في كما القرض
ً  أعاله الحكومي القرض من استالمھ  . الحالیة بالقیمة مخصوما

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

 الدفعات المستقبلیة غیر المستلمة.أو 
على منح  م۲۰۱٤مارس  ۱۰ھـ الموافق ۱٤۳٥جمادى األولى  ۹وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت االثنین  )د

سنة، على أن یدفع القرض للمجموعة خالل خمس  ۲٥ملیار لایر سعودي یسدد على  ٤۹٫٤بمبلغ قرضا حسنا المجموعة 
ملیار لایر سعودي  ۱٦٫۱سنوات وذلك وفق اتفاقیة أبرمت لھذا الغرض بین وزارة المالیة والمجموعة، وقد تم سحب مبلغ 

المجموعة بإثبات ما تم ملیار لایر سعودي) وقامت  ۱٦٫۱: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰من القرض كما في 
 استالمھ من القرض الحكومي أعاله مخصوماً بالقیمة الحالیة.

 

  مشتقة مالیة أدوات     ۱۳-۳
 ۳۰كما في  ملیار لایر سعودي ۱۲٫۷  قدرھا بلغعقود تحوط مع عدد من البنوك للحمایة من تقلبات أسعار الفائدة المجموعة لدى 

 ملیار لایر سعودي).   ۱۲٫٤٦: م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱(م ۲۰۱۹ سبتمبر

قبلیة القائمة فى نھایة الفترة، ال تعكس بالضرورة التدفقات النقدیة المست مالتاالمع حجم على مؤشراً  تعتبر تيال و اإلسمیة المبالغ إن
 كونت والتيالتي تتعرض لھا المجموعة  تمانئاإلمخاطر  وال السوق مخاطر تعكس ال اإلسمیة المبالغ فإن كذلكالمتعلقة بھا . 

 .للمشتقات الموجبة العادلة بالقیمة محدودة عامة

التزامات متداولة أو غیر متداولة، ك المشتقات تصنف. كتحوطات تدفق نقدي م ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ُصنّفت جمیع المشتقات في 
 ى تاریخ صالحیة األدوات المالیة.وذلك بناًء عل

 ُملّخصة في الجدول أدناه:إّن القیم العادلة لألدوات المالیة المشتقة 
 م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱  م ۲۰۱۹ سبتمبر۳۰  
     
     مالیة مشتقة بالقیمة العادلة: التزامات 

 ۲٤٬۷۰۰  ٦٥٬۸۷۹  متداولة
 ۲٦۸٬۰۳٥  ٦۳٤٫۱۲۹  غیر متداولة

  ۷۰۰٫۰۰۸  ۲۹۲٬۷۳٥ 



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة  

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

۳۰ 

 
 منح حكومیة مؤجلة ۱٤

 :م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰لایر سعودي في  ملیار ٤۳٫٤قیمتھا  المنح الحكومیة المؤجلة البالغ  البند یتضمن
 يف الفرق بین القیم المستلمة من الحكومة كقروض حسنة والقیم الحالیة لھذه القروض في تتمثل التيملیار لایر سعودي)  ٤٤٫٤

 .القرض دفعة إستالم تاریخ في للقرض األولي التسجیل فترة
 ۳۰ يفوتقنیة المعلومات  االتصاالت وزارة من(شركة تابعة)  لالتصاالت ضوئیات لشركة مقدمةمنح حكومیة یتضمن البند  كما

 بتنفیذ االلتزام مقابلملیون لایر سعودي)  ۱٤٥ بمبلغم: ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱( سعودي لایر ملیون ۲٤۰ بلغتم ۲۰۱۹سبتمبر 
 .الضوئیة االلیاف شبكة لتوصیلنطاق العمل 

 
 حكومیةدائنة  ذمم ۱٥

 
م ۲۰۰۰ أبریل ٥ من للفترة للوقود المستحقة الدائنة الذمم یمثل سعوديلایر  ملیار ۹۲٫٥ مبلغ على الحكومیة الدائنة الذمم تشتمل

 جتعال والتي الوزاریة والقرارات المحاضر إلى استنادا حكومیة دائنة كذمم المبالغ ھذه تصنیف وتم. م ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ إلى
 وزارة حساب على بتحمیلھا") السعودیة أرامكو(" السعودیة العربیة الزیت شركة لصالح المجموعة على المستحقة المدیونیة

ً  المالیة  . م۲۰۱۸ عام نھایة قبل آخرھا كان والتي محددة وموافقات إلجراءات وفقا
 

 االلتزامات المحتملة ۱٦
 حسب –تورید زیت خفیف بدالً من الزیت الثقیل ألحد المحطات  مقابلیوجد خالف بین المجموعة وأرامكو السعودیة  )أ

دیسمبر  ۳۱( م۲۰۱۹سبتمبر۳۰ في كمالایر سعودي   ملیار ۳٫٤ وقد نتج عن ذلك فرق متراكم قدره –متطلبات المجموعة 
ن ان ینتج عملیار لایر سعودي) لم یتم قیده ضمن المطلوبات في سجالت المجموعة وال تتوقع المجموعة   ۳٫۲م : ۲۰۱۸

 ھذا الخالف أي مطالبة.
 تثمرالمس الشركات لبعض  الممنوح التمویلي القرض من نصیبھا عن التجاریة البنوك  لبعض ضمانات المجموعة قدمت )ب

 ۳۱( م۲۰۱۹سبتمبر۳۰في  كما سعودي لایر ملیون ٥٦۱ قدرةجمالي إوكذلك ضمانات لبعض الجھات االخرى بمبلغ  ،فیھا
 .)سعودي لایر ملیون ٥٥٥: م۲۰۱۸ دیسمبر

 
 االرتباطات الرأسمالیة ۱۷

 
د في قیمة الجزء غیر المنفذ من العقو المختصرةالموحدة  األولیة تتمثل االرتباطات الرأسمالیة في تاریخ قائمة المركز المالي

 سبتمبر ۳۰كما في  لایر سعودي ملیار ۳٦ الرأسمالیة التي أبرمتھا المجموعة إلنشاء وتركیب محطات وأصول أخرى والتي بلغت
 ملیار لایر سعودي). ٤۱٫٤م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( م۲۰۱۹

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
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 )ذلك خالف یذكر لم ما السعودیة الریاالت بآالف مدرجة المبالغ جمیع( 

۳۱ 

 
 تسویة الخالفات مع أرامكو السعودیة ۱۸

 مةاھوالمس أرامكو السعودیة شركة تقوم المجموعة بإیصال وتزوید الطاقة الكھربائیة للجھات والوزارات الحكومیة بما فیھا
تركین المستخدمة مع المش تعرفةالمعتمدة من مجلس الوزراء وھي نفس ال تعرفةطبقاً لل تعرفةال. تحتسب ٪ ٦٫۹۲ بنسبة بالمجموعة

اآلخرین فیما عدا المؤسسة العامة لتحلیة المیاه الصادر بشأنھا قرار حكومي، وكذلك المنشآت السكنیة ألرامكو السعودیة التي 
التجاریة علیھا بینما تعترض أرامكو السعودیة على ذلك وتقوم بالدفع إلجمالي قیمة  تعرفةكانت ترى المجموعة وجوب تطبیق ال

 مبیعات التیار عن تلك المنشآت بناء على التعرفة الصناعیة.
 

بإنھاء الخالف وأن یتم محاسبة م ۲۰۰۹أبریل  ٥الموافق ھـ ۱٤۳۰ربیع الثاني  ۱۰تاریخ  ۱۱٤صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
السكنیة والتجاریة بدل الصناعیة، وعلى أن تقوم ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج  تعرفةدیة على أساس الأرامكو السعو

("المنظم") بتحدید المنشآت السكنیة والتجاریة التابعة ألرامكو السعودیة، وبناء على ذلك فقد عقدت المجموعة مع أرامكو السعودیة 
یة ھذا الموضوع حیث قام المنظم بتحدید المنشآت السكنیة والتجاریة التابعة ألرامكو والمنظم عدة اجتماعات في سبیل تسو

 السعودیة محل الخالف.

القاضي بتصنیف م ۲۰۱۱أبریل  ۱۱الموافق ھـ  ۱٤۳۲جمادى األول  ۸بتاریخ  ٤۹/٤۳۲نفذت المجموعة قرار المنظم رقم 
، حیث تم تحدید المنشآت السكنیة والتجاریة محل الخالف ۲۰۱۲ینایر  ۱االستھالك الكھربائي ألرامكو السعودیة ابتداء من  تعرفة

المتفق علیھا. كما قامت المجموعة بعملیة االحتساب للسنوات السابقة من تاریخ التأسیس وحتى  تعرفةالمشار إلیھ أعاله وتطبیق ال
ملیار لایر سعودي. قامت  ۱وقدمت فواتیرھا ألرامكو السعودیة بمبلغ عاله أحسب قرار المنظم المذكور  م۲۰۱۱دیسمبر  ۳۱

 اللخ في قائمة الدخل الموحدةثباتھا إوالمجموعة باستكمال إجراءات التسویة النھائیة مع أرامكو السعودیة حیال ھذه اإلیرادات 
 لغ.ال تزال المجموعة تتابع مع أرامكو السعودیة إجراءات تحصیل ھذا المب.م ۲۰۱۳عام 

حل الخالف بین المجموعة وأرامكو السعودیة حول رسوم مناولة الزیت الخام والتي كانت تطالب بھ  تم  م۲۰۱۸عام  خالل
 تاریخوحتى  ۲۰۰۰إبریل  ٥أرامكو السعودیة لبعض المواقع. وقد بلغ إجمالي المبلغ المختلف علیھ من بدایة تأسیس الشركة في 

على القوائم  تاثیریترتب على تسویة الخالف أي  ولمملیار لایر سعودي  ٥٫۱مبلغ  السعودیة رامكوأ شركة مع االتفاقیة توقیع
 .المالیة للمجموعة

 الدخل وضریبةالزكاة  ۱۹
 

م ۲۰۰۹ألعوام من لقامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة  كما م؛۲۰۰۸دیسمبر  ۳۱نھت الشركة الربوط الزكویة حتى تاریخ أ
، وقد تم االعتراض على ۲۰۱٤إلى  ۲۰۰۹ملیون لایر سعودي عن السنوات من  ۳۷٥ تم استالم مطالبة بمبلغ  .م ۲۰۱۸إلى 

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

م : ال شيء) نظراً ۲۰۱۸( م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰المنتھیة في   الفترةعن الدخل  وضریبةلم تقم الشركة بتسجیل مصروف زكاة 
 .رةولیة الموحدة المختصاألفي تاریخ قائمة المركز المالي  وجود خسارة ضریبیة ھذا باألضافة إلى بالسالب الزكوي وعاءالألن 

عملیات ال فيبحصة الشركة  ولیة الموحدة المختصرة یتعلق الظاھر ضمن قائمة الدخل األوالضریبة المؤجلة لزكاة مصروف ا إن
 .والشركات التابعة المشتركة
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۳۲ 

 
 التشغیل یراداتإ ۲۰

 سبتمبر ۳۰ في المنتھیة اشھر للتسعة  سبتمبر ۳۰ في المنتھیة اشھر للثالثة 
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹  م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 

 ٤۷٫۸۰۳٫٦۳۷  ٤٥٫۰۷۲٫۳٦٤  ۲۰٫۹۸۰٫۲۲۰  ۱۹٫٥٦۰٫٦۲۸ مبیعات الطاقة الكھربائیة
العداد تعریفة قراءة وصیانة 

 وإعداد الفواتیر
 

۳۳۷٫۷۱۲ 
 

۳۲۷٫۹۱۳ 
  

۱٫۰۰۷٫۰٦۹  ۹۷۳٫۷۷٦ 
تعریفة توصیل الخدمة 

 الكھربائیة
 

٤۱۰٫٦٥۱ 
 

۳٥٦٫٥۱٥ 
  

۱٫۱۹٦٫۲٥۸  ۱٫۰٦۸٫۲۸۲ 
 ۷۷۹٫۰۳٦  ۸۱٤٫۲٦٦  ۱۳٥٫٦٤۲  ۲۷۰٫۰۷۸ ایرادات منظومة النقل

 ٤۰۷٫۸٥۸  ٦٥٦٫۰۸۹  ۱۲۹٫۸۸۱  ۲٥۱٫٤٦۸ ایرادات تشغیلیة أخرى
 ٥۱٫۰۳۲٫٥۸۹  ٤۸٫۷٤٦٫۰٤٦  ۲۱٫۹۳۰٫۱۷۱  ۲۰٫۸۳۰٫٥۳۷ إیرادات التشغیل إجمالي

 
 تكالیف االیرادات ۲۱

 سبتمبر ۳۰ في المنتھیة اشھر للتسعة  سبتمبر ۳۰ في المنتھیة اشھر للثالثة 
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹  م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 

 ٦٫۰٤٥٫۸۰۳  ٦٫۱۰٦٫۲۳۱  ۲٫٦۹۱٫٤٥۹  ۳٫۱۰۰٫۲۸۲ وقود
 ٥٫۸۹۹٫٥٥٦  ٥٫۷۱٦٫٥۹۹  ۱٫۹٦٥٫٤۹۰  ۲٫۰٤۳٫۲۰۸ طاقة مشتراة

 ٦٫۹۰۹٫۰۹۲  ۷٫۰٤٤٫٥۹۸  ۲٫۳۸۰٫۱۲۱  ۲٫٤۳۱٫۷۳۷ تشغیل وصیانة
 ۱۱٫۷٥۳٫۱۸٤  ۱۱٫۲۸۳٫۸٤۲  ٤٫۹٦۰٫۸۳۰  ٤٫۸۸۳٫۳۷۳ حكومیة رسوم

 ۱۲٫۱۳۹٫۰۹۷  ۱۳٫٥۳۸٫۰۱۲  ۳٫۹٦۱٫۲۸۰  ٤٫٥۷۳٫٤۹۷ ستھالكات التشغیل والصیانة إ
 -  ۱۱۲٫۹۳٦  -  ۳۸٫۸۹٥ موجودات استخدام حق استھالكات

 ٤۲٫۷٤٦٫۷۳۲  ٤۳٫۸۰۲٫۲۱۸  ۱٥٫۹٥۹٫۱۸۰  ۱۷٫۰۷۰٫۹۹۲ إجمالي تكالیف التشغیل
 

  الصافيبإیرادات أخرى،  ۲۲
 سبتمبر ۳۰ في المنتھیة اشھر للتسعة  سبتمبر ۳۰ في المنتھیة اشھر للثالثة 
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹  م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 

 ۹۰۱٫۸٥۸  ۹۷۲٬۱۸۳  ۳۰۷٫٦۷۷  ۳۳۲٬٥۷۱  الحكومیة المنح إستنفاد
 أخرى ومصاریف ایرادات
 ٦٥٫٤۸۳ متنوعة

  
(٥۸٫۹٤۷) 

 
۱۱۹٬۷٥۹  )۱٤۲٫۲۷۲( 

 ٤۱٫٥۰۹  ۲۰٬۲۰۳  ۲٦٫٥٤۳  ۲٦٬٤۰۲  اصول بیع أرباح
 ۱٦٫۳۰٤  ٤۹٬۷٤۰  ۸٫٦٤٦  ۱۰٬٦۳٤ مستلمة ارباح توزیعات
 ۸۱۷٫۳۹۹  ۱٬۱٦۱٬۸۸٥  ۲۸۳٫۹۱۹  ٤۳٥٬۰۹۰ األخرى  اإلیراداتإجمالي 
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۳۳ 

 

  بالصافي التمویل، تكالیف ۲۳
   سبتمبر ۳۰ أشھر المنتھیة في لثالثةل  سبتمر ۳۰ أشھر المنتھیة في تسعةلل

   م۲۰۱۹  م۲۰۱۸  م۲۰۱۹  م۲۰۱۸
 مصروفات تمویلیة        

 القروض البنكیة   ۱٬۱۰۸٬٦۱٥  ۱٫۱۱۸٫٤۸۱   ۳٬۰۱۷٬٦۰۹  ۲٫٥۷۷٫۰۹۸
 القروض الحكومیة  ٥٦۰٬۳٤۸  ٥۲۳٫۰۷۰  ۱٬٦۸۱٬۰٤٥  ۱٫٥٦۹٫۲۱۱

 إیجار عقود إلتزامات  ۲٫٤۹۱  -  ۸٫۱۷۷  -
 : الفائدة المرسملةیخصم  )٤۹۱٫۸۰۰(  (٥۹۰٫۸۷٥)  (۱٫٥۰۲٫۰۷٤)  (۱٫٥٤۹٫۱٥۳)

 اإلجمالي   ۱٬۱۷۹٬٦٥٤  ۱٫۰٥۰٫٦۷٦  ۳٬۲۰٤٬۷٥۷  ۲٫٥۹۷٫۱٥٦

۸٫۹۱۳  ۷٫۲۷۹  -  ٫۲۷۹۷   
 وباتلمطللفي القیمة الحالیة  التغیر

 موجودات بإزالة المتعلقة
 التمویلیة المصروفات إجمالي  ۱٬۱۸٦٬۹۳۳  ۱٫۰٥۰٫٦۷٦  ۳٫۲۱۲٫۰۳٦  ۲٫٦۰٦٫۰٦۹

         
 تمویلیة إیرادات        

 الفوائد إیرادات   (۱۰٫۷۷٥)  (٦۹۸)  (۱٤٫۲۷۸)  (۲٫۰۷٥)
 التمویلیة اإلیرادات إجمالي  (۱۰٫۷۷٥)  (٦۹۸)  (۱٤٫۲۷۸)  (۲٫۰۷٥)

 التمویلیة التكالیف صافي   ۱٬۱۷٦٬۱٥۸  ۱٫۰٤۹٫۹۷۸  ۳٫۱۹۷٫۷٥۸  ۲٫٦۰۳٫۹۹٤
 

 ربحیة السھم ۲٤
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  الفترة  یتم احتساب ربحیة السھم المخفضة بقسمة ربح  خالل الفترة

 بافتراض تحویل جمیع األسھم القابلة لالنخفاض إلى أسھم عادیة.الفترة  خالل

م و ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰في  تینالمنتھی أشھر والتسعةالثالثة أشھر  تيلفترللسھم  ىاالساسبح رللللسھم مساو  مخفضال ربحالإن 
 لسھم.ا عائدلعدم وجود أدوات مالیة ذات تأثیر مخفض ل م۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰
 سبتمبر ۳۰ أشھر المنتھیة في لثالثةل  
 م۲۰۱۸   م۲۰۱۹  
     

 ٤٫۹۲٥٫٤۷۳٫۰۰۰  ۲٫٦۷۹٫۳۸۷٬۰۰۰  "لایر سعودي"لفترة اربح 
 ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥  ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥  سھم""المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة 

 ۱٫۱۸  ۰٫٦٤   "لایر سعودي"الربح األساسي والمخفض للسھم 
 

 سبتمبر ۳۰ أشھر المنتھیة في لتسعةل  
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹  
     

 ٥٫٥٥۷٫۹۷٦٫۰۰۰  ۱٫۹۷۸٫۹۲۹٫۰۰۰  "لایر سعودي"لفترة اربح 
 ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥  ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥  سھم""المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة 

 ۱٫۳۳  ۰٫٤۷   "لایر سعودي"ربح األساسي والمخفض للسھم ال
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۳٤ 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة ۲٥
ارات صندوق االستثمل ملكیتھا خالل منالنھائي للمجموعة في حكومة المملكة العربیة السعودیة حیث  سیطریتمثل الطرف الم

تحت السیطرة النھائیة لحكومة لیھا إ الجھات المشارن أالعامة و أرامكو السعودیة والمؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة حیث 
 عالقة:المعامالت مع األطراف ذات ال بأھمفیما یلي بیان الطاقة المستقلین نتاج إشركات لى إ ضافةباإلالمملكة العربیة السعودیة.

 یةائمبیعات الطاقة الكھرب )أ
 سبتمبر ۳۰ أشھر المنتھیة في تسعةلل  

 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹  
     :الكھربائیةمبیعات الطاقة 

 ۹٫۹٤۳٫۸٦۷  ۹٫٥۸٦٫٥۳۳  الطرف المسیطر النھائي للمجموعة
     كیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة

 ۲۸٤٫۲۰۱  ۲۷٤٫۱۲۳  أرامكو السعودیة     
 ۸۹۳٫۸۰۳  ۳۲۷٫۷۳۱  المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة        

  ۱۰٫۱۸۸٬۳۸۷  ۱۱٫۱۲۱٫۸۷۱ 
 

 والوقودمشتریات الطاقة  )ب
 سبتمبر ۳۰ أشھر المنتھیة في تسعةلل  
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹  

     كیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة
 ٦٫۰۹٤٫۰۳۳  ٦٫۱۰٦٫۱۲۸   أرامكو السعودیة        
 ٤٤۰٫٤۱٦  ۳۰۷٫٤٤٥  المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة           

     المشتركة العملیات
 ٤۱٦٫٥٦۷  ٤۷۱٫٤٦۲  للكھرباء ضرما شركة         
 ٦۷۱٫۷۸٦  ۹۷۷٫٥٥۸  للكھرباء رابغ شركة         
 ٥۳۷٫۸۱۸  ٦۸۷٫٥۳٤  الكھرباء إلنتاج ھجر شركة         
 ۳۲۰٫۷۲۷  ۲۳۹٫۲۸٦  الكھرباء إلنتاج المرجان شركة         

  ۸٬۲٥٥٬۹٤۷  ۸٬٤۸۱٬۳٤۷  

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

 :/ القروض والوقودالناتجة من مبیعات الطاقة الكھربائیة / مشتریات الطاقة  الفترةرصدة نھایة أ )ج
  م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  م ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰  

     مستحق من أطراف ذات عالقة:
 ۱٦٫۳٥۰٫۳۲٤  ۲٤٫۲٤۳٫۰٦۲  الكھرباء ذمم مستھلكي -الطرف المسیطر النھائي للمجموعة  

     كیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة
 ۲٫۰۲۹٫٥۱۰  ۲٫۰۸۷٫۹۱٤  ذمم مستھلكي الكھرباء -أرامكو السعودیة   

 ٦۱٥٫۹۹۰  ۱٬۳۱۸٬۰۰۹  الكھرباء مستھلكيذمم  -المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة   
 ۱۸٫۹۹٥٫۸۲٤  ۲۷٫٦٤۸٫۹۸٥  ذات عالقة إجمالي مستحق من أطراف

  

 

 

 

     مستحق إلى أطراف ذات عالقة:
     ذمم دائنة حكومیة -الطرف المسیطر النھائي للمجموعة  

 ۹۲٫٤۹٤٫٥۷۸  ۹۲٬٤۹٤٬٦۲٤  دائنة حكومیة ذمم
 ۹۲٫٤۹٤٫٥۷۸  ۹۲٬٤۹٤٬٦۲٤  إجمالي مستحق إلى أطراف ذات عالقة



 للكھرباء السعودیة الشركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 )مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر تسعةال لفترة  

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

۳٥ 

 
 تتمة –العالقة المعامالت مع األطراف ذات  ۲٥

یانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي لكالمستحق  صافي
     للمجموعة

 م ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  م ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰  
     

 ۷٫۱٥۸٫٤٦۲  ۱۳٬٥۷۹٬۲۰۹  ذمم دائنة حكومیة -أرامكو السعودیة
 ٦۰٦٫۷۷٤  ٥۳۰٬۳۷۲  ذمم دائنة حكومیة -المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة  

  ۱٤٫۱۰۹٫٥۸۱  ۷٫۷٦٥٫۲۳٦ 

 قروض ومنح من أطراف ذات عالقة
     

 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  م ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰  
     قروض ومنح من الحكومة:

     الطرف المسیطر النھائي للمجموعة
 ٤٦٫٤٥٦٫۹۰۹  ٤۸٬۱۳۷٬۹٥٤  قروض حكومیة

 ٤٤٫٥۳۹٫۳۹٥  ٤۳٬٦٦۱٬۳۱٥  منح حكومیة مؤجلة
 ۱٫۱۸٦٫۲۸۷  ۱٬۰۷۸٬۸۱۹   صندوق االستثمارات العامةقرض 

  ۹۲٫۸۷۸٫۰۸۸  ۹۲٫۱۸۲٫٥۹۱ 

 تعویضات اإلدارة العلیا ) ھـ
 :ادناه موضحة إن التعویضات المدفوعة أو المستحقة ،تشمل اإلدارة العلیا أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة

   سبتمبر ۳۰ أشھر المنتھیة في تسعةلل
  م۲۰۱۹  م۲۰۱۸

 والبدالت والتعویضاتالرواتب  ٤٫۳۳۰  ۳٫٤٤٤
 مكافأة نھایة الخدمة ومزایا موظفین ٦٫۰٥۰  ٦٫٥۷٥

۱۰٫۰۱۹  ۱۰٫۳۸۰  
 

 أرقام المقارنة ۲٦
 الربح افيصي أثر علي أ التصنیفیكن لھذا  ولم ،فترة الثالثة أشھرمع عرض  تماشىیبعض أرقام المقارنة بما  فیتصن دیأع 

 .۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر الملكیة حقوق أو

 

 المختصرة الموحدة االولیة المالیة القوائم اعتماد ۲۷
ھـ ۱٤٤۱ربیع األول  ۷ قبل مجلس االدارة في منتمت الموافقة على إصدار القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة 

 م.۲۰۱۹نوفمبر  ٤الموافق 

 سبتمبر ۳۰ في المنتھیة اشھر للثالثة  
 م۲۰۱۸  

 التصنیف قبل 
 

 التصنیف
 م۲۰۱۸

 التصنیف بعد 
)۲۰٤٫۳٥۷( ۲۲٫۱۳٤٫٥۲۸  التشغیلإیرادات   ۲۱٫۹۳۰٫۱۷۱ 

 ۲۸۳٫۹۱۹ ۲۰٤٫۳٥۷ ۷۹٫٥٦۲  إیرادات أخرى، صافي
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