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السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٩

معلومات عن الشركة١

على قرار مجلس الوزراء رقم تأسست  تنظیم قطاع عادةإم القاضي ب١٩٩٨نوفمبر ٢٩ھـ الموافق ١٤١٩شعبان ١١المؤرخ ١٦٩الشركة السعودیة للكھرباء بناًء
عظم ساھمة كانت تغطي مالكھرباء في المملكة العربیة السعودیة، ودمج جمیع الشركات المحلیة العاملة في مجال تقدیم خدمة الطاقة الكھربائیة (عدد عشر شركات م

تشغیلیاًمشروعات المؤسسة العامة للكھرباء وھي مؤسسة حكومیة تابعة لوإلىمناطق المملكة جغرافیاً) باإلضافة  ً زارة الصناعة والكھرباء (عدد أحد عشر مشروعا
كانت تغطي مناطق مختلفة في شمال المملكة) في الشركة.

على قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٩٩دیسمبر ١٣ھـ الموافق ١٤٢٠رمضان ٦المؤرخ ١٦تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم م/ ١٥٣م بناًء
م كشركة ٢٠٠٠إبریل ٥ھـ الموافق ١٤٢٠ذو الحجة ٣٠المؤرخ ٢٠٤٧، وقرار وزیر التجارة رقم ١٩٩٩دیسمبر ١٢ھـ الموافق ١٤٢٠ن رمضا٥المؤرخ 

.٢٠٠٠مایو ٣ھـ الموافق ١٤٢١محرم ٢٨وتاریخ ١٠١٠١٥٨٦٨٣مساھمة سعودیة، بموجب السجل التجاري الصادر من الریاض برقم 

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

یة والتي تحدد بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بناء على توصیة من ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج تخضع الشركة للرقابة على تعریفة الخدمات الكھربائ
ھـ. تم إجراء تعدیل على تعریفة الطاقة الكھربائیة ١٤١٩شعبان ١١وتاریخ ١٦٩بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٠١نوفمبر ١٣"الھیئة"، التي تأسست في 

شعبان ١ھللة للكیلو واط/ساعة وبدأ تطبیقھا اعتبارا من ٢٦ھـ حیث بلغت أعلى شریحة فیھا ١٤٢١رجب ١٢وتاریخ ١٧٠زراء رقم بموجب قرار مجلس الو
.٢٠٠٠أكتوبر ٢٨ھـ الموافق ١٤٢١

بأن ٢٠٠٩أكتوبر ٥ھـ الموافق ١٤٣٠شوال ١٦) بتاریخ ٣٣٣كما تم إجراء تعدیل آخر على تعریفة الطاقة الكھربائیة بموجب قرار مجلس الوزراء (قرار رقم 
في الحق) الحكومي، یكون لمجلس إدارة ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج عند مراجعة تعریفة الكھرباء لفئات االستھالك غیر السكني (التجاري، الصناعي

ي ھذه التعریفات األحمال الكھربائیة في أوقات الذروة وغیرھا وبدأ ھللة لكل كیلو واط/ساعة بحیث تراع٢٦إجراء تعدیالت على قیمھا وإقرارھا بما ال یتجاوز 
. ٢٠١٠یولیو ١ھـ الموافق ١٤٣١رجب ١٩تطبیقھا اعتبارا من 

ل ربیع األو١٨) بزیادة أسعار منتجات الطاقة اعتبارا من ٩٥م صدر قرار مجلس الوزراء (رقم ٢٠١٥دیسمبر ٢٨ھـ الموافق ١٤٣٧ربیع األول ١٧بتاریخ 
ھللة لكل كیلو واط/ساعة والتي بدأ تطبیقھا ٣٢حیث بلغت أعلى شریحة فیھا ، وزیادة تعریفة استھالك الكھرباء لجمیع الفئات ٢٠١٥دیسمبر ٢٩ھـ الموافق ١٤٣٧

من  . ٢٠١٦ینایر ١١ھـ الموافق ١٤٣٧ربیع الثاني ١اعتباراً

الكھرباءاستھالكوتعرفةالطاقةمنتجاتأسعارةدبزیا) ١٦٦رقم(الوزراءمجلسقراررصدم٢٠١٧دیسمبر١٢الموافقھـ١٤٣٩األولربیع٢٤بتاریخ
ًوم٢٠١٨ینایر١مناعتباراستھالكاالشرائحبعضوتغییرالمشتركینفئاتلبعض الموافقھـ١٤٣٩األولربیع٢٣وتاریخ) ١٤٠٠٦(رقمالملكيلألمر وفقا

ًرستدفعالشركةفإن٢٠١٧دیسمبر١١ .الجدیدةفةیوالتعرالسابقةفةیالتعربینالفرقیعادلماللدولةسما

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

.بـ("المجموعة")المشتركةوالعملیاتلشركات التابعة لھاالشركة السعودیة للكھرباء بـ("الشركة") أو یشار إلیھا مجتمعة مع اإلىیتم اإلشارة 

المملكة العربیة السعودیة.–بالریاض یقع المقر الرئیسي للشركة

أسس اإلعداد٢

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعالمجموعةلتم إعداد القوائم المالیة الموحدة ً ییر واالصدارات األخرى المعتمدة منوفقا
الھیئة السعودیة للمحاسبیین القانونیین.

لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة ٢٠١٦دیسمبر ٣١لكافة الفترات حتى  ً ، كانت الشركة تقوم بإعداد وعرض القوائم المالیة الموحدة والسنویة وفقا
لسعودیة للمحاسبین القانونیین (معاییر المحاسبة السعودیة السابقة).السعودیة والصادرة عن الھیئة ا

على قرار مجلس ادارة الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین التحول للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، یتطلب من الشركة إعد٢٠١٧ینایر ١ابتدأ من  د وعرض ا، وبناًء
للمعای یر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واالصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة القوائم المالیة الموحدة وفقاً

لتلك المعاییر. ً للمحاسبیین القانونیین وعلیھ فقد تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقا
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مرة األولىللللتقریر الماليتطبیق المعاییر الدولیة ٣

كما في الماليالمركزقائمةعلى للتقریر الماليالمعاییر الدولیة إلى) من اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة عن أثر التحول ٧تم اإلفصاح في إیضاح رقم (
) من ٧، كما یتضمن اإلیضاح رقم (٢٠١٦دیسمبر ٣١ة في عن السنة المنتھیللمجموعةالموحدة  الموحدة والدخل الشامل االخر الدخل قائمة٢٠١٦دیسمبر ٣١

دیسمبر ٣١المنتھیة فيالسنةیة للشركة عن طبیعة ونتیجة التعدیالت الھامة الناتجة عن تغییر السیاسات المحاسب،اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة
ًالیة الموحدة السنویة المعدة یجب قراءة ھذه القوائم المالیة الموحدة  مع القوائم الم.٢٠١٦ لمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا فيالإلطار المحاسبي السابق "وفقا

.٢٠١٦دیسمبر ٣١المملكة العربیة السعودیة والصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین عن السنة المنتھیة في 

تغیرات في السیاسات المحاسبیة واالیضاحاتال١-٣

تنوي المجموعة تطبیق ھذه المعاییر، إن وجدت، للمجموعة مبینة أدناه.الموحدةن المعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر النافذة حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة إ
عندما تصبح ساریة المفعول.

معاییر وتعدیالت جدیدة صادرة وغیر ساریة المفعول بعد

لمذلكومعالتاریخ؛ذلكقبلتطبیقھاویجوزم٢٠١٨ینایر١بعدتبدأالتيالسنویةالفتراتعلىالساریةالمعاییرعلىوالتعدیالتالجدیدةالمعاییرمنعددھناك
.الموحدةالمالیةالقوائمھذهإعدادعندمسبقبشكلالتالیةالمعدلةأوالجدیدةللمعاییرالمبكربالتطبیقالمجموعةتقم

: األدوات المالیة٩رقم الماليقریرللتالدوليالمعیار 

"األدوات المالیة" تصنیف وقیاس وإلغاء االعتراف بالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، كما ویقدم قواعد جدیدة لمحاسبة ٩رقم للتقریر الماليالمعیار یتناول 
ولكنھ متاح للتطبیق المبكر. اختارت المجموعة ٢٠١٨ینایر ١معیار غیر ملزم حتى في قیمة الموجودات المالیة. تطبیق الاالنخفاض التحوط ونموذج جدید لحساب 

.٩رقم للتقریر الماليعدم التطبیق المبكر للمعیار الدولي 

الل قائمة أو القیمة العادلة من خأو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمستنفذةالتكلفة بلشروط التصنیف إما وفقاًالموجودات المالیة للمجموعة ستظھر إن
.الموحدةالدخل

ما ھو الحال في لمتكبدة كیتطلب نموذج ھبوط القیمة الجدید االعتراف بخسائر ھبوط القیمة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة ولیس فقط على الخسائر االئتمانیة ا
دات المالیة المصنفة بالتكلفة المستنفذة وأدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل . ینطبق ھذا المعیار على الموجو٣٩معیار المحاسبة الدولي رقم 
ًاآلخر، وعقود الموجودات  من العقود مع العمالء، ذمم تأجیر مدینة، والتزامات القروض وبعض عقود الضمانات یراداتاإل١٥رقم للتقریر الماليللمعیار الدولي وفقا

المالیة.

كر بخسائر االعتراف المبعلى الرغم من أن المجموعة لم تقم بعد بإجراء تقییم مفصل ألثر تطبیق ھبوط القیمة بالنموذج الجدید، فإنھ من المحتمل أن یؤدي ذلك إلى
إلى تقییمھا األولي، أن سیكون لمتطلبات التصنیف الجدیدة، إذا تم تطبیائتمان.  على احتسابھا ٢٠١٧دیسمبر ٣١قھا في ال تعتقد المجموعة، استناداً ً جوھریا م، تأثیراً

.ادلةللذمم المدینة التجاریة والقروض واالستثمارات في سندات الدین واالستثمارات في سندات الملكیة التي تتم إدارتھا على أساس القیمة الع

المتوقع أن تتغیر طبیعة ومدى اإلفصاحات الخاصة بالمجموعة عن أدواتھا كما یقدم المعیار الجدید متطلبات إفصاح موسعة وتغییرات في طریقة العرض، من
المالیة.

محاسبةوباستثناء. المبكربالتطبیقالسماحمع٢٠١٨ینایر١بعدأوفيتبدأالتيالسنویةللفترات٩رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارمفعولیسري
معمستقبلي،بأثرامعبشكلالمتطلباتتطبیقیتمالتحوط،لمحاسبةبالنسبة. إلزامیالیسالمقارنةمعلوماتتقدیمولكنمطلوبرجعيبأثرالتطبیقفإنالتحوط،

.المحدودةاالستثناءاتبعض

یمكنوالمعروفغیرم٢٠١٨سنةفيللمجموعةالموحدةالمالیةالقوائمعلىالماليللتقریرالدولیةالمعاییرمن٩رقمالمعیارلتطبیقالفعليالتأثیرإن-
المحاسبیةحكامواألالتقدیراتوكذلكالوقتذلكفياالقتصادیةوالظروفالمجموعةقبلمنبھاالمحتفظالمالیةاألدواتعلىیعتمدحیثموثوقبشكلتقدیره

المالیةدواتباألالمتعلقةالداخلیةوالضوابطالمحاسبیةجراءاتھاإمراجعةالمجموعةمنالجدیدالمعیاریتطلب. المستقبلفيبوضعھاالمجموعةستقومالتي
رقمالمعیارتطبیقلالمحتملةللتأثیراتمبدئيتقییمبإجراءالمجموعةقامتذلك،ومع. بعدالتغییراتھذهمناالنتھاءیتمولمبشأنھا،تقاریرإصداریتمالتي

ًم٢٠١٧سنةخاللالمحددةالتحوطوعالقاتم٢٠١٧دیسمبر٣١فيمراكزھاإلىااستنادالماليللتقریرالدولیةالمعاییرمن٩ المحاسبيللمعیاروفقا
.٣٩رقمالدولي



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

١١

تتمة-للمرة األولى للتقریر الماليالمعاییر الدولیة تطبیق٣

تتمة-التغیرات في السیاسات المحاسبیة واالیضاحات١-٣

تتمة-رة وغیر ساریة المفعول بعد معاییر وتعدیالت جدیدة صاد

تتمة–: األدوات المالیة٩رقم الماليللتقریرالمعیار الدولي 

ًتأثیراًم،٢٠١٧دیسمبر٣١فيتطبیقھاتمإذاالجدیدة،التصنیفلمتطلباتسیكونأناألولي،تقییمھاإلىاستناداًالمجموعة،تعتقدال- احتسابھاعلىجوھریا
العادلةالقیمةأساسعلىإدارتھاتتمالتيالملكیةسنداتفيواالستثماراتالدینسنداتفيواالستثماراتوالقروضالتجاریةالمدینةللذمم

ًأكثروتصبحالقیمةفيالھبوطخسائرتزدادأنالمحتملمنأنھالمجموعةتعتقد- ردالواالقیمةيفالھبوطنموذجنطاقضمنتقعالتيلألصولبالنسبةتقلبا
الماليللتقریرالدولیةالمعاییرمن٩رقمالمعیارفي

یظھرلم. الراھنالوقتفيذلكلعملنیةالمجموعةلدىیوجدوالالخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةمالیةإلتزاماتأيبتصنیفالمجموعةتقملم-
يفالمالیةاإللتزاماتتصنیفبخصوصالماليللتقریرالدولیةالمعاییرمن٩رقمالمعیارمتطلباتتطبیقحالةفيجوھريتأثیرأياألوليالمجموعةتقییم
.م٢٠١٧دیسمبر٣١

من العقود مع العمالءیراداتاإل: ١٥رقم للتقریر الماليالمعیار الدولي 

سیحل محل معیار المحاسبة ١٥رقم للتقریر الماليالمعیار الدولي . من العقود مع العمالءیراداتاإلأصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیار جدید لالعتراف ب
الذي یغطي عقود اإلنشاء. ١١الناتجة عن بیع السلع وتقدیم الخدمات والمعیار المحاسبي الدولي رقم یراداتاإلالذي یشمل ١٨الدولي رقم 

العمیل.إلىلى السلعة أو الخدمة عند انتقال السیطرة عیراداتاإلمبدأ إثبات إلىیستند المعیار الجدید 

السنویة التي تبدأ لتقاریرویسمح المعیار بتطبیقھ إما بأثر رجعي كامل أو باتباع نھج رجعي معدل. یجب تطبیق المعیار الجدید للفترة المرحلیة األولى ضمن فترات ا
.١٥رقم للتقریر الماليیق المبكر للمعیار الدولي ، ویسمح بالتطبیق المبكر. اختارت المجموعة عدم التطب٢٠١٨ینایر ١في أو بعد 

ً. العمالءمعالعقودعنالناتجةیراداتاإللحسابخطواتخمسمننموذجاویضع٢٠١٤مایوفي١٥رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارإصدارتم وفقا
إلىالخدماتأوالبضائعتحویلمقابلمستحقایكونأنالمؤسسةتتوقعالذيالمقابلیعكسبمبلغاداتیراإلإثباتیتم،١٥رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليللمعیار
.العمیل

: عقود اإلیجار١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

–١٧المحاسبة الدولي رقم معیارمحلسیحل ١٦قم أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیارا جدیدا لالعتراف بعقود اإلیجار. المعیار الدولي للتقریر المالي ر
"عقود اإلیجار":

" ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار"–٤تفسیر لجنة معاییر التقاریر رقم -
حوافز"-إیجار تشغیلیة عقود” -١٥لجنة تفسیرات المعاییر -
لشكل القانوني لتأجیر"تقییم جوھر المعامالت التي تنطوي على ا” -٢٧لجنة تفسیرات المعاییر -

، كان یجب على المستأجر التمییز بین عقد اإلیجار التمویلي (في قائمة المركز المالي) وعقود اإلیجار التشغیلي (خارج ١٧بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 
قائمة المركز المالي).

" لجمیع األصلاستخدامحقبالتزام اإلیجار الذي یعكس مدفوعات اإلیجار المستقبلیة و "من المستأجر االعتراف ١٦رقمیتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي 
لقیمة.المنخفضة اعقود اإلیجار. وقد تضمن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة استثناء اختیاري لبعض عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات

.١٦، ویسمح بالتطبیق المبكر. اختارت المجموعة عدم التطبیق المبكر للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم ٢٠١٩ینایر ١عیار ھو التاریخ اإللزامي العتماد المإن

تقوم إدارة المجموعة حالیا بدراسة أثر التطبیق واألثر من تطبیق المعاییر والتعدیالت المذكورة أعاله. 
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١٢

أسس القیاس ٤

لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات المالیة المتاحة للبیع تم إعداد القوائم ا ً تم قیاسھا بالقیمة المالیة والمطلوبات المالیة التي یوالموجوداتلمالیة الموحدة وفقا
العادلة.

من تاریخ ٣ات والموجودات غیر الملموسة لمدة یتعین على المجموعة االلتزام بنموذج التكلفة لكل من االستثمارات العقاریة والعقارات واآلالت والمعد سنوات ابتداًء
للتعمیم الصادر من ھیئة السوق المالیة بتاریخ كتطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي وذل .٢٠١٦أكتوبر ١٦تطبیقاً

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

ھـ. ١٤٣٩رجب ٣م الموافق ٢٠١٨مارس ٢٠تمت الموافقة على إصدار القوائم المالیة الموحدة للمجموعة في

استخدام التقدیرات واألحكام٥

لل معاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واالصدارات األخرى المعتمدة من إن إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة وفقاً
مطلوبات المعلن ودات والالھیئة السعودیة للمحاسبیین القانونیین یتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإلیرادات والتكالیف والموج

المحتملة في تاریخ التقریر.نھا واإلفصاح عن المطلوباتع

نھا معقولة في ظل عتقد أیتم تقییم التقدیرات واألحكام بشكل مستمر وھي تستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلیة التي ی
الظروف الحالیة.

المحاسبیة في السنة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة إذا كانت التقدیرات المتغیرة یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات
تؤثر على الفترات الحالیة والفترات المستقبلیة.

استخدام التقدیرات والفرضیات١-٥

أدناه فیما یلي وما تتساوى التقدیرات المحاسبیة الناتجة عن ذلك مع النتائج الفعلیة ذات الصلة. ادراًوافتراضات تتعلق بالمستقبل. ونبوضع تقدیراتتقوم المجموعة 
المالیة الالحقة.السنةعلى القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل تعدیل ھامإلىر جوھریة قد تؤدي التقدیرات والفرضیات المعرضة لمخاط

ت غیر المالیةفي قیمة الموجودااالنخفاض

فیما إذا كان ھناك مؤشر بأن األصل قد انخفضت قیمتھ. إذا وجد أي مؤشر على ذلك، تقوم المجموعة االصلتقوم المجموعة بتاریخ اعداد التقاریر المالیة بتقییم
ند تقییم القیمة قیمتھ المستخدمة أیھما أعلى. عوأالیف البیع بتقییم المبلغ الممكن تحصیلھ لألصل. إن مبلغ األصل الممكن تحصیلھ ھو القیمة العادلة لألصل ناقصا تك

خاطر قیمتھا الحالیة باستخدام سعر خصم یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة لألموال والمإلىالمستخدمة، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل 
.اقصا تكالیف البیع، تؤخذ معامالت السوق األخیرة في االعتبارالمحددة لألصل. عند تحدید القیمة العادلة ن

في الھبوطخسارة قیمتھ الممكن تحصیلھا. یتم االعتراف بإلىمن قیمتھ الدفتریة، یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل أقلإذا تم تقدیر القیمة الممكن تحصیلھا لألصل ب
.الموحدةقائمة الدخلالقیمة مباشرة في 

تزید فیھ القیمة الحد الذي الإلىالقیمة المعدلة للقیمة الممكن تحصیلھا، ولكن فقط إلىالقیمة الحقا، یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل ھبوط فيالة عكس خسارة في ح
كس صل في السنوات السابقة. یتم االعتراف بعفي القیمة الدفتریة لألھبوطالدفتریة عن القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا في حالة عدم وجود خسارة 

.الموحدةقائمة الدخلالقیمة مباشرة في الھبوط فيخسارة 
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تتمة -والفرضیاتاستخدام التقدیرات ١-٥

المخصصات

تھا محتمل ویمكن قیاس قیمالمطلوباتن تسدید إعن أحداث سابقة و)ةأو ضمنیةی(قانونناشئةمطلوبات یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على المجموعة 
بشكل یعتمد علیھ.

وك المحیطة والشكإن المبلغ المعترف بھ كمخصص ھو أفضل تقدیر للمقابل المطلوب لتسویة االلتزام الحالي في تاریخ التقریر مع األخذ في االعتبار المخاطر
س المخصص باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة التزام الحالي، فإن قیمتھ الدفتریة ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.بااللتزام. عندما یتم قیا

ا كان من إذصلفي حالة توقع استرداد بعض أو جمیع المنافع االقتصادیة المطلوبة لتسویة أحد المخصصات من طرف ثالث، یتم االعتراف بالمبلغ المستحق كأ
علیھ.یعتمدقیمة المبلغ المستحق یمكن قیاسھا بشكل إنوالمؤكد أن یتم استرداد المبلغ 

واآلالت والمعداتعقارات العمر اإلنتاجي لل

لألصل عتبار االستخدام المتوقعواآلالت والمعدات لغرض احتساب االستھالك. یتم ھذا التقدیر بعد األخذ في االعقارات تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر لل
ق مع االستھالك للتأكد من أن طریقة وفترات االستھالك تتفوطریقةقلاألبصفة سنویة على أو التقادم الفعلي. تقوم اإلدارة بمراجعة دوریة لألعمار اإلنتاجیة المقدرة

النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة لألصول.

نلموظفیاالتزامات منافعفرضیات 

لمحاسبي الدوليالمتوقعة. یتطلب المعیار االمطلوباتفرضیات تجاه استخدام سیتم تسویتھا في المستقبل وتتطلب التي المطلوباتتمثل منافع ما بعد انتھاء الخدمة 
وراندالعائد على االصل ومعدالت الوفیات والمزید من الفرضیات المتعلقة بمتغیرات مثل معدالت الخصم ومعدل زیادات التعویضات واستخداممن اإلدارة ١٩رقم 

لحساب االلتزام. یمكن أن یكون للتغییرات في الالموظفین ً خارجیا رضیات الرئیسیة فوتكالیف الرعایة الصحیة المستقبلیة. تستخدم إدارة المجموعة خبیرا إكتواریاً
ین الدوریة المتكبدة.المنافع المتوقعة و / أو تكالیف منافع الموظفمطلوباتتأثیر كبیر على 

الموجوداتبإزالةمتعلقةمطلوبات 

مبلغ النھائي الیمن العوامل التي سوف تؤثر علدیأن ھناك العدثیحالقائمة بإزالة الموجوداتالمخصص للمطلوباتتحدیدوافتراضات ھامة في تقدیراتعمل تمی
ادة التأھیل والتغیرات التكنولوجیة والتغییرات التنظیمیة وزیادة التكالیف مقارنة بمعدالت التضخم المستحق. وتشمل ھذه العوامل تقدیرات لمدى وتكالیف أنشطة إع

ي تاریخ التقریر خصص فوالتغیرات في معدالت الخصم. وقد تؤدي ھذه االفتراضات إلى اختالف النفقات الفعلیة في المستقبل عن المبالغ المتوقعة حالیا. یمثل الم
ارة للقیمة الحالیة للتكالیف المستقبلیة. أفضل تقدیرات االد

الزكاة وضریبة الدخل

ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربیة السعودیة ویتم إثبات استحقاق وتخضع الشركة وشركاتھا التابعة للزكاة  ً الضریبة ویحمل وكاة لزاالضریبة وفقا
طلوبات الزكاة اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الھیئة العامة للزكاة والدخل في السنة على قائمة الدخل الموحدة. ویتم احتساب م

.النھائیةالتي یتم فیھا إصدار الربوط 

. الموحدةالدخلن قائمة ضمكمصروف في الشركات التابعة لضریبة دخل والتي یتم إدراجھا األجانبالمساھمون ة وفي الشركالمساھمون بعض یخضع

.الموحدةالدخلمصروف الضریبة والذي یشمل مصروف الضریبة الحالیة والضریبة المؤجلة یحمل على قائمة 

بنود نھ یستثنيألتحسب الضریبة الحالیة المستحقة على أساس الربح الضریبي للسنة. یختلف الربح الضریبي عن صافي الربح المعروض في قائمة الدخل الموحدة 
المطلوبات حتسابا. یتم لالستقطاعفي سنوات الحقة وكذلك یستثني بنود غیر خاضعة للضریبة أو غیر قابلة لالستقطاعدخل أو مصروف خاضع للضریبة أو قابل 

یر.معدالت الضریبة المعمول بھا أو المتوقع إلى حد كبیر العمل بھا بتاریخ التقرباستخدامعلى المجموعة للضریبة الحالیة 

یة المستخدمة ألغراض الضریبیتم إثبات الضریبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بین القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات ألغراض التقریر المالي والمبالغ 
مل أن بة المؤجلة یتم إثباتھا بالقدر الذي یحتالضرائب. یتم عادة إثبات مطلوبات الضریبة المؤجلة لجمیع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة. موجودات الضری

خاضعة للضریبة یمكن  ً المؤقتة إثبات ھذه الموجودات والمطلوبات في حالة كون الفروقاتیتمال. لالستقطاعلقاء الفروقات المؤقتة القابلة استخدامھاتتوفر فیھ أرباحا
. الشركاتاندماجوبات في عملیة غیر مؤثرة على الربح الضریبي أو المحاسبي ماعدا في حالة عائد إلى اإلثبات المبدئي لشھرة أو عائد إلى موجودات أو مطل



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

١٤

تتمة-التقدیرات واألحكام استخدام٥

تتمة-والفرضیاتاستخدام التقدیرات ١-٥

تتمة-وضریبة الدخلالزكاة

والشركات مشتركةعملیات الفي الشركات التابعة والاالستثماراتتنتج من والتيالخاضعة للضریبة یتم إثبات مطلوبات الضریبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة 
عندما یكون لدى المجموعة القدرة على عكس ھذه الفروق المؤقتة ومن الممكن أن ھذه الفروق المؤقتة سوف لن تنعكس في المستقبل المنظور.باستثناءالزمیلة 

یبة تسمح أن یكون ھناك أرباح كافیة خاضعة للضریحتملالة لموجودات الضریبة المؤجلة في تاریخ كل تقریر ویتم تعدیلھا بالقدر الذي تتم مراجعة القیمة الدفتری
األصل أو جزء منھ.باسترداد

لقوانین المعمول بھا أو على اأو یتحقق األصل بناء المطلوباتیتم فیھا تسویة التيالضریبة المؤجلة على أساس معدالت الضریبة المتوقع تطبیقھا في الفترة احتسابیتم 
استرجاعھام بنود ُحملت أو تإلىما عدا في حالة كونھا تعود الموحدةالدخلقائمة حد كبیر العمل بھا في تاریخ التقریر. تُحمل الضریبة المؤجلة أو تُسترجع من إلىالمتوقع 

ضریبة المؤجلة مباشرة في حقوق الملكیة.مباشرة من حقوق الملكیة وفي ھذه الحالة تعالج ال

تقدیرات القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة 

تستخدم المجموعة معطیات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان ویتم تصنیف القیم العادلة في مستویات مختلفة في نظام االلتزامعند قیاس القیمة العادلة لألصل او 
دلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم المبینة على النحو التالي: متدرج للقیمة العا

: أسعار مدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة یمكن الحصول علیھا في تاریخ القیاس.١المستوى -
وھي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات بصورة مباشرة (مثل األسعار) ١: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجھا في المستوى ٢المستوى -

من األسعار). مشتقة) مباشرةأو بصورة غیر 
: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غیر قابلة للمالحظة). ٣المستوى-

لھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعةاألحكام المحاسبیة ا٢-٥

العملیات المشتركة مع منتجي الطاقة المستقلین ومشروعات المیاه والطاقة المستقلین١-٢-٥

وق وااللتزامات ذات قحالترتیب المشترك ھو ترتیب یكون فیھ لطرفین أو كثر سیطرة مشتركة. تنقسم العملیات المشتركة إلى مشاریع أو عملیات مشتركھ بناء على ال
العالقة.

كعملیات) ٢٠١٧العامخاللبیعھاكھرباء (تم الماء والةشركمنھاشركات خمسبناء على تقییم سیطرة المجموعة، یتم تصنیف االستثمارات المحتفظ بھا في 
ت المتعلقة بالترتیب.مشتركة. بناء على حكم اإلدارة، ینص الترتیب التعاقدي على أن األطراف تشترك في جمیع الموجودا

.والمصاریف المتعلقة بالعملیات المشتركةواإلیراداتوالمطلوباتالموجوداتفيالمباشرةحصتھا بإثباتالمجموعةتقوم

حتوي على عقد إیجارتاالتفاقیاتتحدید ما إذا كان ٢-٢-٥

منتجو الطاقة المستقلون

ول في عدد من ترتیبات مشروعات الطاقة المستقلة من أجل تطویر وبناء وتملك وتشغیل وصیانة محطات تولید قامت المجموعة، على مدى فترة من الزمن، بالدخ
قدیم ذلك إلى رباء، ویتم تالكھرباء في جمیع أنحاء المملكة. ویتمثل أحد المدخالت الرئیسیة لمحطات تولید الطاقة في الوقود المستخدم في التوربینات إلنتاج الكھ

) ویتم توریده ةعودیة للكھرباء بسعر مدعوم تم االتفاق علیھ بین المجموعة وشركة أرامكو السعودیة (المورد الوحید للوقود في المملكة العربیة السعودیالشركة الس
تفاقیات مع منتجي الطاقة المستقلین.اإلى محطة تولید الكھرباء مجانا بموجب 

ید الكھرباء باستخدام لتولاتلمستقلة. وبموجب بنود ھذه الترتیبات، یقوم منتجو الطاقة المستقلون ببناء وتشغیل محطوتوجد اتفاقات موحدة لتنظیم مشروعات الطاقة ا
.اتء جمیع الطاقة المولدة للمحطشراالوقود الذي توفره المجموعة. تقوم المجموعة ب

لمعیار المحاسبة الدولي رقم وبتحلیل جوھر الشروط الحالیة للترتیبات، ترى اإلدارة أنھا ال تلبي متطلبا ً كعقود إیجار ویجب تصنیفھا ١٧ت التأجیر التمویلي وفقا
.تشغیلي



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

١٥

تتمة-التقدیرات واألحكام استخدام٥

تتمة-للمجموعةاألحكام المحاسبیة الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة ٢-٥

تتمة-إیجارحتوي على عقد تاالتفاقیاتتحدید ما إذا كان ٢-٢-٥

بنود أخرى من العقارات واآلالت والمعدات

ا من غیر المرجح جدقامت المجموعة بإبرام عدد من عقود التأجیر قصیرة األجل الستئجار أنواع مختلفة من السیارات والحواسیب من أجل دعم عملیاتھا الیومیة.
ت لالتفاق األولي.أن تقوم المجموعة بتجدید ھذه العقود لفترة تزید عن فترة الثالث سنوا

الوقائع واألدلة، یعتبر من المناسب تصنیف إلىتعتبر اإلدارة أن المجموعة غیر معرضة لمعظم مخاطر ومنافع ملكیة األصل المستأجر. وبناء على ذلك، وبالنظر 
.١٧لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم وفقاًترتیب السیارات والحواسیب كإیجار تشغیلي 

ألھم السیاسات المحاسبیةملخص ٦

توحید القوائم المالیة أسس١-٦

الشركات التابعة١-١-٦

فیھالمستثمراالشركةفيمشاركتھامنالعائداتفيحقوقللمجموعةیكونعندماالسیطرةتتحقق. المجموعةھایالشرکات التابعة ھي جمیع المنشآت التي تسیطرعل
فیھاالمستثمرالشركةعلىالمجموعةتسیطرالتحدید،وجھوعلى. فیھاالمستثمرالشركةعلىسیطرتھاخاللمنالعائداتتلكعلىالتأثیرعلىالقدرةلدیھاویكون

:یليجمیع ما المجموعةلدىكانإذافقط

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

یكون لدى المجموعة أقل من أغلبیة حقوق التصویت في بشكل عام، ھناك افتراض بأن أحقیة أغلبیة التصویت تؤدي إلى السیطرة. لدعم ھذا االفتراض وعندما 
ما في ذلك:ثمر فیھا، بالشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا كان لھا سیطرة على الشركة المست

.ھایالمستثمر فالترتیبات التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت اآلخرین في الشرکة -
الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى. و-
حقوق تصویت المجموعة وحقوق التصویت المحتملة.-

.غیر المسیطرة بحصتھا النسبیة من صافي الموجودات المحددة للشركة المقتناة في تاریخ االستحواذالحصصیتم قیاس 

ركة المستثمر فیھا في حال كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وجود تغیرات على واحد أو أكثر من عناصر السیطرة تقوم المجموعة بإعادة تقییم السیطرة على الش
لتابعة. یتم توحید الشركة االثالثة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على 

كات التابعة بالكامل من تاریخ انتقال السیطرة إلى المجموعة ویتم إلغاء توحیدھا من تاریخ توقف تلك السیطرة.الشر

قائمة یة فيیتم عرض حصة األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات التي ال تسیطر علیھا المجموعة بشكل منفصل في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق الملك
في حال احتفاظ المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة یتم قیاس تلك الحصة بالقیمة العادلة في تاریخ فقدان السیطرة.الموحدة. المركز المالي 



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

١٦

تتمة-ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة٦

تتمة-توحید القوائم المالیة أسس١-٦

تتمة-الشركات التابعة١-١-٦

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

:التالیةاتھا التابعة تم اعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة للشركة السعودیة للكھرباء وشرك

بلد التسجیل ومكان النشاطاسم الشركة

نسبة ملكیـة الشركة في األسھم 
العادیة %

الرئیسيالنشاطم٢٠١٧دیسمبر ٣١
نقل١٠٠المملكة العربیة السعودیةالشركة الوطنیة لنقل الكھرباء "شركة النقل" 

اتصاالت١٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة ضوئیات لالتصاالت 

تمویل١٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة الكھرباء للصكوك

مشاریعإدارة١٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة كھرباء السعودیة لتطویر المشاریع

تمویل١٠٠جزر الكایمنشركة الكھرباء للصكوك الدولیة 

تمویل١٠٠جزر الكایمن٢–شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 

تمویل١٠٠جزر الكایمن٣–شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 

الرئیسيالمشتري١٠٠المملكة العربیة السعودیةالطاقةلشراءالسعودیةالشركة

الجدول الموضح أعاله. وال والمشار إلیھا في اإلیضاح في للشركةتشتمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة 
ایة شھر ینایر وتنتھي ة من بدتختلف نسبة حقوق التصویت المملوكة للشركة في الشركات التابعة عن نسبة األسھم العادیة المملوكة. تبدأ السنة المالیة للشركات التابع

: للكھرباءعودیةالسللشركةالتابعةللشركاتتفصیلیليفیمابنھایة شھر دیسمبر من كل سنة میالدیة. 

١٠١٠٣٠٦١٢٣الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة، تأسست في الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم .١
ة الشركة الرئیسیة في نقل الكھرباء ) ومملوكة بالكامل للشركة السعودیة للكھرباء. تتمثل أنشط٢٠١١أبریل ٣ھـ (الموافق ١٤٣٢ربیع الثاني ٢٩بتاریخ 

باء.الشركة السعودیة للكھروھووتشغیل منظومة نقل الكھرباء والتحكم فیھا وصیانتھا وتأجیر سعة خطوط شبكة النقل. تقدم الشركة خدماتھا لعمیل واحد 

١/٨١/٢٠٠٨على قراري مجلس اإلدارة رقم بناءمستقلة تم تأسیس الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء ضمن خطة الشركة لفصل أنشطتھا الرئیسیة إلى شركات
. وعلیھ، وافق مجلس ٢٠٠٩مایو ٣ھـ الموافق ١٤٣٠جمادى األول ٧بتاریخ ١/٨٦/٢٠٠٩ورقم ٢٠٠٨دیسمبر ٢٣ھـ الموافق ١٤٢٩ذي الحجة ٢٥بتاریخ 

ركة السعودیة للكھرباء إلى الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء بقیمتھا على نقل جمیع موجودات ومطلوبات نشاط النقل في الش٢٠١٢ینایر ١إدارة الشركة في 
. ٢٠١٢ینایر ١الدفتریة الصافیة كما في 



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

١٧

تتمة-المحاسبیةملخص ألھم السیاسات ٦

تتمة-أسس توحید القوائم المالیة ١-٦

تتمة-التابعةالشركات١-١-٦

١٠١٠٢٧٧٦٧٢ة محدودة تأسست في الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم شركة ضوئیات لالتصاالت ھي شركة ذات مسؤولی.٢
٢٠٠٩یونیو ١٦ھـ الموافق ١٤٣٠جمادى الثاني ٢٣وبموجب عقد تأسیس الشركة بتاریخ ٢٠٠٩دیسمبر ١٢ھـ الموافق ١٤٣٠ذي الحجة ٢٥وتاریخ 

اء.والمملوكة بالكامل من الشركة السعودیة للكھرب

م حصلت شركة ضوئیات لالتصاالت على ترخیص تقدیم الخدمات الفئویة من النوع (ب) من ھیئة ٢٠١٦مایو ٢ھـ الموافق ١٤٣٧رجب ٢٥في تاریخ 
ھـ.٢٤/٧/١٤٤٧ومدة الترخیص عشر سنوات تنتھي في CSPخدمة تأجیر مرافق االتصاالت ٣٧-٢٠-٠٠١االتصاالت وتقنیة المعلومات رقم 

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

وتاریخ ١٠١٠٢٣٣٧٧٥شركة الكھرباء للصكوك، شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم .٣
م والمملوكة بالكامل من الشركة السعودیة للكھرباء.٢٠٠٧یونیو ٢ھـ الموافق ١٤٢٨ادى األولى جم١٦

ركات التي تملكھا شیتمثل نشاط شركة الكھرباء للصكوك الرئیسي في تقدیم الخدمات المساندة المطلوبة فیما یتعلق بالسندات والصكوك التي تصدرھا الشركة وال
لى موافقة الجھات المختصة على ذلك. او تشارك فیھا بعد الحصول ع

ًتم تأسیس شركة الكھرباء للصكوك لتقوم بدور أمین موجودات معینة (موجودات الصكوك)  التفاقیات تحویل موجودات الصكوك بین كل من الشركة وفقا
(كمراقب أو أمین) والشركة (كمصدر) وشركة ساب لألوراق المالیة (كوكیل حملة الصكوك).

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

لكایمن كشركة ذات مسئولیة محدودة. وتم تأسیس الشركة لتقدیم الخدمات والدعم الالزمین فیما یتعلق تم تأسیس شركة الكھرباء للصكوك الدولیة في جزر ا.٥
بإصدار السندات والصكوك الدولیة.

لق یما یتعفي جزر الكایمن كشركة ذات مسئولیة محدودة. وتم تأسیس الشركة لتقدیم الخدمات والدعم الالزمین ف٢-تم تأسیس شركة الكھرباء للصكوك الدولیة .٦
بإصدار السندات والصكوك الدولیة.

في جزر الكایمن كشركة ذات مسئولیة محدودة. وتم تأسیس الشركة لتقدیم الخدمات والدعم الالزمین فیما یتعلق ٣-تم تأسیس شركة الكھرباء للصكوك الدولیة .٧
بإصدار السندات والصكوك الدولیة.

٣١بتاریخ١٠١٠٦٠٨٩٤٧رقمتجارىسجلبموجبللكھرباءالسعودیةللشركةبالكاملالمملوكة" الطاقةاءلشرالسعودیةالشركة"بتأسیسالشركةقامت.٨
ًالرئیسيالمشترىبنشاطالقیامالمذكورةللشركةالرئیسيالنشاطویتمثل٢٠١٧مایو . المزدوجاإلنتاجوالكھرباءتنظیمھیئةمنالصادرةالرخصةألحكاموفقا

بأیةتقمولمالتزاماتأوأصولأیةھذه الشركةتمتلكاللذلكالالزمةاالتفاقیاتابرامووبیعھاالكھرباءوشراءالكھرباءتولیدشاریعمطرحذلكویشمل
.المرفقةالموحدةالمالیةالقوائمضمنتوحیدھاتمأرصدةأیةلھایوجدالوعلیھ،. مادیةتعامالت
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(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 
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عملیات المشتركةال٢-١-٦

وااللتزاماتإلى مشاریع أو عملیات مشتركھ بناء على الحقوق عملیات المشتركةكثر سیطرة مشتركة. تنقسم اللطرفین أوفیھالترتیب المشترك ھو ترتیب یكون
موافقةالقةالعذاتالمتعلقةالقراراتتتطلبعندمافقطویتواجدما،ترتیبعلىللسیطرةتعاقدیاعلیھاالمتفقةالمشاركھيالمشتركةالسیطرةذات العالقة.

.السیطرةتتقاسمالتياألطرافمنباإلجماع

. بناء على حكم كھرباء كعملیات مشتركةالوماءالبناء على تقییم سیطرة المجموعة، یتم تصنیف االستثمارات المحتفظ بھا في أربع شركات انتاج طاقة مختلفة وشركة 
:للكھرباءالسعودیةةللشركالمشتركةعملیاتللتفصیلیليفیمااإلدارة، ینص الترتیب التعاقدي على أن األطراف تشترك في جمیع الموجودات المتعلقة بالترتیب.

ألسھم العادیة %نسبة ملكیـة الشركة في ابلد التسجیل ومكان النشاطعملیات المشتركةال
م٢٠١٦ینایر١م٢٠١٦دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١منتجو الطاقة المستقلون

٥٠٥٠٥٠المملكة العربیة السعودیةشركة ھجر إلنتاج الكھرباء

٢٠٢٠٢٠المملكة العربیة السعودیةشركة رابغ للكھرباء

٥٠٥٠٥٠المملكة العربیة السعودیةشركة ضرما للكھرباء

٥٠٥٠٥٠المملكة العربیة السعودیةشركة المرجان إلنتاج الكھرباء

منتجو المیاه والطاقة المستقلون

٥٠٥٠-المملكة العربیة السعودیةشركة الماء والكھرباء

إنشاء شركة ھجر إلنتاج ب٢٠١٠أغسطس٢٢ھـ الموافق ١٤٣١رمضان ١٢وتاریخ ٤/٩٥/٢٠١٠قامت المجموعة بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم .١
ملیون لایر سعودي لیصبح رأس مال ٨، تم ادخال شریك جدید وزیادة رأس المال بمبلغ ٢٠١١ملیون لایر سعودي. وخالل سنة ٢الكھرباء برأس مال 

في زیادة رأس ٢٠١٥من أسھم الشركاء. ساھمت المجموعة خالل سنة%٥٠ملیون لایر سعودي مسددة بالكامل وأصبحت حصة المجموعة ١٠الشركة 
لنسبة حقوق الملكیة بمبلغ  ملیون لایر سعودي تم تحویلھا من القرض الممنوح سابقاً، لتصبح حصة المجموعة ١٫٢٤٨مال شركة ھجر إلنتاج الكھرباء وفقاً

ملیون لایر سعودي.١٫٢٥٣في رأس مال شركة ھجر إلنتاج الكھرباء 

م بإنشاء شركة رابغ ٢٠٠٨یونیو ٣ھـ الموافق ١٤٢٩جمادى األولى ٢٦وتاریخ ٠٦/٧٦/٢٠٠٨رة رقم قامت المجموعة بناء على قرار مجلس اإلدا.٢
ملیون لایر ١٠ملیون لایر سعودي إلى ٢م، تم زیادة رأس مال شركة رابغ للكھرباء من ٢٠٠٩ملیون لایر سعودي. خالل سنة ٢للكھرباء برأس مال 

من أسھم الشركاء. %٢٠وعة سعودي وإدخال شركاء جدد وأصبحت حصة المجم

التفاقیة تم توقیعھا بین الشركاء بمبلغ -، في زیادة رأس مال شركة رابغ للكھرباء ٢٠١٣ساھمت المجموعة خالل سنة  ً ملیون لایر سعودي تم ١٨٣وفقا
سعودي.ملیون لایر١٨٥تحویلھا من القرض الممنوح سابقاً، لتصبح حصة المجموعة في رأس مال شركة رابغ للكھرباء 
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على قرار مجلس االدارة رقم .٣ م بتأسیس شركة ضرما للكھرباء ٢٠٠٩سبتمبر ٨ھـ الموافق ١٤٣٠رمضان ١٨بتاریخ ٤/٨٨/٢٠٠٩قامت المجموعة بناًء
رأس مال تم ادخال شریك جدید وزیادة رأس المال بنفس المبلغ لیصبح م،٢٠١١ملیون لایر سعودي. وخالل سنة ٢رأس مال ركة مساھمة مقفلة) ب(ش

من أسھم المساھمین.%٥٠ملیون لایر سعودي وأصبحت حصة المجموعة ٤الشركة 

بتأسیس شركة مرجان ٢٠١٢فبرایر ١٩ھـ الموافق ١٤٣٣ربیع األول ٢٧یخ بتار٤/١٠٧/٢٠١٢قامت المجموعة بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم .٤
١٠الشركة لیصبح رأس مال م، تم ادخال شریك جدید وزیادة ٢٠١٣ملیون لایر سعودي، وخالل سنة ٢رأس مال إلنتاج الكھرباء (شركة مساھمة مقفلة) ب

من أسھم الشركة.%٥٠ملیون لایر سعودي وأصبحت حصة المجموعة 

رار المجلسشاركت المجموعة مع المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة في تأسیس شركة الماء والكھرباء كشركة ذات مسئولیة محدودة وذلك بناء على ق.٥
المالحة. بلغت ھجریا المتضمن تشجیع القطاع الخاص على المشاركة في مشاریع تحلیة المیاه١٤٢٣ربیع األول ٢٣وتاریخ ٥/٢٣االقتصادي األعلى رقم 

قامت من رأس مال الشركة.%٥٠تمثل والتيحصة ٣٠٠٫٠٠٠ملیون لایر سعودي مسددة بالكامل وھي عبارة عن ١٥قیمة المشاركة في تاریخ التأسیس 
مایو١الموافقھـ١٤٣٨انشعب٥بتاریخ٤٩٤رقمالوزراءمجلسقرارعلىبناءالحكومةإلىوالكھرباءالماءشركةملكیةفيحصتھاكاملبنقلالشركة
٢٠١٧دیسمبر٣١فيكماوالكھرباءالماءشركةبحصتھا في النسبيالتوحیدبعملیةالشركةلم تقم وعلیھ،٢٠١٧

االستثمارات في الشركات المسجلة بطریقة حقوق الملكیة٣-١-٦

ي القوائم المالیة الموحدة فمشتركالمشروعالھري على السیاسات المالیة والتشغیلیة وكذلكیتم تسجیل الشركات التي تتمتع الشركة فیھا بالقدرة على ممارسة تأثیر جو
یتم اثبات الحصص في المنشآت الزمیلة والمشروعات المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة، ویتم إثباتھا بشكل أولي بالتكلفة، باستخدام طریقة حقوق الملكیة.

ة. بعد اإلثبات األولي تشتمل القوائم المالیة الموحدة على حصة المجموعة من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمرالتي تتضمن تكالیف المعامل
فیھا بطریقة حقوق الملكیة حتى تاریخ توقف التأثیر الھام أو السیطرة المشتركة.

ستثَمر فیھ فیما یتعلق بالسیاسات المالیة والتشغیلیة، ولكن لیس على سبیل السیطرة أو السیطرة المشتركة التأثیر الجوھري ھو صالحیة المشاركة في اتخاذ قرارات الم
على تلك السیاسات.

نسبة ملكیـة الشركة في األسھم العادیة %بلد التسجیل ومكان النشاطاستثمارات مسجلة بطریقة حقوق الملكیة

م٢٠١٦نایری١م٢٠١٦دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر٣١

ھیئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون 
٣١٫٦٣١٫٦٣١٫٦المملكة العربیة السعودیةلدول الخلیج العربیة

لفحص المعداتالخلیجيالمختبر شركة 
-٢٥٢٥المملكة العربیة السعودیةالكھربائیة

-٣٠٣٠المملكة العربیة السعودیةشركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج
لخدماتالخضراءالسعودیةلشركةا

--٥١المملكة العربیة السعودیةالكربون

لحقوق الملكیة عن صافي حقوق الملكیة للشركات المستثمر بھا فان المجموعة تخفض قیمة االستثمار وفقاًحصة المجموعة في الخسائر في االستثمارات زیادةفي حالة 
.تعاقدیة قانونیة أو تعاقدیة أو دفعات نیابة عن الشركات المستثمر بھامطلوباتضافیة في حال وجود أي إئر الصفر ومع االستمرار في تسجیل خساإلى
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م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٢٠

تتمة-المحاسبیةملخص ألھم السیاسات ٦

األجنبیةالعمالت٢-٦

العملة الوظیفیة وعمالت العرض)أ

ي یمثل عملة العرض والعملة الوظیفیة لدى الشركات. ویتم تحدید العملة الوظیفیة لكل كیان داخل یتم إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة بالریال السعودي الذ
على البیئة االقتصادیة األساسیة المس جل فیھا الكیان والتي یعمل فیھا.المجموعة بناًء

معامالت العمالت األجنبیة)ب

الوظیفیة من خالل تطبیق سعر الصرف الحالي بین العملة الوظیفیة والعملة األجنبیة في تاریخ المعاملة على یتم تسجیل العمالت األجنبیة عند اإلثبات األولي بالعملة 
تاریخ التقریر.بین العملة الوظیفیة والعملة األجنبیة بالسائدمبلغ العملة األجنبیة. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بسعر الصرف 

یتم إثبات فروق سعر الصرف الناتجة عن الموجودات النقدیة في قائمة الدخل الموحدة.

دئیة.یتم تحویل الموجودات غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف في تواریخ المعامالت المب
جة من ترجمة تحوطات التدفقات النقدیة المؤجلة وذلك بالقدر الذي یكون فیھ التحوط فعال في قائمة الدخل الشامل االخرھذا ویتم إثبات فروقات العمالت األجنبیة النات

واآلالت والمعداتالعقارات ٣-٦

منھا أي استھالك متراكم وأي خسائر(ما عدا األراضي ومشاریع تحت التنفیذ)واآلالت والمعداتالعقارات تسجل  ً م ناتجة عن االنخفاض المتراكبالتكلفة مطروحا
منھا أي خسائر ناتجة عن االنخفاض المتراكم في القیمة ان وجدت. األراضي ومشاریع تحت التنفیذ وتسجل. في القیمة ان وجدت ً ضمن التكلفة تتبالتكلفة مطروحا

تتضمن ھذه التكالیف تكلفة استبدال جزء من مقصود من قبل االدارة. والحالة والموقع الحالي لیكون جاھزا لالستخدام الإلىجمیع المبالغ الالزمة إلحضار األصل 
كذلك و)، في حال استیفاء معاییر االعترافلتحمل تكلفة اإلقتراضواآلالت والمعدات وتكالیف االقتراض لمشاریع البناء طویلة األجل (الموجودات المؤھلةالعقارات 

بعد خصم عائدات بیع اإلنتاج التجریبي.التكالیف المتكبدة خالل فترة ما قبل التشغیل، 

ة لألصل، وعندما یكون لھذه األجزاء / المكونات عمر جمالیواآلالت والمعدات ذات قیمة جوھریة في التكلفة بالمقارنة مع التكلفة اإلالعقارات عندما تكون أجزاء من 
ختلفة، فیجب على المجموعة االعتراف بھا على أساس أنھا موجودات مستقلة ذات أعمار إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ویتطلب استبدالھا على فترات زمنیة م

ًإنتاجیة محددة ویجب استھالكھا  لذلك. وبالمثل، عندما یتم إجراء عملیة إصالح كبیرة (مخطط أو غیر مخطط لھا)، یتم إدراج التكلفة المنسوبة مباشرة لھا في وفقا
ت والمعدات في حالة استیفاء معاییر االعتراف. یتم تسجیل ذلك كجزء منفصل مع عمر إنتاجي یساوي الفترة حتى عملیة االصالح واآلالعقارات القیمة الدفتریة لل

عملیة اإلصالح ة قائمة لة دفتریالمقررة التالیة. ویتم شطب القیمة الدفتریة للجزء المستبدل. في حالة حدوث اإلصالح التالي قبل التاریخ المخطط لھ، یتم تسجیل أي قیم
عند تكبدھا.الموحدة الدخلالسابقة كمصروف. تكالیف اإلصالح والصیانة األخرى یتم االعتراف بھا في قائمة 

خ اكتمال یفیما یتعلق بالموجودات التي تم انشائھا ذاتیا فتكون من تارالمقصود، وامایتم احتساب االستھالك من التاریخ الذي تكون فیھ الموجودات متاحة لالستخدام 
. یتم احتساب االستھالك على الموجودات األخرى على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة لألصل ھذه الموجودات وجعلھا جاھزة لالستخدام المقصود

كما یلي:

سنوات٤٠-١٠المباني

سنوات٣٠-٥اآلالت والمعدات

سنوات٤٠-٥شبكات النقل والتوزیع

سنوات٢٥-١٠رأسمالیةقطع غیار 

سنوات١٥-٥سیارات وآلیات

سنوات٢٥-٥أخرى
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م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٢١

تتمة-المحاسبیةملخص ألھم السیاسات ٦

تتمة-والمعداتالعقارات واآلالت ٣-٦

اصة بالموجودات، وتعدیلھا عند الحاجة في تتم مراجعة القیمة المتبقیة واألعمار التشغیلیة وطرق االستھالك الخ.التنفیذتحتوالمشاریعاألراضي استھالكال یتم 
.نھایة كل عام

للموجودات أي منافعیتم استبعاد أي بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات عند التخلص منھ أو عندما یكون من غیر المرجح أن ینشأ عن االستخدام المستمر 
ستبعاد العقارات واآلالت والمعدات المتقاعدة أو المباعة أو غیر المعترف بھا عن طریق مقارنة یتم تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن ااقتصادیة مستقبلیة.

صافي" في قائمة الدخل الموحدة.–أخرىإیراداتالمتحصالت مع القیمة الدفتریة لألصل ویتم االعتراف بھا ضمن "

كانت القیمة الدفتریة لألصل أكبر من قیمتھ القابلة لالسترداد المقدرة.قیمتھ القابلة لالسترداد إذاإلىیتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل 

االستثمارات العقاریة٤-٦

التي یتم ریة، واالستثمارات العقاریة ھي أراضي محتفظ بھا ألغراض غیر االستخدام في األنشطة التشغیلیة للمجموعة. تحتفظ المجموعة باالستثمارات العقا
ً. یتم قیاس االستثمارات العقاریة غراض زیادة القیمة الرأسمالیةألو / أو یجاراإلاالحتفاظ بھا ألغراض  فبالتالي ي ھي أراضالعقارات ھذه وألن لنموذج التكلفةوفقا

ال یتم استھالكھا.

اع قیمتھا.الحتفاظ بھا بھدف ارتفعدم افي حالة أو استخدامھابالشركةتقومعندما یتم إلغاء االعتراف باالستثمارات العقاریة عندما یتم بیعھا أو 

غیر الملموسةموجوداتال٥-٦

ر الملموسة جودات غییتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل بالتكلفة عند االعتراف المبدئي. بعد االعتراف المبدئي، یتم إدراج المو
.المتراكمة، إن وجدتمتراكم وخسائر انخفاض القیمةاستنفاذبالتكلفة ناقصا أي 

الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر استنفاذ. یتم المدةمحددة أو غیر محددةكتقییم األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة تصنف
ك مؤشر على أن األصل غیر الملموس قد انخفضت قیمتھ. یتم مراجعة كلما كان ھناالغیر محددة المدة للموجوداتاإلنتاجي المقدر ویتم تقییم االنخفاض في القیمة 

تاجي في نھایة كل سنة مالیة. یتم احتساب التغیرات في العمر اإلنقلللموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة على األستنفاذوطریقة االستنفاذفترة اال
تضاء، ویتم اعتبارھا ، حسب االقستنفاذافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في األصل عن طریق تغییر فترة أو طریقة االالمناستنفاذالمتوقع أو النمط المتوقع من 

روفات ضمن المصالموحدة قائمة الدخلعلى الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في ستنفاذكتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم إدراج مصروف اال
الموجودات غیر الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل كما یلي:استنفاذما یتماشى مع غایة األصل غیر الملموس. یتم احتساب ب

سنوات ١٠برامج حاسب ألي

سنوات٢٠أنابیب حقوق استخدام 

إذا كان ھناك أي مؤشر على أن تقییم ممافي تاریخ كل فترة تقریر ماليمنتظملھا عمر محدد بشكلیتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات غیر الملموسة التي 
ألعمار الموجودات غیر الملموسة ذات ااستنفاذعمرھا الحالي صحیح. وإذا لم یكن كذلك، یتم إجراء التغییر في تقییم العمر اإلنتاجي على الفترات الالحقة. ال یتم 

ة للنقدیة.ردالمسنویا للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا بشكل فردي أو على مستوى الوحدة محددة ولكن یتم اختبارھا اإلنتاجیة غیر ال

أو الخسارة القیمة الدفتریة. ویثبت الربحصافيالفرق بین صافي عوائد البیع وینتج عن والذيالملموسة الربح أو الخسارة عند استبعاد الموجودات غیر برف تیع
.التي یتم خاللھا االستبعادالسنةفي الموحدة قائمة الدخلند االستبعاد في ع
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االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ٦-٦

مة العادلة ألي د. والقیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة األعلى بین القییتم إثبات خسارة التدني في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة للموجودات قیمتھا القابلة لالستردا
منھ تكالیف االستبعاد أو قیمة األصل قید االستخدام. وألغراض تقییم التدني في القیمة، یتم تصنیف الموجودات ضم ً لى أدنى ن مجموعات إمن الموجودات مطروحا

حدیدھا بشكل منفصل والتي تكون مستقلة إلى حٍد كبیر عن التدفقات النقدیة المتأتیة من الموجودات أو مجموعات المستویات التي یوجد لھا تدفقات نقدیة یمكن ت
التدني احتمالیة عكسالموجودات األخرى (وحدات تولید النقد). وتتم مراجعة الموجودات غیر المالیة، بخالف الشھرة، التي تعرضت لتدني في القیمة للوقوف على 

في نھایة كل فترة من الفترات المشمولة بالتقاریر.في القیمة

لتقدیر التدني في القیمة، أو بشكل أ ً إذا كانت األحداث تكراراًكثر ال تخضع الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر إنتاجي غیر محدد لإلطفاء بل یتم اختبارھا سنویا
لقیمة. ویتم اختبار الموجودات األخرى لتقدیر االنخفاض في القیمة كلما وقعت أحداث أو تغییرات في أو التغیرات في الظروف تشیر إلى أنھا قد تكون متدنیة ا

الظروف تشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد.

المالیةاألدوات٧-٦

المالیةالموجودات١-٧-٦

التصنیف

واحدة من الفئات التالیةإلىتقوم المجموعة بتصنیف الموجودات المالیة 
قائمة الدخلالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل -
القروض والذمم المدینة -
االستثمارات المالیة المتاحة للبیع -
حتى تاریخ االستحقاقمالیةاستثمارات-

على نیة المجموعة في وقت الشرا االستحقاق، یتم حتىالمستنفذةء أو النشأة. في حالة الموجودات المالیة بالتكلفة یتم تحدید تصنیف أي من الموجودات المالیة بناًء
تقییم التصنیف في نھایة كل فترة التقاریر المالیة.إعادة

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل)أ

تسجیل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة ال الناتجة عن دخل بالقیمة العادلة. وبعد القیاس المبدئي، یتم تضمین األرباح والخسائریتم مبدئیاً
أخرى" في یراداتإوأرباح األسھم المستلمة في "التغیرات في القیم العادلة في قائمة الدخل الموحدة في الفترة التي تنشأ فیھا. ویتم تضمین الفوائد المكتسبة

قائمة الدخل الموحدة.

والذمم المدینة القروض )ب

داولة، المتالموجوداتالقروض والذمم المدینة ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر مدرجة في سوق نشط. وھي مدرجة في 
ر متداولة. تتكون قروض ودات كموجودات غیتصنیف ھذه الموجالمشمولة بالتقریر. یتمالسنةنھایة شھرا بعد ١٢باستثناء فترات االستحقاق التي تزید عن 

.الموحدالمركز الماليقائمة" و"قروض" و"دفعات مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرى" في ذمم مستھلكي الكھرباءالمجموعة من "ومدینو

االستثمارات المالیة المتاحة للبیع )ج

نیفھا في ھذه الفئة أو لم یتم تصنیفھا في أي من الفئات األخرى. یتم إدراجھا في الموجودات االستثمارات المالیة المتاحة للبیع ھي أدوات غیر مشتقة یتم تص
شھرا من نھایة فترة التقریر.١٢غیر المتداولة ما لم یستحق االستثمار أو تنوي اإلدارة التصرف فیھا خالل 

حتى تاریخ االستحقاقمالیةاستثمارات)      د

لمجموعة اتحدید وتاریخ استحقاق ثابت على أن تكونداة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للألمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق تُعد الموجودات المالیة ا
تنوي االحتفاظ بھا حتى تاریخ استحقاقھا. یشمل ھذا البند أیضا الصكوك المحتفظ بھا من قبل المجموعة.
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االعتراف واالستبعاد 

عاد الموجودات صل. ویتم استبیتم إثبات عملیات الشراء والبیع العادیة للموجودات المالیة في تاریخ المعاملة وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ الشركة بشراء أو بیع األ
ھي الحقوق الخاصة باستالم التدفقات النقدیة أو یتم تحویلھا وتكون الشركة قد حولت جمیع مخاطر ومنافع الملكیة.المالیة عندما تنت

ر دخل الشامل اآلخالقائمةالمعترف بھا في والملكیةحقوقفيعند بیع األوراق المالیة المصنفة كمتاحة للبیع، یتم إعادة تصنیف تعدیالت القیمة العادلة المتراكمة 
الموحدة إن وجد إلى قائمة الدخل الموحدة كأرباح وخسائر من استثمارات في أوراق مالیة.

القیاس

بالقیمة العادلة. یتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عقائمة الدخلالمالیة بالقیمة العادلة من خالل والموجوداتللبیعاالستثمارات المالیة المتاحة تدرج  ً ن الحقا
التغیرات في القیمة العادلة كما یلي:

األخرى یراداتإلاضمن الموحدة الدخلقائمة التغیر في القیمة العادلة یتم تصنیفھ ضمنفإنالدخل،قائمةبالنسبة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل -
أو المصاریف األخرى.

.الموحدیر في القیمة العادلة یتم تصنیفھ ضمن الدخل الشامل اآلخرفإن التغللبیع،االستثمارات المالیة المتاحة بالنسبة -

كجزء من موحدالالدخلفي قائمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واالستثمارات المالیة المتاحة للبیعیتم اثبات توزیعات األرباح من الموجودات المالیة
.األخرىاألرباح

.٣-٤٩االیضاحل كیفیة تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة في یتم اإلفصاح عن تفاصی

في قیمة الموجودات المالیةنخفاضاال

موضوعي على أن أحد الموجودات المالیة أو مجموعة من مؤشرفي نھایة كل فترة من فترات إعداد التقاریر المالیة بتحدید ما إذا كان ھناك المجموعةتقوم 
ن اقد انخفضت قیمتھا. وتنخفض قیمة أحد الموجودات المالیة أو مجموعة منھا وتكون ھناك خسائر متكبدة نتیجة االنخفاض في القیمة فقط إذا كالموجودات المالیة

نقدیة ت الاإلثبات األولي لألصل وأن لحدث الخسارة أثر على التدفقابعدأكثرأوحدثلوقوعكنتیجةیمةاالنخفاض في القوقوععلىموضوعي مؤشرھناك 
.المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة التي یمكن تقدیرھا بشكل موثوق بھ

أو طویل المدة دون التكلفة في الوفي ً ملحوظا ً .لة لالستثمارقیمة العادحالة استثمارات حقوق الملكیة المصنفة على أنھا متاحة للبیع، یشمل الدلیل الموضوعي ھبوطا

منھا أي خسائر انخفاض في قیاس الخسارةیتم ،لالنخفاضموضوعيدلیل إذا ُوجد  ً المتراكمة باعتبارھا الفرق بین تكلفة االقتناء والقیمة العادلة الحالیة مخصوما
.دةالموحالدخللكیة وإثباتھا في قائمة حقوق الماستبعادھا من ویتم في األرباح أو الخسائر والتي سبق االعتراف بھا المالیة القیمة في تلك الموجودات

ستقبلیة المقدرة (باستثناء النقدیة المفیما یتعلق بالقروض والذمم المدینة، تُقاس قیمة الخسائر باعتبارھا الفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات والقیمة الحالیة للتدفقات 
مة الدفتریة للموجودات وإثبات ض القییخفتصومة بسعر الفائدة األصلیة الفعلیة بالنسبة للموجودات المالیة. ویتم الخسائر االئتمانیة المستقبلیة التي لم یتم تكبُدھا) المخ

.الموحدةالدخلقیمة الخسائر في قائمة 

مكن حدد بموجب العقد. وكإجراء عملي، یإذا كانت الفائدة على القرض متغیرة، فإن معدل الخصم لقیاس أي خسارة تدني في القیمة ھو معدل الفائدة الفعلي الحالي الم
سوق.الفيالمتداولالفائدةمعدلللمجموعة قیاس التدني في القیمة على أساس القیمة العادلة لألداة باستخدام 

القیمة قع بعد إثبات انخفاضإذا انخفضت، في فترة الحقة، قیمة الخسائر الناتجة عن انخفاض القیمة وكان من الممكن ربط ھذا االنخفاض بشكل موضوعي بحدث وا
.الدخل الموحدةفي قائمة سابقا(على سبیل المثال تحسین في تصنیف االئتمان)، یتم إثبات عكس خسائر االنخفاض في القیمة المثبتة 

قائمةي ع بعد إدراج خسارة التدني في القیمة فإذا زادت القیمة العادلة ألداة الدین المصنفة كمتاحة للبیع في فترة الحقة ویمكن ربط الزیادة بشكل موضوعي بحدث وق
الموحدة.الدخل یتم عكس خسارة التدني في القیمة من خالل قائمة الموحدة،الدخل
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المطلوبات المالیة ٢-٧-٦

.ىأخروالتزامات مالیةالخسارة،التزامات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو :التالیةفئات مشتقة في التصنف المجوعة االلتزامات األولیة غیر ال

لتكلفة ئمة الدخل الموحدة) بابعد االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقیاس المطلوبات المالیة (عدا المطلوبات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل قا
تخدام طریقة الفائدة سإن التكلفة المستنفذة ھي المبلغ الذي یتم قیاس الدین بھ عند االعتراف المبدئي لھ مطروحا منھ المدفوعات، زائدا الفائدة المحسوبة باالمستنفذة.

في قائمة الدخل الموحدة المعاملة) وقیمة االستردادتكلفةبعدصافيالفعلیة. یتم احتساب التسویات باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم االعتراف بالفرق بین العائدات (
على مدى فترة القرض أو االقتراض.

الي بآخر دال التزام مالي حیتم إلغاء االعتراف بالقروض والصكوك والقروض الحكومیة عندما یتم اإلعفاء من االلتزام أو إلغائھ أو انتھاء صالحیتھ. عندما یتم استب
لفة جوھریا أو یتم تعدیل شروط المطلوبات الحالیة بشكل جوھري، یتم معاملة ھذا التغیر أو التعدیل على أنھ إلغاء االعتراف بالمطلوباتمن نفس المقرض بشروط مخت

األصلیة واالعتراف بالمطلوبات الجدیدة. یتم االعتراف بالفرق في القیمة الدفتریة ذات الصلة في قائمة الدخل الموحدة.

لیة المشتقة وأنشطة التحوطألدوات الماا٣-٧-٦

بقیمتھا ال ً ة تقریر مالي. عادلة في تاریخ كل فترتدرج األدوات المالیة المشتقة مبدئیا بالقیمة العادلة في تاریخ إبرام عقد األدوات المالیة المشتقة ویعاد قیاسھا الحقا
لذي یتم ااألمروات المالیة المشتقة مخصصة كأداة تحوط، وإذا كان األمر كذلك، فطبیعة تعتمد طریقة االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة على ما إذا كانت األد

التحوط لھ.

وطات حتملة (تحتقوم المجموعة بتصنیف بعض األدوات المالیة المشتقة كتحوطات لمخاطر معینة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات معترف بھا أو معاملة متوقعة م
التدفقات النقدیة).

ط معامالت التحوالمجموعة عند بدء معاملة التحوط العالقة بین أدوات التحوط والبنود المتحوط ضدھا، وكذلك أھداف واستراتیجیة إدارة المخاطر في إجراء توثق
تي ستستمر ستخدمة في معامالت التحوط والالمختلفة. كما تقوم المجموعة بتوثیق تقییمھا، عند بدایة التحوط وبشكل مستمر، فیما إذا كانت األدوات المالیة المشتقة الم

فعالة في التحوط للتغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة للبنود المتحوط لھا.

موجودات أو شھرا وك١٢یتم تصنیف القیمة العادلة الكاملة لمشتقات التحوط كموجودات أو مطلوبات غیر متداولة عندما یكون البند المتبقي المتحوط لھ أكثر من 
شھرا. یتم تصنیف المشتقات التجاریة كموجودات أو مطلوبات متداولة.١٢مطلوبات متداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقیة للبند المتحوط لھ أقل من 

تحوطات التدفقات النقدیة

ائمة التي یتم تعینھا والمؤھلة أن تكون تحوطات للتدفقات النقدیة في قیة المشتقةلألدوات المالیتم إثبات الجزء الفعال من التغییرات التي تطرأ على القیمة العادلة 
،ضمن "األرباح /الخسائر األخرىالموحدة الدخل . ویتم إثبات األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غیر الفعال مباشرة في قائمة الموحدةالدخل الشامل اآلخر

".بالصافي

ح أو المتراكمة في حقوق الملكیة بالربح أو الخسارة في الفترات التي یؤثر فیھا البند المتحوط ضده على الربح أو الخسارة. ویتم إثبات األربیُعاد تصنیف المبالغ ا
/إیرادمن "ضخل الموحدة قائمة الدالخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت أسعار الفائدة التي تستخدم في إجراء تحوط لعملیات االقتراض متغیرة المعدل في 

".مصروفات التمویل

لشروط محاسبة التحوط، فإن أي ربح أو خسارة متراكمة م ً لكیة في وجودة في حقوق المعندما تنتھي صالحیة أداة التحوط أو یتم بیعھا، أو إذا لم یعد التحوط مستوفیا
قع حدوث . عندما یصبح من غیر المتوالدخل الموحدةمعاملة المتوقعة في نھایة المطاف في قائمة ذلك الوقت یبقى ضمن حقوق الملكیة ویتم إثباتھا عندما یتم إثبات ال

اح/ الخسائرضمن " األربالدخل الموحدة قائمة إلىمزید من المعامالت المتوقعة، یتم تحویل األرباح أو الخسائر المتراكمة التي تم تسجیلھا في حقوق الملكیة مباشرة 
."بالصافياألخرى،
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منافع الموظفین٨-٦

التزامات المنافع قصیرة األجل

في نھایة السنة التي یقدم فیھا الموظفون الخدمات التي تنشأ عنھا المنافع.١٢المنافع قصیرة األجل ھي تلك المبالغ المتوقع تسویتھا بشكل كامل خالل  شھراً

شر شھرا عة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غیر النقدیة واالجازات المتراكمة والمزایا العینیة التي یتوقع تسویتھا بالكامل خالل اثني إن المطلوبات المتعلق
د تسویة المطلوبات. لمتوقع دفعھا عنبعد نھایة السنة التي یقوم فیھا الموظفون بالخدمة ذات الصلة فیتم االعتراف بھا حتى نھایة فترة التقاریر ویتم قیاسھا بالمبالغ ا

.الموحدةالماليالمركزالمطلوبات كالتزامات منافع الموظفین متداولة تحت بند "مستحقات وذمم دائنة أخرى" في قائمة ھذهعرض یتم

التزامات منافع ما بعد الخدمة

من نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة. ویستند استحقاق ھذه المنافع، ٨٨و٨٧لمتطلبات المادتینوفقاًتقوم المجموعة بمنح مكافآت نھایة الخدمة لموظفیھا 
ھذه المكافآت یف المتوقعة لباستخدام األسالیب االكتواریة، إلى الراتب األساسي للموظف وطول مدة خدمتھ وباستكمال الحد األدنى من فترة الخدمة. یتم تسجیل التكال

على مدى فترة الخدمة.

ریقة ائتمان لى طلتزامات استحقاقات الموظفین غیر ممولة. وبناء على ذلك، یقوم خبراء اكتواریون مستقلون بتقییم االلتزامات بموجب ھذه الخطط استنادا إخطط ا
الوحدة المخططة ویتم تسجیل االلتزام على أساس تقییم اكتواري.

ما یتعلق بمنافع نھایة الخدمة للموظفین ھو القیمة الحالیة لمنافع نھایة الخدمة الموظفین في نھایة فترة الموحدة فیالماليالمركزإن االلتزام المعترف بھ في قائمة 
التقریر. ویحسب التزام منافع نھایة خدمة الموظفین سنویا من قبل اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. 

یة الخدمة الموظفین بخصم التدفقات النقدیة الخارجة المقدرة في المستقبل باستخدام أسعار الفائدة لسندات عالیة الجودة المحسوبة وتحدد القیمة الحالیة اللتزام منافع نھا
بالعملة التي ستدفع بھا المنافع، والتي لھا شروط استحقاق تقارب شروط التزام منافع نھایة الخدمة.

قائمة الدخل الموحدة.یتم إثبات تكالیف الخدمات السابقة مباشرة في

في قائمة التمویلفتكالیفي یتم احتساب تكلفة الفائدة بتطبیق معدل الخصم على رصید التزام المنافع المحددة والقیمة العادلة ألصول الخطة. یتم إدراج ھذه التكلفة
لخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة في حقوق الملكیة في قائمة الدخل الدخل الموحدة. یتم تحمیل أو إدراج األرباح والخسائر االكتواریة الناتجة عن تسویات ا

الشامل األخر الموحدة في السنة التي تنشأ فیھا.

الشركة خطة مساھمة

عند الموحدةالدخلئمةقاتقوم الشركة بتشغیل خطة المساھمة المحددة وھي خطة االدخار. یتم إدراج مساھمة الشركة في خطط المساھمة المحددة كمصروفات في 
ا لالئحة وفقالشركة إال بناء على طلب خطي من الموظف إلنھاء الخطة أو عند التقاعد أو الوفاة أو العجز الكامل للموظفحصةتقدیم الخدمة ذات الصلة. لن یتم دفع 

اتوموجودمطلوباتبینمقاصةعملتمقة في الشركة. حیث یتم المحاسبة عن موجودات صندوق االدخار بما یتفق مع السیاسات المحاسبیة المطب.المعتمدة
.الصندوق

استحقاقات إنھاء الخدمة

مقابل ھذه االعتیاديتدفع الشركة استحقاقات إنھاء الخدمة عند االستغناء عن خدمات الموظف قبل تاریخ التقاعد  ، او عندما یقبل الموظف إنھاء خدماتھ اختیاریاً
كة باالعتراف باستحقاقات نھایة الخدمة في احدى حالتین ایھما یأتي أوًالاالستحقاقات. تقوم الشر

(أ) عندما ال تستطیع المجموعة سحب عرض االستحقاقات

نھاء الخدمة في حالة تقدیم عرض لتشجیع التقاعد، تقاس استحقاقات إعندما تقوم المجموعة بالتعرف على تكالیف إعادة الھیكلة وتتضمن استحقاقات إنھاء الخدمة(ب)
یتم خصمھا في القیمة الحالیة.شھًرا من نھایة فترة التقریر١٢بعد أكثر من ان االستحقاقات التي تقععلى أساس عدد الموظفین المتوقع منھم قبول العرض.
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الموجوداتبإزالة متعلقة مطلوبات ٩-٦

. وتشمل االلتزامكبد التي یتم فیھا تالسنةحالتھ األصلیة في إلىالموقع عادةإلالمطلوبة القانونیةلاللتزاماتیمة الحالیة للتكالیف المقدرة تقوم المجموعة بتسجیل الق
الغطاء عادةإواستصالحھا وطبیعة ھذه األنشطة تفكیك الھیاكل وإزالتھا، وتفكیك مرافق التشغیل، وإغالق مواقع المصانع والنفایات، واستعادة المناطق المتضررة

النباتي فیھا.

ة من خالل ، یتم رسملة القیمة الحالیة للتكالیف المقدربااللتزاماألرض / البیئة في الموقع. عند االعتراف المبدئي تسویةعند تثبیت األصل أو عموماااللتزام وینشأ 
الحد الذي یتم تكبده نتیجة تطویر / إنشاء األصل.إلىواآلالت والمعدات ذات الصلة عقارات زیادة القیمة الدفتریة لل

معدالت الخصم التي تعكس تقییمات السوق الحالیة والمخاطر المحددة إلىالمطلوبات المخصومة للتغیر في القیمة الحالیة استنادا تعدیلمع مرور الوقت، یتم 
التمویلیة.كجزء من التكالیف حدة الموالدخل للخصم في قائمة بالفائدة الدوریة . یتم االعتراف لمطلوباتل

المنح الحكومیة١٠-٦

مل صور وال تشھي عبارة عن مساعدات حكومیة في صورة تحویالت موارد إلى الشركة مقابل التزام سابق أو مستقبلي المتعلقة باألنشطة التشغیلیة للشركة. 
.للشركةةیالعادةیالتجارالمعامالتعنزھاییتممكنیالالتيالحكومةمعتالمعامالوكذلكمعقول،نحوعلىمةیقلھاتُحددأنمكنیالمساعدات التي ال 

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.-

على أن الشروط المرتبطة بالمنحة قد تحققت أو ستستوفى.إن استال ً م المنحة ال یوفر في حد ذاتھ دلیال قطعیا

الطریقة المحاسبیة التي سیتم اعتمادھا فیما یتعلق بالمنحة لذلك یتم احتساب المنحة بنفس الطریقة سواء كانت مستلمة یوال تؤثر الطریقة التي یتم بھا تلقي المنحة عل
كتخفیض لاللتزام تجاه الحكومة.نقدا أو

نیبالعالقةمییبتقةالشركتقوم. بھاالمتعلقةالمصروفاتإثباتھایفتمیفي السنة نفسھا التي الموحدةإثباتھا في قائمة الدخل تمیإن المنح مقابل مصروفات محددة 
.باإلثباتامھایقعندالصلةذاتوالمصروفاتالمنحة

المقدرة النتائج إذا تبین انھ من المحتمل وجوب تسدید المنحة التي تم اثباتھا سابقاً.ات لمطلوبیتم وضع مخصصات ل

.الموجوداتبھا إثبات مصروفات االستھالك على تلكتمیالقابلة لالستھالك في قائمة الدخل الموحدة على فترات وبالنسب التي الموجودات إثبات المنح المتعلقة بیتم

كلفة بعض المطلوبات، في قائمة الدخل الموحدة على مدى الفترات التي تحمل تفاءیالقابلة لالستھالك، والتي تتطلب استریغالموجودات بتعلقةالمالمنحإثباتتمیو
. بالمطلوباتالوفاء 

نفسفيةیاالسممتھایقبالموحدةالدخلقائمةفيإثباتھاتمیفااللتزاماتبعضفاءیاستتتطلبالوالتيلالستھالك،القابلةریغبأصولالمرتبطةللمنحأما بالنسبة 
.السنة

غیر متداولة في طلوبات الإن المعاملة المحاسبیة للمنح تحت أسعار فائدة دون السوق یعترف بھا بالفرق بین القیمة اإلسمیة للقرض والقیمة العادلة وتسجل ضمن الم
قائمة المركز المالي الموحدة كمنح حكومیة مؤجلة.

صاتالمخص١١-٦

تھا محتمل ویمكن قیاس قیم) عن أحداث سابقة وإن تسدید المطلوباتةأو ضمنیةیتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على المجموعة مطلوبات ناشئة (قانونی
بشكل یعتمد علیھ. وال یتم االعتراف بالمخصصات عن خسائر التشغیل المستقبلیة.

تمیلة، یتم تحدید احتمالیة أن یكون التدفق الخارجي مطلوبا في التسویة من خالل النظر في تصنیف المطلوبات ككل. ووعندما یكون ھناك عدد من المطلوبات المماث
إذا کان ھناك احتمال ضئیل لحدوث تدفقات خارجة عن أي بند مدرج في نفس صنف المطلوبات.یاالعتراف بالمخصص حت

إلدارة، وذلك للنفقات المطلوب تسویتھا لاللتزام الحالي في نھایة فترة التقریر. إن معدل الخصم المستخدم لتحدید یتم قیاس المخصصات بالقیمة الحالیة ألفضل تقدیر ل
تیجة صص نإدراج الزیادة في المخالقیمة الحالیة ھو معدل ما قبل الزكاة والذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المتعلقة بااللتزام. یتم 

.فوائدلمرور الوقت كمصروفات 
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المؤجلةیراداتاإل١٢-٦

ألعمار االمؤجلة بتعرفة توصیل خدمة الكھرباء المستلمة من المستھلكین والتي یتم تأجیلھا وإثباتھا على أساس القسط الثابت على مدى متوسطیراداتتتعلق اإل
سنة.٣٠إلى ٢٠ات المستخدمة في خدمة المستھلكین والتي تقدر ما بین االنتاجیة للمعد

الزكاة ١٣-٦

ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربیة السعودیة ویتم إثبات استحقاق الز ً ائمة الدخل كاة ویحمل على قتخضع الشركة وشركاتھا التابعة للزكاة وفقا
احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الھیئة في السنة التي یتم فیھا إصدار للشركة والشركات التابعة. ویتم

.الربوط النھائیة

ضریبة الدخل وضریبة االستقطاع ١٤-٦

تم إدراجھا كمصروف ضمن قائمة الدخل الموحدةیخضع بعض المساھمون في الشركة والمساھمون األجانب في الشركات التابعة لضریبة دخل والتي ی

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

زكاة رة وغیر مباشرة وفق متطلبات الھیئة العامة للللضریبة على حصتھا في أرباح الشركة المستثمر فیھا بصورة مباشالشریك الغیر سعوديحصة تخضعكما
والدخل.

ستثني بنود دخل أو یألنھالدخلتحسب الضریبة الحالیة المستحقة على أساس الربح الضریبي للسنة. یختلف الربح الضریبي عن صافي الربح المعروض في قائمة 
ك یستثني بنود غیر خاضعة للضریبة أو غیر قابلة لإلستقطاع. یتم إحتساب المطلوبات على لإلستقطاع في سنوات الحقة وكذلةللضریبة أو قابلعةخاضاریفمص

المجموعة للضریبة الحالیة بإستخدام معدالت الضریبة المعمول بھا أو المتوقع إلى حد كبیر العمل بھا بتاریخ التقریر.

الضریبة المؤجلة١٥-٦

ة المستخدمة التقریر المالي والمبالغ الضریبیألغراضارق المؤقتة بین القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات بالضریبة المؤجلة فیما یتعلق بالفواالعترافیتم 
المؤجلة إلى بموجودات الضریبةاالعترافیتم بالمطلوبات الضریبیة المؤجلة عادة لجمیع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة. االعترافالضریبة. یتم ألغراض

ت والمطلوبات بھذه الموجودااالعتراف. یتم یكون فیھ من المحتمل أن یكون الربح الخاضع للضریبة متاحا مقابل استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصمالحد الذي 
حاسبیة الضریبیة أو الماألرباحالمبدئي بالشھرة أو العائد إلى الموجودات أو المطلوبات في عملیة غیر فعالة علىاالعتراففي حال نشأت الفروقات المؤقتة من 

ركات التابعة في الشاالستثماراتتنتج من والتيیتم إثبات مطلوبات الضریبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة .االندماجباستثناء في حالة 
تنعكس في المستقبل المنظور.أنیمكنوالاتعلى عكس ھذه الفروقعندما یكون لدى المجموعة القدرة باستثناءوالشركات الزمیلة عملیات المشتركةوال

یبة تسمح أن یكون ھناك أرباح كافیة خاضعة للضریحتملالتتم مراجعة القیمة الدفتریة لموجودات الضریبة المؤجلة في تاریخ كل تقریر ویتم تعدیلھا بالقدر الذي 
األصل أو جزء منھ.باسترداد

على القوانین المعالضریبة الاحتسابیتم  ول ممؤجلة على أساس معدالت الضریبة المتوقع تطبیقھا في الفترة التى یتم فیھا تسویة المطلوبات أو یتحقق األصل بناءاً
د ُحملت أو ونھا تعود إلى بنوما عدا في حالة كالموحدةالدخلقائمةبھا أو المتوقع إلى حد كبیر العمل بھا في تاریخ التقریر. تُحمل الضریبة المؤجلة أو تُسترجع من 

مباشرة من حقوق الملكیة وفي ھذه الحالة تعالج الضریبة المؤجلة مباشرة في حقوق الملكیة.استرجاعھاتم 

االحتیاطي النظامي١٦-٦

للنظام األساسي للشركة والذي تم تعدیلھ بما یتوافق مع نظام الشركات الجدید والمعتمدة بالجمعیة العامة الغیر ع ً ٢٢م الموافق ٢٠١٧ابریل ١٩ادیة بتاریخ وفقا
من رأس المال. %٣٠من صافي الدخل الموحد الي االحتیاطي النظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي %١٠ھـ، یتعین على الشركة أن تحول ١٤٣٨رجب 
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االعتراف باإلیراد١٧-٦

ن قیاس مبلغ عندما یمكیراداتدلة للمقابل المستلم أو المستحق، وتمثل مبالغ مستحقة لصالح المجموعة. تقوم المجموعة بإثبات اإلبالقیمة العایراداتیتم قیاس اإل
بصورة موثوق منھا وعندما یكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة إلى المجموعة.یراداتاإل

م الناتجة عن معاملة ما یتیراداتمن قبل ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج ("المنظم")، فإن مبلغ اإلةوضوعمالوحیث أن المجموعة ملتزمة باألسعار المحددة 
سبقا من قبل المنظم للسنة.متحدیده 

المتعلقة بالمجموعة:یراداتوفیما یلي بیان بأنواع اإل

مبیعات الطاقة الكھربائیة 

یراداتھربائیة عند إصدار الفواتیر للمشتركین بقیمة استھالكھم للطاقة الكھربائیة والتي تقاس بالكیلو واط / ساعة. ویتم تقدیر اإلمبیعات الطاقة الكإیراداتیتم إثبات 
الموحدة.لواالعتراف بھا في قائمة الدخالمستحقة للطاقة المستھلكة من قبل المشتركین والتي لم یصدر بھا فواتیر حتى تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة

تعریفة قراءة وصیانة العدادات إیرادات

ء على سعة اتعریفة قراءة وصیانة العدادات وإعداد الفواتیر عند إصدارھا للمشتركین وھي عبارة عن التعریفة الشھریة الثابتة التي یتم احتسابھا بنإیراداتیتم إثبات 
قائمة ر حتى تاریخ للتعریفة الخاصة بالفواتیر التي لم تصدالمستحقةیراداتاإلویتم تقدیر ى فترة تقدیم الخدمة. علاثباتھاویتمالمستخدمة من قبل المشتركینالعدادات

المركز المالي الموحدة واالعتراف بھا في قائمة الدخل الموحدة. 

تعریفة توصیل الخدمة الكھربائیة إیرادات

یقة القسط الثابت باستخدام طرإیرادمؤجل ضمن المطلوبات ومن ثم یتم إثباتھا كإیرادالمستلمة من المشتركین كیتم تسجیل مبالغ تعریفة توصیل الخدمة الكھربائیة 
ن.بناء على متوسط أعمار المعدات المستخدمة في خدمة المشتركی

منظومة النقلإیرادات

عند اصدار الفواتیر للمستخدمین المرخص لھم بتولید الطاقة واالنتاج یراداتاإلمنظومة النقل من رسوم استخدام منظومة النقل حیث یتم اثبات تلكإیراداتتتكون 
بناء على الرسوم المعتمدة من ھیئة تنظیم الكھرباء واالنتاج المزدوج حسب قدرة وكمیة یراداتاإلالمزدوج.  یتم اصدار تلك الفواتیر بنھایة كل شھر ویتم قیاس مبلغ 

الطاقة المنقولة.

تثماراتاالسأرباح ١٨-٦

حینما یتم اعتماد الحق في الحصول على دفعات التوزیعات.االستثماراتبأرباحیتم االعتراف 

تكالیف االقتراض١٩-٦

ت فترة طویلة من الوقإن تكالیف االقتراض العامة والمحددة المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة والتي ھي بالضرورة موجودات تتطلب 
جاھزة بشكل جوھري لالستخدام أو البیع إلى الحد الذي حتى تصبح جاھزة لالستخدام أو البیع، یتم إضافتھا إلى تكلفة تلك الموجودات، حیث تصبح الموجودات

طبیق المؤھلة للرسملة بتتقترض فیھ المجموعة األموال بشكل عام وتستخدمھا لغرض الحصول على أصل مؤھل، تقوم المجموعة بتحدید مبلغ تكالیف االقتراض
ة خالل قائممعدل رسملة للمصروفات على ذلك األصل. یكون معدل الرسملة ھو المتوسط المرجح لتكالیف االقتراض المطبقة على قروض المجموعة والتي تكون

ة ض التي تقوم المجموعة برسملتھا خالل السنالسنة، بخالف القروض التي تم الحصول علیھا خصیصا لغرض الحصول على أصل مؤھل. إن مبلغ تكالیف االقترا
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.
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اإلیجارعقود ٢٠-٦

عقود إیجاراتكتصنف ةیملکالمصاحبة للمنافع المخاطر والموجبھا تحویل كافةبوالتي یتم كمستأجرالمجموعة ھایفتبرتعالعقارات الموجودات أو إیجارإن عقود 
. یتم إدراجأقلھما أیاإلیجاریة للحد األدنى لدفعات أو القیمة الحالالمستأجربالقیمة العادلة للعقار اإلیجار. یتم رسملة عقود التأجیر التمویلي عند بدء عقد تمویلیة

خصم تكالیف التمویل، ضمن ذمم دائنة قصیرة األجل وطویلة األجل. یتم توزیع كل دفعة إیجاریة بین المطلوبات وتكلفة بعدصافيالمقابلة، اإلیجارمطلوبات 
ة. بحیث ینتج معدل فائدة دوري ثابت على الرصید المتبقي من االلتزام لكل فتراإلیجارى فترة على مدالموحدة الدخل التمویل. یتم تحمیل تكلفة التمویل على قائمة 

ن ھناك أیھما أقصر إذا لم یكاإلیجارالتي تم حیازتھا بموجب عقود التأجیر التمویلي على مدى العمر االنتاجي لألصل أو فترة العقارات یتم استھالك الموجودات و
.اإلیجاروعة سوف تحصل على الملكیة في نھایة فترة تأكید معقول بأن المجم

ل الدفعات التي إیجارات تشغیلیة. یتم تحمیعقودالمجموعة كإلىةیالمخاطر والمنافع المصاحبة للملکالتي ال یتم فیھا تحویل جزء كبیر من اإلیجاریتم تصنیف عقود 
.اإلیجارعلى أساس القسط الثابت على مدى فترة الدخل الموحدةمن المؤجر) على قائمةأي حوافز مستلمةمنصافي(التشغیلي اإلیجارتتم بموجب عقود 

توزیعات األرباح٢١-٦

بل مساھمي ات األرباح من قیتم االعتراف بتوزیع األرباح على مساھمي الشركة كالتزام في القوائم المالیة الموحدة للمجموعة في السنة التي یتم فیھا اعتماد توزیع
الشركة.

التقاریر القطاعیة٢٢-٦

لمتعلقة والمصروفات االقطاع التشغیلي ھو أحد مكونات المجموعة الذي یقوم بأنشطة أعمال قد یكتسب منھا إیرادات ویتحمل عنھا مصروفات (بما في ذلك اإلیرادات
سیتم تخذ القرارات التشغیلیة الرئیس بالمنشأة حول الموارد التيمن قبل م-بشكل منتظم –بمعامالت مع مكونات أخرى للمنشأة نفسھا) والذي تراجع نتائجھ التشغیلیة 

تخصیصھا للقطاع، ولتقویم أدائھ. والذي تتوفر عنھ معلومات مالیة منفصلة.

قبل أن تكتسب یلیةیمكن أن یقوم قطاع تشغیلي بأنشطة أعمال لم یكتسب منھا إیرادات بعد، على سبیل المثال، عملیات بدء التشغیل یمكن اعتبارھا قطاعات تشغ
إیرادات.

مقاصة األدوات المالیة ٢٣-٦

راء جظامي ملزم إلیتم إجراء مقاصة بین أرصدة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج الرصید الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة   فقط عند وجود حق ن
تسویتھا على أساس الصافي أو بیع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.مقاصة لتلك األرصدة المدرجة وكذلك عندما یكون لدى المجموعة نیة ل

القیمة العادلة٢٤-٦

س القیمة العادلة ویعتمد قیاالقیمة العادلة ھي السعر الذي قد یتم استالمھ مقابل بیع أصل أو لتحویل التزام في معاملة منظمة بین مشتركي السوق في تاریخ القیاس. 
ة بیع األصل أو تحویل االلتزام یمكن أن یحدث إّما:على افتراض أن معامل

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

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

قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي یأخذ بالحسبان قدرة المشارك في السوق على تولید منافع اقتصادیة م ام لھ ن خالل استعمال األصل في أقصى وأفضل استخدإّن
أخر في السوق، والذي قد یستعمل األصل في أقصى وأفضل استخدام لھ. أو عبر بیعھ لمشارٍك
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تتمة-القیمة العادلة٢٤-٦

جمیع األصول وااللتزامات التي تُقاس قیمھا العادلة أو یُفصح عنھ كما یلي، بناًءذلك،ویوصفا في القوائم المالیة ُمصنّفة ضمن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة. إّن
بالنسبة لمجمل القیاس: ً مھما على أدنى مستوى ُمدخل یُعدّ

: أسعار مدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة یمكن الحصول علیھا في تاریخ القیاس.١المستوى -

وھي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات بصورة مباشرة (مثل األسعار) ١: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجھا في المستوى ٢المستوى -
مشتقة من األسعار). (أو بصورة غیر مباشرة 

ظة (مدخالت غیر قابلة للمالحظة). : مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالح٣المستوى-

قیاسھا في القوائم المالیة بالقیمة العادلة على أساس متكّرر، فإّن ات التسلسل حدّد ما إذا حصلت تحویالت بین مستویتالمجموعةبالنسبة لألصول وااللتزامات التي یتّم
على أدنى مستوى ُمدخل یُعدّإعادةالھرمي عبر  فترة تقریر.تقییم التصنیف (بناًء بالنسبة لمجمل القیاس) عند نھایة كّل ً مھما

المخزون٢٥-٦

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

ھ ووضعھ تي تترتب على وصول المخزون إلى موقعولي بسعر التكلفة، والذي یشمل تكالیف الشراء وتكالیف التحویل وغیرھا من التكالیف الأیُقاس المخزون بشكل 
بمعادلة المتوسط المرجح للتكلفة، تُحدَّد تكلف للمتوسط المرجح ة كل بند تبعًاالحالي. تعتمد المجموعة على طریقة المتوسط المرجح للتكلفة عند قیاس المخزون. وعمالً

یتم قیاس المخزون بسعر التكلفة أو بصافي القیمة القابلتكلفة بنود مماثلة في بدایة فترة معینة ولتكلفة البنود المما ً لة ثلة التي تم شراؤھا أو إنتاجھا خالل السنة. الحقا
للتحقق، أیھما أقل.

.نفاذ البیعإللضروریة صافي القیمة القابلة للتحقق ھي سعر البیع المقدر في السیاق العادي لألعمال مطروحا منھ التكالیف المقدرة إلتمام التكالیف المقدرة ا

تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة للمرة األولى٧

، قامت الشركة السعودیة للكھرباء وشركاتھا التابعة بإعداد م٢٠١٦دیسمبر ٣١، بالنسبة لجمیع الفترات حتى السنة المنتھیة في ٢كما ھو مبین في االیضاح رقم 
ًبیاناتھا المالیة  عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.للمعاییر المحاسبیة الصادرة وفقا

معتمدة في الللتقریر الماليلمتطلبات المعاییر الدولیة وفقاًاألولىالموحدةسیتعین على المجموعة إعداد بیاناتھا المالیةم،٢٠١٧ینایر ١في تبدأالتي للسنةبالنسبة 
.رة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونینالمملكة العربیة السعودیة والمعاییر والنشرات االخرى الصاد

٢٠١٧ًدیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الموحدةمن أجل إعداد المجموعة األولى من القوائم المالیة بیان ، قامت االدارة بإعداد للتقریر الماليللمعاییر الدولیة وفقا
إلىمجموعةوالذي یمثل تاریخ انتقال الم٢٠١٦ینایر ١لألرصدة االفتتاحیة في ملكة العربیة السعودیة في المالدولیة المعتمدةللمعاییر وفقاًالمركز المالي إفصاحات

.المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر والنشرات االخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونینللتقریر الماليالمعاییر الدولیة 

وحقوق الملكیة على أساس المعاییر الموحدةالدخلقائمةوالموحدالمركز الماليعرض إعادةالتعدیالت الجوھریة التي أجرتھا المجموعة في ھذا اإلیضاح یوضح
للتقریر جب المعیار الدولي بموكما ھو مسموح بھللتقریر الماليواالعفاء المتبع في تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر الماليالسعودیة للوفاء بمتطلبات المعاییر الدولیة 

."مرةالدولیة ألولالمحاسبة" تطبیق معاییر١رقم المالي

م، بما في ذلك المعلومات المقارنة ٢٠١٧دیسمبر ٣١عند إعداد القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في ٦تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة في اإلیضاح رقم 
للمعاییر الدولیة  للتقریر المالي كما في ٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في  ً م ("تاریخ التحول"). ٢٠١٦ینایر ١م وقائمة المركز المالي االفتتاحیة الموحدة وفقا

یر المعنیة التي ا في نھایة فترات التقاروعلیھ، قامت المجموعة بإعداد ھذه القوائم المالیة السنویة الموحدة بحیث تتوافق مع المعاییر الدولیة  للتقریر المالي الساریة كم
تغطیھا ھذه القوائم المالیة الموحدة.



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٣١

تتمة-تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة للمرة األولى٧

االعفاء المطبق١-٧

بأثر رجعي لبعض المتطلبات.الدولیة ألول مرة بإعفاءات محددة من التطبیق المحاسبةمعاییرلمطبقي ١رقم ةیالدولي للتقاریر المالاریالمعسمحی

االعفاء التالي:المجموعةوقد طبقت 

إلعداد التقاریر المالیة اعفاء اختیاري للكیانات التي یتم وضع معدل أسعارھا عن طریق المنظم الستخدام القیمة ١یقدم المعیار الدولي رقم –المفترضة التكلفة 
طبقاًة للرسملة تكالیف غیر قابلالدفتریة تتضمنالقیمة حیث كتكلفة مفترضةیر الملموسة في تاریخ التحول واآلالت والمعدات والموجودات غللعقارات الدفتریة 

.للتقریر الماليللمعاییر الدولیة 

امت المجموعة بتطبیق ھذا وقد ق١رقم للتقریر الماليمعیار الدولي الوفقوالمعدات والموجودات غیر الملموسة اآلالتوالعقارات على االعفاء فقطتم تطبیق ھذا 
.واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسةللعقارات االعفاء باستخدام القیم الدفتریة 

فاضوتم استنتاج عدم وجود انخ، والذي تم عملھ من قبل الشركة السعودیة للكھرباءلھذه الموجوداتالمجموعة اجراء اختبار انخفاضتطبیق ھذا الخیار یحتم على إن
في قیمة الموجودات.

ًلقروض الحكومیة : یجب على المنشأة المطبقة ألول مرة تصنیف جمیع القروض الحكومیة المستلمة على إنھا التزام مالي أو أداة حقوق ملكیةا ر المحاسبة لمعیاوفقا
" ٩مقرللتقریر الماليبیق المتطلبات الواردة في المعیار الدولي العرض و اإلفصاح "ویجب علي المنشأة المطبقة ألول مرة تط-" األدوات المالیة :٣٢الدولي رقم 

" المحاسبة عن المنح الحكومیة و اإلفصاح عن المساعدة الحكومیة "بأثر مستقبلي على القروض الحكومیة ٢٠األدوات المالیة " ومعیار المحاسبة الدولي رقم 
یجوز لھا اثبات المنفعة المقابلة للقرض الحكومي، بأقل من معدل الفائدة في السوق، علي أنھا والر الماليللتقریالموجودة في تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة 

منحة حكومیة.

فیجب يتقریر المالللثبات وقیاس القرض الحكومي بأقل من معدل الفائدة في السوق علي أساس متفق مع متطلبات المعاییر الدولیة إوتبعا لذلك فاذا لم تقم المنشاة ب
ًعلیھا استخدام المبلغ الدفتري للقرض ( ًلمعاییر المحاسبة السعودیة السابقة) في قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحیة المعدة وفقا للتقریر المالير الدولیة  للمعاییوفقا

ركة ؛ وقد ألتزمت الشللتقریر الماليعد تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة لقیاس مثل ھذه القروض ب٩مرقللتقریر الماليتطبق المعیار الدولي إن.ویجب علي المنشأة 
من بدایة تاریخ نفاده. ٩رقم لتقریر الماليلللمعاییر الدولیة بدأ عملیة تطبیق 



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٣٢

تتمة-تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة للمرة األولى ٧

ولیة الدالسعودیة) والمعاییرالمعاییر لمتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة (المحاسبة امعاییر بین قائمة المركز المالي الموحدة تسویة٢-٧
:)للتقریر الماليالمعاییر الدولیة إلى(تاریخ التحول ٢٠١٦ینایر ١كما في الماليللتقریر

إیضاح
م٢٠١٥دیسمبر ٣١

ً للمعاییر السعودیةطبقا
للمعاییر إلىأثر التحول 

یر الماليالدولیة للتقر
ًم٢٠١٦ینایر ١ طبقا

يلتقریر الماللللمعاییر الدولیة 
الموجودات

الموجودات غیر المتداولة
١٣١٥٫٥١٢٫١١٢١٦٫٢٠٤٫٥٧٣٣٣١٫٧١٦٫٦٨٥-٣-٧بالصافي،عداتموالالعقارات واآلالت 
٥٣٨٫٥٩٥٥٣٨٫٥٩٥-٢-٣-٧عقارات استثماریة

٣١٩٧٫٨٩٢١٥٦٫٥٧٧٣٥٤٫٤٦٩-٣-٧بالصافيملموسة،غیر موجودات
١٫٦٠٧٫٢٢٣)١٫٩٦٥٫٢٦٤(٤٣٫٥٧٢٫٤٨٧-٣-٧استثمارات مسجلة بطریقة حقوق الملكیة
استثمارات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ 

١١٨٬٢٧٣١١٨٬٢٧٣-٤-٣-٧االستحقاق
٢٨١٫٥٩٥٢٨١٫٥٩٥-٥-٣-٧استثمارات مالیة متاحة للبیع

٣١٩٫٢٨٢٫٤٩١١٥٫٣٣٤٬٣٤٩٣٣٤٬٦١٦٬٨٤٠غیر المتداولةالموجوداتإجمالي

الموجودات المتداولة
٦٫٤٩٥٫٠٦٦٩٧٫٧٦٨٦٫٥٩٢٫٨٣٤/أ٦-٣-٧بالصافي،مخزونال

٢٠٫٥١٢٫٣٨٤١٦٠٢٠٫٥١٢٫٥٤٤/أ٦-٣-٧بالصافي،ذمم مستھلكي الكھرباء
٤٫٩٧٤٫٠٣٤٤٫٩٧٤٫٠٣٤-٨-٣-٧قروض ودفعات مقدمة

٤٫٠٣٨٫١٥٩)٤٫٨٠٣٫٧٣٥(٩٨٫٨٤١٫٨٩٤-٣-٧مصاریف مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرى
-)٨٥٩٫٨٨٥(٧٨٥٩٫٨٨٥-٣-٧قروض لشركات زمیلة

النقدیة وما في حكمھا

/أ٦-٣-٧
-٣-٧و 

١٬٨٤٨٬٣٦٧)١٨٩٬٨٦٢(١٠٢٫٠٣٨٫٢٢٩

٣٧٬٩٦٥٬٩٣٨)٧٨١٬٥٢٠(٣٨٫٧٤٧٫٤٥٨المتداولةالموجوداتإجمالي

٣٥٨٫٠٢٩٫٩٤٩١٤٬٥٥٢٬٨٢٩٣٧٢٬٥٨٢٬٧٧٨الموجوداتإجمالي



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٣٣

تتمة–األولىللمرةالدولیةالمحاسبةمعاییرتطبیق٧

للمعاییر إلىاریخ التحول م (ت٢٠١٦ینایر ١كما في الماليللتقریرتسویة قائمة المركز المالي الموحدة بین المعاییر السعودیة والمعاییر الدولیة ٢-٧
تتمة  –) الدولیة للتقریر المالي

إیضاح
م٢٠١٥دیسمبر ٣١

للمعاییر السعودیة ً طبقا
أثر التحول إلى للمعاییر 

الدولیة للتقریر المالي

٢٠١٦ًینایر ١ م طبقا
لتقریر لللمعاییر الدولیة 

المالي
حقوق الملكیة والمطلوبات

حقوق الملكیة
٤١٫٦٦٥٫٩٣٨-٤١٫٦٦٥٫٩٣٨رأس المال 

٢٫٦٢٩٫٢١٠١٧٫٤٢٠٢٫٦٤٦٫٦٣٠/ج٦-٣-٧احتیاطي نظامي 
٥٥٧٫٨٩٨-٥٥٧٫٨٩٨احتیاطي عام 

)٥٠٧٫٢١١()٥٠٧٫٢١١(-١٩-٣-٧احتیاطیات أخرى 
-٥٥٠٫١٨٦)٥٥٠٫١٨٦(١٩-٣-٧احتیاطي التدفقات النقدیة لعقود التحوط

٢٠١٦٫٠٤٦٫٢٦٧٧٩٠٫٤٢٦١٦٫٨٣٦٫٦٩٣-٣-٧مبقاةاألرباح ال
٦٠٫٣٤٩٫١٢٧٨٥٠٫٨٢١٦١٫١٩٩٫٩٤٨الملكیةحقوقإجمالي

المطلوبات
المطلوبات غیر المتداولة

٢٢٫٢٦٦٫٩٥٤٨٫٣٥٥٫٩٣٢٣٠٫٦٢٢٫٨٨٦/ب٦-٣-٧األجلطویلةبنكیةقروض
٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠-٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠صكوك

٣٩٫٩٩١٫٤٨٢-٣٩٫٩٩١٫٤٨٢روض حكومیةق
-)١٠٠٫٤٤٥٫٣٧٢(١٥١٠٠٫٤٤٥٫٣٧٢-٣-٧ذمم حكومیة طویلة األجل

١٠٦٫٠١٩٫٢٦٠٥٧٥٬٦٥١٦٬٥٩٤٬٩١١-٣-٧موظفینالالتزامات منافع 
٢٦٫٨٤٢٫٦٤٦)٢٫٥٢٧٫٤٢٧(١١٢٩٫٣٧٠٫٠٧٣-٣-٧إیرادات مؤجلة طویلة األجل 

٤٦٫٠٣٥٫٢٨٤٤٦٫٠٣٥٫٢٨٤-١٢-٣-٧منح حكومیة مؤجلة
-)١٫٧٤٣٫٤٢٩(١٤١٫٧٤٣٫٤٢٩-٣-٧تأمینات مشتركین مستردة

-)٢١٢٫٢٣١(١٣٢١٢٫٢٣١-٣-٧مخصص عقود تحوطات التدفقات النقدیة
٤٩٢٫٧٢٩٤٩٢٫٧٢٩-١٣-٣-٧أدوات مالیة مشتقة بالقیمة العادلة

١٧٦٫١٢٦١٧٦٫١٢٦-/ب٦-٣-٧متعلقة بإزالة الموجوداتمطلوبات 
١٨٥٬٦٩٦٬٥٥٤)٤٩٬٢٩٢٬٧٣٧(٢٣٤٫٩٨٩٫٢٩١غیر المتداولةالمطلوباتإجمالي

المطلوبات المتداولة
٤١٫٤٣٥٫٣٢١)١١٫٠٢٥٫٠٩٣(١٦٥٢٫٤٦٠٫٤١٤-٣-٧ذمم تجاریة دائنة  

١٧٦٫٨٨٣٫٩٩٥١٢٨٫٤٦٢٧٫٠١٢٫٤٥٧-٣-٧مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
١٣٨٫٧٧١١٣٨٫٧٧١-١٧-٣-٧مات ورسوم أخرىمخصصات اللتزا

٣٫٣٤٧٫١٢٢٣٢٦٫٨٥٢٣٫٦٧٣٫٩٧٤/ب٦-٣-٧قروض بنكیة قصیرة األجل
١٫٧٤٣٫٤٢٩١٫٧٤٣٫٤٢٩-١٤-٣-٧تأمینات مشتركین مستردة

٥٨٫٠٩٨٫٧٩٤٥٨٫٠٩٨٫٧٩٤-١٨-٣-٧حكومیة دائنةذمم 
١١٫٢٩٠٫٣٢٧١١٫٢٩٠٫٣٢٧-١٦-٣-٧دفعات مستلمة من المشتركین

٢٫٢٥٩٫٢٠٧٢٫٢٥٩٫٢٠٧-١١-٣-٧األجلقصیرةإیرادات مؤجلة 
٣٣٫٩٩٦٣٣٫٩٩٦-/ب٦-٣-٧أدوات مالیة مشتقة بالقیمة العادلة

٦٢٫٦٩١٫٥٣١٦٢٫٩٩٤٫٧٤٥١٢٥٫٦٨٦٫٢٧٦المتداولةالمطلوباتإجمالي
٢٩٧٫٦٨٠٫٨٢٢١٣٬٧٠٢٬٠٠٨٣١١٫٣٨٢٬٨٣٠المطلوباتإجمالي
٣٥٨٫٠٢٩٫٩٤٩١٤٬٥٥٢٬٨٢٩٣٧٢٬٥٨٢٬٧٧٨الملكیة والمطلوباتحقوقإجمالي



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٣٤

تتمة–األولىللمرةالدولیةالمحاسبةمعاییرتطبیق٧

م٢٠١٦ینایر ١اإلیضاحات المتعلقة بتسویة األرصدة االفتتاحیة لقائمة المركز المالي الموحدة في ٣-٧

معداتالواآلالت والعقارات ١-٣-٧

واآلالت والمعدات بصفة أساسیة في:العقارات د وبنلتسویات المعدة علىتتعلق ا

ً العناصر یتم احتساب ھذهھ مختلفة فأنإنتاجیةولھا أعمارذات أھمیة نسبیة واآلالت والمعدات العقارات ، عندما تكون عناصر للتقریر الماليللمعاییر الدولیة وفقا
.ھالكھا بشكل منفصلكبنود منفصلة (مكونات رئیسیة) ویتم است

ة.باستخدام طریقة حقوق الملكیسابقاواآلالت والمعدات من العملیات المشتركة والتي كان یتم المحاسبة عنھا العقارات قامت المجموعة باالعتراف بحصتھا في 

تأثیر التسویات المذكورة أعاله:فیما یلي جدول بتفصیل

الوصف
٢٠١٦ینایر ١

٥٫٥٨٩٫٦٤٨فاض مجمع االستھالك لألصولخواآلالت والمعدات والذي نتج عنھ انارات العقتأثیر تفصیل 
١١٫٣٠٩٫٨٦٤)أ/٦-٣-٧حصة المجموعة في موجودات العملیات المشتركة (إیضاح 

تبویب صافي القیمة الدفتریة:إعادة
)٥٣٨٫٥٩٥()٢-٣-٧(إیضاح عقارات استثماریةإلى
)١٥٦٫٣٤٤()٣-٣-٧یضاح موجودات غیر ملموسة (إإلى

١٦٫٢٠٤٫٥٧٣

عقارات استثماریة٢-٣-٧

ً مبلغ تبویبإعادةتم لذا .عقارات استثماریةارتفاع القیمة الرأسمالیة كوأ، یتطلب تصنیف األراضي المحتفظ بھا لغرض التأجیر للتقریر الماليللمعاییر الدولیة وفقا
.عقارات استثماریةإلىآالت ومعداتعقارات ملیون لایر سعودي من ٥٣٨٫٦

موجودات غیر ملموسة٣-٣-٧

إلىوآالت ومعدات عقارات موجودات غیر الملموسة من للملیون لایر سعودي والذي یمثل صافي القیمة الدفتریة ١٥٦٫٣٤تبویب مبلغ إعادةقامت المجموعة ب
ق باستخدام طریقة حقوسابقالیات المشتركة (والتي كان یتم المحاسبة عنھا موجودات غیر ملموسة. عالوة على ذلك، تم إضافة حصة المجموعة في موجودات العم

ًالملكیة  .لایر سعوديملیون٠٫٢٣مبلغبإجماليلمعاییر المحاسبة السعودیة) طبقا

استثمارات مسجلة بطریقة حقوق الملكیة٤-٣-٧

ً ً، . لذامسجلة بطریقة حقوق الملكیة وأخرى"ر السعودیة، تم تصنیف جمیع االستثمارات تحت مسمى "استثماراتلمعاییلوفقا ، لتقریر الماليلللمعاییر الدولیة طبقا
مالیة متاحة للبیع" و"استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق" بناء على خصائص ھذه االستثمارات.استثماراتقامت المجموعة بتصنیف ھذه االستثمارات "

٢٠١٦ینایر ١
ًوفقالتبویبعادةإ إلعداد التقاریر المالیةللمعاییر الدولیةا

)٢١٠٫٢٧٣(*محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقمالیةاستثمارات
)٢٧٢٫٦٣٠(استثمارات مالیة متاحة للبیع

للمعاییر الدولیة للتقریر الماليتسویات 
)١٫٤٨٢٫٣٦١(الملكیةة حقوق التي كان یتم المحاسبة عنھا باستخدام طریققیمة االستثماراتاستبعاد

)١٫٩٦٥٫٢٦٤(

ملیون لایر ٩٢منافع الموظفین بمبلغ التزاماتإلىاالدخارالمتعلقة بصندوق واالستحقاقتاریخحتىبھاالمحتفظستثمارات الإعادة تصنیف رصید اتم*
.سعودي



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٣٥

تتمة–األولىللمرةالدولیةالمحاسبةمعاییرتطبیق٧

تتمة-م ٢٠١٦ینایر ١تسویة األرصدة االفتتاحیة لقائمة المركز المالي الموحدة في اإلیضاحات المتعلقة ب٣-٧

مالیة متاحة للبیعاستثمارات٥-٣-٧

ً القیمة العادلة من خالل بمالیة متاحة للبیع یتطلب قیاسھا المصنفة كاستثماراتوت غیر المدرجة ، فیما یخص االستثماراللتقریر الماليللمعاییر الدولیة وفقا
، كان یتم قیاس ھذه االستثمارات بالتكلفة. سابقا. الموحدالدخل الشامل اآلخر

لما سبق، تم تلخیص تسویات المعاییر الدولیة على ھذا البند كما یلي: طبقاً
٢٠١٦ینایر ١

٢٧٢٫٦٣٠تبویب من بند " استثمارات مسجلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة وأخرى "إعادة
٨٫٩٦٥للبیعلالستثمارات المتاحةالقیمة العادلة تسویات

٢٨١٫٥٩٥

حصة المجموعة في موجودات ومطلوبات العملیات المشتركة٦-٣-٧

ً لتوحید لحصة اتقلة كعملیات مشتركة والتي تتطلب ، تم تصنیف استثمارات المجموعة في شركات انتاج الطاقة المسللتقریر الماليللمعاییر الدولیة وفقا
ھذه بالمحاسبة عن سابقاقامت المجموعة لھذه العملیات. الموحدةقائمة المركز الماليموجودات ومطلوباتومصروفات وإیراداتموعة في المج

:أدناهالمذكورةباستخدام طریقة حقوق الملكیة. وبالتالي فقد نتجت التغیرات التالیة على البنود االستثمارات

لیات المشتركةأ) الحصة في موجودات العم
تتمثل حصة المجموعة في موجودات العملیات المشتركة فیما یلي:

٢٠١٦ینایر ١

١١٫٣٠٩٫٨٦٤بالصافي،والمعداتواآلالتالعقارات
٢٣٢بالصافي،موجودات غیر ملموسة

٨٩٧٫٧٦بالصافي،مخزونال
١٦٠أخرىوذمم تجاریة مدینة 

١٣٧٫٧٤١ة أخرىمصاریف مدفوعة مقدما وذمم مدین
٤٫٠٥٨قروض ودفعات مقدمة
١٩٢٫٨٤٩النقدیة وما في حكمھا

٢٧١١٫٧٤٢٫٦

ب) الحصة في مطلوبات العملیات المشتركة
تتمثل حصة المجموعة في مطلوبات العملیات المشتركة فیما یلي:

٢٠١٦ینایر ١

٨٫٣٥٥٫٩٣٢قروض بنكیة طویلة األجل
٢٫٥٥٩فینموظالالتزامات منافع 

٢٨٠٫٤٩٨أدوات مالیة مشتقة *
١٧٦٫١٢٦مطلوبات متعلقة بإزالة الموجودات

٢٦٥٫٢٠٣تجاریة دائنة ذمم
٢٦٧٫٢٣٣مخصصات اللتزامات ورسوم أخرى

٣٢٦٫٨٥٢قروض بنكیة قصیرة األجل 
٣٣٫٩٩٦*بالقیمة العادلةأدوات مالیة مشتقة

٩٫٧٠٨٫٣٩٩

ملیون لایر سعودي مخصوما منھ قیود استبعاد ٤١٨للعملیات المشتركة بمبلغ األدوات المالیة المشتقة في حصة المجموعة من یتمثل ھذا المبلغ *
ملیون لایر سعودي.١٣٨االستثمار بمبلغ 



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٣٦

تتمة–األولىللمرةالدولیةالمحاسبةمعاییرتطبیق٧

تتمة–م ٢٠١٦ینایر ١لقائمة المركز المالي الموحدة في إلیضاحات المتعلقة بتسویة األرصدة االفتتاحیة ٣-٧

تتمة-حصة المجموعة في موجودات ومطلوبات العملیات المشتركة٦-٣-٧

ج) الحصة في حقوق ملكیة العملیات المشتركة

فیما یلي:العملیات المشتركةتتمثل حصة المجموعة في حقوق ملكیة
٢٠١٦ینایر ١

١٧٫٤٢٠احتیاطي نظامي
٣٤٫٠١٠احتیاطیات اخرى *

)٦٢٫٧١٣(**األرباح المبقاة
)١١٫٢٨٣(

استبعاد ملیون لایر سعودي مخصوما منھ قیود ٤٧٥یتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من احتیاطیات الدخل الشامل اآلخر للعملیات المشتركة بمبلغ *
.ملیون لایر سعودي٤٤١مبلغ 

االستثمار بمبلغملیون لایر سعودي مخصوما منھ قیود استبعاد ٢٩٨یتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من األرباح المبقاة للعملیات المشتركة بمبلغ **
ملیون لایر سعودي.٣٦٠

قروض لشركات زمیلة٧-٣-٧

قروض إلىملیون لایر سعودي من قروض لشركات زمیلة ٨٦٠تبویب مبلغ إعادةة بقامت المجموعالمالیة،إلعداد التقاریر للمعاییر الدولیة في تاریخ التحول 
ودفعات مقدمة.

قروض ودفعات مقدمة٨-٣-٧

تتمثل تسویات معاییر المحاسبة الدولیة على ھذا البند فیما یلي:
٢٠١٦ینایر ١

إعادة تبویب:
٨٥٩٫٨٨٥)٧-٣-٧إعادة تبویب من بند قروض لشركات زمیلة (إیضاح 

٤٫٩٤١٫٤٧٦)٩-٣-٧إعادة تبویب من بند مصاریف مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرى (إیضاح 
٤٫٠٥٨)٦-٣-٧حصة المجموعة في موجودات العملیات المشتركة (إیضاح 

استبعادات:
)٨٣١٫٣٨٥(استبعادات القروض المتبادلة بین شركات المجموعة

٤٫٩٧٤٫٠٣٤



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٣٧

تتمة–األولىللمرةدولیةالالمحاسبةمعاییرتطبیق٧

تتمة–م ٢٠١٦ینایر ١اإلیضاحات المتعلقة بتسویة األرصدة االفتتاحیة لقائمة المركز المالي الموحدة في ٣-٧

مصاریف مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرى٩-٣-٧

تتمثل التسویات التي تمت على ھذا البند فیما یلي:

٢٠١٦ینایر ١
تبویب:إعادة
)٤٫٩٤١٫٤٧٦(قروض ودفعات مقدمةلىإتبویب إعادة

قید تسویة:
١٣٧٫٧٤١)٦-٣-٧إیضاح (حصة المجموعة في موجودات العملیات المشتركة 

)٤٫٨٠٣٫٧٣٥(جمالي اإل

موظفینالالتزامات منافع ١٠-٣-٧

ً حتساب ھذا قامت المجموعة باسابقاالتقییم االكتواري. ، تصنف مكافآت نھایة الخدمة كخطة منافع محددة، والتي تتطلبللتقریر الماليللمعاییر الدولیة طبقا
وأسعار لرواتبفترة الخدمة المتوقعة في المستقبل من الموظفین، والزیادات في اإلىودون النظر في المملكة العربیة السعودیة العمل لنظام وفقاًااللتزام 
كما ھو موضح أدناه:والذي نتج عنھ زیادة االلتزام ٢٠١٦ینایر ١بعمل تقییم عن طریق الخبیر االكتواري فيوقامت المجموعة الخصم.

٢٠١٦ینایر ١
ًالموظفینمنافع التزامات قیاس إعادة ١٩١٫٠٤٧٫٨٠٣رقم للتقریر الماليلمعیار المحاسبة الدولي طبقا

التزامات منافع إلىاالستحقاقاریخ في أرصدة لدى البنوك واستثمارات محتفظ بھا حتى تاالدخارإعادة تصنیف موجودات صندوق 
التالیةلألرصدةالموظفین 

)٩٢٬٠٠٠(االستحقاقاستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ 
)٣٨٢٬٧١١(البنوكلدىارصدة

٢٫٥٥٩)٦-٣-٧إیضاح حصة المجموعة في مطلوبات العملیات المشتركة (
٥٧٥٬٦٥١جمالي اإل

إیرادات مؤجلة١١-٣-٧

ملیون لایر سعودي والمرتبطة بالمعدات الكھربائیة والمحولة بدون مقابل إلى المجموعة من ٢٦٨٫٢ي قیمة استبعاد اإلیرادات المؤجلة بمبلغ تتمثل ھذه التسویة ف
ملیار لایر سعودي.٢٫٣مؤجلة طویلة األجل إلى قصیرة األجل مبلغ إیراداتباإلضافة إلى إعادة تبویب ،العملیات المشتركة (منتجي الطاقة)

منح حكومیة مؤجلة١٢-٣-٧

للمعاییر ستنفاذھابالمنح الحكومیة المؤجلة كجزء من الذمم الدائنة الحكومیة طویلة األجل واسابقاتم االعتراف  على مدى فترة القروض الحكومیة المعنیة. وفقاً
ذات الصلة والتي تم استخدام القروض من أجلھا.المنح الحكومیة المؤجلة على مدى العمر االنتاجي لألصولاستنفاذالدولیة للتقریر المالي، یتم 

تتمثل التسویات المتعلقة بالمنح الحكومیة المؤجلة في التالي:

٢٠١٦ینایر ١الوصف
٤٢٫٣٤٦٫٥٧٨مؤجلة إلى منح حكومیة ذمم حكومیةإعادة تبویب 
٣٫٦٨٨٫٧٠٦اإلطفاء تسویة على 

٤٦٫٠٣٥٫٢٨٤



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٣٨

تتمة–األولىللمرةلدولیةاالمحاسبةمعاییرتطبیق٧

تتمة-م  ٢٠١٦ینایر ١اإلیضاحات المتعلقة بتسویة األرصدة االفتتاحیة لقائمة المركز المالي الموحدة في ٣-٧

أدوات مالیة مشتقة بالقیمة العادلة١٣-٣-٧

فیما یلي بیان بالتسویات المعدة على ھذا البند في تاریخ التحول:

٢٠١٦ینایر ١
٢١٢٫٢٣١ات تحوطات التدفقات النقدیةخصصیب من متبوإعادة

٤١٨٫١٧٧)٦-٣-٧إیضاح (عة في مطلوبات العملیات المشتركةحصة المجمو
)١٣٧٫٦٧٩()٦-٣-٧إیضاح (في الحركة على القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیةسابقاعكس ما تم تسجیلھ 

٤٩٢٫٧٢٩جمالي اإل

تأمینات مشتركین مستردة١٤-٣-٧

لى متداولة یتم تسدیدھا بناء عمطلوباتإلىوالتي تمثل تأمینات مشتركین مستردة من المطلوبات غیر المتداولة ملیار لایر سعودي ١٫٧٤مبلغ تبویب إعادةتم 
. "مستردةتحت مسمى "تأمینات مشتركینطلب المشتركین

ذمم حكومیة طویلة األجل١٥-٣-٧

التالي:إلىجل بناء على طبیعة ھذه الذمم تبویب ذمم حكومیة طویلة األإعادةتم 

مطلوبات متداولة.إلىملیار لایر سعودي ٥٨٫١دائنو وقود وذمم أخرى بمبلغ -

.)١٢-٣-٧منح حكومیة مؤجلة (إیضاح إلىابھتبویإعادةبالقروض الحسنة والذي تم ةملیار لایر سعودي المتعلق٤٢٫٣٥بمبلغ مؤجلة ذمم حكومیة-

نةدائتجاریةذمم١٦-٣-٧

بند منفصل تحت مسمى "دفعات إلىملیار لایر سعودي والمتعلق بدفعات مقدمة من عملیات توصیل خدمة الكھرباء من ذمم دائنة ١١٫٢٩تبویب مبلغ إعادةتم 
في مطلوبات العملیات والخاص بحصة المجموعةلایر سعوديملیون٢٦٥طبیعة وسیولة وتوقیت مختلفین. تم إضافة مبلغ و" كونھ ذالمشتركینمستلمة من 

.)٦-٣-٧(إیضاح المشتركة 

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى١٧-٣-٧

تتلخص تسویات المعاییر الدولیة للتقریر المالي في الجدول التالي:

٢٠١٦ینایر ١
٢٦٧٫٢٣٣)٦-٣-٧حصة المجموعة في مطلوبات العملیات المشتركة (إیضاح 

)١٣٨٫٧٧١(اخرىإعادة تبویب إلى مخصصات اللتزامات ورسوم 
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي٢٠١٦ینایر ١الرصید في  ً ١٢٨٫٤٦٢طبقا

حكومیةدائنة ذمم ١٨-٣-٧

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، یتطلب ادراج مبلغ  ً سابقاملیار لایر سعودي ضمن المطلوبات المتداولة في ظل عدم وجود جدول سداد لھذا الرصید. ٥٨٫١طبقا
).١٥-٣-٧عتبار ھذه المبالغ على أنھا مطلوبات غیر متداولة (إیضاح تم ا



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٣٩

تتمة–األولىللمرةالدولیةالمحاسبةمعاییرتطبیق٧

تتمة-م  ٢٠١٦ینایر ١اإلیضاحات المتعلقة بتسویة األرصدة االفتتاحیة لقائمة المركز المالي الموحدة في ٣-٧

احتیاطیات اخرى١٩-٣-٧

" باعتبار التالي:الموحدالمعاییر الدولیة، تم عمل تسویات على بند "الدخل الشامل اآلخرإلىیل في تاریخ التحو

٢٠١٦ینایر ١
قدیة كمخصص عقود تحوطات التدفقات النسابقاالجزء الفعال من عقود مبادلة خاصة بمعدل الفائدة (تم تصنیف ھذا البند تبویب إعادة

)٥٥٠٫١٨٦(س المعاییر السعودیة)كجزء من حقوق الملكیة على أسا
٨٫٩٦٥بالتكلفة)سابقا(تم قیاس ھذه االستثمارات التغیر في القیمة العادلة الستثمارات مالیة متاحة للبیع

)٤٤١٫٦٢٥(وعة في حسابات العملیات المشتركةحصة المجم
ًأثر استبعاد تحوطات التدفقات النقدیة والتي كانت مسجلة  ٤٧٥٫٦٣٥الملكیة في دفاتر الشركة لطریقة حقوقوفقا

)٥٠٧٫٢١١(٢٠١٦ینایر ١في الموحداحتیاطیات الدخل الشامل اآلخر

المبقاةاألرباح٢٠-٣-٧
٢٠١٦ینایر ١

:األرباح المبقاةتسویات المعاییر الدولیة التي أثرت على 
٥٫٥٨٩٫٦٤٨)١-٣-٧(إیضاحوالمعدات واآلالتالعقارات تفصیل مكونات 

)٣٫٦٨٨٫٧٠٦()١٢-٣-٧(إیضاحالمنح الحكومیة المؤجلةستنفاذر في االتغی
)١٫٠٤٧٫٨٠٣()١٠-٣-٧إیضاح(الموظفینمنافع التزامات مخصص 

)٦٢٫٧١٣() *ج/٦-٣-٧(إیضاح للعملیات المشتركة األرباح المبقاةاستبعاد 
٧٩٠٫٤٢٦المعاییر الدولیةتسویاتإجمالي

٣٦٠ملیون لایر سعودي مخصوما منھ قیود االستبعاد بمبلغ ٢٩٨المشتركة بمبلغ للعملیاتاألرباح المبقاةة المجموعة من یتمثل ھذا المبلغ في حص*
ملیون لایر سعودي.



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٤٠

تتمة–األولىللمرةالدولیةالمحاسبةمعاییرتطبیق٧

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في للتقریر الماليلیة تسویة قائمة المركز المالي الموحدة بین المعاییر السعودیة والمعاییر الدو٤-٧

إیضاح
طبقا٢٠١٦ًدیسمبر ٣١

للمعاییر السعودیة
للمعاییر إلىأثر التحول 

الدولیة للتقریر المالي

٢٠١٦دیسمبر ٣١
الدولیةللمعاییرطبقاً
لتقریر الماليل

الموجودات

متداولةالموجودات غیر ال

١٣٥٤٫٣٩٤٫١٠٥١٩٫٦١٥٫٢٨٧٣٧٤٫٠٠٩٫٣٩٢-٥-٧بالصافي،داتالعقارات واآلالت والمع

٥٣٨٫٥٩٥٥٣٨٫٥٩٥-عقارات استثماریة

٢١٨١٫٨١٠٢١٢٫٥٠١٣٩٤٫٣١١-٥-٧بالصافي،موجودات غیر ملموسة

٣-٥-٧استثمارات مسجلة بطریقة حقوق الملكیة
١٫٥٧٠٫٣٣٨)٢٫١٠٤٫٠٠٠(٣٫٦٧٤٫٣٣٨

١١٦٬٨٩٣١١٦٬٨٩٣-قاقتاریخ االستحاستثمارات مالیة محتفظ بھا حتى 

٢٩٠٫٩٥٢٢٩٠٫٩٥٢-٤-٥-٧متاحة للبیعمالیةاستثمارات 

٣٥٨٫٢٥٠٫٢٥٣١٨٬٦٧٠٬٢٢٨٣٧٦٬٩٢٠٬٤٨١غیر متداولةالموجوداتإجمالي

الموجودات المتداولة

٦٫٩٣٠٫٢٧٣٦٧٫٢٧٩٦٫٩٩٧٫٥٥٢/أ٥-٥-٧بالصافي،مخزونال

٢٨٫٥٦٤٫٠٤١-٢٨٫٥٦٤٫٠٤١بالصافي،ذمم مستھلكي الكھرباء

٦٥٨٣٫٨٣٨٢٫٧٠٧٫١٣٢٣٫٢٩٠٫٩٧٠-٥-٧قروض ودفعات مقدمة 

٤٫٢٠٣٫٧٩٠)٣٫٢١٦٫٤٣٤(٧٧٫٤٢٠٫٢٢٤-٥-٧مصاریف مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرى

-٧و /أ٥-٥-٧النقدیة وما في حكمھا
١٫٠٤٥٫٣٨٧)١٧٦٬٧٥٩(٩١٫٢٢٢٫١٤٦-٥

٤٤٫١٠١٫٧٤٠)٦١٨٬٧٨٢(٤٤٫٧٢٠٫٥٢٢ةالمتداولالموجوداتإجمالي

٤٠٢٫٩٧٠٫٧٧٥١٨٫٠٥١٫٤٤٦٤٢١٫٠٢٢٫٢٢١الموجوداتإجمالي



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٤١

تتمة–األولىللمرةالدولیةالمحاسبةمعاییرتطبیق٧

تتمة–٢٠١٦دیسمبر٣١كما في للتقریر الماليتسویة قائمة المركز المالي الموحدة بین المعاییر السعودیة والمعاییر الدولیة ٤-٧

إیضاح
م ٢٠١٦دیسمبر ٣١

للمعاییر السعودیة ً طبقا
أثر التحول إلى للمعاییر 

الدولیة للتقریر المالي

طبقا٢٠١٦ًدیسمبر ٣١
ر لتقریلللمعاییر الدولیة 

المالي
حقوق الملكیة والمطلوبات

حقوق الملكیة
٤١٫٦٦٥٫٩٣٨-٤١٫٦٦٥٫٩٣٨رأس المال 
٢٫٨٣٩٫٦٦٨٢٣٫٦٣٧٢٫٨٦٣٫٣٠٥/ج٥-٥-٧امي احتیاطي نظ

٥٦٩٫٥٠٦-٥٦٩٫٥٠٦احتیاطي عام 
)١١٨٫٩٧٥()١١٨٫٩٧٥(-١٦-٥-٧احتیاطیات الدخل الشامل اآلخر

-٤٤٣٫٦٩٨)٤٤٣٫٦٩٨(١٦-٥-٧احتیاطي التدفقات النقدیة لعقود التحوط
١٧١٧٫٣٩٢٫٢٠٩٣٫٢٢٥٫٨١٤٢٠٫٦١٨٫٠٢٣-٥-٧األرباح المبقاة

٦٢٫٠٢٣٫٦٢٣٣٫٥٧٤٫١٧٤٦٥٫٥٩٧٫٧٩٧الملكیةحقوقجماليإ

المطلوبات
المطلوبات غیر المتداولة

١٨٣٤٫٩٨٥٫٦١٥٨٫٣٩٩٫٩١٠٤٣٫٣٨٥٫٥٢٥-٥-٧قروض بنكیة طویلة األجل
٢٦٫٠٦٥٫٣٥٠-٢٦٫٠٦٥٫٣٥٠صكوك

٤٢٫٤١١٫٥١٧-٤٢٫٤١١٫٥١٧قروض حكومیة
٩٥٫٧٢٣٫٨٩٥٣٥٦٫٣٦٧٦٫٠٨٠٫٢٦٢-٥-٧ین التزامات منافع الموظف

٣١٬٩٢٧٬٧٧٨)٣٫١٣٦٫٦٨٩(١٠٣٥٫٠٦٤٫٤٦٧-٥-٧طویلة األجلإیرادات مؤجلة 
٤٦٫٦٦٧٫٦٠٨٤٦٫٦٦٧٫٦٠٨-١١-٥-٧منح حكومیة مؤجلة
٣٦٠٫٧٢٢٣٦٠٫٧٢٢-١٢-٥-٧أدوات مالیة مشتقة 

١٨٧٫٥٥٠١٨٧٫٥٥٠-/ب٥-٥-٧التزامات متعلقة بإزالة الموجودات
-)١٫٨٤٥٫٠٨١(١٣١٫٨٤٥٫٠٨١-٥-٧تأمینات مشتركین مستردة

-)١٠٠٫٠٢٥٫٥٩١(٨١٠٠٫٠٢٥٫٥٩١-٥-٧ذمم دائنة حكومیة
-)١٢٢٫٠٤٩(١٢١٢٢٫٠٤٩-٥-٧مخصص عقود تحوط التدفقات النقدیة

١٩٧٫٠٨٦٫٣١٢)٤٩٫١٥٧٫٢٥٣(٢٤٦٫٢٤٣٫٥٦٥غیر المتداولةالمطلوباتإجمالي
ةمطلوبات متداول

٥٤٫٤١٥٫٧٦٦)١١٫٩٧٠٫٠٠٧(١٤٦٦٫٣٨٥٫٧٧٣-٥-٧ذمم تجاریة دائنة  
٦٫٨٣٢٫٣٠٤)١٫٥٠٢(١٥٦٫٨٣٣٫٨٠٦-٥-٧مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

١٣٢٫٤٢٠١٣٢٫٤٢٠-١٥-٥-٧مخصصات اللتزامات ورسوم أخرى
١٢٫٦٠٨٫٨٦٨١٫٠٤٢٫٦٧٣١٣٫٦٥١٫٥٤١/ب٥-٥-٧قروض بنكیة قصیرة األجل

٨٫٨٧٥٫١٤٠-٨٫٨٧٥٫١٤٠كوكص
١٫٨٤٥٫٠٨٠١٫٨٤٥٫٠٨٠-١٣-٥-٧تأمینات مشتركین مستردة

٥٨٫٠٩٩٫٠٤٩٥٨٫٠٩٩٫٠٤٩-٨-٥-٧ذمم دائنة حكومیة
١٢٫٠٧٧٫٢٥٥١٢٫٠٧٧٫٢٥٥-١٤-٥-٧دفعات مستلمة من المشتركین

٢٫٣٧٢٫١٦٧٢٫٣٧٢٫١٦٧-١٠-٥-٧قصیرة األجلإیرادات مؤجلة 
٣٧٫٣٩٠٣٧٫٣٩٠-/ب٥-٥-٧شتقةأدوات مالیة م

٩٤٫٧٠٣٫٥٨٧٦٣٫٦٣٤٫٥٢٥١٥٨٫٣٣٨٫١١٢المتداولةالمطلوباتإجمالي
٣٤٠٫٩٤٧٫١٥٢١٤٫٤٧٧٫٢٧٢٣٥٥٫٤٢٤٫٤٢٤المطلوباتإجمالي
٤٠٢٫٩٧٠٫٧٧٥١٨٫٠٥١٫٤٤٦٤٢١٫٠٢٢٫٢٢١الملكیة والمطلوباتحقوقإجمالي



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٤٢

تتمة–األولىللمرةالدولیةالمحاسبةمعاییرتطبیق٧

للتقریر بین المعاییر السعودیة والمعاییر الدولیة ٢٠١٦دیسمبر ٣١اإلیضاحات المتعلقة بتسویات أرصدة قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٥-٧
المالي

معداتالالت واآلعقارات وال١-٥-٧

فیما یلي:٢٠١٦دیسمبر ٣١تتمثل تسویات معاییر المحاسبة الدولیة على ھذا البند في 

٢٠١٦دیسمبر ٣١الوصف
١٦٫٢٠٤٫٥٧٣)١-٣-٧(إیضاح تسویات األرصدة االفتتاحیة 

التغیرات خالل العام
نتیجة الموجودات المستھلكة دفتریا بالكامل وتفصیل مكونات ٢٠١٦االنخفاض في استھالك العقارات واآلالت والمعدات خالل عام 

٤٤٫١٥٣٫٤٥العقارات واآلالت والمعدات
)١٢٫٦٦٦(حصة المجموعة في موجودات العملیات المشتركة 

)٨٨٠٫٩٤٩(مصروفات غیر قابلة للرسملة
٢١٩٫٢٧٥خالل العامالموجودات تكالیف تمویل اضافیة مرسملة على 

)٤٣٩٫٥٥(موجودات غیر ملموسةإلىتبویب إعادة
لمستھلكة االموجودات والموجودات تفصیل مكونات إلىلعام نتیجة المستبعدة خالل اللموجودات التغیر في صافي القیمة الدفتریة 

)٦٦٤٫١٢(دفتریا 
١٩٫٦١٥٫٢٨٧

موجودات غیر ملموسة٢-٥-٧

ملیون لایر سعودي من عقارات وآالت ٥٥٫٩تبویب مبلغ إعادةملیون لایر سعودي، تم أیضا ١٥٦٫٦التبویب المسجلة في تاریخ التحول بمبلغ إعادةإلىإضافة 
ملیون لایر سعودي المتمثل في حصة المجموعة في موجودات العملیات المشتركة ٢٣٣موجودات غیر ملموسة خالل العام. كذلك تم إضافة مبلغ إلىدات ومع

خالل العام.

تتمثل صافي التسویات على ھذا البند فیما یلي:
٢٠١٦دیسمبر ٣١

١٥٦٫٣٣٤ولتبویب من عقارات وآالت ومعدات في تاریخ التحإعادة
٥٥٫٩٣٤عقارات وآالت ومعدات خالل العامإلىتبویب إعادة

٢٣٣)أ/٥-٥-٧حصة المجموعة في موجودات العملیات المشتركة (إیضاح
٢١٢٫٥٠١

استثمارات مسجلة بطریقة حقوق الملكیة٣-٥-٧

تتمثل التسویات المعدة فیما یلي:
دیسمبر ٣١

٢٠١٦
١٫٩٦٥٫٢٦٤)٤-٣-٧ضاح إیتسویات األرصدة االفتتاحیة (

:للتقریر الماليتسویات المعاییر الدولیة
للمعاییر بقاًطھا كعملیات مشتركة لعكس قیمة االستثمارات التي كان یتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیة والتي تم تسجی

١٣٨٫٧٣٦خالل العامللتقریر الماليالدولیة 
٢٫١٠٤٫٠٠٠

ملیون لایر ١١٢االدخار إلى التزامات منافع الموظفین بمبلغ بصندوقوالمتعلقةنیف رصید االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق * تم إعادة تص
.سعودي



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٤٣

تتمة–األولىللمرةالدولیةالمحاسبةمعاییرتطبیق٧

م بین المعاییر السعودیة والمعاییر الدولیة ٢٠١٦دیسمبر ٣١ا في اإلیضاحات المتعلقة بتسویات أرصدة قائمة المركز المالي الموحدة كم٥-٧
تتمة-للتقریر المالي

استثمارات مالیة متاحة للبیع٤-٥-٧

فیما یلي:٢٠١٦دیسمبر ٣١تتمثل تسویات معاییر المحاسبة الدولیة على ھذا البند في 
٢٠١٦دیسمبر ٣١

٩٥٢٨١٫٥)٥-٣-٧(إیضاح تسویات األرصدة االفتتاحیة 
٢٠١٦٩٫٣٥٧التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع في نھایة عام 

٢٩٠٫٩٥٢

ًباستخدام طریقة حقوق الملكیة سابقاحصة المجموعة في موجودات ومطلوبات العملیات المشتركة (والتي كان یتم المحاسبة عنھا ٥-٥-٧ طبقا
لمعاییر المحاسبة السعودیة)

ول العملیات المشتركةالحصة في أصأ) 
تتمثل حصة المجموعة في موجودات العملیات المشتركة فیما یلي:

٢٠١٦دیسمبر ٣١
١١٫٢٩٧٫١٩٨بالصافي،العقارات واآلالت والمعدات

٢٣٣بالصافي،موجودات غیر ملموسة
٦٧٫٢٧٩بالصافي،مخزونال

٦٫٤١٩قروض ودفعات مقدمة
٤٩٫٩٤٢نة أخرىمصاریف مدفوعة مقدما وذمم مدی

٢٦٤٫٠١٧النقدیة وما في حكمھا
١١٫٦٨٥٫٠٨٨

ب) الحصة في مطلوبات العملیات المشتركة
تتمثل حصة المجموعة في مطلوبات العملیات المشتركة فیما یلي:

٢٠١٦دیسمبر ٣١
٨٫٥٤٢٫٦٧١قروض بنكیة طویلة األجل

٢٫٩٩٣منافع الموظفین التزامات 
٢٣٨٫٦٧٣*دوات المالیة مشتقةول من األالجزء غیر المتدا

١٨٧٫٥٥٠مطلوبات متعلقة بإزالة الموجودات
١٠٧٫٢٤٩**ذمم تجاریة دائنة 

١٣٠٫٩١٧مخصصات اللتزامات ورسوم أخرى
١٫٠٤٢٫٦٧٣الجزء المتداول من قروض غیر متداولة

٣٧٫٣٩٠دوات مالیة مشتقةأالجزء المتداول من 
١٠٫٢٩٠٫١١٦

ملیون لایر سعودي مخصوما منھ قیود استبعاد بمبلغ ٣٤١للعملیات المشتركة بمبلغ األدوات المالیة المشتقة تمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من ی* 
ملیون لایر سعودي.١٠٢

ملیون ٢٩٢مخصوما منھ قیود استبعاد بمبلغ ملیون لایر سعودي ٣٩٩یتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من الذمم الدائنة للعملیات المشتركة بمبلغ **
لایر سعودي.



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٤٤

تتمة–األولىللمرةالدولیةالمحاسبةمعاییرتطبیق٧

للتقریر بین المعاییر السعودیة والمعاییر الدولیة ٢٠١٦دیسمبر ٣١اإلیضاحات المتعلقة بتسویات أرصدة قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٥-٧
تتمة-المالي

ًباستخدام طریقة حقوق الملكیة سابقاحصة المجموعة في موجودات ومطلوبات العملیات المشتركة (والتي كان یتم المحاسبة عنھا ٥-٥-٧ طبقا
تتمة–لمعاییر المحاسبة السعودیة)

الحصة في حقوق ملكیة العملیات المشتركةج)
تتمثل حصة المجموعة في حقوق ملكیة العملیات المشتركة فیما یلي:

٢٠١٦دیسمبر ٣١
٢٣٫٦٣٧احتیاطي نظامي

٥٢٫٤٩٣احتیاطیات الدخل الشامل اآلخر*
)٦٧٫٥٨٤(**األرباح المبقاة

٨٫٥٤٦

ملیون لایر سعودي مخصوما منھ قیود االستبعاد ٤٢٣تركة بمبلغ یتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من احتیاطیات الدخل الشامل اآلخر للعملیات المش* 
ملیون لایر سعودي.٣٧١بمبلغ 

٤٦٤ملیون لایر سعودي مخصوما منھ قیود االستبعاد بمبلغ ٣٩٦یتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من األرباح المبقاة للعملیات المشتركة بمبلغ ** 
ملیون لایر سعودي.

قدمةقروض ودفعات م٦-٥-٧

فیما یلي:٢٠١٦دیسمبر ٣١بند في تتمثل تسویات معاییر المحاسبة الدولیة على ھذا ال
٢٠١٦دیسمبر ٣١

تبویب:إعادة
٣٫٢٦٦٫٣٧٦تبویب من مصاریف مدفوعة مقدماإعادة

ًطبحقوق الملكیة باستخدام طریقة سابقاحصة المجموعة في موجودات العملیات المشتركة (والتي كان یتم المحاسبة عنھا  لمعاییر قا
٦٫٤١٩)أ/٥-٥-٧المحاسبة السعودیة) (إیضاح 

استبعادات :
)٥٦٥٫٦٦٣(المتبادلة بین شركات المجموعةات القروض استبعاد

٢٫٧٠٧٫١٣٢

مصاریف مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرى٧-٥-٧

فیما یلي:٢٠١٦دیسمبر ٣١تتمثل تسویات معاییر المحاسبة الدولیة على ھذا البند في 
٢٠١٦دیسمبر ٣١

تبویب:إعادة
)٣٫٢٦٦٫٣٧٦(قروض ودفعات مقدمةإلىتبویب إعادة

تسویة:
٤٩٫٩٤٢)أ/٥-٥-٧إیضاح حصة المجموعة في موجودات العملیات المشتركة (

)٣٫٢١٦٫٤٣٤(جمالي اإل



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٤٥

تتمة–تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة للمرة األولى ٧

للتقریر بین المعاییر السعودیة والمعاییر الدولیة ٢٠١٦دیسمبر ٣١یضاحات المتعلقة بتسویات أرصدة قائمة المركز المالي الموحدة كما في اإل٥-٧
تتمة-المالي

حكومیة طویلة األجلدائنةذمم ٨-٥-٧

التالي:إلىتبویب ذمم حكومیة طویلة األجل بناء على طبیعة ھذه الذمم إعادةتم 

مطلوبات متداولة.إلىملیار لایر سعودي ٥٨وقود وذمم أخرى بمبلغ دائنو .١

)١٢-٣-٧إیضاح منح حكومیة مؤجلة (إلىاتبویبھإعادةملیار لایر سعودي المتعلق بالقروض الحسنة والذي تم ٤٢بمبلغ ذمم حكومیة مؤجلة.٢

لموظفینامنافع التزامات٩-٥-٧

ا یلي:تتمثل التسویات التي تمت على ھذا البند فیم
٢٠١٦دیسمبر ٣١

١٫٠٤٧٫٨٠٣تسویات الرصید االفتتاحي
)١٢٠٬١٥٣(المصروف المسجل خالل السنة نتیجة التقییم االكتواري اللتزام منافع الموظفین

ًمكافآت نھایة الخدمة بتكالیف التمویل المتعلقة  ١٩٢٣٢٬٤٠٨رقم للتقریر الماليللمعیار الدویلة وفقا
ًمنافع الموظفین التزامات قیاس إعادةالربح من  )٢٥٣٬٩٠٨(١٩للمعیار الدولي رقم طبقا

٢٫٩٩٣)/ب٥-٥-٧حصة المجموعة في مطلوبات العملیات المشتركة (إیضاح 
إلى التزامات منافع االستحقاقفي أرصدة لدى البنوك واستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االدخارإعادة تصنیف موجودات صندوق 

التالي:ةلألرصدالموظفین
)١١٢٫٠٠٠(استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

)٤٤٠٫٧٧٦(ارصدة لدى البنوك
٣٥٦٫٣٦٧

مؤجلةإیرادات١٠-٥-٧

فیما یلي:٢٠١٦دیسمبر ٣١المؤجلة في یراداتاإلتتمثل التسویات المعدة على 
٢٠١٦دیسمبر ٣١

)٧٨١٫٧١٦(الكھربائیة الخاصة الممنوحة من العملیات المشتركة المؤجل الخاص بالمرافق اإلیراداستبعاد 
١٧٫١٩٤تسویة االستنفاذ خالل العام

)٢٬٣٧٢٬١٦٧(قصیرة األجلالمؤجلةیراداتاإلإعادة تصنیف 
(٣٬١٣٦٬٦٨٩)

المجموعة من إلىالمعدات الكھربائیة والمحولة بدون مقابل ملیون لایر سعودي والمرتبطة ب٧٨٢المؤجلة بمبلغ یراداتاإلتتمثل ھذه التسویة في قیمة استبعاد 
ملیار لایر سعودي.٢٫٤مبلغ األجلقصیرة إلىاألجلمؤجلة طویلة إیراداتتبویب إعادةإلى)، باإلضافة العملیات المشتركة (منتجي الطاقة



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٤٦

تتمة–تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة للمرة األولى ٧

بین المعاییر السعودیة والمعاییر الدولیة ٢٠١٦دیسمبر ٣١علقة بتسویات أرصدة قائمة المركز المالي الموحدة كما في اإلیضاحات المت٥-٧
تتمة -للتقریر المالي 

منح حكومیة مؤجلة١١-٥-٧

فیما یلي:٢٠١٦دیسمبر ٣١تتمثل التسویات المعدة على ھذا البند في 

٢٠١٦دیسمبر ٣١الوصف
٤١٫٩٢٦٫٥٤٢م حكومیة طویلة األجل في نھایة العامإعادة تبویب من ذم

٣٫٦٨٨٫٧٠٦تسویات على االستنفاذ في تاریخ التحول
للمعاییر السعودیة ً ١٫٨٢٣٫٢١٧عكس استنفاذ المنح الحكومیة طبقا

للمعاییر الدولیة ً )٧٧٠٫٨٥٧(استنفاذ المنح الحكومیة خالل السنة طبقا
٤٦٫٦٦٧٫٦٠٨اإلجمالي 

الیة مشتقة بالقیمة العادلةأدوات م١٢-٥-٧

فیما یلي:٢٠١٦دیسمبر ٣١تتمثل التسویات المعدة على ھذا البند في 
٢٠١٦دیسمبر ٣١

٢٠١٦ًدیسمبر ٣١رصید  ١٢٢٫٠٤٩للمعاییر السعودیةطبقا
٢٣٨٫٦٧٣) */ب٥-٥-٧إیضاح حصة المجموعة في مطلوبات العملیات المشتركة (

٣٦٠٫٧٢٢جمالي اإل

استبعادملیون لایر سعودي مخصوما منھ قیود ٣٤١للعملیات المشتركة بمبلغ مشتقة المالیة الاألدوات تمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من ی* 
ملیون لایر سعودي.١٠٢بمبلغ 

تأمینات مشتركین مستردة١٣-٥-٧

ت الغیر المتداولة والتي تخص تأمینات مشتركین مستردة حسب ملیون لایر سعودي من المطلوبا١٫٨٤٥تبویب مبلغ إعادة، تم ٢٠١٦دیسمبر ٣١في 
مطلوبات متداولة. إلىطلب المشتركین 

ذمم تجاریة دائنة١٤-٥-٧

بند منفصل تحت إلىملیار لایر سعودي المتعلق بدفعات مقدمة من عملیات توصیل خدمة الكھرباء من ذمم تجاریة دائنة ١٢٫٠٨تبویب مبلغ إعادةتم 
ملیون لایر سعودي والخاص بحصة المجموعة في مطلوبات العملیات ١٠٧٫٢مستلمة من المشتركین". على جانب آخر، تم إضافة مبلغ مسمى "دفعات 

المشتركة.

مستحقات وذمم دائنة أخرى١٥-٥-٧

:٢٠١٦دیسمبر ٣١تم عمل التسویات التالیة المتعلقة بمعاییر المحاسبة الدولیة على ھذا البند في 
٠١٦٢دیسمبر ٣١

)١٣٢٫٤٢٠(مخصصات اللتزامات ورسوم أخرىإلىتبویب إعادة
١٣٠٫٩١٨حصة المجموعة في مطلوبات العملیات المشتركة

)١٫٥٠٢(جمالي اإل



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٤٧

تتمة–تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة للمرة األولى ٧
بین المعاییر السعودیة والمعاییر الدولیة ٢٠١٦دیسمبر ٣١اإلیضاحات المتعلقة بتسویات أرصدة قائمة المركز المالي الموحدة كما في٥-٧

تتمة -للتقریر المالي 

خرىاحتیاطیات أ١٦-٥-٧

" باعتبار التالي:الموحد، تم عمل تسویات على بند "الدخل الشامل اآلخر٢٠١٦دیسمبر ٣١في 
٢٠١٦دیسمبر ٣١

)٤٤٣٫٦٩٨(الجزء الفعال من عقود مبادلة خاصة بمعدل الفائدة 
ًمنافع الموظفینالتزامات قیاس إعادةالربح من  ١٩٢٥٣٫٩٠٨للمعیار الدولي رقم طبقا

١٨٫٣٢٢متاحة للبیعمالیةالتغیر في القیمة العادلة الستثمارات
٥٢٫٤٩٣) */ج٥-٥-٧إیضاح حصة المجموعة في حسابات العملیات المشتركة (

)١١٨٫٩٧٥(٢٠١٦دیسمبر٣١احتیاطیات الدخل الشامل اآلخر في 

ملیون لایر سعودي مخصوما منھ قیود ٣٧١یتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من احتیاطیات الدخل الشامل اآلخر للعملیات المشتركة بمبلغ *
ملیون لایر سعودي.٤٢٤استبعاد بمبلغ 

األرباح المبقاة١٧-٥-٧
٢٠١٦دیسمبر ٣١

رباح المبقاة:تسویات المعاییر الدولیة التي أثرت على األ
٥٫٥٨٩٫٦٤٨والمعداتواآلالتالمستھلكة دفتریا وتفصیل مكونات العقاراتالموجودات -
)٣٫٦٨٨٫٧٠٦(التغیر في استھالك منح حكومیة مؤجلة في تاریخ التحول-
)١٫٠٤٧٫٨٠٣(في تاریخ التحولمنافع الموظفینقیاس التزام مخصص إعادة-
بالكاملالمستھلكة دفتریاالموجودات نتیجة ٢٠١٦قارات واآلالت والمعدات خالل عام االنخفاض في استھالك الع-

٤٫١٥٣٫٤٥٤والمعداتواآلالتوتفصیل مكونات العقارات
)٨٨٠٫٩٤٩(مصروفات غیر قابلة للرسملة -
٢٠١٦٧٧٠٫٨٥٧خالل عام للموجودات استھالك المنح الحكومیة على أساس العمر االنتاجي -
)١٧٫١٩٤(للمعاییر الدولیةطبقاًالمؤجلة على أساس یومي یراداتاإلھالك تأثیر است-
مالیة للموجودات الالتغیر في أرباح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات نتیجة التغیر في صافي القیمة الدفتریة -

)١٢٫٤٧٦(اتوالمعدواآلالتالمستھلكة دفتریا وتفصیل مكونات العقاراتالموجوداتإلىنتیجة ھو المستبعدة خالل العام 
ًتكالیف التمویل اإلضافیة المسجلة - )١٫٤٦١٫١٧٨(٢٠١٦للمعاییر الدولیة خالل عام طبقا
)١١٢٫٢٥٥(الخبیر االكتواريبواسطةالموظفینمنافع قیاس التزام مخصص إعادة-
)٦٧٫٥٨٤()*/ج٥-٥-٧إیضاح استبعاد األرباح المبقاة للعملیات المشتركة (-

٣٫٢٢٥٫٨١٤للتقریر الماليالمعاییر الدولیةتسویاتيإجمال

٤٦٤ملیون لایر سعودي مخصوما منھ قیود االستبعاد بمبلغ ٣٩٧یتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من األرباح المبقاة للعملیات المشتركة بمبلغ *
ملیون لایر سعودي.



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٤٨

تتمة–تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة للمرة األولى ٧
بین المعاییر السعودیة والمعاییر الدولیة ٢٠١٦دیسمبر ٣١اإلیضاحات المتعلقة بتسویات أرصدة قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٥-٧

تتمة -للتقریر المالي 

الجزء غیر المتداول-القروض ١٨-٥-٧

تتمثل التسویات التي تمت على ھذا البند فیما یلي:
٢٠١٦دیسمبر ٣١

تبویب:إعادة
٨٫٥٤٢٫٦٧١ب)٥-٥-٧حصة المجموعة في مطلوبات العملیات المشتركة (إیضاح 

)١٤٢٫٧٦١(تكالیف المعاملة المتعلقة بالقروض
٨٫٣٩٩٫٩١٠جمالي اإل

م:٢٠١٦مبر دیس٣١تسویة قائمة الدخل الموحدة بین المعاییر السعودیة وللمعاییر الدولیة للتقریر المالي عن السنة المنتھیة في ٦-٧

إیضاح
للمعاییر  ً طبقا

السعودیة
أثر التحول إلى للمعاییر 

الدولیة للتقریر المالي
للمعاییر الدولیة  ً طبقا
إلعداد التقاریر المالیة

)١٤٩٫٩١٤٫٧٥٧-٨-٧إیرادات )٥٣٬٧٥٩٤٩٫٨٦٠٫٩٩٨

)٤٣٬٠٠٨٬٥٣٠(٣٬٨٩٩٬٣٤٣)٤٦٫٩٠٧٫٨٧٣(٢-٨-٧تكالیف اإلیرادات

٣٫٠٠٦٫٨٨٤٣٬٨٤٥٬٥٨٤٦٬٨٥٢٬٤٦٨الربحاليإجم

٤٢٥١٫٨٢٤٧٢٧٬٠٧١٩٧٨٫٨٩٥-٨-٧بالصافيإیرادات أخرى،

)١٬٠٦٠٬٥١٦((٧٦٬٤٨٤))٩٨٤٫٠٣٢(٣-٨-٧مصروفات عمومیة وإداریة

)١١٠٫٢٥٧(-)١١٠٫٢٥٧(برنامج تحسین إنتاجیة الموارد البشریة

٢٫١٦٤٫٤١٩٤٬٤٩٦٬١٧١٦٬٦٦٠٬٥٩٠إیرادات التشغیليصاف

٧٬٣٧٨٧٫٣٧٨-إیرادات تمویلیة

)٢٬٠٦١٬١٨٤((٢٬٠٦١٬١٨٤)-مصروفات تمویلیة

)٢٬٠٥٣٬٨٠٦((٢٬٠٥٣٬٨٠٦)-٥-٨-٧بالصافيتكالیف التمویل،

الحصة في خسارة االستثمارات بطریقة حقوق 

)٥٩٫٨٣٥(-)٥٩٫٨٣٥(الملكیة بطریقة حقوق الملكیة

٢٫١٠٤٫٥٨٤٢٬٤٤٢٬٣٦٥٤٫٥٤٦٫٩٤٩الدخلوضریبةح السنة قبل الزكاة رب

)١٫٦٩٢((١٬٦٩٢)-٦-٨-٧للسنةالدخلوضریبةالزكاة 

٢٫١٠٤٫٥٨٤٢,٤٤٠,٦٧٣٤٫٥٤٥٫٢٥٧صافي ربح السنة



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٤٩

تتمة–األولىللمرةالدولیةالمحاسبةمعاییرتطبیق٧

:٢٠١٦دیسمبر٣١عن السنة المنتھیة في للتقریر الماليبین المعاییر السعودیة والمعاییر الدولیة خر الموحدةتسویة قائمة الدخل الشامل اآل٧-٧

إیضاح

٢٠١٦دیسمبر ٣١
للمعاییر  ً طبقا

السعودیة

تأثیر التحول إلى 
للمعاییر الدولیة 

للتقریر المالي

٢٠١٦دیسمبر ٣١
للمعاییر الدولیة  ً طبقا

إلعداد التقاریر 
المالیة

٢٫١٠٤٫٥٨٤٢٫٤٤٠٫٦٧٣٤٫٥٤٥٫٢٥٧صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر:

ا الحقتصنیفھاالبنود التي من الممكن إعادة
إلى قائمة الدخل الموحدة:

لالستثمارات العادلةالتغیرات في القیمة 
٩٫٣٥٧٩٫٣٥٧-٢٤المالیة المتاحة للبیع

١٢٤٫٩٧١١٢٤٫٩٧١-٢٤الجزء الفعال-قات النقدیةتحوطات التدف
-١٣٤٫٣٢٨١٣٤٫٣٢٨

البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا إلى قائمة 
:الدخل الموحدة

٢٥٣٫٩٠٨٢٥٣٫٩٠٨-٢٤منافع الموظفینالتزاماتإعادة قیاس 
-٢٥٣٫٩٠٨٢٥٣٫٩٠٨

٣٨٨٫٢٣٦٣٨٨٫٢٣٦الشامل اآلخر للسنةالدخلإجمالي
٢٫١٠٤٫٥٨٤٢٫٨٢٨٫٩٠٩٤٫٩٣٣٫٤٩٣الشامل للسنةالدخلإجمالي

یراداتاإل١-٨-٧

التشغیل في التالي: إیراداتالمعاییر الدولیة على بند تسویاتإجماليتتمثل 

٢٠١٦دیسمبر ٣١

)٥٦٣٦٫٥(الخاصة الممنوحة من العملیات المشتركةالمؤجلة المتعلق بالمرافق الكھربائیة یراداتاإلنفاذاستاستبعاد

)١٧٫١٩٤(المؤجلةیراداتاإلنفاذالتغیر في است

)٩٥٧٫٥٣(
یراداتاإلتكالیف ٢-٨-٧

في التالي:یراداتاإلتكالیف المعاییر الدولیة على بند تسویاتإجماليتتمثل 
٢٠١٦دیسمبر ٣١

٤٫٠٤٢٫٠٧١على االستھالكالموجودات مكونات العمر االنتاجي وتأثیر تعدیل 
)٧٢٢٫٣٧٦(للرسملة من المصروفات الغیر قابلة یراداتاإلتكالیفحصة 
٩٢٥٫٩٤الموظفینمنافعالتزاماتقیاس إعادةبةمن تكالیف الخدمة الخاصیراداتاإلتكالیفحصة 

ًطللعملیات المشتركة والتي كانت مستخدمة من الغاء المحاسبة بطریقة حقوق الملكیة یراداتاإلتكالیف األثر على  للمعاییر بقا
)١٠٣٫١٦٢(من بند تكلفة المبیعات)عملیات المشتركةخصم حصة صافي أرباح السابقاالسعودیة (حیث أنھ كان یتم 

٦٩٩٫٥٩٩ھامش ربح العملیات المشتركة نتیجة للتوحید النسبي لھذه العملیاتاستبعاد 
)١١٬٨١٤تبویبإعادة )

٣٬٨٩٩٬٣٤٣



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٥٠

تتمة–األولىللمرةالدولیةالمحاسبةمعاییرتطبیق٧

دیسمبر ٣١عن السنة المنتھیة في للتقریر الماليین المعاییر السعودیة والمعاییر الدولیة باإلیضاحات المتعلقة بتسویات قائمة الدخل الموحدة ٨-٧
تتمة–:٢٠١٦

وإداریةمصروفات عمومیة ٣-٨-٧

فیما یلي:ثل تسویات المعاییر الدولیة المعدة على بند مصروفات عمومیة وإداریة تتم

٢٠١٦دیسمبر ٣١
١١١٫٣٨٢على االستھالكالموجودات مكونات العمر االنتاجي وتأثیر تعدیل 

)٥٧٣٫١٥٨(من المصروفات الغیر قابلة للرسملة واإلداریةحصة المصروفات العمومیة 
٢٢٨٫٢٥الموظفینمنافعالتزاماتقیاسإعادةبةعمومیة واالداریة من تكالیف الخدمة الخاصحصة المصروفات ال

)٠٩٤٫٨٤(سنةحصة المجموعة في مصروفات العملیات المشتركة خالل ال
)٩٣٢(تعویضات عن تكالیف مجلس اإلدارة

٣٠٬٥٠٥تبویبإعادة
(٧٦٬٤٨٤)اإلجمالي 

بالصافي ،(مصروفات) أخرىإیرادات٤-٨-٧

فیما یلي:(مصروفات) أخرى إیراداتتتمثل التسویات المعدة على بند 
٢٠١٦دیسمبر ٣١

ًاستنفاذ المنح الحكومیة  ٧٧٠٫٨٥٧للتقریر الماليللمعاییر الدولیة طبقا
ر في نتیجة التغیلموجوداتانتیجة التغیر في قیمة ھذه واآلالت والمعدات خالل السنةالعقارات االختالف في صافي أرباح استبعاد 

)١٢٫٤٧٦(قیمتھا الدفتریة
)١٢٫٥٥٠(حصة المجموعة في المصروفات األخرى للعملیات المشتركة خالل السنة

)١٨٬٧٦٠(تبویبإعادة
٧٢٧٬٠٧١

تكالیف التمویل٥-٨-٧

كما یلي:على ھذا البندللتقریر الماليتم عمل تسویات المعاییر الدولیة 
دیسمبر ٣١

م٢٠١٦
ًمصروفات تمویلیة غیر قابلة للرسملة  )١٧٨٫١٫٤٦١(العاممتكبدة بواسطة المجموعة خالل للتقریر الماليللمعاییر الدولیة طبقا

ًمشتركةكعملیاتالمصنفةاالستثمارنتائجمنالمجموعةحصة )٣٦٧٬٦٦٧(الماليللتقریرالدولیةللمعاییروفقا
)٢٣٢٬٤٠٨(للموظفینالخدمةنھایةمكافآتعلىدةالفائ

٧٬٣٧٨الماليللتقریرالدولیةالمعاییربموجبالمسجلةالتمویلإیرادات: ناقص
٦٩تبویبإعادة

)٢٬٠٥٣٬٨٠٦(

الزكاة٦-٨-٧

الل السنة.تتمثل التسویات المعدة على بند مصروف الزكاة في حصة المجموعة في مصروفات العملیات المشتركة خ



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٥١

التغیرات الموسمیة.٨

استھالك الطاقة یتأثر نشاط المجموعة وإیراداتھا بعوامل الطقس الموسمیة خالل العام، إذ تقل إیرادات المجموعة بشكل جوھري خالل أشھر الشتاء النخفاض 
ة جة الرتفاع درجات الحرارة وتنعكس ھذه التغییرات على النتائج المالیالطاقة الكھربائیة نتیاستھالكالكھربائیة وتزید اإلیرادات خالل أشھر الصیف بسبب زیادة 

ألعمال المجموعة خالل العام.

المجموعةألنشطھالمستقبلیةوالھیكلةالقطاعیةالمعلومات.٩

ج الطاقة الكھربائیة مكملة لبعضھا البعض في إنتانشطة التولید والنقل والتوزیع وخدمات المشتركین والتي تعتبر أإلىنشطة التشغیلیة الرئیسة في المجموعة تقسم األ
من بیع الطاقة للمستھلك النھائي حسب التسعیرة الرسمیة المقررة نظاماً.  وتتم جمیعإیراداتالمستھلك، حیث تتحقق إلىوإیصالھا  ً ملیات المجموعة عالمجموعة حالیا

داخل المملكة. 

فیما یلي وصف لألعمال الرئیسة لكل نشاط:

: تولید وتوفیر الطاقة الكھربائیة.لیدالتو

شبكة التوزیع وتشغیل منظومة نقل الكھرباء وصیانتھا.إلىنقل الطاقة من محطات التولید باستخدام شبكة النقل النقل: 

وتحصیلھا.وزیع فواتیر االستھالك استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزیعھا على المشتركین. وإصدار وتالتوزیع وخدمات المشتركین: 

ومصروفات اداتإیرشركات مستقلة وتطویر أسعار بیع بینیة، وعلیھ ستحدد إلىفصل األنشطة الرئیسة إلىتعمل المجموعة حالیا على تطبیق خطة متكاملة تھدف 
رباء ة، تم تأسیس الشركة الوطنیة لنقل الكھكل شركة على حدة عند اكتمال عملیة الفصل وذلك لقیاس أداء كل نشاط ونتائج أعمالھ بشكل مستقل وكجزء من ھذه الخط

ینایر ١في قة بنشاط النقلواعتماد أسس اتفاقیات التعامل الخاصة بھا من قبل مجلس اإلدارة. وقد بدأت الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء عملیاتھا التشغیلیة والمتعل
٢٠١٢.

حیث مازالت يرئیسالمركز الإلىالجدول التالي على نشاط التولید والتوزیع وخدمات المشتركین إضافة تشتمل البیانات المالیة للشركة السعودیة للكھرباء الواردة في
ضمن خطة الشركة المتكاملة للفصل.-حتى تاریخ إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة -جاریة لفصل نشاطي التولید والتوزیع جراءاتاإل



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٥٢

تتمة-بلیة ألنشطھ المجموعة المعلومات القطاعیة والھیكلة المستق٩

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٧دیسمبر ٣١عن السنة المنتھیة في كما في و

اإلیرادات
الشركة السعودیة 

للكھرباء
الشركة الوطنیة 

اإلجمالياألرصدة المتداخلةالشركات التابعة األخرىالعملیات المشتركةلنقل الكھرباء
٥٠٬٦١٥٬٣١٧)٤٣٬٢٧٢(٢٨٫٥٨١--٥٠٫٦٣٠٫٠٠٨الخارجیونالعمالء

-)١٢٬٨٧٤٬٣٩١(-١٠٬٧٦٠٬٥٥٤٢٬١١٣٬٨٣٧-القطاعاتبین
٥٠٬٦١٥٬٣١٧)١٢٬٩١٧٬٦٦٣(٥٠٫٦٣٠٫٠٠٨١٠٬٧٦٠٬٥٥٤٢٬١١٣٬٨٣٧٢٨٬٥٨١اإلیراداتإجمالي

تكلفة اإلیرادات
)٩٬٠٢٦٬٧٩٠(----)٩٬٠٢٦٬٧٩٠(وقود

)٨٬٠٢١٬٤٥١(٢٬١١٣٬٨٣٨-)٩٦٥٬٦٤٤(-)٩٬١٦٩٬٦٤٥(المشتراةالطاقة
)١١٬٦٧٢٬١٦٨(١٠٬٧٦٩٬١٢٨)١٠٬٣٥٢()٢٧١٬٦٢٦()١٬٨٣٧٬٤٦٦()٢٠٬٣٢١٬٨٥٢(والصیانةالتشغیلتكالیف

)١٥٬٢٧٤٬٩٠٣(٤٣٬٢٧٢-)٣٠٩٬٨٠٢()٥٫٣٠٥٫١٠٠()٩٬٧٠٣٬٢٧٣(والصیانةالتشغیل -االستھالك
)٤٣٬٩٩٥٬٣١٢(١٢٬٩٢٦٬٢٣٨)١٠٬٣٥٢()١٫٥٤٧٬٠٧٢()٧٫١٤٢٬٥٦٦()٤٨٬٢٢١٬٥٦٠(یراداتاإلتكلفةإجمالي

)١٬٠٤٤٬١٤٠(-)١٨٬٤٩٢()٥٩٬٤٠٩()٢٦٦٬٤٤٧()٦٩٩٬٧٩٢(وعمومیةإداریةمصاریف
)٣٩٦٫٢٦٠(--)٣٩٦٫٢٦٠(واإلداریةالعمومیة -االستھالك

)١٬٤٤٠٬٤٠٠(-)١٨٬٤٩٢()٥٩٬٤٠٩()٢٦٦٬٤٤٧()١٬٠٩٦٬٠٥٢(االداریة والعمومیةالمصاریفإجمالي
١٬٥٣٤٬٦٨٦)١٫١١٨٫١٩٨(٢٬٤٨٩٬٥٤٧٤٫١٣٣١٥٨٬٥٨٠٦٢٤بالصافيالتشغیلیة،غیرالمصروفات/ الدخل

٦٫١١٩٫٥٤٦----٦٫١١٩٫٥٤٦البلدیاترسوممدیونیةمنعفاءإ
)٢٬٨٢٩٬١٥٥()٨٩١()١٩٨٬٩٩٦()٢٬٦٢٩٬٢٦٨(اإلنتاجیةتحسینبرنامج

)٢٬٧٥٢٬١٤٤(١٫٧٨٣١٫١٠٩٫٦٢٣)٣٨١٬٦٦٥()١٫١٤٢٫١٣٦()٢٬٣٣٩٬٧٤٩(بالصافيالتمویل،تكلفة
الملكیةحقوقبطریقةاالستثماراتخسارةفيالحصة
)١٠٨٬٨٧٦(----)١٠٨٬٨٧٦(الملكیةحقوقبطریقة

)٤٫٨٧٥(--)٤٫٨٧٥(--مصروف الزكاة
)٢٣٠٬٥٣٨(--)٢٨٬٣٦٠(-)٢٠٢٬١٧٨(المؤجلةالدخلضریبةمصروف

٦٬٩٠٨٬٢٤٩-٤٬٦٤١٬٤١٨٢٬٠١٤٬٥٤٢٢٥١٬٠٣٦١٬٢٥٣للسنةالدخلصافي
٧٩٬٩٥٤٬٦٦٣--٤٢٬٦٩٨٬١٣٦٣٦٬١٣٦٬٠٧٥١٬١٢٠٬٤٥٢مشاریع تحت التنفیذ

٣٢٤٬٣٣٤٬٨٧٣--١٩٦٬٥٧٢٬٩٦٥١١٧٬٣٧٤٬٥٥٧١٠٫٣٨٧٫٣٥١العقارات واآلالت والمعدات
٤٠٤٬٢٨٩٬٥٣٦--٢٣٩٬٢٧١٬١٠١١٥٣٬٥١٠٬٦٣٢١١٬٥٠٧٬٨٠٣ارات واآلالت والمعداتالعقإجمالي
٤٤٥٬٧٦٠٬٤٦٠)١٣٣٬٠٨٩٬٠٨٦(٤٢٤٬٨٦٢٬٤١٠١٤٠٬٧٨٤٬٦٦٩١٢٬٩١٩٬٠٦١٢٨٣٬٤٠٦الموجوداتإجمالي
٣٧٣٬٤٥١٬٠٥٣)١٢١٫٥٨٦٬٦٨٩(٣٥٩٬٩٦٢٬٦٣٤١٢٣٬٧٥٨٬١١٨١١٬١٥٤٬٤١٧١٦٢٫٥٧٣المطلوباتإجمالي



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٥٣

تتمة-معلومات القطاعیة والھیكلة المستقبلیة ألنشطھ المجموعة ال.٩

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٦دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في عنكما في و
الشركة السعودیة 

للكھرباء
الشركة الوطنیة لنقل 

اإلجمالي األرصدة المتداخلةالشركات التابعة األخرىالعملیات المشتركةالكھرباء
اإلیرادات

٤٩٬٨٦٠٬٩٩٨)٣٨٬٠٩٦(٥٦٬٣٤٣--٤٩٬٨٤٢٬٧٥١الخارجیونالعمالء
-)١٠٬٩٢٧٬٥٥٥(-٨٬٤٢٠٬٣٧٥٢٬٥٠٧٬١٨٠-القطاعاتبین

٤٩٬٨٦٠٬٩٩٨)١٠٬٩٦٥٬٦٥١(٤٩٬٨٤٢٬٧٥١٨٬٤٢٠٬٣٧٥٢٬٥٠٧٬١٨٠٥٦٬٣٤٣اإلیراداتإجمالي
اإلیراداتتكلفة
)٩٬٩٨٩٬٣١٣()٩٬٩٨٩٬٣١٣(وقود

)٧٬٤٣٠٬٠٠٤(٢٬٥٠٧٬١٨٠-)١٬٤٥٠٬٠٩٤(-)٨٬٤٨٧٬٠٩٠(المشتراةالطاقة
)١٢٬٤٦٨٬٣٩٤(٨٬٤٧٥٬٣٧٣)١٦٬٩٠٣()٢٧٣٬٧٨٥()١٬٨٠٩٬٦٦١()١٨٬٨٤٣٬٤١٨(والصیانةالتشغیلتكالیف

)١٣٬١٢٠٬٨١٩(--)٢٤٨٬٧٠٢()٤٬٨٧٠٬٩٩٨()٨٬٠٠١٬١١٩(والصیانةالتشغیل –االستھالك
)٤٣٬٠٠٨٬٥٣٠(١٠٬٩٨٢٬٥٥٣)١٦٬٩٠٣()١٬٩٧٢٬٥٨١()٦٬٦٨٠٬٦٥٩()٤٥٬٣٢٠٬٩٤٠(یراداتاإلتكلفةليإجما

)٧٢٠٬٢٩٥(-)٨٬٨٢١()٥٥٬٥٥٩()١٤٠٬٨٤٤()٥١٥٬٠٧١(عمومیةإداریةمصاریف
)٣٤٠٬٢٢١(----)٣٤٠٬٢٢١(واإلداریةالعمومیة-االستھالك

)١٬٠٦٠٬٥١٦()٨٬٨٢١()٥٥٬٥٥٩()١٤٠٬٨٤٤()٨٥٥٬٢٩٢(عمومیةاإلداریة والالمصاریفإجمالي

٩٧٨٬٨٩٥)١٬٦٢١٬٠٥٢()٢٢٩()٥٬٦٠٤(٢٬٥٩٨٬٨٦٨٦٬٩١٢بالصافيالتشغیلیة،غیرالمصروفات/ الدخل
------البلدیاترسوممدیونیةمنعفاءإ

)١١٠٬٢٥٧(---)٦٬٨٤٣()١٠٣٬٤١٤(اإلنتاجیةتحسینبرنامج
)٢٬٠٥٣٬٨٠٦(٣٬٢٢٣١٬٦٠٤٬١٥٠)٣٦٦٬٥٨٤()١٬٦٢٩٬٤٣٠()١٬٦٦٥٬١٦٥(بالصافيالتمویل،تكلفة

الملكیةحقوقبطریقةاالستثماراتخسارةفيالحصة
)٥٩٬٨٣٥(----)٥٩٬٨٣٥(الملكیةحقوقبطریقة

)١٬٦٩٢(--)١٬٦٩٢(--الزكاةمصروف
٤٬٥٤٥٬٢٥٧-١٠٥٬١٦٠٣٣٬٦١٣)٣٠٬٤٨٩(٤٬٤٣٦٬٩٧٣للسنةالدخلصافي

------٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
٨٨٬٣٢٢٬١٢١--٤٢٬٨١١٬٠١٣٤٣٬١١٨٬٣٣٥٢٬٣٩٢٬٧٧٣مشاریع تحت التنفیذ

٢٨٥٬٦٨٧٬٢٧١--١٨٠٫١٦١٫٦١٨٩٦٬٦٢١٬٢٢٤٨٬٩٠٤٬٤٢٩العقارات واآلالت والمعدات
٣٧٤٬٠٠٩٬٣٩٢--٢٢٢٫٩٧٢٫٦٣١١٣٩٫٧٣٩٫٥٥٩١١٫٢٩٧٫٢٠٢العقارات واآلالت والمعداتإجمالي
٤٢١٬٠٢٢٬٢٢١)١١٠٬٠٢١٬٣٩٣(٤٠٢٬٤٨٠٬٣٤١١١٥٫٥٣٦٫٥٣٦١٢٫٧٥٩٫٢٢٩٢٦٧٬٥٠٨الموجوداتإجمالي
٣٥٥٬٤٢٤٬٤٢٤)٩٨٫٦٤٧٬٦٧٦(٣٤٢٬١٢٥٬٢١٧١٠٠٬٥٤٣٬٢٥٠١١٫٢٥٠٫٠٩٤١٥٣٬٥٣٩المطلوباتإجمالي



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٥٤

، بالصافيالعقارات واآلالت والمعدات.١٠

المجموعمشاریع تحت التنفیذأخرىسیارات وآلیاتشبكة النقل والتوزیعقطع غیار رأسمالیةآالت ومعداتمبانيراضيأ
:التكلفة

٢٠١٦٢٬٦٣٠٬٠٣٤٢٤٬٩٩٤٬١٦٣١٥٦٬٧٥١٬٠٨٧٤٬٩٧٠٬٤٨٨٢٢٩٬٨١٦٬٣٧٩١٬٦١٤٬٤٦٦٧٬٤٣٩٬٨٩٤٨٦٬٩٧٨٬١٧٠٥١٥٫١٩٤٫٦٨١ینایر ١كما في 
٤٧٩٬٩٠٠١١٬٥١٣٬٩٥١٨٬٨١٩٬٧١٥٣٣٠٬٨٤٦٣١٬٢٢٦٬٤٠١١٧٦٬٣٦٣١٬٩٧١٬٨٣٧٥٣٫٦٩٨٫٦٦٠١٠٨٫٢١٧٫٦٧٣االضافات

)٥٢٫٣٥٤٫٧٠٩()٥٢٫٣٥٤٫٧٠٩(-------المشاریع الى الموجودات الثابتة منالمحول
)٦٩٢٫٧٦٩()١٩٬١٦٧()١٥٬٥٩٠()٢٨٠٬٤٧٩()١٨٠()٣٦٣٬٧٤٨()١٣٬٠٠٥()٦٠٠(االستبعادات

٢٠١٦٣٬١٠٩٬٣٣٤٣٦٬٤٩٥٬١٠٩١٦٥٬٢٠٧٬٠٥٤٥٬٣٠١٬١٥٤٢٦٠٬٧٦٢٬٣٠١١٬٧٧٥٬٢٣٩٩٬٣٩٢٬٥٦٤٨٨٬٣٢٢٬١٢١٥٧٠٫٣٦٤٫٨٧٦دیسمبر ٣١كما في 

٣٩٢٬٢٩٩٦٬٧٧٢٬١١٩١١٬٧٨٢٬٣٧٠٥٤١٬٣٧٢٣٠٬٦٤٧٬٦٣٦١٤٦٬١٥٠٤٬١٢٠٬٨٦٠٤٣٬٧٦١٬٢٢٤٩٨٬١٦٤٬٠٣٠اإلضافات
)٥٢٬١٢٨٬٦٨٢()٥٢٬١٢٨٬٦٨٢(-------وجودات الثابتة المشاریع الى الممنالمحول

--)٩٤٬١٦٨()٥١١()١٬٣١٠(٧٬٣٠٧)٢٦٢(٩٣٬٧٦٧)٤٬٨٢٣(تبویباعادة
)٢٬٦٦٨٬٧٦٩(-)٤٥٬٢١٢()٩٨٬٢٥٢()٢٦٩٬٢٤٦()٩٬٩٦٦()٢٬١٨٢٬٥١٨()٦٣٬٥٧٥(-االستبعادات

٢٠١٧٣٬٤٩٦٬٨١٠٤٣٬٢٩٧٬٤٢٠١٧٤٬٨٠٦٬٦٤٤٥٬٨٣٩٬٨٦٧٢٩١٬١٣٩٬٣٨١١٬٨٢٢٬٦٢٦١٣٬٣٧٤٬٠٤٤٧٩٬٩٥٤٬٦٦٣٦١٣٬٧٣١٬٤٥٥دیسمبر ٣١كما في 

: المتراكماالستھالك
١٨٣٬٤٧٧٬٩٩٦-١٤٬٠٥٥٬٤٨٥٦٣٬٢٩٨٬٢٠٩٢٬٤٩٥٬٨٨٨٩٩٬١٥٣٬١٦٤١٬٢١١٬٨٧٥٣٬٢٦٣٬٣٧٥-٢٠١٦ینایر ١كما في 

١٣٬٤٦١٬٠٤٠-١٬٢٥٨٬٤٠٦٤٬٤٤٤٬٢٠٩١٢٧٬١٥٤٦٬٨٠٣٬٥٤٢١٠٥٬١٦٦٧٢٢٬٥٦٣-المحمل للسنة
)٥٨٣٬٥٥٢(-)٩٬٠٣٠()١٥٬٥٦٣()١٩٤٬٤٢٧()١٨٠()٣٥١٬٣٨٨()١٢٬٩٦٤(-االستبعادات

١٩٦٬٣٥٥٬٤٨٤-١٥٬٣٠٠٬٩٢٧٦٧٬٣٩١٬٠٣٠٢٬٦٢٢٬٨٦٢١٠٥٬٧٦٢٬٢٧٩١٬٣٠١٬٤٧٨٣٬٩٧٦٬٩٠٨-٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
١٥٬٦٧١٬١٦٣-١٬٣٧٥٬٧٤٤٥٬٧٨٥٬٩٣٠١٨١٬٤٩٣٧٬٥٧٢٬٣٣٨١٣٨٬٧٦٨٦١٦٬٨٩٠-المحمل للسنة

--)٧٬٣٤٩()٤٦٥()٣٨٨(-)٢٦٢(٨٬٤٦٤-تبویباعادة
)٢٬٥٨٤٬٧٢٨(-)٤٤٬٩٦٨()٩٨٬٢٣٨()٢٤٦٬٤٧٥()٨٬٦٣٢()٢٬١٢٨٬٩٣٩()٥٧٬٤٧٦(-االستبعادات

١٦٬٦٢٧٬٦٥٩٧١٬٠٤٧٬٧٥٩٢٬٧٩٥٬٧٢٣١١٣٬٠٨٧٬٧٥٤١٬٣٤١٬٥٤٣٤٬٥٤١٬٤٨١٢٠٩٬٤٤١٬٩١٩-٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٦٢٬٦٣٠٬٠٣٤١٠٬٩٣٨٬٦٧٨٩٣٬٤٥٢٬٨٧٨٢٬٤٧٤٬٦٠٠١٣٠٬٦٦٣٬٢١٥٤٠٢٬٥٩١٤٬١٧٦٬٥١٩٨٦٬٩٧٨٬١٧٠٣٣١٬٧١٦٬٦٨٥ینایر ١كما في 
٢٠١٦٣٬١٠٩٬٣٣٤٢١٬١٩٤٬١٨٢٩٧٬٨١٦٬٠٢٤٢٬٦٧٨٬٢٩٢١٥٥٬٠٠٠٬٠٢٢٤٧٣٬٧٦١٥٬٤١٥٬٦٥٦٨٨٬٣٢٢٬١٢١٣٧٤٬٠٠٩٬٣٩٢دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٧٣٬٤٩٦٬٨١٠٢٦٬٦٦٩٬٧٦١١٠٣٬٧٥٨٬٨٨٥٣٬٠٤٤٬١٤٤١٧٨٬٠٥١٬٦٢٧٤٨١٬٠٨٣٨٬٨٣٢٬٥٦٣٧٩٬٩٥٤٬٦٦٣٤٠٤٬٢٨٩٬٥٣٦دیسمبر ٣١كما في 



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٥٥

تتمة-، بالصافيوالمعداتالعقارات واآلالت .١٠
المجموععملیات المشتركةالعامةالتوزیعالنقلالتولید

٢٠١٦ینایر ١كما في 
٢٬٦٣٠٬٠٣٤-١٣١٬٧٣٧٥٩٣٬٦٩٨٢١٩٬٠٠٧١٬٦٨٥٬٥٩٢أراضي

٥٬٣٨٨٬٣٣١٣٬٤٤١٬٠٨٠٢٦٩٬٣٧٣١٬٢٥٣٬٢٧٢٥٨٦٬٦٢٢١٠٬٩٣٨٬٦٧٨مباني
٨١٬٢٣٠٬١٠٦٢٬٣٥٤٬٢٢٨٣١٤٬٣٨٣٥٦٩٬٠٤٤٨٬٩٨٥٬١١٧٩٣٬٤٥٢٬٨٧٨آالت ومعدات

١٬٦٩٧٬٧٥٢٥٢٨٬٣٣٣١٣٥٬٩٣٨٦٦١١٢٬٥١١٢٬٤٧٤٬٦٠٠قطع غیار رأسمالیة
١٣٠٬٦٦٣٬٢١٥--٦٥٬٨٧٣٬٢٦٤٦٤٬٧٨٩٬٩٥١-شبكة النقل والتوزیع

٤٠٢٬١٠٧٢٧٥٤٠٢٬٥٩١-٢٠٩-سیارات وآلیات
٢٬٦٣٧٬٦٢٦٤١٧٬١٨١٤٠٨٬٨٢٥٧٠٣٬٧١٩٩٫١٦٨٤٬١٧٦٬٥١٩أخرى

٩١٬٠٨٥٬٥٥٢٧٣٬٢٠٧٬٩٩٣٦٦٬١٣٧٬٤٧٧٤٬٦١٣٬٨٠٠٩٬٦٩٣٬٦٩٣٢٤٤٬٧٣٨٬٥١٥يبالصاف،القیمة الدفتریة

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
٣٬١٠٩٬٣٣٤-١٣١٬١٣٧٥٩٣٬٦٩٨٢١٩٬٠٠٧٢٬١٦٥٬٤٩٢أراضي

١٢٬٦١١٬٢٥٥٦٬٣٠٥٬١٧٤٢٩٨٬٩٩٦١٬٤٠٥٬٠١١٥٧٣٬٧٤٦٢١٬١٩٤٬١٨٢مباني
٨٤٬٨٣٠٬٧٨٩٣٬٨٣٠٬٨٢٧٣٨٣٬٨٤٥٥٥٩٬٢٤٨٨٬٢١١٬٣١٥٩٧٬٨١٦٬٠٢٤ت ومعداتآال

١٬٨٩٤٬٠٦٤٥٣٩٬٠٠٥١٣٥٬٥٥٣٥٥١٠٩٬٦١٥٢٬٦٧٨٬٢٩٢قطع غیار رأسمالیة
١٥٥٬٠٠٠٬٠٢٢--٨٤٬٢٩٥٬٩١٢٧٠٬٧٠٤٬١١٠-شبكة النقل والتوزیع

٥٩١٤٦٤٬٦٥٢٨٬٥١٨٤٧٣٬٧٦١-سیارات وآلیات
٢٬٨٣٩٬٨٨٤١٬٠٥٦٬٠١٧٤٤٠٬٢١٧١٬٠٧٨٬٣٠٣١٬٢٣٥٥٬٤١٥٬٦٥٦أخرى

١٠٢٬٣٠٧٬١٢٩٩٦٬٦٢١٬٢٢٤٧٢٬١٨١٬٧٢٨٥٬٦٧٢٬٧٦١٨٬٩٠٤٬٤٢٩٢٨٥٬٦٨٧٬٢٧١بالصافي،القیمة الدفتریة

٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 
٣٬٤٩٦٬٨١٠-١٣١٬١٣٧٥٩١٬٣٠٣٢١٩٬٠١٨٢٬٥٥٥٬٣٥٢أراضي

١٦٬٨٠٢٬٦٧٥٧٬٣٢٦٬٣٨٨٣٣٠٬٩٠٦١٬٥٥٥٬٣٧٢٦٥٤٬٤٢٠٢٦٬٦٦٩٬٧٦١مباني
٨٨٬٦٣٤٬٢٠١٤٬٤٢٥٬٨٤٨٤٩٠٬٠٥٨٥٩١٬٤٦٨٩٬٦١٧٬٣١٠١٠٣٬٧٥٨٬٨٨٥آالت ومعدات

٢٬٠٧٠٬٢٣٠٥٦٣٬٤٥٥٢٩٦٬٠١٢٣٨١١٤٬٤٠٩٣٬٠٤٤٬١٤٤قطع غیار رأسمالیة
١٠٣٬٥٩٧٬٤٥٤٧٤٬٤٥٤٬١٧٣١٧٨٬٠٥١٬٦٢٧-التوزیعشبكة النقل و

٥٣١٨٬٣٣٤٤٧٢٬٠٢٣١٩٥٤٨١٬٠٨٣-سیارات وآلیات
٢٬٧٠٥٬٠٤٩٨٦٩٬٥٧٨٤٢٤٬٦٩٥٤٬٨٣٢٬٢٢٤١٬٠١٧٨٬٨٣٢٬٥٦٣أخرى

١١٠٬٣٤٣٬٢٩٢١١٧٬٣٧٤٬٥٥٧٧٦٬٢٢٣٬١٩٦١٠٬٠٠٦٬٤٧٧١٠٬٣٨٧٬٣٥١٣٢٤٫٣٣٤٫٨٧٣بالصافي،القیمة الدفتریة

وال تتوقع اإلدارة تحقیق منافع اقتصادیة مستقبلیة جوھریة من ھذه الموجودات.االستخدامقیدتزال الالتيوھيسعوديلایرملیار٥٧٫٩األصلیةتكلفتھاتبلغالتيوالمعداتالممتلكاتكاملاستھالكتم،٢٠١٧دیسمبر٣١فيكما

: نسبة ٢٠١٦دیسمبر ٣١(%٢٠١٧٣٫٦دیسمبر ٣١. بلغ معدل الرسملة للسنة المنتھیة في )٢٠١٦لعامسعوديلایرملیار٢٬٧(٢٠١٧عامخاللسعوديلایرملیار٢٬٩قیمتھابلغتمرسملةفوائدتحت التنفیذالمشاریععلىاإلضافةیتضمن
٣٪.(

.بعدالمجموعةإلىتحویلھایتملمالتيالخاصة بھا الملكیةوسندات،يسعودلایر ملیون٢٥دفتریةبقیمةراضيأقطعاألراضيوتشمل
.٢٠١٦ینایر ١الدولیة للتقریر المالي للمبالغ كما في والمعاییرالتسویات بین المعاییر السعودیة ٧یتضمن إیضاح رقم *



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٥٦

تتمة-، بالصافيوالمعداتلعقارات واآلالت ا.١٠
القیمة الدفتریة ل موّزعة على أنشطتھا الرئیسیة كما یلي:(فیما عدا مشاریع تحت التنفیذ)ت، ومعدّات المجموعةقارات، آالعإّن

المجموعالعملیات المشتركةعامةالتوزیعالنقلالتولید

٢٠١٦ینایر ١كما في 

٢٬٦٣٠٬٠٣٤-١٣١٬٧٣٧٥٩٣٬٦٩٨٢١٩٬٠٠٧١٬٦٨٥٬٥٩٢أراضي
٥٬٣٨٨٬٣٣١٣٬٤٤١٬٠٨٠٢٦٩٬٣٧٣١٬٢٥٣٬٢٧٢٥٨٦٬٦٢٢١٠٬٩٣٨٬٦٧٨مباني

٨١٬٢٣٠٬١٠٦٢٬٣٥٤٬٢٢٨٣١٤٬٣٨٣٥٦٩٬٠٤٤٨٬٩٨٥٬١١٧٩٣٬٤٥٢٬٨٧٨آالت ومعدات

١٬٦٩٧٬٧٥٢٥٢٨٬٣٣٣١٣٥٬٩٣٨٦٦١١٢٬٥١١٢٬٤٧٤٬٦٠٠قطع غیار رأسمالیة

١٣٠٬٦٦٣٬٢١٥--٦٥٬٨٧٣٬٢٦٤٦٤٬٧٨٩٬٩٥١-شبكة النقل والتوزیع

٤٠٢٬١٠٧٢٧٥٤٠٢٬٥٩١-٢٠٩-سیارات وآلیات
٢٬٦٣٧٬٦٢٦٤١٧٬١٨١٤٠٨٬٨٢٥٧٠٣٬٧١٩٩٫١٦٨٤٬١٧٦٬٥١٩أخرى

٩١٬٠٨٥٬٥٥٢٧٣٬٢٠٧٬٩٩٣٦٦٬١٣٧٬٤٧٧٤٬٦١٣٬٨٠٠٩٬٦٩٣٬٦٩٣٢٤٤٬٧٣٨٬٥١٥بالصافي،القیمة الدفتریة

٢٠١٦دیسمبر ٣١في كما 
٣٬١٠٩٬٣٣٤-١٣١٬١٣٧٥٩٣٬٦٩٨٢١٩٬٠٠٧٢٬١٦٥٬٤٩٢أراضي

١٢٬٦١١٬٢٥٥٦٬٣٠٥٬١٧٤٢٩٨٬٩٩٦١٬٤٠٥٬٠١١٥٧٣٬٧٤٦٢١٬١٩٤٬١٨٢مباني

٨٤٬٨٣٠٬٧٨٩٣٬٨٣٠٬٨٢٧٣٨٣٬٨٤٥٥٥٩٬٢٤٨٨٬٢١١٬٣١٥٩٧٬٨١٦٬٠٢٤آالت ومعدات

١٬٨٩٤٬٠٦٤٥٣٩٬٠٠٥١٣٥٬٥٥٣٥٥١٠٩٬٦١٥٢٬٦٧٨٬٢٩٢قطع غیار رأسمالیة

١٥٥٬٠٠٠٬٠٢٢--٨٤٬٢٩٥٬٩١٢٧٠٬٧٠٤٬١١٠-شبكة النقل والتوزیع

٤٦٤٬٦٥٢٨٬٥١٨٤٧٣٬٧٦١-٥٩١-سیارات وآلیات
٢٬٨٣٩٬٨٨٤١٬٠٥٦٬٠١٧٤٤٠٬٢١٧١٬٠٧٨٬٣٠٣١٬٢٣٥٥٬٤١٥٬٦٥٦أخرى

١٠٢٬٣٠٧٬١٢٩٩٦٬٦٢١٬٢٢٤٧٢٬١٨١٬٧٢٨٥٬٦٧٢٬٧٦١٨٬٩٠٤٬٤٢٩٢٨٥٬٦٨٧٬٢٧١الصافيب،القیمة الدفتریة

٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 
٣٬٤٩٦٬٨١٠-١٣١٬١٣٧٥٩١٬٣٠٣٢١٩٬٠١٨٢٬٥٥٥٬٣٥٢أراضي

١٦٬٨٠٢٬٦٧٥٧٬٣٢٦٬٣٨٨٣٣٠٬٩٠٦١٬٥٥٥٬٣٧٢٦٥٤٬٤٢٠٢٦٬٦٦٩٬٧٦١مباني

٨٨٬٦٣٤٬٢٠١٤٬٤٢٥٬٨٤٨٤٩٠٬٠٥٨٥٩١٬٤٦٨٩٬٦١٧٬٣١٠١٠٣٬٧٥٨٬٨٨٥آالت ومعدات

٢٬٠٧٠٬٢٣٠٥٦٣٬٤٥٥٢٩٦٬٠١٢٣٨١١٤٬٤٠٩٣٬٠٤٤٬١٤٤قطع غیار رأسمالیة

١٧٨٬٠٥١٬٦٢٧--١٠٣٬٥٩٧٬٤٥٤٧٤٬٤٥٤٬١٧٣-شبكة النقل والتوزیع

٥٣١٨٬٣٣٤٤٧٢٬٠٢٣١٩٥٤٨١٬٠٨٣-سیارات وآلیات
٢٬٧٠٥٬٠٤٩٨٦٩٬٥٧٨٤٢٤٬٦٩٥٤٬٨٣٢٬٢٢٤١٬٠١٧٨٬٨٣٢٬٥٦٣أخرى

١١٠٬٣٤٣٬٢٩٢١١٧٬٣٧٤٬٥٥٧٧٦٬٢٢٣٬١٩٦١٠٬٠٠٦٬٤٧٧١٠٬٣٨٧٬٣٥١٣٢٤٫٣٣٤٫٨٧٣بالصافي،القیمة الدفتریة



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٥٧

تتمة-، بالصافيالعقارات واآلالت والمعدات.١٠

المشروعات تحت التنفیذ

المجموعالمشتركةعملیاتالمشاریع عامةمشاریع التوزیعمشاریع النقلیع التولیدمشار

٢٠١٦٢٨٫٣٩٨٫٩٠٩٤٣٫٢٧٩٫٩٣٨١٢٫٩١٥٫٤٠٢٧٦٧٫٧٥٠١٫٦١٦٫١٧١٨٦٫٩٧٨٫١٧٠ینایر ١كما في 
١٣٫٠٢٣٫٧٧١٢٣٫٥٨٢٫١٤٧١٢٫٠٠٢٫٧١٤١٫٦١٢٫٧١٥٧٧٦٫٦٠٢٥٠٫٩٩٧٫٩٤٩إضافات

٢٫٧٠٠٫٧١١-٦٥٠٫٣٤٣١٫٧٤٦٫٣٥٩١٦٨٫٦٢٩١٣٥٫٣٨٠تكالیف تمویل مرسملة
)٥٢٫٣٥٤٫٧٠٩(-)١٫٠٣٥٫٨٤٠()٨٫٨٨٩٫٢٣٨()٢٥٫٤٩٠٫١٠٩()١٦٫٩٣٩٫٥٢٢(تحویالت
٢٠١٦٢٥٫١٣٣٫٥٠١٤٣٫١١٨٫٣٣٥١٦٫١٩٧٫٥٠٧١٫٤٨٠٫٠٠٥٢٫٣٩٢٫٧٧٣٨٨٫٣٢٢٫١٢١دیسمبر ٣١كما في 

٧٬٧٤٢٬٨٦٩١٩٬٤٠١٬٠٠٧١٠٬٢٤٥٬٧٥١٣٬٠٩٩٬٥٦٧٣٨٣٬١٥٦٤٠٬٨٧٢٬٣٥٠إضافات
٧٩٠٬٧٨٢١٬٣٤٩٬٢٧٢٦٠٣٬٦٣٠٥٤٬٥٢٠٩٠٬٦٧٠٢٬٨٨٨٬٨٧٤تكالیف تمویل مرسملة

)٥٢٬١٢٨٬٦٨٢()١٬٧٤٦٬١٤٦()١٬١٨٢٬٤٣٤()٧٬٥٠٩٬٨٧٣()٢٧٬٧٣٢٬٥٣٩()١٣٬٩٥٧٬٦٩٠(تحویالت
٢٠١٧١٩٬٧٠٩٬٤٦٢٣٦٬١٣٦٬٠٧٥١٩٬٥٣٧٬٠١٥٣٬٤٥١٬٦٥٨١٬١٢٠٬٤٥٣٧٩٬٩٥٤٬٦٦٣دیسمبر ٣١في كما 

معدل الرسملة للسنة المنتھیة في  .)%٣: ٢٠١٦(%٣٫٦وھ٢٠١٧دیسمبر٣١إّن



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٥٨

عقارات استثماریة.١١

سعودي،ملیون لایر٥٣٩: ٢٠١٦دیسمبر ٣١(سعودي لایرملیون ٥٣٥م مبلغ ٢٠١٧دیسمبر ٣١االستثمارات العقاریة كما في بلغت تكلفة

ملیار ١٫٤وبلغت القیمة العادلة ٢٠١٦دیسمبر ٣١قامت اإلدارة بعمل تقییم للقیمة العادلة لالستثمارات العقاریة كما في ).ملیون لایر سعودي٥٣٩: ٢٠١٦ینایر ١
.٢٠١٦دیسمبر ٣١ال تختلف بشكل جوھري عن القیمة العادلة كما في ٢٠١٧دیسمبر ٣١لایر سعودي. ترى اإلدارة أن القیمة العادلة في 

بواسطةاألراضي تم تقییم .٢٠١٦دیسمبر ٣١م خارجي لتحدید القیمة العادلة لألراضي كما في بواسطة مقیّعقارات استثماریةالمجموعة المصنفة كتقییم أراضيتم 
.المعتمدینالھیئة السعودیة للمقیمین لدى١١٠٠٠١١٢رقمكتب احمد بن محمد البابطین بعضویة شركة میداد للتقییم واالستشارات م

سالیب التقییم المستخدمة في تحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة، وكذلك المدخالت الرئیسیة غیر الملحوظة المستخدمة في نماذجأویوضح الجدول التالي 
التقییم.

٢٠١٧والذي تم االنتھاء منھ خالل الربع األول من عام ٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في ١٣رقم للتقریر الماليللمعیار الدولي طبقاًس القیمة العادلة معلومات قیاإن
كالتالي:

باستخدام٢٠١٦دیسمبر ٣١قیاس القیمة العادلة في 

أسعار مقتبسة من أسواق نشطة ألصول 
مطابقة (المستوى األول)

ھامة أخرى یمكن مدخالت 
مالحظتھا (المستوى الثاني)

مدخالت ھامة أخرى ال یمكن 
مالحظتھا (المستوى الثالث)

-١٫٣٩٨٫٤٠٢-األرض-قیاس القیمة العادلة 

أسالیب التقییم المستخدمة الشتقاق المستوى الثاني للقیمة العادلة 

م نھج مقارنة المبیعات. فقد تم تسویة أسعار البیع لعقارات مشابھة. ویعد سعر المتر المربع ھو المدخل تم اشتقاق المستوى الثاني للقیمة العادلة بصفة عامة باستخدا
األساسي في ھذا النھج المستخدم للتقییم.

.المعتمدینمین السعودیة للمقیةالھیئس الدولي لمعاییر التقییم وكذلك آلیة تقییم العقارات التي تم اتباعھا في تقییم االستثمارات العقاریة متماشیة مع المجلإن



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٥٩

، بالصافيموجودات غیر ملموسة.١٢

.الموحدةفي قائمة الدخلملیون لایر سعودي)١٦:٢٠١٦(ملیون لایر سعودي٩٧كلفة االستنفاذ التي بلغت ُحملت

استخدام أنبوب النفط المجموعأعمال قید التنفیذحاسب آليمجابرحّق
:التكلفة

٢٠١٦١٧٨٬٠٨٦١٦١٬٢٤٧١٥٦٫١٤٣٤٩٥٫٤٧٦ینایر ١كما في 
٥٦٫١٢٥٥٦٫١٢٥--اإلضافات

٢٠١٦١٧٨٬٠٨٦١٦١٬٢٤٧٢١٢٬٢٦٨٥٥١٬٦٠١دیسمبر ٣١كما في 

٧٤٫٠٧٢١٫١٠٠٧٥٬١٧٢-اإلضافات
-)١٠٠٬٥٠٦(١٠٠٬٥٠٦-المشاریع قید التنفیذمنالمحول
٢٠١٧١٧٨٬٠٨٦٣٣٥٬٨٢٥١١٢٬٨٦٢٦٢٦٬٧٧٣دیسمبر ٣١كما في 

المتراكم: االستنفاذ
١٤١٫٠٠٧-٢٠١٦٣٥٫٦١٧١٠٥٫٣٩٠ینایر ١كما في 

١٦٫٢٨٣-١٦٫٢٨٣-المحمل للسنة
٢٠١٦٣٥٫٦١٧١٢١٫٦٧٣١٥٧٫٢٩٠دیسمبر ٣١كما في 

٩٧٬٣٦٨-٤٤٬٥٢٢٥٢٬٨٤٦سنةالمحمل لل
٢٥٤٬٦٥٨-٢٠١٧٨٠٬١٣٩١٧٤٬٥١٩دیسمبر ٣١كما في 

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٦١٤٢٫٤٦٩٥٥٫٨٥٧١٥٦٫١٤٣٣٥٤٫٤٦٩ینایر ١كما في 
٢٠١٦١٤٢٫٤٦٩٣٩٫٥٧٤٢١٢٫٢٦٨٣٩٤٫٣١١دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٧٩٧٬٩٤٧١٦١٬٣٠٦١١٢٬٨٦٢٣٧٢٫١١٥دیسمبر ٣١كما في 

استثمارات مسجلة بطریقة حقوق الملكیة .١٣

تتمثل األرصدة المتعلقة بھذه االستثمارات فیما یلي:
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

١٬٤٤٣٬٧٩٧١٫٥٤٨٫٧٢١١٫٦٠٧٫٢٢٣ھیئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
-٨٤٬٨٦٧٢١٫١٦٧الكھربائیةشركة المختبر الخلیجي لفحص المعدات

-٢٩٨٤٥٠المزدوجلإلنتاجشركة الفاضلي 
--٥١٠الكربونلخدماتالخضراءالسعودیةالشركة

١٬٥٢٩٬٤٧٢١٫٥٧٠٫٣٣٨١٫٦٠٧٫٢٢٣

ل الخلیج العربیةھیئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون لدو

وتوزیع الطاقة من نقلاالستفادةلدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وذلك لتعزیز الكھربائيشاركت الشركة في رأسمال ھیئة الربط 
.سعوديار لایرملی١٫٨أمریكي بما یعادل مبلغ دوالرملیون ٤٨٤٫٨. بلغت قیمة المشاركة في تاریخ التأسیس األعضاءبین الدول الكھربائیة

الكھربائیةشركة المختبر الخلیجي لفحص المعدات

تأسیس ٢٠١٦نوفمبر ١٠ھجري الموافق لـ ١٤٣٧صفر ١٠/ق) بتاریخ ٣٨القرار الوزاري رقم (إلىاستناداً شركة المختبر الخلیجي لفحص ، تّم
في راس مال الشركة، ودفع %٢٥. بلغت حصة الشركة لایر سعوديملیون ٣٦٠مصرح بھ ) برأس مالمقفلة(شركة مساھمة الكھربائیة المعدات

. خالل عام ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي تم دفعھا بالكامل كما في ٢٢٬٥ملیون لایر سعودي وبلغت حصة الشركة ٩٠مبلغ المؤسسون
ملیون لایر سعودي كما ٩٠رأس المال منةالمدفوعملیون لایر سعودي وبلغت حصة الشركة٣٦٠رأس مال الشركة لیصبح تم دفع كامل ، ٢٠١٧

نھ صافي رأس المال المدفوع مخصوم ملالستثمارل القیمة الدفتریة ثتمبعد.التشغیلیة. لم تبدأ الشركة المذكورة أنشطتھا٢٠١٧دیسمبر ٣١في 
مصاریف ما قبل التشغیل.



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٦٠

تتمة–استثمارات مسجلة بطریقة حقوق الملكیة .١٣

المزدوجلإلنتاجشركة الفاضلي

تأسیس ٢٠١٦سبتمبر ٢٠ھجري الموافق لـ ١٤٣٧ذي الحجة ١٧بتاریخ ٥/١٤٣/٢٠١٦رقم اإلدارةقرار مجلس إلىاستناداً المزدوجشركة الفاضلي لإلنتاج ، تّم
مارلالستثل القیمة الدفتریة ثتمبعد.التشغیلیة تھاأنشطمن رأس المال. لم تبدأ ھذه الشركة %٣٠بـ الشركةملیون لایر سعودي. تتمثل حصة ١٫٥مال قدره برأس

صافي رأس المال المدفوع مخصوم منھ مصاریف ما قبل التشغیل.

الكربونلخدماتالخضراءالسعودیةالشركة

برأسودةمحدمسئولیةذاتكشركةالكربونلخدماتالخضراءالسعودیةالشركةتأسیسفيالمحدودةوالتعدینوالكیماویاتالبترولشركةمعالمجموعةشاركت
.المالرأسمن%٥١بنسبةسعوديلایرالف٥١٠الشركةحصةقیمةبلغت. لایرملیونقدرهمال

الحركة في االستثمارات المسجلة  الملكیة ھي كما یلي:بطریقة حقوقإّن

الجدول التالي یمثل القوائم المالیة المتعلقة با :ھیئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةستثمار المجموعة في إًن

دیسمبر ٣١
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١

٧١١٬١٦٥٦٩٢٬٠١٠٤٣١٬٦٩٠الموجودات المتداولة

٣٬٨٦٧٬١٠٩٤٬٠٥٢٬٩١٤٤٬٢٣٦٬٨٧٨المتداولةالموجودات غیر

٧٣٬٨٣٨٣٦٬٠١١٣٧٬٣٣٤المطلوبات المتداولة

٣٦٬٠٦٨٣١٬٩٦٩٢٦٬٦٣٦المطلوبات غیر المتداولة

٤٬٤٦٨٬٣٦٨٤٬٦٧٦٬٩٤٤٤٬٦٠٤٬٥٩٨حقوق الملكیة

اإلجمالي 

السعودیةالشركة
لخدماتالخضراء
الكربون

شركة الفاضلي 
زدوجالملإلنتاج

المختبر الخلیجي 
لفحص المعدات 

الكھربائیة

ھیئة الربط الكھربائي 
لدول مجلس التعاون 
لدول الخلیج العربیة

١٫٦٠٧٫٢٢٣ - - - ١٫٦٠٧٫٢٢٣ ٢٠١٦ینایر ١في كماالرصید 
٢٢٬٩٥٠ - ٤٥٠ ٢٢٫٥٠٠ - اإلضافة خالل السنة

)٥٩٫٨٣٥( - - )١٫٣٣٣( )٥٨٫٥٠٢( الخسارةافيصالحصة في 

١٫٥٧٠٫٣٣٨ - ٤٥٠ ٢١٫١٦٧ ١٫٥٤٨٫٧٢١
دیسمبر ٣١في كماالرصید 
٢٠١٦

٦٨٬٠١٠ ٥١٠ - ٦٧٬٥٠٠ - اإلضافة خالل السنة
)١٠٨٬٨٧٦( - )١٥٢( )٣٬٨٠٠( )١٠٤٬٩٢٤( الخسارةصافيالحصة في 

١٬٥٢٩٬٤٧٢ ٥١٠ ٢٩٨ ٨٤٬٨٦٧ ١٬٤٤٣٬٧٩٧
دیسمبر ٣١في كماالرصید 
٢٠١٧



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٦١

تتمة–استثمارات مسجلة بطریقة حقوق الملكیة .١٣

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

١٤٩٬٣٩٣١٤٢٬٠٢٤إیرادات التشغیل
)٣٧٦٬٢٧٥()٣٥٨٬٣٥٠(تكالیف اإلیرادات

)٢٣٤٬٢٥١()٢٠٨٬٩٥٧(الخسارةإجمالي
)١٨٬٤٩١()١٨٬٧٩٩(مصروفات عمومیة وإداریة

)٢٥٢٬٧٤٢()٢٢٧٬٧٥٦(التشغیل للسنةخسارة
١١٬٨٥٤١٦٬٣٥٨بالصافي،إیرادات أخرى

٧٬٧٨٥١٥٬١٦٥إیرادات تمویلیة
)٢٢١٬٢١٩()٢٠٨٬١١٧(صافي خسارة السنة

األخرى ألنھا لیست جوھریةالملكیةحقوقلبھا وفقا المستثمرال تظھر الشركات *

استثمارات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق.١٤

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

٢٠٫٠٠٠٧٠٫٠٠٠٧٠٫٠٠٠صكوك البنك السعودي البریطاني " ساب"

٢٥٫٠٠٠٢٥٫٠٠٠٢٥٫٠٠٠صكوك شركة صدارة للخدمات األساسیة "صدارة"
صكوك شركة ارامكو توتال العربیة للخدمات 

٢٠٬٤٦٥٢١٫٨٩٣٢٣٫٢٧٣"ساتورب"

٦٥٬٤٦٥١١٦٬٨٩٣١١٨٬٢٧٣

معلومات القیمة العادلة ًإّن .٤٩٫٣موجودة في إیضاح رقم ١٣للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم وفقا

استثمارات مالیة متاحة للبیع.١٥
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

١٤٨٬٢٩٣١٣٣٫٤١٥١٣٤٫٤٦٣شركة الشعیبة للمیاه والكھرباء
٩٩٬٨٧٥١٦٠٫٩٩٨٧٬٩٢٥شركة الشقیق للمیاه والكھرباء
٤١٬٩٢٦٤٣٫١٩٣٤٣٬٠٦٠شركة الجبیل للمیاه والكھرباء

١٥٬٥٢٨١٥٫١٨٤١٦٬١٤٧شركة توسعة الشعیبة القابضة المحدودة
٣٠٥٬٦٢٢٢٩٠٫٩٥٢٢٨١٫٥٩٥

معلومات القیمة العادلة  ًإّن .٣-٤٩موجودة في إیضاح رقم ١٣للمعیار الدولي التقریر المالي رقم وفقا



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٦٢

، بالصافيالمخزون.١٦
٢٠١٦ینایر ١ ٢٠١٦دیسمبر ٣١ ٢٠١٧دیسمبر ٣١

٣٫٢٠٠٫٢١٧ ٢٫٩٥١٫٥٧٢ ٢٬٩٢٨٬٣٩١ مواد ولوازم محطات التولید
٢٫٥٦٧٫٤٦٦ ٢٫٨١٨٫٤٥٠ ٢٬٣٣٩٬٧٤٢ مواد ولوازم شبكات التوزیع

٣٧١٫١٥٦ ٣٢٦٫٠٧٠ ٣٤٢٬١٨٩ مواد ولوازم شبكات النقل 
٤٤١٫١٣٥ ٩٤٩٫٧٧٥ ٨٠٩٬٧٥١ وقود وزیوت
٥٠٦٫٢١٤ ٤٣٧٫٠٨٣ ٦٦٬٨٧٨ أخرى

٧٫٠٨٦٫١٨٨ ٧٫٤٨٢٫٩٥٠ ٦٬٤٨٦٬٩٥١ المجموع

)٤٩٣٫٣٥٤( )٤٨٥٫٣٩٨( )٧٨٩،١٠٥( مخزون بطيء الحركة (أ)الیخصم: مخصص 
٦٫٥٩٢٫٨٣٤ ٦٫٩٩٧٫٥٥٢ ٥٬٦٩٧٬٨٤٦

صص المخزون بطيء الحركة خالل السنة:فیما یلي بیان بحركة مخ)أ(

، بالصافيالكھرباءمستھلكيذمم .١٧
٢٠١٦ینایر ١ ٢٠١٦دیسمبر ٣١ ٢٠١٧دیسمبر ٣١

ذمم مستھلكي الكھرباء 
١٠٫٠٦٣٫٧٣٣ ١٦٫٨٥٧٫١٥٧ ١٨٬٧٨٨٬٨٠٣ جھات حكومیة

٤٫٢٦٠٫١٠٦ ٤٫٤٠١٫٣٣٣ ٤٬٨٣٤٬٠٤٧ تجاري وسكني
٣٫٠٤٦٫٢٨١ ٣٫٩٤٤٫٨٣٣ ٢٬١٣٦٬٢٧٧ ذمم مشاریع توصیل الخدمة الكھربائیة
١٫٥٤٣٫٢٠٩ ١٫٧٦٠٫٣٩٥ ٢٬٤٢٦٬٣٤٢ مطلوب من أطراف ذات عالقة

١٨٫٩١٣٫٣٢٩ ٢٦٫٩٦٣٫٧١٨ ٢٨٬١٨٥٬٤٦٩ مجموع ذمم مستھلكي الكھرباء

)٤٨٥٫٩٣٧( )١٫١٥٠٫٧٨٣( )١٬١٦٠٬٣٦٥( یخصم: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا (أ)
٢٫٠٨٥٫١٥٢ ٢٫٧٥١٫١٠٦ ٢٬٥١٥٬١٠٣ یضاف: إیرادات مستحقة

٢٠٫٥١٢٫٥٤٤ ٦٤٫٠٤١٢٨٫٥ ٢٩٬٥٤٠٬٢٠٧ المجموع

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

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
١٬١٥٠٬٧٨٣٤٨٥٫٩٣٧السنة أولرصید 
٢٦٩٬٠٨٣٦٦٤٫٨٤٦المحمل

-)٢٥٩٬٥٠١(المعكوس
١٬١٦٠٬٣٦٥١٫١٥٠٫٧٨٣رصید نھایة السنة 

للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ً معلومات القیمة العادلة وفقا .٣-٤٩موجودة في إیضاح رقم ١٣إّن

٢٠١٦دیسمبر ٣١ ٢٠١٧دیسمبر ٣١

٤٩٣٫٣٥٤ ٤٨٥٫٣٩٨ الرصید في بدایة السنة 
)٧٫٩٥٦( ٣٠٣٫٧٠٧ السنةخالل )معكوس(/محمل

٤٨٥٫٣٩٨ ٧٨٩،١٠٥ الرصید في نھایة السنة 
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م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٦٣

قروض ودفعات مقدمة.١٨
٢٠١٦ینایر ١ ٢٠١٦دیسمبر ٣١ ٢٠١٧دیسمبر ٣١

عالقةذاتةقروض لشرك
٢٨٫٥٠٠ ١٨٫١٧٥ ٩٫٢٥٠ للمیاه والكھرباء الجبیلشركة 

دفعات مقدمة
٤٫٩٢٠٫٠٣٧ ٣٫٢٤٣٫٠٠٦ ١٫٤٦٧٫٥٦٧ مقاولین وموردین

٢٥٫٤٩٧ ٢٩٫٧٨٩ ٢٠٫٨١٣ ذمم موظفین
٤٫٩٧٤٫٠٣٤ ٣٫٢٩٠٫٩٧٠ ١٫٤٩٧٫٦٣٠

وذمم مدینة أخرى.١٩ ً مصاریف مدفوعة مقدما
م٢٠١٦ینایر ١ ٢٠١٦دیسمبر ٣١ ٢٠١٧دیسمبر ٣١

٢٫٨٧٥٫٤٣٤ ٣٨٢٬٩٨٢٬٢ - ذمم حكومیة أخرى 
٢٤٢٬٦١١ ٤١٤٬١٠٥ ٢٩٠٬١٢٩ ًمصاریف وأخرىمدفوعة مقدما
٢٦٧٬٧٧٧ ٣٢٥٬٣٧٦ ١٧٤٬٤٠٦ المستقلاإلنتاجلشركاتقیمة الوقود المورد 

٤١٠٬٢٨٥ ٢٢٠٬٣٣٢ ١٧٠٬٥٢٩ أخرىومطالباتقیمة مطالبات التأمین 
٤٢٧٬٥١٢ ٣١٨٬٨٤٩ ٢٥٦٬٠٠٢ بالصافي،أخرىذمم 

٣٧٥٬٤٬٠٩٨ ٤٫٢٦١٫٠٤٤ ٨٩١٬٠٦٦ المجموع

)٦٠٫٢١٦( )٥٧٫٢٥٤( )٥٧٫٢٥٤( یخصم: مخصص األرصدة المدینة األخرى المشكوك في تحصیلھا
٤٫٠٣٨٫١٥٩ ٤٫٢٠٣٫٧٩٠ ٨٣٣٬٨١٢

اوما في حكمھیةالنقد.٢٠
٢٠١٦ینایر ١ ٢٠١٦دیسمبر ٣١ ٢٠١٧دیسمبر ٣١

٤٫٠٨٤ ٣٫٦٥٩ ٣٢٫٨٢٦ نقد في الصندوق
١٫٦٨٩٫١٥٨ ٧١٢٫٠١٧ ٧٣٢٬٥٦٣ نقد لدى البنوك

١٥٥٫١٢٥ ٣٢٩٫٧١١ ٢٩٢٬٨٢١ ودائع قصیرة األجل
١٫٨٤٨٫٣٦٧ ١٫٠٤٥٫٣٨٧ ١٫٠٥٨٫٢١٠

رأس المال.٢١

سھم قد تم نقل ملكیة األلایر سعودي للسھم.١٠بقیمة اسمیة قدرھا سھم ٤٬١٦٦٬٥٩٣٬٨١٥إلى وینقسملایر سعودي ٤١٬٦٦٥٬٩٣٨٬١٥٠رأس مال الشركة یبلغ
٤٧٩٩٥رقمالملكي المرسومصندوق االستثمارات العامة بموجب إلى%٧٤٫٣١رأس مال الشركة والبالغ نسبتھا السعودیة فيالمملوكة لحكومة المملكة العربیة 

.م٢٠١٧یولیو ١٣ھـ الموافق ١٤٣٨شوال ١٩یخ بتار

المعامالت مع المالك التي تم االعتراف بھا في قائمة حقوق الملكیة مباشرة.٢٢

ً من رأس المال المدفوع مع مراعاة األحكام%٥للنظام األساسي للشركة یوزع من األرباح، بعد خصم االحتیاطیات كدفعة أولى للمساھمین نسبة ال تقل عن طبقا
ھـ والتي بموجبھ تنازلت الحكومة عن نصیبھا في األرباح الموزعة بشرط اال تتجاوز األرباح ١٤١٩شعبان ١١وتاریخ ١٦٩الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 

لموزعة النسبة المذكورة، تعامل للسھم وذلك لمدة عشر سنوات من قیام الشركة، وفي حالة تجاوز نسبة األرباح ااإلسمیةمن القیمة %١٠السنویة الموزعة نسبة 
على قرار حصة الحكومة مثل بقیة المساھمین،  الخاص بتمدید تنازل ٢٠٠٩سبتمبر ١٣الموافق ھـ ١٤٣٠رمضان ٢٤وتاریخ ٣٢٧مجلس الوزراء رقم بناًء

الحكومة عن نصیبھا في األرباح التي توزعھا الشركة لمدة عشر سنوات أخرى.

٠٫٧٠بواقع ملیون لایر سعودي ٥٤٧للمساھمین بمبلغ م٢٠١٦توزیع أرباح نقدیة عن سنة م٢٠١٧ابریل ١٩اجتماعھا المنعقد بتاریخ أقرت الجمعیة العمومیة في
. ملیون لایر سعودي)٥٤٧: مبلغ ٢٠١٥(عن سنة للسھماإلسمیةمن القیمة %٧لایر سعودي للسھم الواحد وتمثل 

٥٤٧بمبلغاألفرادللمساھمینم٢٠١٧لسنةنقدیة أرباحبتوزیعھ١٤٣٩رجب٣الموافقم٢٠١٨مارس ٢٠بتاریخالمنعقداجتماعھفياإلدارةمجلسأوصى
ةالعمومیالجمعیةموافقةالحالیةللسنةاألرباحتوزیعویتطلبھذا. للسھماإلسمیةالقیمةمن %٧وتمثلالواحدللسھمسعوديلایر ٠٬٧٠بواقعسعوديلایر ملیون

.للشركة



السعودیة للكھرباءالشركة 
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م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٦٤

اتاحتیاطی.٢٣

احتیاطي نظامي

ً م، یتعین على ٢٠١٧ابریل ١٩للنظام األساسي للشركة والذي تم تعدیلھ بما یتوافق مع نظام الشركات الجدید واعتماد ذلك بالجمعیة العامة غیر العادیة بتاریخ وفقا
اإلحتیاطي النظامي غیر متاح من رأس المال.%٣٠ذا االحتیاطي من أرباحھا الصافیة لتكوین احتیاطي نظامي حتى یبلغ ھ%١٠الشركة أن تجنب في كل سنة 

للتوزیع.

احتیاطي عام
باإلضافة ) ١(إیضاح للشركة السعودیة للكھرباء في تاریخ الدمج الموحدةیتكون االحتیاطي العام من أرصدة االحتیاطیات التي كانت مسجلة ضمن القوائم المالیة 

.٢٠٠١دیسمبر٣١ن األفراد عن رسم الكھرباء بعد تاریخ المبالغ التي یتم تحصیلھا مإلى

أخرىاتیاحتیاط.٢٤

جمالياإل موظفینمنافعالتزامات 
أدوات مالیة مشتقة

*بالقیمة العادلة

التغیر في القیمة العادلة 
المالیة لالستثمارات

المتاحة للبیع

)٥٠٧٫٢١١( - )٥١٦٫١٧٦( ٨٫٩٦٥ ٢٠١٦ینایر ١في 

٩٫٣٥٧ - - ٩٫٣٥٧
التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات 

المالیة المتاحة للبیع

٢٥٣٫٩٠٨ ٢٥٣٫٩٠٨ - -
منافعالتزاماتإعادة قیاس منربحال

الموظفین

١٢٤٫٩٧١ - ١٢٤٫٩٧١ -
تحوطات التدفقات الربح/الخسارة من 

النقدیة
)١١٨٫٩٧٥( ٢٥٣٫٩٠٨ )٣٩١٫٢٠٥( ١٨٫٣٢٢ ٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

١٤٬٦٧٠ - - ١٤٬٦٧٠ إعادة تقییم استثمارات ُمتاحة للبیع

١٦٩٬٥٢٤ ١٦٩٬٥٢٤ -
منافعالتزاماتإعادة قیاس ربح من ال

الموظفین

٤١٬٦٧٨ - ٤١٬٦٧٨ -
الربح/الخسارة من القیمة العادلة لتحّوط 

التدفق النقدي
١٠٦٬٨٩٧ ٤٢٣٬٤٣٢ )٣٤٩٬٥٢٧( ٣٢٬٩٩٢ ٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

، بعد خصم الضریبة المؤجلة، المعینة كتحوط للتدفقات النقدیة.العادلةبالقیمةالمشتقةالمالیة لألدواتالقیمة العادلة االحتیاطيیمثل * 

األرباح المبقاة.٢٥

الحركة على األرباح المبقاة ھي كما  لي:یإّن
٢٠١٦دیسمبر ٣١ ٢٠١٧دیسمبر ٣١

١٦٫٨٣٦٫٦٩٣ ٢٠٬٦١٨٬٠٢٣ الرصید في بدایة السنة 
٤٫٥٤٥٫٢٥٧ ٦٬٩٠٨٬٢٤٩ السنةربحصافي

)٢١٦٫٦٧٥( )٦٨٠٬٢٧٤( المحول إلى االحتیاط النظامي
- )٢٬٠٤٧( مشتركةعملیاتفيحقوقاستبعاد
)٥٤٧٫٢٥٢( )٥٤٧٬٢٥٢( توزیعات األرباح على المساھمین

٢٠٫٦١٨٫٠٢٣ ٢٦٬٢٩٦٬٦٩٩ الرصید في نھایة السنة 
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م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٦٥

الموظفینمنافع التزامات.٢٦

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
٤٬٨٥٩٬٤٩٩٥٫٤٦٧٫٦٩٦٦٫٠٦٠٫٤٤٤مزایا نھایة الخدمة للموظفین

٤٧٩٫٠١٣٤٦١٫٠٦٦٤٠٠٫٩٣٣واالدخارصندوق التوفیر 
٢٬٢٦٤٬٣٨٢١٥١٫٥٠٠١٣٣٫٥٣٤یة الموارد البشریةبرنامج تحسین إنتاج

٧٫٦٠٢٫٨٩٤٦٫٠٨٠٫٢٦٢٦٫٥٩٤٫٩١١

مزایا نھایة الخدمة للموظفین١-٢٦

والناتجة٢٠١٦ینایر ١و٢٠١٧دیسمبر٣١الموظفین باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة لمطلوباتھا كما في لمنافعموعة بإجراء تقییم اكتواري قامت المج
عن مكافآت نھایة الخدمة.

وترد في الجدول أدناه االفتراضات الدیمغرافیة الرئیسیة للتقییمات:
%٦٬٢٥معدل االستقالة قبل سن التقاعد

سنة ھجریة). یفترض تقاعد الموظفین األكبر سنا من سن التقاعد المفترض على ٦٠سنة وثالثة أشھر میالدیة (٥٨سن التقاعد المفترض
لفور في تاریخ التقییم.ا

استندت المجموعة إلى معدل وفیات ما قبل التقاعد على جدول الحیاة في المملكة العربیة السعودیة، مستمدة من وفیات ما قبل التقاعد
قاعدة بیانات المرصد الصحي العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمیة.

لتقییمات:وترد في الجدول أدناه االفتراضات االقتصادیة ل
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

%٣٫٢%٣٫٧%٣٫٥٥جمالي سعر الخصم اإل
%٢%٢٫٩%٢٬٦٥معدل تضخم األسعار
%٤%٤٫٩%٤٬٦٥معدل تضخم األجور
)%٠٫٧٧()%١٫١٤(%)١٬٠٥(سعر الخصم الصافي

تحلیل الحساسیة
٢٠١٧للسنة المنتھیة في نافع المحددةالتأثیر على التزامات الم

٪١انخفاض بنسبة زیادة٪١

٤٤٧٬٤١١)٥٢٥٬٦٦٦(تضخم الرواتب

معدل الخصم
٤٤٧٬٨١٠

)٥٢٦٬١١٧(

مزایا نھایة المرتبطة بالدخل الشامل اآلخر الموحدةفي التغیروقائمةالتأثیر على قائمة الدخل الموحدة افتراضإن افتراضات تأثیر الحساسیة المذكورة تتضمن 
.الخدمة

٢٠١٦للسنة المنتھیة في التأثیر على التزامات المنافع المحددة
٪١انخفاض بنسبة زیادة٪١

٥١٦٬٤٩٧)٥٩٥٬٤٥٤(تضخم الرواتب
)٦٠٦٬٧٣٥(٥١٥٬٥٧٤صممعدل الخ
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٦٦

تتمة-الموظفینمنافعالتزامات٢٦

مةتت-مزایا نھایة الخدمة للموظفین ١-٢٦

.٢٠١٦و٢٠١٧دیسمبر٣١في ةعن السنة المنتھیالمحددة یوضح الجدول التالي تسویة التزامات المزایا 

أوالربحبیان
جمالي اإلالحركة النقدیةإعادة القیاسالخسارة

٦٫٠٦٠٫٤٤٤م٢٠١٦ینایر ١كما في 
٤٣٩٫٩٢٤--٤٣٩٫٩٢٤تكلفة الخدمة الحالیة

٢٣٢٫٤٠٨--٢٣٢٫٤٠٨(تكلفة الفائدة)
)٢٢٠٫٣١٧(-)٢٢٠٫٣١٧(-الربح / (الخسارة) من التغیر في االفتراضات المالیة

)٣٣٫٥٩١(-)٣٣٫٥٩١(-المكاسب / (الخسائر)
)١٫٠١١٫١٧٢()١٫٠١١٫١٧٢(--مزایا مدفوعة

)٥٩٢٬٧٤٨()١٫٠١١٫١٧٢()٢٥٣٫٩٠٨(٦٧٢٫٣٣٢العامخاللالحركاتإجمالي
٥٫٤٦٧٫٦٩٦م٢٠١٦دیسمبر ٣١ي كما ف

٥٫٤٦٧٫٦٩٦م٢٠١٧ینایر ١كما في 
٤٢١٬٥٨١--٤٢١٬٥٨١تكلفة الخدمة الحالیة

١٨٢٬٣٦١--١٨٢٬٣٦١(تكلفة الفائدة)
١٥٣٬٩٨٦-١٥٣٬٩٨٦-الربح / (الخسارة) من التغیر في االفتراضات المالیة

)٧٧٬٥٠٤(-)٧٧٬٥٠٤(-راضات الدیمغرافیةالربح / (الخسارة) من التغیر في االفت
)٢٤٦٬٠٠٦(-)٢٤٦٬٠٠٦(-المكاسب / (الخسائر)

)١٬٠٤٢٬٦١٥()١٬٠٤٢٬٦١٥(--مزایا مدفوعة
)٦٠٨٬١٩٧()١٬٠٤٢٬٦١٥()١٦٩٬٥٢٤(٦٠٣٬٩٤٢العامخاللالحركاتإجمالي
٤٬٨٥٩٬٤٩٩م٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

ر واالدخارصندوق التوفی٢-٢٦

ً ًمن نظام العمل، وتم١٤٥للمادة وفقا االدخاروالتوفیرنظامتم تطبیق ،م ٢٠٠٨مارس ٢الموافق ,ـھ١٤٢٩صفر ٢٣المنعقد بتاریخ اإلدارةمع اجتماع مجلس اشیا
بلھم وحافز لھم لمواصلة العمل مع الشركة.لتأمین مستقدخار واستثمارھا في مجاالت أكثر فائدة لھماإلي الشركة على لتشجیع الموظفین السعودیین ف

حد أقصى قدره إلى٪١مساھمة بحد أدنى شھري بنسبة بالالراغبللموظفالسعودیین فقط واختیاري الموظفینعلىیقتصرواالدخارالتوفیرنظامالمشاركة في 
من راتبھم األساسي.٪١٠

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
٤٦١٬٠٦٦٤٠٠٬٩٣٣االفتتاحيالرصید
١٣٠٬٧٥٨١٣١٬٠٤٩للسنةالمحمل
)٧٠٬٩١٦()١١٢٬٨١١(السنةخاللالمدفوع

٤٧٩٬٠١٣٤٦١٬٠٦٦السنةنھایةفيالرصید

كما یلي ارصدة المطلوبات لصندوق االدخار:

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
٥٣٣٬٨١٩٤٩٥٬٦٦٠٤١٨٬٩٤٨مساھمة الشركة

٥٥٦٬٩٩٨٥١٨٬١٨٢٤٥٦٬٦٩٦مساھمة الموظفین
١٬٠٩٠٬٨١٧١٬٠١٣٬٨٤٢٨٧٥٬٦٤٤اجمالي المطلوبات



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٦٧

تتمة–الموظفینمنافعالتزامات٢٦

تتمة- صندوق التوفیر واالدخار٢-٢٦

:االدخارصندوقموجوداتیليكما

٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
٤٩٩٬٨٠٤٤٤٠٬٧٧٦٣٨٢٫٧١١البنوكلدى وودائعرصدةأ

١١٢٬٠٠٠١١٢٬٠٠٠٩٢٫٠٠٠صكوكفياستثمارات

٦١١٬٨٠٤٥٥٢٬٧٧٦٤٧٤٫٧١١الصندوقموجوداتجماليإ

امج تحسین إنتاجیة الموارد البشریةنبر٣-٢٦
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

--١٬٦٤٥٬٨٧٥عرض الخاصال
٦١٨٬٥٠٧١٥١٬٥٠٠١٣٣٫٥٣٤ئمةمواالعرض 

٢٬٢٦٤٬٣٨٢١٥١٬٥٠٠١٣٣٫٥٣٤

سینعكس اثرھا التيومن خالل سعي الشركة لتحسین انتاجیة الموارد البشریة ورفع مستوى كفاءة الموظفین وتخفیض التكالیف االجمالیة للموارد البشریة
تنطبق نالذینوالسعودین والموظفھمبرنامجالن المؤھلین لھذا إ.ال اطلقت الشركة (برنامج تحسین انتاجیة الموارد البشریة)االیجابي على اداء الشركة مستقب

ملیون لایر ١٥١: ٢٠١٦ینایر ١(٢٠١٧دیسمبر٣١كما في ملیون لایر سعودي٢٫٢٦٤امج نالتزامات البررصیدبلغوقد. امجنالبراعلیھم شروط واحكام ھذ
.ودي)سع

م تتوافق مع االحتساب الذي یقوم بھ الخبیر االكتواري فیما یتعلق بتقییم مخصصات ٢٠١٧دیسمبر ٣١الشركة بتنفیذ حسابات أكتواریة للبرامج المذكورة في قامت
:امجنالبراھذاإلضافیة المستخدمة في تقییم الفرضیاتنھایة الخدمة للموظفین. وفیما یلي 

بل سن التقاعد ھي نتیجة قبول الموظفین المستحقین للعرض الخاص وبالتالي إنھاء العمل مع المجموعة؛من االستقاالت ق%٥٠-
وسنة؛من المحتمل أن یحصل كل موظف مستحق للعرض الخاص على العرض في أي -
إلى الخبرة- من الموظفین المستحقین للعرض سیختارون ٪٥٢و١یار من الموظفین المستحقین للعرض سیختارون الخ٪٤٨ھناك افتراض بأن السابقة،استناداً

.٢الخیار 

مع (أو مساٍو) للتضخم العام في األسعارالمتوسط،على المدى - ً .سیكون تضخم تكلفة الرعایة الصحیة متماشیا
أیھما أسبق؛،٦٠تتوقف جمیع المزایا بموجب الخطة عند الوفاة أو بلوغ سن -
؛٦٠لرھن العقاري المتعلقة بدعم األقساط قبل وصول الموظف سن لن تنتھي قروض ا-
فإن ،لعرض. باإلضافة الى ذلكلتمثل المستحقین م٢٠١٧تركیبة األسرة والتكالیف الطبیة المتعلقة بھا لجمیع موظفي الشركة السعودیة للكھرباء خالل العام -

مساوي لمتوسط التكالیف الطبیة الشھریة لموظفي الشركة السعودیة للكھرباء.اللعرض لمتوسط التكالیف الطبیة الشھریة للموظف المستخدمة 



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٦٨

تتمة–الموظفینمنافعالتزامات٢٦

تتمة- برنامج تحسین إنتاجیة الموارد البشریة٣-٢٦

:برنامج تحسین إنتاجیة الموارد البشریةلالعامخاللالحركةیلي فیما

٢٠١٦مبر دیس٢٠١٧٣١دیسمبر٣١

١٥١٬٥٠٠١٣٣٬٥٣٤رصید بدایة السنة
ةالزیادة خالل السن
-٢٬٢٠٠٬٢٨٧العرض الخاص
٦٢٨٬٨٦٨١١٠٬٢٥٧عرض الموائمة

٢٬٨٢٩٬١٥٥١١٠٬٢٥٧إجمالي الزیادة خالل السنة

)٩٢٬٢٩١()٧١٦٬٢٧٣(ةالمدفوع خالل السن
٢٬٢٦٤٬٣٨٢١٥١٬٥٠٠د نھایة السنةرصی

مؤجلة إیرادات.٢٧

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

٣٤٬٢٩٩٬٩٤٥٢٩٬١٠١٬٨٥٣رصید أول السنة

٩٬٤٠٣٬٠٠٥٧٬٤٥٧٬٢٩٩المحمل خالل السنة

)٢٬٢٥٩٬٢٠٧()٢٬٥٩١٬١٤٤(خالل السنةبھمعترفال

٤١٬١١١٬٨٠٦٣٤٬٢٩٩٬٩٤٥رصید نھایة السنة

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

٢٬٧٢٠٬٧٠١٢٬٣٧٢٬١٦٧٢٬٢٥٩٬٢٠٧المتداولالجزء

٣٨٬٣٩١٬١٠٥٣١٬٩٢٧٬٧٧٨٢٦٬٨٤٢٬٦٤٦المتداولالجزء الغیر 

متوسطعلىبناءلثابتاالقسطبطریقةاستنفاذھایتمحیث. ملةالمكتللمشاریعالكھربائيالتیارتوصیلخدمةتقدیممقابلتحصیلھاتممبالغالمؤجلةاإلیراداتتمثل
.المستخدمةالمعداتأعمار



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٦٩

منح حكومیة مؤجلة.٢٨

٢٠١٦:٤٦ینایر ١سعودي،ملیار لایر ٤٦٫٧: ٢٠١٦دیسمبر ٣١(٢٠١٧دیسمبر٣١ملیار لایر سعودي في ٤٥٫٦تتمثل المنح الحكومیة المؤجلة البالغ قیمتھا 
).٣٤الحالیة لھذه القروض (إیضاح ةالمستلمة من الحكومة كقروض حسنة والقیمةعودي) في الفرق بین القیمملیار لایر س

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
-٤٦٬٦٦٧٬٦٠٨٤٦٫٠٣٥٫٢٨٤رصید أول السنة

٤٦٫٠٣٥٫٢٨٤--لدولیةاالمعترف بھا في تاریخ التحول إلى معاییر التقاریر المالیة 
-١٫٤٠٣٫١٨٣-منح حكومیة محملة خالل السنة

-)٧٧٠٫٨٥٩()١٬٠٥٨٬٦٣٩(السنةالمستنفذ من خالل 
٤٥٬٦٠٨٬٩٦٩٤٦٫٦٦٧٫٦٠٨٤٦٫٠٣٥٫٢٨٤لسنةارصید نھایة 

موجوداتالمتعلقة بإزالة مطلوبات .٢٩
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

١٨٧٬٥٥٠١٧٦٬١٢٦رصید أول السنة
٥٬٨٢٣١١٬٤٢٤في القیمة الحالیة خالل السنة الزیادة

١٩٣٬٣٧٣١٨٧٬٥٥٠لسنةارصید نھایة 

.المستقبليلاللتزامالحالیةبالقیمةالمخصومةبالقیمةالموجوداتبإزالةالمتعلقةالمطلوباترصیدیظھر

دائنةتجاریةذمم .٣٠
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١بر دیسم٣١

٨٧٬٩٣٣٬٥٢٣٨٣٬٦٥١٬٣٦٤٧٣٬٦٦٨٬٢٥١ذمم أرامكو السعودیة عن تكلفة الوقود
)٥٧٫٢٠٠٫٥٥٢()٥٧٫٢٠٠٫٥٥٢()٧٩٫٦٥٢٫٠٨٧((أ)الحكومةلحسابالمحول

٨٬٢٨١٬٤٣٦٢٦٫٤٥٠٫٨١٢١٦٫٤٦٧٫٦٩٩
١١٬٠٨٨٬٨٤٥١٠٫٤٣٠٫٨٦٢١٠٫٠٤٩٫٦٨٨الطاقة المشتراةالمؤسسة العامة لتحلیة المیاه عن تكلفة 

٦٫١١٩٫٥٤٦٥٫٣٩٠٫٣٠٨-رسوم البلدیات
٤٬٩٤٤٬٤٠٦٤٫٩٧٨٫٢٧٨٣٫٧٢٦٫٣٦٩ذمم وتأمینات محتجزة من المقاولین

٥٬٢٣٠٬٦٥٦٣٫٧٥٠٫٦٩٦٢٫٦٠٨٫٠٠٣ذمم الطاقة المشتراة 
١٬٠٢٢٬٨٠٧١٢٠٫٠٨٦٤٥٩٫٦٥٣ذمم الموردین

٢٫٠١٨٫٠٩١٢٬٥٦٥٬٤٨٦٢٬٧٣٣٬٦٠١أخرى (ب)
٣٢٫٥٨٦٫٢٤١٥٤٫٤١٥٫٧٦٦٤١٫٤٣٥٫٣٢١

إلىالسعودیةأرامكوحسابمنتحویلھاتموالتي٢٠١٦دیسمبر٣١إلىم ٢٠٠٠ابریل٥منالفترةعنللوقودالمستحقةالدائنةالذممالمبلغھذایمثل)أ(
)٣٣(إیضاح الحكومیةالذمم

بینالتسویةتحتزالتما) سعوديلایر ملیار١٬١:م٢٠١٦(٢٠١٧دیسمبر ٣١فيسعوديلایر ملیار١٫١بقیمةمبالغاألخرىالدائنةالذمممنتتض)ب(
)١(رقمإیضاحفيإلیھالمشارالدمجعملیةقبلمابحساباتتتعلقوالدولةالشركة



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٧٠

رصدة دائنة أخرىأومستحقات.٣١
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١ر دیسمب٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

٦٬٠١٦٬٠٤١٥٫٢٧٨٫٧٧٩٥٫٤١١٫١٣٧مصروفات مستحقة 
٤٨٣٬٣٢٥٧٦١٫٠٥٠٧٤٦٫٠٧٣مستحقات موظفین 

٤٠٥٬٦٠٨٣٩٧٫١٣٧٣٨٥٫١٨٣توزیعات أرباح مستحقة 
٥٥٦٬٩٤٦٢٩٩٫٩٢٢٢٦٦٫٤٨٣قروض مستحقة فوائد

١٬٣٣٢١٫٣٥٩١٫٣١٧مستحقات مساھمین
٦٧٬٠١٠٩٤٫٠٥٧٢٠٢٫٢٦٤أخرى 

٧٬٥٣٠٬٢٦٢٦٫٨٣٢٫٣٠٤٧٫٠١٢٫٤٥٧

ورسوم أخرىالتزاماتمخصصات.٣٢
مخصصات

٢٠١٦١٣٨٫٧٧١ینایر ١كما في 
١٫٦٩٢المحمل خالل السنة

)٨٫٠٤٣(/ المعكوس خالل السنةالمسدد
٢٠١٦١٣٢٫٤٢٠دیسمبر ٣١الرصید في 

٣٦٤٫٧٧٧خالل السنةالمحمل
)٢٬٥١٧(/ المعكوس خالل السنةالمسدد

٢٠١٧٤٩٤٫٦٨٠دیسمبر ٣١الرصید في 

.امةالعوذلك الستخدامھا في المنفعة مالكیھامنأراضيملكیةبنزعوالمتعلقةالشركةعلىالمرفوعةالقضایامخصصرئیسيبشكلالمخصصاتتمثل

حكومیة دائنةذمم .٣٣
: ٢٠١٦(م٢٠١٦دیسمبر ٣١إلى٢٠٠٠أبریل ٥سعودي یمثل الذمم الدائنة المستحقة للوقود للفترة من لایر ملیار ٧٩٫٧الحكومیة على مبلغ الدائنةالذممتشتمل
لمحاضر والقرارات اإلىاستنادا حكومیة دائنةتصنیف ھذه المبالغ كذمم وتم. )٢٠١٢دیسمبر ٣١إلى ٢٠٠٠بریل أ٥ملیار لایر سعودي للفترة في ٥٧،٢مبلغ 

فقاًوعلى حساب وزارة المالیة بتحمیلھاالوزاریة والتي عالجت المدیونیة المستحقة على المجموعة لصالح شركة الزیت العربیة السعودیة ("أرامكو السعودیة") 
للجبیلالملكیةالھیئةقبلمنمحولةبأصولمتعلقيسعودلایر ملیار٠٫٩مبلغعلىتشملكما. ٢٠١٧عامنھایةقبلخرھاوموافقات محددة والتي كان آجراءاتإل

.وینبع

مالیةالمطلوبات٣٤

ذات الفائدةالمطلوباتالمالیة ما عدا المطلوبات١-٣٤

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
أدوات مالیة مشتقة

٣٥٣٬١٧٨٣٩٨٫١١٢٥٢٦٫٧٢٥أدوات مالیة مشتقة بالقیمة العادلة
٣٥٣٬١٧٨٣٩٨٫١١٢٥٢٦٫٧٢٥المالیة بالقیمة العادلةااللتزاماتإجمالي

ماعداااللتزامات المالیة بالقیمة المستنفذة، 
الفائدةذاتالقروض 

٣٢٫٥٨٦٫٢٤١٤٨٬٢٩٦٬٢٢٠٣٦٬٠٤٥٬٠١٣*ذمم تجاریة دائنة
٧٬٥٣٠٬٢٦٢٦٫٨٣٢٫٣٠٤٧٫٠١٢٫٤٥٧مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

٨٠٬٥٥٠٬٥٧٧٥٨٫٠٩٩٫٠٤٩٥٨٫٠٩٨٫٧٩٤حكومیةدائنةذمم 
١٢٠٫٦٦٧٫٠٨٠١١٣٬٢٢٧٬٥٧٣١٠١٬١٥٦٬٢٦٤المالیة األخرىااللتزاماتإجمالي
ذاتالمطلوباتعداماالمالیةالمطلوباتإجمالي
الفائدة

١٢١٬٠٢٠٬٢٥٨١١٣٬٦٢٥٬٦٨٥١٠١٬٦٨٢٬٩٨٩

.ملیار لایر سعودي)٥٫٤: ٢٠١٦ینایر ١سعودي،ملیار لایر ٦٫١: ٢٠١٦دیسمبر ٣١(٢٠١٧في شيءاللبلدیة التي تصل إلى ارسوماستبعاد*



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٧١

تتمة–مالیة الالمطلوبات٣٤

الفائدةذاتالمطلوبات٢-٣٤

تصنیف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي كما في  یظھر كما یلي:٢٠١٦ینایر ١إّن

اإلجمالي قروض حكومیةالصكوكقروض بنكیة

٣٠٫٦٢٢٫٨٨٦٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠٣٩٫٩٩١٫٤٨٢١٠٥٫٥٥٤٫٨٥٨غیر متداولة
٣٫٦٧٣٫٩٧٤--٣٫٦٧٣٫٩٧٤متداولة

٣٤٫٢٩٦٫٨٦٠٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠٣٩٫٩٩١٫٤٨٢١٠٩٫٢٢٨٫٨٣٢

تصنیف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي  یظھر كما یلي:٢٠١٦دیسمبر ٣١الموحدة كما في إّن

اإلجماليقروض حكومیةالصكوكقروض بنكیة

٤٣٫٣٨٥٫٥٢٥٢٦٫٠٦٥٫٣٥٠٤٢٫٤١١٫٥١٧١١١٫٨٦٢٫٣٩٢غیر متداولة
٢٢٫٥٢٦٫٦٨١-١٣٫٦٥١٫٥٤١٨٫٨٧٥٫١٤٠متداولة

٥٧٫٠٣٧٫٠٦٦٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠٤٢٫٤١١٫٥١٧١٣٤٫٣٨٩٫٠٧٣

تصنیف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي كما في  یظھر كما یلي:٢٠١٧دیسمبر ٣١إّن

اإلجمالي قروض حكومیةالصكوكقروض بنكیة

٥٣٬٢١٠٬٢٦٠٣١٬٧٩٣٬٥٠٥٤٤٬٣٦٤٬٦٢٧١٢٩٬٣٦٨٬٣٩٢غیر متداولة
١٧٬١٤٢٬١٥١--١٧٬١٤٢٬١٥١متداولة

٧٠٬٣٥٢٬٤١١٣١٬٧٩٣٬٥٠٥٤٤٫٣٦٤٬٦٢٧١٤٦٬٥١٠٬٥٤٣

تتمثل الحركة في االقتراض خالل السنة فیما یلي:
إجمالي قروض حكومیةصكوكالبنكیةقروض

٢٠١٦٣٤٫٢٩٦٫٨٦٠٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠٣٩٬٩٩١٬٤٨٢١٠٩٬٢٢٨٬٨٣٢ینایر ١كما في 
٢٫٠٠٠٫٠٠٠٢٧٫٨٦٦٫٦٧٨-٢٥٫٨٦٦٫٦٧٨المستلم من القروض الجدیدة

)٢٫٩٨٣٫٧١١(--)٢٫٩٨٣٫٧١١(المسدد من القروض 
)١٤٢٫٧٦١(--)١٤٢٫٧٦١(المضاف على التكالیف المؤجلة

)١٫٤٠٣٫١٨٠()١٫٤٠٣٫١٨٠(--فروقات بین الدفعات المستلمة والقیمة الحالیة
١٫٨٢٣٫٢١٥١٫٨٢٣٫٢١٥--للقروض الزیادة في القیمة الحالیة 

٢٠١٦٥٧٫٠٣٧٫٠٦٦٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠٤٢٫٤١١٫٥١٧١٣٤٫٣٨٩٫٠٧٣دیسمبر ٣١كما في 
١٩٬٠١٩٬٦٤٩١٩٬٠١٩٬٦٤٩المستلم من القروض الجدیدة

)٨٬٥٧٩٬٤١٨(-)٣٬١٤٤٬٤٥٠()٥٬٤٣٤٬٩٦٨(المسدد من القروض 
)٢٧١٬٨٧١(-)٢٬٥٣٥()٢٦٩٬٣٣٦(ضاف على التكالیف المؤجلةالم

--فروقات بین الدفعات المستلمة والقیمة الحالیة
١٬٩٥٣٬١١٠١٬٩٥٣٬١١٠-الزیادة في القیمة الحالیة للقروض

٢٠١٧٧٠٬٣٥٢٬٤١١٣١٬٧٩٣٬٥٠٥٤٤٬٣٦٤٬٦٢٧١٤٦٬٥١٠٬٥٤٣دیسمبر ٣١كما في 



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٧٢

تتمة–مالیة الالمطلوبات٣٤

تتمة–الفائدةذاتالمطلوبات٢-٣٤

قروض بنكیة١-٢-٣٤

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١متداولةغیر

٤٤٬٦١٧٬٣٩١٣٤٬٨٤٢٬٨٥٤٢٢٬٢٦٦٬٩٥٤الشركة السعودیة للكھرباء
٨٬٥٩٢٬٨٦٩٨٬٥٤٢٬٦٧١٨٬٣٥٥٬٩٣٢المشتركةعملیات

٥٣٬٢١٠٬٢٦٠٤٣٬٣٨٥٬٥٢٥٣٠٬٦٢٢٬٨٨٦

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١متداولة

١٦٬٦٧٨٬٦١٨١٢٬٦٠٨٬٨٦٨٣٬٣٤٧٬١٢٢الشركة السعودیة للكھرباء
٤٦٣٬٥٣٣١٬٠٤٢٬٦٧٣٣٢٦٬٨٥٢المشتركةعملیات

١٧٬١٤٢٬١٥١١٣٬٦٥١٬٥٤١٣٬٦٧٣٬٩٧٤

:االجلطویلةالقروضيیلكما

القرضعملة
تاریخ 

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١القرضألصلالقیمةاالستحقاق
٢٠٢٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٣٦٣٬٦٣٧١٬٩٠٩٬٠٩٢٢٬٤٥٤٬٥٤٦سعوديلایر١بنوك محلیة 
٢٠٢٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٧٦٬٠٠٠٣٬٤٦٠٬٨٠٠٣٬٨٤٥٬٦٠٠سعوديلایر٢بنوك محلیة 

-٢٠٢٣٨٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠سعوديلایر*٣محلیة بنوك
--٢٠٢٠١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠سعوديلایر٤بنك محلي 
--٢٠٢١١٬٣٠٠٬٠٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠سعوديلایر٥بنك محلي 
--٢٠٢٢٣٬٥٠٠٬٠٠٠٣٬٥٠٠٬٠٠٠سعوديلایر٦بنك محلي 

قرض مباشر من صندوق االستثمارات 
٢٠٢٤٢٬٥٨٣٬٣٧٥١٬٤٠١٬٢٢٠١٬٦١٦٬١٦٠١٬٨٣١٬٠٩٧سعوديلایرالعامة

٢٠٢١٤٬٠٥٧٬٤١٧١٬٢٣٣٬٩٧٤١٬٥٩٦٬٦٨٤١٬٩٥٩٬٤٧٥امریكيدوالر١قرض مشترك دولي 
٢٠٢٤٣٬٧٠٩٬١٢٥١٬٨٩٧٬٤٣١٢٬٢٠٦٬٥٥٨٢٬٥١٥٬٧٣٣امریكيدوالر٢بنك دولي 

٢٠٢٦٥٬٢٥١٬١٢٠٣٬٩٣٨٬١٥٩٤٬٣٧٥٬٧١٤٤٬٨١٣٬٢٤٠امریكيدوالر٣قرض مشترك دولي 
٢٠٢٨٧٬٢٤٠٬٧١٥٦٬٤٩٨٬٤١٨٧٬١٠١٬٧٢٥٧٬١٩٤٬٣٨٥امریكيدوالر٤قرض مشترك دولي 

-٢٠٢١٥٬٦٢٥٬٧١٠٥٬٦٢٥٬٧١٠٥٬٦٢٥٬٧١٠امریكيدوالر٥بنك دولي 
-٢٠٢٩٣٬٣٧٥٬٥٨٥٣٬٣٧٥٬٥٨٥٣٬٣٧٥٬٥٨٥امریكيدوالر٦قرض مشترك دولي 
-٢٠٢٩١٬٥٧٥٬٣٣٦١٬٥٧٥٬٣٣٦١٬٥٧٥٬٣٣٥مریكيادوالر٧قرض مشترك دولي 
--٢٠٢٢٦٬٥٦٢٬٨٧٨٦٬٥٦٢٬٨٧٨امریكيدوالر٨قرض مشترك دولي 

٦٥٬٢٨١٬٢٦١٥٠٬٨٤٨٬٣٤٨٣٧٬٨٤٣٬٣٦٣٢٤٬٦١٤٬٠٧٦ةالقیمة اإلجمالی
خصم: الجزء المتداول من القروض 

)٢٬٣٤٧٬١٢٢()٢٫٨٥٧٫٧٤٨()٥٬٩٦٤٬١٨٨(والسلف طویلة األجل
خصم الجزء غیر المطفأ من الرسوم 
-)١٤٢٫٧٦١()٢٦٦٫٧٦٩(المدفوعة مقدمة وغیرھا من الرسوم

من القروض المتداولغیرالجزء
٤٤٫٦١٧٬٣٩١٣٤٫٨٤٢٫٨٥٤٢٢٬٢٦٦٬٩٥٤والسلف طویلة األجل

إلعالن الشركة السعودیة للكھرباء المنشور في موقع السوق المالیة السعودیة ( م، بخصوص حصولھا على تمویل مرابحة ١٩/٠٩/٢٠١٦تداول) بتاریخ *الحاقاً
م قامت بتعدیل اتفاقیة تمویل المرابحة المحلي المشترك ٢٦/٠٣/٢٠١٧ملیار ریـال سعودي لمدة سبع سنوات، أعلنت الشركة إنھا بتاریخ ٥محلي مشترك بقیمة 

ملیار لایر سعودي.٨عودي إلى ملیار لایر س٥المشار إلیھا أعاله، حیث تم رفع قیمة القرض من 



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٧٣

تتمة–مالیة الالمطلوبات٣٤

تتمة–الفائدةذاتالمطلوبات٢-٣٤

تتمة–قروض بنكیة١-٢-٣٤

:االجلقصیرةالقروضیليكما

القرضعملة
ألصلالقیمة

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١القرض

-٧٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠سعوديلایر١دوار محلیةبنوكقرض 
٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠سعوديلایر٢دوار محلیةبنوكقرض 

-١٬٠٠٠٬٠٠٠-١٬٠٠٠٬٠٠٠سعوديلایر٣تسھیالت بنك محلي
-٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠سعوديلایر٤تسھیالت بنك محلي
--٧٥٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠سعوديلایر٥تسھیالت بنك محلي

--١٬٠٠٠٬٠٠٠٨٧٣٬٥٨١سعوديلایر١مدفوعات تجاریة دولیة تسھیالت 
--١٬٠٠٠٬٠٠٠٩٠٢٬٢٧٣سعوديلایر٢تسھیالت مدفوعات تجاریة دولیة 
---٣٧٥٬٠٠٠سعوديلایر٣تسھیالت مدفوعات تجاریة دولیة 
---٩٣٧٬٥٠٠سعوديلایر٤تسھیالت مدفوعات تجاریة دولیة 

-٥٬٢٥١٬١٢٠٤٬٦٨٨٬٥٧٦٥٬٢٥١٬١٢٠امریكيدوالر١قرض مشترك دولي دوار 

١٤٬٠١٣٬٦٢٠١٠٬٧١٤٬٤٣٠٩٬٧٥١٬١٢٠١٬٠٠٠٬٠٠٠ةالقیمة اإلجمالی
والجزءاالجلقصیرةالقروضاجمالي

١٦٬٦٧٨٬٦١٨١٢٬٦٠٨٬٨٦٨٣٬٣٤٧٬١٢٢االجلطویلةقروضمنالمتداول

القروض البنكیة للعملیات المشتركة

قروض البنكیة للعملیات المشتركة:الیان في حصة المجموعة في كما یلي ب
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

١٬٧٦٩٬٥٢٩١٬٧٦٩٬٥٢٩١٬٧٩٩٬٦١٦سعوديلایرسالمیةإتسھیالت 
٨٠٧٬٢٨٦٧٧٠٬٥٨٤٨٤٣٬٩٨٨امریكيدوالر)USتسھیالت مقدمة من بنك أكسم (

٧٩٤٬٣٧٩٧٢٠٬٣٠٨٤٩٨٬٦٨٩يامریكدوالرتسھیالت تجاریة
١٨٠٬٦٩٣١٨٠٬٦٩٣١٩٧٬٩٠٦امریكيدوالر)HermesCoverمقدمة من (تسھیالت (المغطاه)

١٦٠٬٤٣٢١٦٠٬٤٣٢١٦٣٬١٦٠امریكيدوالر)KEXIMتسھیالت مباشرة مقدمة من (
١٣١٬٢٤٧١٣١٬٢٤٧١٣٣٬٤٧٨امریكيدوالر)EXIMتسھیالت (المغطاه)مقدمة من (

١٬١٣٦٬٣٦٧١٬١٦٦٬٧٢٣١٬٠٧٣٬٤٨٩سعوديلایرإسالمیة مجمعةتسھیالت 
٩١٣٬٧٦٠٩٣٨٬١٧٠٩٢٨٬٩٦٣امریكيدوالرتسھیالت تجاریة مجمعة

٤٧٩٬٠٨٣٥٣٢٬١٣١٥٨٥٬١٧٩امریكيدوالر)USبنك أكسم (
٦٩٦٬٩٢٥٦٩٦٬٩٢٥-سعوديلایرتسھیالت مرابحة

١٬١٩٤٬٥١٥٩٤٦٬٥٠٠٤٦٤٬٥٠٠سعوديلایراجارة-استصناعتسھیالت 
١٬٠٦٤٬١٩٠١٬٠٢٦٬٤٢٨٩٣٦٬٣٥٤سعوديلایرتسھیالت إجارة بالوكالة

--٥٠٬٠٠١سعوديلایرقروض الرعایة
٢٣٤٬١٠٨٢٣١٬٣٤٢٢٧٤٬٨٤٢امریكيدوالرتسھیالت مؤسسة ضمان الصادرات الكوریة 

٤٥٦٬٩١٧٤٨٥٬١٠٩٢٧٦٬٨٩٠سعوديلایرتسھیالت شراء 
١٤٬٠٠٠-ديسعولایرأخرى

٩٬٣٧٢٬٥٠٧٩٬٧٥٦٬١٢١٨٬٨٨٧٬٩٧٩ةالقیمة اإلجمالی
)٣٢٦٬٨٥٢()١٬٠٤٢٬٦٧٣()٤٦٣٬٥٣٣(خصم: الجزء المتداول من القروض والسلف طویلة األجل

خصم الجزء غیر المطفأ من الرسوم المدفوعة مقدمة وغیرھا 
)٢٠٥٬١٩٥()١٧٠٬٧٧٧()٣١٦٬١٠٥(من الرسوم

٨٬٥٩٢٬٨٦٩٨٬٥٤٢٬٦٧١٨٬٣٥٥٬٩٣٢من القروض والسلف طویلة األجلاولالمتدغیرالجزء



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٧٤

تتمة-مالیةالالمطلوبات. ٣٤

تتمة–الفائدةذاتالمطلوبات٢-٣٤

صكوك٢-٢-٣٤

:٢٠١٧دیسمبر ٣١فیما یلي بیان بالصكوك القائمة كما في 

الصكوك المحلیة:
تاریخ االستحقاقة لإلصدارجمالیالقیمة اإلصكالقیمة االسمیة للتاریخ االصداراإلصدار
٢٠٣٠ملیار لایر سعودي٥٬٧٣آالف لایر سعودي٢٠١٧١٠مایو ٣١٠صكوك 
٢٠٥٤ملیار لایر سعودي٤٫٥ملیون لایر سعودي٢٠١٤١ینایر ٤٣٠صكوك 

حسب على أساس سعر سایبور زائدا ھامش ربح یستحق یعائددار. تحمل ھذه الصكوك بدون خصم أو عالوة إصاإلسمیةتم اصدار الصكوك الموضحة أعاله بالقیمة 
شركة الكھرباء للصكوك (صكوك) –دوریا على أساس ربع سنوي من صافي الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي یحتفظ بھا أمین موجودات الصكوك 

. للمجموعةالمملوكة بالكامل 

یتراوح بین تعھدت الشركة بشراء ھذه الصك من %١٠إلى%٥وك من حاملیھا بتواریخ محدده في نشرة اإلصدار. في كل تاریخ شراء ستدفع المجموعة مبلغاً
شراء للصك في النسبة الموضحة مقابل تاریخ الاإلسمیةالقیمةإجماليمنحة لحملة الصكوك. تم تحدید سعر الشراء بحاصل ضرب كللصكوك اإلسمیةالقیمةإجمالي

ً للجدول التالي:وفقا

النسبة المئویة
٣٠%٦٠%٩٠%

تاریخ الشراء الثالثتاریخ الشراء الثانيتاریخ الشراء األولاإلصدار
٣٢٠٢٢٢٠٢٤٢٠٢٦صكوك 

النسبة المئویة
٣٠%٦٠%٩٥%

راء الثالثتاریخ الشتاریخ الشراء الثانيتاریخ الشراء األول
٤٢٠٢٤٢٠٣٤٢٠٤٤صكوك 

ملیار لایر سعودي. والتي تمثل جزء ١٫٢٧بقیمة ٢٠١٧) خالل الربع الثاني من عام ٣شراء جزء من اإلصدار الثالث للصكوك (صكوك إعادةقامت المجموعة ب
ة رصید الصكوك المتبقیة حتى یتم شراؤھا بالكامل قبل نھایة شھر مایو جدولإعادةملیار لایر سعودي) كما قامت المجموعة ب٧شراء اإلصدار الثالث (إعادةمن 

٢٠٢٢.

الصكوك الدولیة

تضمن اإلصدار شریحتین من أمریكي) حیثملیار دوالر ١٫٧٥ملیار لایر سعودي (٦٫٦بإصدار صكوك دولیة بقیمة ٢٠١٢قامت المجموعة خالل ابریل )أ
ملیار دوالر ١٫٢٥، والشریحة الثانیة بقیمة %٢٫٦٦٥انسبتھثابتةبعوائدالر تستحق بعد خمس سنوات ملیار دو٠٫٥شھادات الصكوك، األولى بقیمة 

عاممناألولالربعخالل )ملیار دوالر أمریكي٠٫٥(ملیار لایر سعودي١٫٩قامت المجموعة بتسدید مبلغ.%٤٫٢١١عوائدبوتستحق بعد عشر سنوات 
ألولى من ھذه الصكوك. والتي تمثل سدادا للشریحة ا٢٠١٧

ملیار دوالر أمریكي) حیث تضمن اإلصدار شریحتین من ٢ملیار لایر سعودي (٧٫٥بإصدار صكوك دولیة بقیمة ٢٠١٣كما قامت المجموعة خالل ابریل )ب
والشریحة الثانیة %٣٫٤٧٣انسبتھةثابتبعوائدسنواتتستــحق بعد عشر )ملیار دوالر امریكي(سعوديلایرملیار٣٬٧٥شھادات الصكوك، األولى بقیمة 

. %٥٫٠٦ثابتة نسبتھا عائدوتستحق بعد ثالثین سنة )ملیار دوالر امریكي(سعوديلایرملیار٣٬٧٥بقیمة 

حتین ملیار دوالر أمریكي) حیث تضمن اإلصدار شری٢٫٥ملیار لایر سعودي (٩٫٤بإصدار صكوك دولیة بقیمة ٢٠١٤كما قامت المجموعة خالل ابریل )ج
. %٤ثابتة نسـبتھا عوائدملیار دوالر امریكي) تستــحق بعد عشر سنوات ب١٫٥ملیار لایر سعودي (٥٫٦األولى بقیمة الشریحةمن شھادات الصكوك. 

.%٥٫٥ثابتة نسبتھا عوائدملیار دوالر امریكي) وتستحق بعد ثالثین سنة ب١(سعوديلایرملیار٣٫٧٥بقیمةالشریحة الثانیة 
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م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٧٥

تتمة–مالیة الالمطلوبات٣٤

تتمة–الفائدةذاتالمطلوبات٢-٣٤

قروض حكومیة٣-٢-٣٤

ً)أ ھـ، تم تحدید صافي مستحقات الحكومة لدى المجموعة وكذلك صافي مستحقات المجموعة ١٤١٩شعبان ١١وتاریخ  ١٦٩لقرار مجلس الوزراء رقم طبقا
جمادى الثاني ٢٧ع بین وزیر الصناعة والكھرباء ووزیر المالیة واالقتصاد الوطني بتاریخ لدى الحكومة حسب األسس والقواعد الواردة في المحضر الموق

المحدد بتاریخ نھایة الیوم السابق لصدور المرسوم –وتم اعتبار صافي الفرق المستحق للحكومة على المجموعة ١٩٩٧أكتوبر ٢٩ھـ الموافق ١٤١٨
ذا المجموعة، ویعاد النظر بشأن ھعالن ولفترة سماح مدتھا خمس وعشرون سنة تبدأ من تاریخ إاألجل قرضا حسنا طویل–الملكي القاضي بتأسیس الشركة

ًالقرض بعد ذلك  للظروف المالیة للحكومة وللمجموعة.وفقا

والذي تحدد فیھ ٢٠٠١ر أكتوب٨ھـ الموافق ١٤٢٢رجب ٢١لقد تضمن المحضر بین وزیر الصناعة والكھرباء ووزیر المالیة واالقتصاد الوطني المؤرخ 
أن تتم التصفیة النھائیة للذمم الحكومیة حسب نتیجة المطابقات بین مطالبات المجموعة وبعض الجھات الحكومیة وتعدیل قیمة القرض –قیمة القرض األولیة 

مطالبات المجموعة وكذلك المبالغ المستحقة علىاالنتھاء من تلك التصفیة والتي تضمنت تسویة بعض المبالغ الخاصة ب٢٠٠٥تبعا لذلك. وقد تم خالل عام 
٢٠٠٥أغسطس ١٩ھـ الموافق ١٤٢٦رجب ١٥المجموعة للجھات الحكومیة وقد تم توقیع محضر بذلك بین وزیر المیاه والكھرباء ووزیر المالیة في تاریخ 

وبالتفاوض مع الجھات المقرضة على ایجاد البدائل المناسبة ملیار لایر سعودي. تعمل الشركة ١٤٫٩لیصبح رصید قرض الحكومة بعد تلك التصفیة مبلغ 
ھذه القروض بما یعزز المركز المالي للشركة ودورھا الھام في توفیر الطاقة في كافة قطاعات الدولة.أرصدةلمعالجة 

ملیار ١٥نح المجموعة قرض حسن بمبلغ على م٢٠١٠إبریل ٢٦ھـ الموافق ١٤٣١جمادى األولى ١٢وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت االثنین )ب
سنة، على أن یدفع القرض للمجموعة خالل سنتین وذلك وفق اتفاقیة أبرمت لھذا الغرض بین وزارة المالیة والمجموعة، وقد تم ٢٥لایر سعودي یسدد على 

: تم سحبھ بالكامل). وقامت المجموعة بإثبات ما ٢٠١٦ینایر ١: تم سحبھ بالكامل، ٢٠١٦دیسمبر ٣١(٢٠١٧دیسمبر٣١سحب القرض بالكامل كما في 
بالقیمة الحالیة. ً تم استالمھ من القرض الحكومي أعاله مخصوما

ملیار لایر ٥١٫١على منح المجموعة قرض حسن بمبلغ ٢٠١١یونیو ١٣ھـ الموافق ١٤٣٢رجب ١١وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت االثنین )ج
لى أن یدفع القرض للمجموعة خالل خمس سنوات وذلك وفق اتفاقیة أبرمت  لھذا الغرض بین وزارة المالیة والمجموعة، سنة، ع٢٥سعودي یسدد على 
: ٢٠١٦ینایر ١ملیار لایر سعودي ، ٣٨٫٣: ٢٠١٦دیسمبر ٣١(٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیار لایر سعودي من القرض كما في ٣٨٫٣وقد تم سحب مبلغ 

بالقیمة الحالیة. ملیار لایر سعودي) وقام٣٨٫٣ ً ت المجموعة بإثبات ما تم استالمھ من القرض الحكومي أعاله مخصوما

أن اتفاقیة القرض تنص على أنھ یتم تخفیض قیمة القرض بالمبالغ التي تحصل علیھا المجموعة نتیجة أي زیادة في تعرفة القطاع السكني. إلىاإلشارة تجدر 
ذلك على فترة استحقاق القرض أو الدفعات المستقبلیة غیر المستلمة.) تقوم المجموعة حالیا بدراسة أثر١یضاح التعدیل األخیر للتعریفة (إوفي ضوء 

ملیار ٤٩٫٤على منح المجموعة قرض حسن بمبلغ ٢٠١٤مارس ١٠ھـ الموافق ١٤٣٥جمادى األولى ٩وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت االثنین )د
ة، على أن یدفع القرض للمجموعة خالل خمس سنوات وذلك وفق اتفاقیة أبرمت لھذا الغرض بین وزارة المالیة والمجموعة، سن٢٥لایر سعودي یسدد على 

: ٢٠١٦ینایر ١ملیار لایر سعودي، ١٦٫١: ٢٠١٦دیسمبر ٣١(٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیار لایر سعودي من القرض كما في ١٦٫١وقد تم سحب مبلغ 
بالقیمة الحالیة.ملیار لایر سعودي) وق١٤٫١ امت المجموعة بإثبات ما تم استالمھ من القرض الحكومي أعاله مخصوماً
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م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٧٦

تتمة-مالیة الالمطلوبات٣٤

أدوات مالیة مشتقة ٣-٣٤

: ٢٠١٦(٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیار لایر سعودي كما في ٧٫٩٨عقود تحوط مع عدد من البنوك للحمایة من تقلبات أسعار الفائدة على مبلغ وقدره المجموعة لدى 
المذكورة. تقوم عقود التحوط على أساس عمل المقایضة بین اإلسمیةمن القیمة %١٥ملیار لایر سعودي). ویشتمل على جزء بالدوالر األمریكي یمثل حوالي ٩٫٧٦

ھر.أشستةوالبنوك على األسعار الثابتة مقابل األسعار المتغیرة وفق مبالغ القروض األصلیة كل المجموعة
على تاریخ صالحیة األدوات المالیة.كتحوطات تدفق نقدي٢٠١٧دیسمبر ٣١ُصنّفت جمیع المشتقات في  وكالتزامات متداولة أو غیر متداولة، وذلك بناًء

القیم العادلة لألدوات المالیة المشتقة ُملّخصة في الجدول أدناه: إّن

٢٠١٦ایر ین٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

أدوات مالیة مشتقة بالقیمة العادلة:
٥٤٬١٧٦٣٧٫٣٩٠٣٣٬٩٩٦متداولة

٢٩٩٬٠٠٢٣٦٠٫٧٢٢٤٩٢٫٧٢٩غیر متداولة
٣٥٣٬١٧٨٣٩٨٫١١٢٥٢٦٬٧٢٥

دفعات مستلمة من المشتركین.٣٥

من الدفعات الغ المبمثل ت .المشروعاكتمالحالةفياطفائھایتموالخدمة توصیل،المشتركینُمستلمًة

الزكاة وضریبة الدخل للسنة.٣٦

للسنةالدخلوضریبةالزكاةمصروف١-٣٦

:اآلتيفيالدخلوضریبةةاالزكمصروفیتمثل

٢٠١٦دیسمبر٣١ ٢٠١٧دیسمبر٣١
١٬٦٩٢ ٤٬٨٧٥ السنة خالل الزكاة

- - السنة خالل الضریبة
- ٢٣٠٬٥٣٨ السنة خالل الضریبة المؤجلة

١٬٦٩٢ ٢٣٥٬٤١٣

یلي:كماالمؤجلة الضریبةتحمیل تم

٢٠١٦ دیسمبر ٣١ ٢٠١٧ دیسمبر ٣١

- ٢٣٠٬٥٣٨ الموحدة قائمة الدخل

- ٣٬٢٥٦ اآلخر الشامل قائمة الدخل

أرامكوجمیع األسھم في الشركات المقیمة في المملكة التي تمتلكھا شركة ، تخضع١٣٦/أرقمالملكياألمروبموجب، ٢٠١٧دیسمبر٣١فيالمنتھیةالسنةخالل
.الشركةفيأرامكولحصةالدخلضریبةاثباتتمفقدوعلیھ،. ٢٠١٧ینایر ١لقانون الضریبة بدال من الزكاة اعتبارا من 
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م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٧٧

تتمة-للسنةالزكاة وضریبة الدخل .٣٦

مصروف الزكاة وضریبة الدخل للسنة١-٣٦

٢٠١٧المعدل الحتساب الضرائب المحلیة في المملكة العربیة السعودیة لعام والدخلتسویة الدخل المحاسبي ١-١-٣٦

كاةالز٢-٣٦
الزكوي بما یلي:وعاءللتتمثل المكّونات الرئیسیة 

*٢٠١٦دیسمبر٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
٧٫١٤٣٫٦٦٢٢٫١٠٤٫٥٨٤لسنة قبل الزكاة والضریبةاربح

)١٢٫٢٣٢٫٦٦٢()١٤٬٣٧٤٬٦٣٢(: تعدیل الزكاةناقص
)١٠٫١٢٨٫٠٧٨()٧٫٢٣٠٬٩٧٠(الُمعّدلةالخسارةإجمالي

كما یلي:الزكوي الوعاءسب حتی

*٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
٤١٫٦٦٥٫٩٣٨٤١٫٦٦٥٫٩٣٨رأس المال

)١٠٫١٢٨٫٠٧٨()٧٫٢٣٠٬٩٧٠(الُمعدّلةالخسارةإجمالي
٣٫٣١٣٫٨٣٦٣٫١٨٧٫١٠٨احتیاطیات ُمبقاة

٢٠٫٦١٨٫٠٢٣١٦٫٠٤٦٫٢٦٧أرباح ُمبقاة
٥٫٧٨٣٫٩٤٠٦٫٦٩٥٫٢٣٠مخصصات مختلفة مدورة

١٠٢٬١٤٥٬٩١٦٧٣٫٦٥٩٫٨٣٣قروض والصكوك طویلة األجل
٨٩٬٩٧٣٬٥٩٦٩٤٫١٦٥٫٦٧٠قروض و منح حكومیة مؤجلة

٤٫٩٧٨٫٢٧٨٤٫٠٣٥٫٧٧٠مستحقات المقاولین وغیرھا
٥٥٧٬٢٤٨٬٢٦١٢٢٩٫٣٢٧٫٧٣٨

ناقص:
)٢٢٨٫٧٥٦٫٦٤٥(٢٤٠٫٦٩٦٫٠٢٧)إجمالي الثابتة وأعمال البناء قید التنفیذ، صول األ )

)١١٢٫٩٤٨٫٥٧٥الفرق في استھالك األصول الثابتة للسنوات السابقة )٩٩٫٧٨٦٫٠٥٧( )
)٣٬٣٤٦٬٥٩٩استثمارات طویلة األجل )٣٫٦٧٣٫٦٩٢( )

وقطع الغیار )٤٬٥٥٨٬٢٧٧مخزونات الموادّ )٥٫٩٣٢٫٥٣٧( )
)٩٢١٬٣٠٠٬١٠٠الزكاةوعاء )(١٠٨٫٨٢١٫١٩٣)

٢٠١٧دیسمبر ٣١
٧٬١٤٣٬٦٦٢ والضریبةالزكاةالربح المحاسبي قبل 

٤٩٥٬٠٥٦ )شيءال: ٢٠١٦، %٦٬٩٣: ٢٠١٧(الدخللضریبةالخاضعالربح
٩٩٬٠١١ )%٢٠(المطبقالضریبةلمعدحسبالدخلضریبة

:منالضریبةتأثیر
)٢٥٩٬٥٨٧( الضرائبأنظمةحسبواالستھالكالمحاسبياالستھالكبینالفرق

٤٧٤ العقارات والمعدات واآلالتبیعخسائر
٣١٬٠٥٥ مخصصات
٣٨٬٢٦٢ في عوائد القروض الزائدة عن الحد المسموح بھالحصة

٢٥٥٬٩٣٦ ة المؤجلة على العقارات والمعدات واآلالت الضریبتأثیر
)٥٣٬٧٥٨( المخصصاتعلىالمؤجلةالضریبةتأثیر

٢٨٬٣٦٠ المشتركةالعملیاتمنالمؤجلةالضریبةتأثیر
١٣٩٬٧٥٣

٩٠٬٧٨٥ بھامعترفالغیر(بالسالب) لضریبةا
٢٣٠٬٥٣٨ الموحدةالدخلقائمةفيكماالضریبةمصروف



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٧٨

تتمة-الزكاة وضریبة الدخل للسنة.٣٦

تتمة-الزكاة ٢-٣٦

.بالسالبالمعدلة والوعاء الزكوي الخسارةمن كل) كون ٪٩٣٬٠٧ال توجد زكاة شرعیة مستحقة على نسبة الشركاء السعودیون في المجموعة (

على ب٢٠١٦دیسمبر ٣١ب الزكاة للسنة المنتھیة في احتسالالمقارنةأرقامعرضتم *  .السابقةالسعودیةالمحاسبةمعاییر المعدة حسبالمالیة القوائمناًء

والتي ما زالت قید المراجعة من قبل ٢٠١٦م إلى ٢٠٠٩؛ كما قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة لألعوام من ٢٠٠٨نھت الشركة الربوط الزكویة حتى عام أ
وقد تم االعتراض على ھذه المطالبة من قبل ٢٠١٤-٢٠٠٩ملیون لایر سعودي عن السنوات من ٣٧٥طالبة بمبلغ الھیئة العامة للزكاة والدخل وقد تم استالم م

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

الضریبة المؤجلة:٣-٣٦

مؤجلة للشركة السعودیة للكھرباء بما یلي:الضریبة التتمثل 

الموحدةلمالياللمركز
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

--٢٥٥٬٩٣٦والمعداتواآلالتالعقارات
--)٥٣٬٧٥٨(مخصصات

--٢٠٢٬١٧٨/ (المنفعة)المؤجلةالضریبةمصروف

الموجودات والمطلوبات.كل من علىبھاالعترافملیون سعودي تم ٢٨٬٣یعادل المشتركةالعملیاتتزام الضریبة المؤجلة من الصافي 

:یليفیماالمؤجلةالضریبةحركةتتمثل

یة فيعن السنة المنتھ
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

--بدایة السنة رصید
)٢٣٠٬٥٣٨.قائمة الدخل الموحدةالمعترف بھا في الفترةخاللالضریبة) مصروف(/ دخل )-
-)٣٬٢٥٦(المعترف بھا في بیان الدخل الشامل الفترةخاللالضریبة) مصروف(/ دخل

-)٢٣٣٬٧٩٤(السنةاخررصید

قائمة الدخل الموحدةل
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

-٢٥٥٬٩٣٦والمعداتواآلالتالعقارات
-)٥٣٬٧٥٨(مخصصات

-٢٠٢٬١٧٨/ (المنفعة)المؤجلةالضریبةمصروف



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٧٩

المحتملةااللتزامات.٣٧

التعھدات١-٣٧
من الزیت الثقیل ألحد المحطات حولأرامكو السعودیةالمجموعة وبینیوجد خالف )أ قد و–حسب متطلبات المجموعة –تورید زیت خفیف بدالً

ملیار لایر سعودي) لم ٢: ٢٠١٦ینایر ١ملیار لایر سعودي، ٢٫٦: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیار لایر سعودي (٢٫٩نتج عن ذلك فرق متراكم قدره 
.مطالبةتتوقع المجموعة ان ینتج عن ھذا الخالف أي الویتم قیده ضمن المطلوبات في سجالت المجموعة

تطالب أرامكو السعودیة بصرف نصیبھا في األرباح السنویة الموزعة عن حصتھا في رأس مال المجموعة وتقدر قیمة المطالبة عن أرباحھا منذ )ب
ملیار لایر سعودي، وترى المجموعة عدم أحقیة أرامكو السعودیة في ھذه المطالبة ٣٫١بمبلغ ٢٠١٦دیسمبر ٣١دایة تأسیس الشركة وحتى ب

١٦٩خالل العشرین سنة األولى من تأسیس الشركة باعتبارھا جھة حكومیة مملوكة بالكامل للدولة وینطبق علیھا قرار مجلس الوزراء رقم 
ھـ الخاص بتمدید تنازل الحكومة عن نصیبھا في ١٤٣٠رمضان ٢٤وتاریخ ٣٢٧ھـ، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٤١٩بان شع١١وتاریخ 

األرباح التي توزعھا الشركة السعودیة للكھرباء لمدة عشر سنوات أخرى.

مان ات المستثمر فیھا. تبلغ قیمة الضقدمت المجموعة ضمانات لبعض البنوك التجاریة عن نصیبھا من القرض التمویلي الممنوح لبعض الشرك)ج
ملیون دوالر أمریكي أو ١٨: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٦٦٫٢، ما یعادل ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون دوالر أمریكي كما في ١٧٫٦

ملیون لایر سعودي).٥٦ملیون دوالر أمریكي ما یعادل ١٥: ٢٠١٦ینایر ١ملیون لایر سعودي، ٦٨ما یعادل 

االلتزامات٢-٣٧

.المتعلقة باإللتزامات المستقبلیةیمثل الجدول التالي الحد األدنى للدفعات 

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

٢٬٧٣١٬٠٣٤٢٬٣٨٤٬٥٠٣٢٬٢٩٠٬٢١٢واحدعامخالل
یتجاوزالموعدفيولكنواحدةسنةمنالحقوقتفي

سنواتخمس
١٠٬٨٥٦٬٥٦٩١٠٬٦٧٧٬١٥٠٩٬٠٩١٬٥٢٥

٣٠٬٧٧١٬٠١٣٣٣٬٣٨٩٬٨٥٣٢٨٬٨٤٥٬٩٤٩سنواتخمسمنالحقوقتفي
٤٤٬٣٥٨٬٦١٦٤٦٬٤٥١٬٥٠٦٤٠٬٢٢٧٬٦٨٦

تسویة الخالفات مع أرامكو السعودیة.٣٨

ًالتعریفةتحتسبكومیة بما فیھا أرامكو السعودیة. تقوم المجموعة بإیصال وتزوید الطاقة الكھربائیة للجھات والوزارات الح مجلس الوزراء للتعریفة المعتمدة منطبقا
رامكو السعودیة السكنیة ألوھي نفس التعریفة المستخدمة مع المشتركین اآلخرین فیما عدا المؤسسة العامة لتحلیة المیاه الصادر بشأنھا قرار حكومي، وكذلك المنشآت

ار عن تلك المنشآت مبیعات التیقیمةإلجماليموعة وجوب تطبیق التعریفة التجاریة علیھا بینما تعترض أرامكو السعودیة على ذلك وتقوم بالدفع التي كانت ترى المج
بناء على التعریفة الصناعیة.

سعودیة على أساس التعریفة السكنیة والتجاریة بدل یتم محاسبة أرامكو الأنوھـ بإنھاء الخالف ١٤٣٠ربیع الثاني ١٠تاریخ ١١٤صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
ذلك فقد عقدت دیة، وبناء علىالصناعیة، وعلى أن تقوم ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج ("المنظم") بتحدید المنشآت السكنیة والتجاریة التابعة ألرامكو السعو

تسویة ھذا الموضوع حیث قام المنظم بتحدید المنشآت السكنیة والتجاریة التابعة ألرامكو السعودیة المجموعة مع أرامكو السعودیة والمنظم عدة اجتماعات في سبیل
محل الخالف.

ینایر ١ھـ القاضي بتصنیف تعریفة االستھالك الكھربائي ألرامكو السعودیة ابتداء من ١٤٣٢جمادى األول ٨بتاریخ ٤٩/٤٣٢نفذت المجموعة قرار المنظم رقم 
اب للسنوات ستم تحدید المنشآت السكنیة والتجاریة محل الخالف المشار إلیھ أعاله و تطبیق التعریفة المتفق علیھا. كما قامت المجموعة بعملیة االحت، حیث٢٠١٢

قامت لایر سعودي. ارملی١حسب قرار المنظم المذكور اعاله وقدمت فواتیرھا ألرامكو السعودیة بمبلغ ٢٠١١دیسمبر ٣١السابقة من تاریخ التأسیس وحتى 
جموعة تتابع مع أرامكو واثباتھا في قائمة الدخل الموحدة. ال تزال المیراداتاإلالتسویة النھائیة مع أرامكو السعودیة حیال ھذه إجراءاتالمجموعة باستكمال 

تحصیل ھذا المبلغ.إجراءاتالسعودیة 
سعودیة حول رسوم مناولة الزیت الخام والتي كانت تطالب بھ أرامكو السعودیة لبعض المواقع. وقد تم حل الخالف بین المجموعة وأرامكو ال٢٠١٨بدایة عام في

: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیار لایر سعودي تقریبا (٥٫١مبلغ ٢٠١٧دیسمبر ٣١وحتى ٢٠٠٠إبریل ٥المختلف علیھ من بدایة تأسیس الشركة في المبلغإجماليبلغ 
.ملیار لایر سعودي)٤٫٤: ٢٠١٦یر ینا١ملیار لایر سعودي ، ٤٫٧



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٨٠

االرتباطات الرأسمالیة.٣٩

كیب محطات لمجموعة إلنشاء وترتتمثل االرتباطات الرأسمالیة في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة في قیمة الجزء غیر المنفذ من العقود الرأسمالیة التي أبرمتھا ا
ملیار لایر سعودي).٨٨٫٥٥: ٢٠١٦ینایر ١ملیار لایر سعودي ،٨١٫٠٢: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیار لایر سعودي (٥٢٫٧١وأصول أخرى والتي بلغت 

ربحیة السھم.٤٠

تساب ربحیة یتم احوة.یتم احتساب الربح األساسي للسھم عن طریق قسمة الربح المتعلق بحاملي أسھم الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة خالل السن
أسھم لىإالمرجح المعدل لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة بافتراض تحویل جمیع األسھم القابلة لالنخفاض سمة ربح السنة على المتوسط السھم المخفضة بق

عادیة.

تأثیر مخفض للعائد األساسي لعدم وجود أدوات مالیة ذات ٢٠١٦دیسمبر٣١و٢٠١٧دیسمبر ٣١فيللسنة المنتھیة الربح المخفض للسھم مساو للربح األساسي إن
.للسھم

لسنة المنتھیة فيل
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

٦٬٩٠٨٬٢٤٩٤٫٥٤٥٫٢٥٧الربح للسنة (ألف لایر سعودي)
٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة "سھم"

١٫٦٦١٫٠٩لایر سعودي)الربح األساسي والمخفض للسھم (

:لایرملیار٦٫١عفاء من مدیونیة رسوم البلدیات وألغراض المقارنة فیما یلي ربحیة السھم بعد استبعاد أثر قیمة اإل

لسنة المنتھیة فيل
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

٧٨٨٬٧٠٣٤٫٥٤٥٫٢٥٧الربح للسنة (ألف لایر سعودي)
٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة "سھم"المتوسط 

٠٬١٩١٫٠٩الربح األساسي والمخفض للسھم (لایر سعودي)

المعامالت مع األطراف ذات العالقة.٤١

حلیة أرامكو السعودیة والمؤسسة العامة لتمارات العامة وحیث یعتبر صندوق االستثیتمثل الطرف المتحكم النھائي للمجموعة في حكومة المملكة العربیة السعودیة
تحت السیطرة النھائیة لحكومة المملكة العربیة السعودیة).الیھاالمشارالجھاتانحیثالمیاه المالحة جھات تحت سیطرة مشترك (

فیما یلي بیان بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:

مبیعات الطاقة الكھربیة)أ
المنتھیة فيالسنة 

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
:مبیعات الطاقة الكھربیة

١١٬٩٩٣٬٩٠٢١٢٫٠١٤٫٠٨٢الطرف المسیطر النھائي للمجموعة
كیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة

٥٣٦٬٠٣٩٥٩٠٫٤٨٧أرامكو السعودیة
٤٩٨٬٢٠٧٢٧١٫٩٩٧اه المالحة   المؤسسة العامة لتحلیة المی

١٣٬٠٢٨٬١٤٨١٢٬٨٧٦٬٥٦٦اإلجمالي 



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٨١

تتمة-المعامالت مع األطراف ذات العالقة.٤١

مشتریات الطاقة ورسوم البلدیات)ب
السنة المنتھیة في

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١مشتریات الطاقة:-

ةكیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموع
١٠٬٠٥٨٬٤٣٦١١٫٢٤٠٫٩٠٦أرامكو السعودیة

المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة   
٥٣٨٬٥٨٦٥٣٠٬٣٢٤

عملیات المشتركةال
٥٨٣٬٨١٦٥٥٢٫٠٥٨شركة ضرما للكھرباء  

٩٥٧٫٤٣٦٩٢٣٫٧٩٣شركة رابغ للكھرباء
٨٠٥٬٢٤١٧٩٥٫٩١٣شركة ھجر إلنتاج الكھرباء

-١٣٢٬٥١٢شركة المرجان إلنتاج الكھرباء
١٣٬٠٧٦٬٠٢٧١٤٬٠٤٢٬٩٩٤

رسوم البلدیة:
٧٢٣٫٨٦١-الطرف المسیطر النھائي للمجموعة

-٧٢٣٫٨٦١

١٣٬٠٧٦٬٠٢٧١٤٬٧٦٦٬٨٥٥جمالي اإل

مؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة بأسعار منصوص علیھا في القرارات الحكومیة.تقوم المجموعة بشراء الوقود من أرامكو السعودیة والطاقة من ال

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

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
مستحق من أطراف ذات عالقة:

مسیطر النھائي للمجموعةالطرف ال
كیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة

١٬٤٩٦٬٠٣٨١٫٣٢٠٫٩٤٤١٫٣١٥٫٦٦٩أرامكو السعودیة
٩٣٠٬٣٠٤٤٣٩٫٤٥١٢٢٧٫٥٤٠المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة   

٢٬٤٢٦٬٣٤٢١٫٧٦٠٫٣٩٥١٫٥٤٣٫٢٠٩مستحق من أطراف ذات عالقةإجمالي 

مستحق إلى أطراف ذات عالقة:
الطرف المسیطر النھائي للمجموعة

٨٠٬٥٥٠٬٥٧٧٥٨٫٠٩٩٫٠٤٩٥٨٫٠٩٨٫٧٩٤مستحقات حكومیة
٦٫١١٩٫٥٤٦٥٫٣٩٠٫٣٠٨-رسوم البلدیة

٨٠٬٥٥٠٬٥٧٧٦٤٫٢١٨٫٥٩٥٦٣٫٤٨٩٫١٠٢ف ذات عالقةمستحق إلى أطراإجمالي 

كیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة
٨٧٬٩٣٣٬٥٢٣٨٣٫٦٥١٫٣٦٤٧٣٫٦٦٨٫٢٥١أرامكو السعودیة

)٥٧٫٢٠٠٫٥٥٢()٥٧٫٢٠٠٫٥٥٢()٧٩٬٦٥٢٬٠٨٧(حكومیة دائنةیخصم: محول إلى ذمم
٨٬٢٨١٬٤٣٦٢٦٫٤٥٠٫٨١٢١٦٫٤٦٧٫٦٩٩صافي مستحق إلى أرامكو السعودیة

١١٫٠٨٨٫٨٤٥١٠٫٤٣٠٫٨٦٢١٠٫٠٤٩٫٦٨٨المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة
١٩٬٣٧٠٬٢٨١٣٦٬٨٨١٬٦٧٤٢٦٬٥١٧٬٣٨٧



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٨٢

تتمة-المعامالت مع األطراف ذات العالقة .٤١

ذات عالقةأطرافح من قروض ومن)د

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
قروض ومنح من الحكومة:

الطرف المسیطر النھائي للمجموعة
٤٤٬٣٦٤٬٦٢٧٤٢٫٤١١٫٥١٧٣٩٫٩٩١٫٤٨٢قروض حكومیة

٤٥٬٦٠٨٬٩٦٩٤٦٫٦٦٧٫٦٠٨٤٦٫٠٣٥٫٢٨٤منح حكومیة مؤجلة
١٫٤٠١٫١٧٣١٫٦١٦٫١٦٠١٫٨٣١٫٠٩٦العامةاالستثماراتندوقصقرض

٩١٫٣٧٤٫٧٦٩٩٠٫٦٩٥٫٢٨٥٨٧٫٨٥٧٫٨٦٢اإلجمالي 

عودیةالسالعربیةالمملكةحكومةأسھمانتقالقبلعلیھاالحصولتمقروضعنناتجةارصدةھيالعامةاالستثماراتصندوقالىالمستحقةالقروضارصدةنإ
.قالصندوإلى

ذات عالقةطرافقروض ومنح أل)ه

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

قروض لشركات زمیلة:
٩٬٢٥٠١٨٫١٧٥٢٨٫٥٠٠جبیل للكھرباء والماءالشركة 

٩٬٢٥٠١٨٫١٧٥٢٨٫٥٠٠جمالي اإل

تعویضات اإلدارة العلیا)و
اإلدارة العلیا عن خدمات الموظفین مبینة أدناه:إلىإلدارة واإلدارة التنفیذیة. إن التعویضات المدفوعة أو المستحقة تشمل اإلدارة العلیا أعضاء مجلس ا

٢٠١٦دیسمبر ٣١ ٢٠١٧دیسمبر ٣١
١٠٬٩٨٦ ١١٬٥٨٩ والبدالتالرواتب 

٧٬٧٣٢ ١٠٬٠٦٢ المكأفات السنویة والدوریة
- ٩٬٤٨٥ مكأفاة نھایة الخدمة

١٨٬٧١٨ ٣١٬١٣٦ المجموع

التشغیلإیرادات.٤٢
عن السنة المنتھیة في

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
٤٥٬٤٤٦٬١٦٣٤٥٫٣٢١٫٤٧٠مبیعات الطاقة الكھربائیة

٢٬٥٩١٬١٤٤٢٫٢٥٩٫٢٠٧تعریفة توصیل الخدمة الكھربائیة
٦٠١٬٢٤٨٬٩١٫١٨٦٫٣٥٠تعریفة قراءة وصیانة العدادات واعداد الفواتیر

١٬٠٩٦٬٠٨٤٦٠٢٫٠١٧منظومة النقلإیرادات
٢٣٢٬٩٦٦٤٩١٫٩٥٤تشغیلیة أخرىإیرادات

٥٠٬٦١٥٬٣١٧٤٩٫٨٦٠٫٩٩٨



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٨٣

یراداتاإلتكالیف .٤٣
عن السنة المنتھیة في

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
١٥٫٢٧٤٬٩٠٣١٣٫١٢٠٫٨١٩استھالكات التشغیل والصیانة

١١٫٦٧٢٫١٦٨١٢٬٤٦٨٬٣٩٤اریف التشغیل والصیانةمص
٩٬٠٢٦٬٧٩٠٩٫٩٨٩٫٣١٣وقود

٨٬٠٢١٬٤٥١٧٫٤٣٠٫٠٠٤طاقة مشتراة
٤٣٬٩٩٥٬٣١٢٤٣٬٠٠٨٬٥٣٠

مصروفات عمومیة وإداریة.٤٤
عن السنة المنتھیة في

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
٤٣٧٬٦٩٢٤٥١٫٩٥٤مصروفات ومزایا الموظفین

٣٩٦٬٢٦٠٣٤٠٫٢٢١واإلداریةالعمومیة–استھالك 
٤٣٬٠٧٤٥٣٬٧٨٧مواد

١٣٧٬٠٦٣٤٠٫٦٤٤رسوم اتصاالت
٤٢٦٬٣١١١٧٣٬٩١٠مصاریف أخرى متنوعة

١٫٤٤٠٫٤٠٠١٫٠٦٠٬٥١٦

، بالصافيأخرىإیرادات.٤٥
عن السنة المنتھیة في

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١
١٬٠٥٨٬٦٣٩٧٧٠٫٨٥٩المنح الحكومیة ذاستنفا

٦٢٨٦٬٧٥٩٩٫٣٣٤وجزاءاتغرامات 
٤١٬٤٨٥٢٦٫٩٠٥توزیعات ارباح مستلمة

١٬٧٠٠٧٫٤٦٥مناقصةمستنداتبیع 
٦٫٩٠٤)٣٤٬١٩٥((خسائر) أرباح بیع عقارات وآالت ومعدات

١٨٠٬٣٠١٦٧٬٤٢٨یرادات ومصاریف أخرى متنوعةإ
١٬٥٣٤٬٦٨٦٩٧٨٫٨٩٥

البلدیاترسوممدیونیةمنإعفاء.٤٦

من قیمة االستھالك لصالح البلدیات، وكذلك إعفاء المجموعة من سداد المبالغ الفعلیة المستحقة %٢بناء على المرسوم الملكي القاضي بإلغاء رسم الكھرباء البالغ 
دیسمبر ٣١ملیار لایر سعودي كما في ٦٫١ة بعكس الرصید القائم المستحق لصالح البلدیات البالغ لرسم الكھرباء من قیمة االستھالك لصالح البلدیات، قامت المجموع

في قائمة الدخل الموحدة للسنة الحالیة.م من االلتزامات المتداولة٢٠١٦



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٨٤

بالصافي،التمویلتكالیف.٤٧
عن السنة المنتھیة في

٢٠١٦دیسمبر٣١ ٢٠١٧دیسمبر ٣١ بالصافي،ةالمصاریف المالی
مصروفات تمویلیة

٢٫٦٩٤٫٨٤٨ ٣٬٥٠٨٬١٦٠ القروض البنكیة
١٫٨٢٣٫٢١٥ ١٬٩٥٣٬١١٠ القروض الحكومیة

)٢٫٧٠٠٫٧١١( )٢٬٨٨٨٬٨٧٤( ناقص: الفائدة المرسملة
١٫٨١٧٫٣٥٢ ٢٬٥٧٢٬٣٩٦ جمالي اإل

٢٣٢٫٤٠٨ ١٨٢٬٣٦١ وظفینلتزامات منافع المالفي القیمة الحالیة التغیر

١١٫٤٢٤ ٥٬٨٢٣ لمطلوبات المتعلقة بإزالة موجوداتلفي القیمة الحالیة التغیر
٢٫٠٦١٫١٨٤ ٢٬٧٦٠٬٥٨٠ التمویلیةالمصروفاتإجمالي

تمویلیةإیرادات
)٧٫٣٧٨( )٨٬٤٣٦( الفوائدإیرادات
)٧٫٣٧٨( )٨٬٤٣٦( التمویلیةیراداتاإلإجمالي

٢٫٠٥٣٫٨٠٦ ٢٬٧٥٢٬١٤٤ صافي التكالیف التمویلیة

إدارة رأس المال.٤٨

الحفاظ على ھیكل إن أھداف المجموعة عند إدارة رأس المال ھي حمایة قدرة المجموعة على االستمرار من اجل توفیر عوائد للمساھمین ومنافع ألطراف أخرى، و
رأس المال األمثل للحد من تكلفة رأس المال.

على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، تنازلت الحكومة عن حصتھا في األرباح الموزعة لفترة عشر سنوات من تاریخ تكوین المجموعة، على أن ال ومن أجل المحافظة 
مة على غرار من القیمة اإلسمیة للسھم، تعامل حصة الحكو٪١٠من القیمة اإلسمیة للسھم. وفي الحاالت التي یزید فیھا التوزیع عن ٪١٠تزید أرباح األسھم عن 

رمضان ٢٤وتاریخ ٣٢٧حصة المساھمین اآلخرین. وقد وافقت الحكومة على تمدید ھذا التنازل لمدة عشر سنوات أخرى بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 
ذلك، تستفید المجموعة من القروض بنكیة طویلة األجل التي ال تحمل فوائد.یھـ. باإلضافة إل١٤٣٠

نسبة المدیونیة. یتم احتساب ھذه النسبة على أساس صافي الدین المعدل مقسوما على حقوق الملكیة المعدلة وصافي قبة رأس المال على أساستقوم المجموعة بمرا
ھو االقروض (بما في ذلك "القروض بنكیة قصیرة األجل" و"طویلة األجل" و "قروض الصكوك" كمنھ إجماليیتم احتساب صافي الدین على أالدین المعدل.
لمالياالمركزقائمة. یتم احتساب حقوق الملكیة المعدلة ك "حقوق ملكیة" كما ھو مبین في النقدیة وما في حكمھا) ناقصا ةالمركز المالي الموحدقائمةموضح في 

الموحدة زائدا صافي الدین المعدل.

دیسمبر على النحو التالي:٣١. وكانت نسب االقتراض في ٧٠لى٪ إ٥٠كانت استراتیجیة المجموعة ھي المحافظة على معدل المدیونیة بین حدود٪ 

٢٠١٦ینایر ١ ٢٠١٦دیسمبر ٣١ ٢٠١٧دیسمبر ٣١

٦٩٬٢٣٧٬٣٥٠ ٩١٬٩٧٧٬٥٥٦ ١٠٢٫١٤٥٫٩١٦ االقتراضإجمالي

)١٫٨٤٨٫٣٦٧( )١٬٠٤٥٬٣٨٧( )١٬٠٥٨٬٢١٠( خصم: النقد وما في حكمھ

٦٧٬٣٨٨٬٩٨٣ ٩٠٬٩٣٢٬١٦٩ ١٠١٫٠٨٧٫٧٠٦ صافي الدین المعدل

٦١٬١٩٩٬٩٤٨ ٦٥٬٥٩٧٬٧٩٧ ٧٢٫٣٠٩٫٤٠٧ الملكیةحقوقإجمالي

١٢٨٬٥٨٨٬٩٣١ ١٥٦٬٥٢٩٬٩٦٦ ١٧٣٫٣٩٧٫١١٣ لینالمعدلدیناوصافي حقوق الملكیة 

٥٢% ٥٨% ٥٨% نسبة الدین المعدل من حقوق الملكیة المعدل



السعودیة للكھرباءالشركة 
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م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٨٥

إدارة المخاطر المالیة.٤٩

لمخاطر المالیةاعوامل ١-49

مخاطر االئتمان ومخاطر مخاطر السوق (مخاطر تبادل عمالت أجنبیة، مخاطر سعر العموالت (الفوائد)، ومخاطر أسعار السلع)،إلىتعرض تعملیات المجموعة 

السیولة.

امل للمجموعة على عدم إمكانیة التنبؤ  واقویركز برنامج إدارة المخاطر الش عى باألس لبیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة. قلیل اآلتإلىالمالیة ویس ثار الس

تستخدم المجموعة أدوات مالیة مشتقة لتغطیة مخاطر معینة.

األدوات المالیة للمجموعة كما یلي:

٢٠١٦ینایر ١

ًالموجودات  المركز المالي الموحدةلقائمةوفقا
قروض و ذمم 

مدینة
مالیةاستثمارات

للبیعمتاحة

محتفظ تثماراتاس
بھا حتى تاریخ 

جمالياإلاالستحقاق
موجودات مالیة بالقیمة العادلة

٢٨١٫٥٩٥-٢٨١٫٥٩٥-استثمارات مالیة متاحة للبیع

بالقیمة العادلة سال تقاموجودات مالیة 
استثمارات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ 

االستحقاق
--١١٨٫٢٧٣١١٨٫٢٧٣

١٫٨٤٨٫٣٦٧--١٫٨٤٨٫٣٦٧النقد وما في حكمھ
٢٠٫٥١٢٫٥٤٤--٢٠٫٥١٢٫٥٤٤صافيبال،ذمم مستھلكي للكھرباء

٥٣٫٩٩٧--٥٣٫٩٩٧مقدمةالقروض ودفعات 

٣٬٧٩٤٬٥٥٨--٣٬٧٩٤٬٥٥٨أخرىذمم 
٢٦٬٢٠٩٬٤٦٦٢٨١٫٥٩٥١١٨٫٢٧٣٢٦٬٦٠٩٬٣٣٤اإلجمالي 

٢٠١٦دیسمبر ٣١
قروض وذمم المركز المالي الموحدةلقائمةالموجودات وفقاً

متاحة للبیعمدینة
محتفظ بھا حتى 
اإلجماليتاریخ االستحقاق

موجودات مالیة بالقیمة العادلة
٢٩٠٫٩٥٢-٢٩٠٫٩٥٢-استثمارات مالیة متاحة للبیع

بالقیمة العادلة سال تقامالیة موجودات 
استثمارات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ 

االستحقاق
--١١٦٫٨٩٣١١٦٫٨٩٣

١٫٠٤٥٫٣٨٧--١٫٠٤٥٫٣٨٧النقد وما في حكمھ
٢٨٫٥٦٤٫٠٤١--٢٨٫٥٦٤٫٠٤١صافيبال،ذمم مستھلكي للكھرباء

٤٧٫٩٦٤--٤٧٫٩٦٤مقدمةالقروض ودفعات 
٣٬٧٨٨٬٦٩٩--٣٬٧٨٨٬٦٩٩أخرىذمم 

٣٣٬٤٤٦٬٠٩١٢٩٠٫٩٥٢١١٦٫٨٩٣٣٣٬٨٥٣٬٩٣٦اإلجمالي 



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٨٦

تتمة-المالیةالمخاطرإدارة.٤٩

تتمة-المخاطر المالیة عوامل ١-٤٩

٢٠١٧دیسمبر ٣١
ًالموجودات  المركز المالي الموحدةلقائمةوفقا

موذمقروض 
مدینة

مالیةاستثمارات
للبیعمتاحة

محتفظ استثمارات
بھا حتى تاریخ 

جمالي اإلاالستحقاق
موجودات مالیة بالقیمة العادلة

٣٠٥٬٦٢٢-٣٠٥٬٦٢٢-استثمارات مالیة متاحة للبیع

بالقیمة العادلة سال تقاموجودات مالیة 
محتفظ بھا حتى تاریخ استثمارات مالیة

االستحقاق
--٦٥٫٤٦٥٦٥٫٤٦٥

١٫٠٥٨٫٢١٠--١٫٠٥٨٫٢١٠النقد وما في حكمھ
٢٩٬٥٤٠٬٢٠٧--٢٩٬٥٤٠٬٢٠٧ذمم مستھلكي للكھرباء، بالصافي

٣٠٫٠٦٣--٣٠٫٠٦٣مقدمةالقروض ودفعات 
٥٤٢٬٧٠٦--٥٤٢٬٧٠٦اخرى ذمم 

٣١٬١٧١٬١٨٦٣٠٥٬٦٢٢٦٥٫٤٦٥٣١٬٥٤٢٬٢٧٣اإلجمالي 

٢٠١٦ینایر ١

ًالمطلوبات أدوات مالیة مشتقةالمركز المالي الموحدةلقائمةوفقا
التزامات مالیة أخرى 

اإلجمالي المستنفذةبالتكلفة
مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة

٥٢٦٫٧٢٥-٥٢٦٫٧٢٥أدوات مالیة مشتقة

مالیة بالقیمة المستنفدةمطلوبات
٣٤٫٢٩٦٫٨٦٠٣٤٫٢٩٦٫٨٦٠-قروض
٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠-صكوك

٣٩٫٩٩١٫٤٨٢٣٩٫٩٩١٫٤٨٢-قروض حكومیة

٣٦٫٠٤٥٫٠١٣٣٦٫٠٤٥٫٠١٣-ذمم تجاریة دائنة
٧٫٠١٢٫٤٥٧٧٫٠١٢٫٤٥٧-مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

٥٨٫٠٩٨٫٧٩٤٥٨٫٠٩٨٫٧٩٤-حكومیةدائنة ذمم 
٥٢٦٫٧٢٥٢١٠٫٣٨٥٫٠٩٦٢١٠٫٩١١٫٨٢١اإلجمالي 



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٨٧

تتمة-ةإدارة المخاطر المالی.٤٩

تتمة-المخاطر المالیة عوامل ١-٤٩

٢٠١٦دیسمبر ٣١

ًالمطلوبات أدوات مالیة مشتقةالمركز المالي الموحدةلقائمةوفقا
تزامات مالیة أخرىال

جمالي اإلبالقیمة المستنفذة
مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة

٣٩٨٫١١٢-٣٩٨٫١١٢أدوات مالیة مشتقة

مالیة بالقیمة المستنفدةمطلوبات
٥٧٫٠٣٧٫٠٦٦٥٧٫٠٣٧٫٠٦٦-قروض
٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠-صكوك

٤٢٫٤١١٫٥١٧٤٢٫٤١١٫٥١٧-قروض حكومیة

٤٨٫٢٩٦٫٢٢٠٤٨٫٢٩٦٫٢٢٠-ذمم تجاریة دائنة
٦٫٨٣٢٫٣٠٣٦٫٨٣٢٫٣٠٣-مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

٥٨٫٠٩٩٫٠٤٩٥٨٫٠٩٩٫٠٤٩-حكومیةدائنة ذمم 
٣٩٨٫١١٢٢٤٧٫٦١٦٫٦٤٥٢٤٨٫٠١٤٫٧٥٧جمالي اإل

٢٠١٧دیسمبر ٣١
ًالمطلوبات المركز المالي الموحدةلقائمةوفقا

أدوات مالیة مشتقة
التزامات مالیة أخرى

جمالي اإلبالقیمة المستنفذة
مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة

٣٥٣٬١٧٨-٣٥٣٬١٧٨أدوات مالیة مشتقة

مالیة بالقیمة المستنفدةمطلوبات 
٧٠٬٣٥٢٬٤١١٧٠٬٣٥٢٬٤١١-قروض
٣١٬٧٩٣٬٥٠٥٣١٬٧٩٣٬٥٠٥-صكوك

٤٤٬٣٦٤٬٦٢٧٤٤٬٣٦٤٬٦٢٧-قروض حكومیة
٣٢٫٥٨٦٫٢٤١٣٢٫٥٨٦٫٢٤١-ذمم تجاریة دائنة

٧٬٥٣٠٬٢٦٢٧٬٥٣٠٬٢٦٢-مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
٨٠٬٥٥٠٬٥٧٧٨٠٬٥٥٠٬٥٧٧-حكومیةدائنة ذمم 

٣٥٣٬١٧٨٢٦٧٫١٧٧٫٦٢٣٢٦٧٫٥٣٠٫٨٠١اإلجمالي 



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٨٨

تتمة-إدارة المخاطر المالیة .٤٩

إطار إدارة المخاطر ٢-٤٩

إدارة المخاطر لدى المجموعة إجراءاتیتم وضع سیاسات وى إطار إدارة المخاطر بالمجموعة.المسؤولیة عن الوضع واالشراف علدارة كاملاإلیتحمل مجلس 
وعة، ووضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر، ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود. تتم مراجعة سیاسات وأنظمة إدارة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا المجم

تطویر بیئة رقابیة منضبطة وبناءة یفھم فیھا جمیع الموظفین إلىالمخاطر بشكل منتظم لتعكس التغیرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تھدف المجموعة 
.جراءاتواإلإطار اإلدارةاماتھم من خالل التدریب ومعاییر أدوارھم والتز

مخاطر السوق١-٢-٤٩

السوق من ثالثة أنواع ون مخاطرتتمثل مخاطر السوق في التذبذب في القیمة العادلة او التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار األسواق. تتك
من المخاطر:

عمالت أجنبیة،مخاطر تبادل ·
مخاطر سعر العموالت (الفوائد) و·
.أخرىومخاطر أسعار ·

جنبیةاألعمالت المخاطر تبادل )أ

.نشأةللمالوظیفیةلة لیست العملة صول أو المطلوبات المعترف بھا مقومة بعمامالت التجاریة المستقبلیة أو األتنشأ مخاطر العمالت عندما تكون المع

الریالھيلمجموعةلالوظیفیةالعملة. المجموعةبھاتقومالتيللمعامالتاألجنبیةلعمالتلبالنسبةالوظیفیةالعملةقیمةتغیرفيجنبیةاألالعمالتمخاطررتبطت
معظم المعامالت إنفالمعامالت بالدوالر األمریكي، بإستثناء.أمریكيدوالركلمقابلسعوديلایر٣٫٧٥ثابتصرفسعرباألمریكيالدوالربالمرتبطةالسعودي

٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في أمریكيدوالرملیون ٦٦٬٦األمریكيبالدوالرالمالیةالموجوداتإجماليبلغوقدالجوھریة غیر معرضة إلى مخاطر العمالت األجنبیة. 
ملیار ١٦٬٥األمریكيت المطلوبات المالیة بالدوالر ملیون دوال أمریكي). بینما بلغ١٠٢٬١: ٢٠١٦ینایر١(،)ملیون دوالر أمریكي١٩٬٥: ٢٠١٦دیسمبر ٣١(

).ملیار دوالر أمریكي١١٬٨: ٢٠١٦ینایر ١(،)ملیار دوالر أمریكي١٥٬٨: ٢٠١٦دیسمبر٣١(٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في أمریكيدوالر 

مخاطر سعر العموالت (الفوائد))ب

التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في سوق أسعار الفائدة. و أة في التذبذب في القیمة العادلة تتمثل مخاطر أسعار الفائد

ًإلىتعُرض المجموعة  القروض. إن القروض الصادرة بمعدالت متغیرة تعرض المجموعة للتغیر في إلىمخاطر التغیرات في سوق أسعار الفوائد یعود أساسا
لمقایضات كمطلوبات نیف ھذه امن مخاطر أسعار الفائدة ویتم تصئدة. تدخل المجموعة في مقایضات أسعار الفائدة للتحوطالتدفقات النقدیة نتیجة للتغیر في أسعار الفا

مالیة مشتقة في المركز المالي.

إن تعرض الشركة القتراض التغیرات في أسعار الفائدة ھو كما یلي:

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

٧٩٬٣٤٦٬٦٧٦٦٦٫٩٤٠٫٣٨٢٤٣٫٨٣٧٫٣٨٤ةفائدة متغیرتالمعدبقروض

٢٢٬٧٩٩٬٢٤٠٢٥٫٠٣٧٫١٧٤٢٥٬٣٩٩٬٩٦٦ةفائدة ثابتتمعدالبقروض



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٨٩

تتمة–المخاطر إدارة.٤٩

تتمة–إطار إدارة المخاطر٢-٤٩

تتمة-مخاطر السوق ١-٢-٤٩

حساسیة سعر الفائدة

اس ١٠٠لالمحتمل تغییر المعقولالإن عار الفائدة بتاریخ التقاریر المالیة كان من ألنقطة أس أنھ س ائر بالمبأزیادة (انخفاض) حقوق الملكیة واألرباح ش الغ والخس

أدناه. ویفترض التحلیل أن جمیع المتغیرات األخرى، ال سیما أسعار صرف العمالت األجنبیة، تظل ثابتةةالموضح

قوق الملكیةقائمة حقائمة الدخل

نقطة ١٠٠تخفیض نقطة  ١٠٠زیادة نقطة ١٠٠تخفیض نقطة  ١٠٠زیادة 

التأثیر بأالف الریال السعودي 

٢٠١٦دیسمبر ٣١

--٥٧٨٬٣٤٣)٥٧٨٬٣٤٣(قروض بمعدالت فائدة متغیرة

)٣٬٩٨١٣٫٩٨١--مقایضة معدل الفائدة )

)٥٧٨٬٣٤٣٣٫٩٨١٣٫٩٨١)٥٧٨٬٣٤٣(نقدیةالالتغیرات في التدفقات  )

قائمة حقوق الملكیةقائمة الدخل

نقطة ١٠٠تخفیض نقطة  ١٠٠زیادة نقطة ١٠٠تخفیض نقطة  ١٠٠زیادة 

التأثیر بأالف الریال السعودي 

٢٠١٧دیسمبر ٣١

--٧٠٧٬٤٣١(٧٠٧٬٤٣١)قروض بمعدالت فائدة متغیرة

)٣٬٣٥٢(٣٬٣٥٢--مقایضة معدل الفائدة

)٣٬٣٥٢(٧٠٧٬٤٣١٣٬٣٥٢)٧٠٧٬٤٣١(التغیرات في التدفقات النقدیة



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٩٠

تتمة–المخاطر إدارة.٤٩

تتمة–إطار إدارة المخاطر٢-٤٩

تتمة-مخاطر السوق ١-٢-٤٩

حساسیة سعر الفائدة

سعار أخرىأمخاطر ) ج

و التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق (بخالف تلك الناتجة عن مخاطر أفي التذبذب في القیمة العادلة أسعار أخرى مخاطرتتمثل
إنیث من قبل الشركة، حالمملوكةالعمالت ومعدالت الفائدة). تتعرض المجموعة لمخاطر القیمة العادلة نتیجة للتغیرات في أسعار األصول المالیة المتاحة للبیع

تتضمن استثمارات في أوراق مالیة غیر مدرجة.االستثمارات المالیة المتاحة للبیع المخاطر التي قد تتعرض لھا المجموعة لیست جوھریة، وإن 

مخاطر االئتمان٢-٢-٤٩

ات المالیةالمؤسودائع لدى البنوك ومنحكمھافيومایةالنقدفي اإلئتمانمثل مخاطر تت یتمال.الذمم المدینة القائمة للمبیعاتمنوكذلك التعرض االئتماني س
تقوم المجموعة بتقییم الجودة االئتمانیة للعمیل مع األخذ في االعتبار خبراتھ السابقة وعوامل أخرى.وفرديبشكلالمشتركینتصنیف

االئتمان الرئیسیة.أو باستخدام بطاقات نقدا أو خدمة سدادالمبیعاتیتم تسویة 

للمجموعة ھي كما یلي:الكھرباءمستھلكيلذممجودة االئتمانیة الإًن

٢٠١٧دیسمبر٣١

اشھر٣منقلأ

اشھر٣منكثرأ
٦منأقلو

اشھر
واشھر٦منأكثر
المجموعسنةمنأكثرسنةمنقلوأ

١٠٬٤٣٤٬٤١٧٤٬٢٨٨٬٥٨٣٢٬٤٧٨٬٧٦٦١٣٬٤٩٨٬٨٠٦٣٠٬٧٠٠٬٥٧٢الكھرباءمستھلكيذمم

٢٠١٦دیسمبر٣١

اشھر٣مناقل

اشھر ٣مناكثر
٦مناقلو

اشھر
اشھر٦مناكثر

المجموعسنةمناكثرسنةمنواقل

١٢٫١٣٤٫٤٤٥٤٫٣٣٢٫٥٥٨٤٫٨٠٣٫٦٣٠٨٫٤٤٤٫١٩١٢٩٫٧١٤٫٨٢٤الكھرباءمستھلكيذمم

٢٠١٦ینایر١

اشھر٣منأقل

اشھر٣منأكثر
٦منأقلو

اشھر
اشھر٦منأكثر

المجموعسنةمنأكثرسنةمنقلوأو

٨٫٣١٨٫٩٧٣٣٫٢٠٦٫٥٨٠٤٫٠١٠٫١٥٥٥٫٤٦٢٫٧٧٣٢٠٫٩٩٨٫٤٨١الكھرباءمستھلكيذمم



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٩١

تتمة–المخاطرإدارة٤٩

تتمة–إطار إدارة المخاطر٢-٤٩

تتمة–مخاطر االئتمان٢-٢-٤٩

.الماضيداد فيلذین لیس لدیھم عجز عن السالحالیین االمشتركینتعتقد اإلدارة أن الذمم التجاریة المدینة التي لم تتجاوز موعد استحقاقھا ولم تنخفض قیمتھا تتعلق ب

من اجمالي المدیونیات الغیر محصلة ألكثر %٨١كل أساسي تمثل ذمم حكومیة بنسبة ترى الشركة انھا قادرة على تحصیل الذمم المدینة الني تتجاوز السنة ألنھا بش
كومیة م غیر الحمن عام. وانھ حسب سیاسة الشركة ال یتم أخذ مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا للجھات الحكومیة. كما ترى الشركة انھا قادرة على تحصیل الذم

م الخدمة للجھات المتأخرة في سداد مدیونیتھا باإلضافة الى متابعتھا قانونیا مع الجھات المختصة. تشكل الذمم غیر وذلك من خالل قدرة الشركة في التوقف عن تقدی
من اجمالي الذمم الغیر مدفوعة ألكثر من سنة.%١٩الحكومیة نسبة 

للسیاسة المطبقة فالشركة تم احتساب مخصص أرصدة ذمم مستھلكي الكھرباء الغیر حكومیة وفقاً

من الدرجة االستثماریة.ائتمانيتصنیف ذاتبنوكلدىفي حكمھا وماالمجموعة النقدیة يتبق

المحتفظ بھا.مالیة ي ضمانات لألدوات أ، ال توجد ٢٠١٦ینایرو٢٠١٦دیسمبر ٣١و٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

ھا مدفوعات الفائدة و / أو ھامش المرابحة.للقرض مضافا إلیاإلسمیةإن القروض مضمونة بسندات إذنیھ موقعة من قبل المجموعة للقیمة 

.تقییم الخدمةوشروط الدفع وعیار مجموعة مسؤولیة إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان لكل عمیل جدید قبل تقدیم مالتحمل كل كیان في ی

ض لمخاطر االئتمان للمبیعات، بما في ذلك الذمم المدینة الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالیة، وكذلك التعرمنالنقدیة وما في حكمھافينشأ مخاطر االئتمان ت
بشكل مستقل. تقوم المجموعة بتقییم الجودة االئتمانیة للعمیل مع األخذ في االعتبار خبراتھ السابقة وعوامل أخرى.المشتركینالقائمة. ال یتم تصنیف 

ًوالمشتركینل حسب للعمیسابقایتم تحدید المخاطر بناء على الحدود االئتمانیة المحددة  للقیود التي یحددھا مجلس اإلدارة. یتم مراقبة استخدام حدود االئتمان وفقا
أو باستخدام بطاقات االئتمان الرئیسیة.نقدا أو خدمة سداد المبیعاتیتم تسویة دوري./بشكل منتظم

مخاطر السیولة٣-٢-٤٩

وفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالیة.تمثل مخاطر السیولة أن تواجھ المجموعة صعوبة في جمع األموال لل

الحفاظ لىإمخاطر السیولة ھو التأكد من توفر التسھیالت التمویلیة الكافیة للمجموعة للوفاء بالتزاماتھا الحالیة والمستقبلیة. وتھدف المجموعة من إن ھدف اإلدارة 
ت االئتمانیة المناسبة.على قدر كاف من المرونة في التمویل عن طریق االحتفاظ بالتسھیال

وعن طریق التسھیالت والقروض البنكیة.المدینةوذلك من خالل التحصیالت النقدیة للذمم المستقبلیةتوفي بالتزاماتھا المالیة أنمنتتوقع المجموعة 

اریخ أساس الفترة المتبقیة بتاریخ بیان المركز المالي حتى تالجدول أدناه المطلوبات المالیة الغیر المشتقة للمجموعة في مجموعات االستحقاق ذات الصلة على یحلل 
لمبالغ المبینة في الجدول النقدیة. ااالستحقاق التعاقدي. یتم إدراج المطلوبات المالیة المشتقة في التحلیل إذا كانت استحقاقاتھا التعاقدیة ضروریة لفھم توقیت التدفقات 

ومة.ھي التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخص

وفقا لموقف السیولة لدى الدائنةالحكومیةالحكومة و تدیر الشركة مخاطر السیولة بالتنسیق مع الجھات اللتزاماتملیار ١١٣المتداولة ما قیمتھ االلتزاماتتتضمن 

.الشركة



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٩٢

تتمة-إدارة المخاطر المالیة . ٤٩

تتمة–إطار إدارة المخاطر ٢-٤٩

مةتت–مخاطر السیولة٣-٢-٤٩

٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

وسنتینسنةبینواحدةسنةمنأقل
وخمسسنتینبین

سنوات
خمسمدىعلى

إجماليسنوات

المشتقةغیرالمالیةاألدوات
١٧٬١٤٢٬١٥١٩٬٥٥٨٬٨٩٢٢٧٬٥٤٠٬١٢٩١٦٬١١١٬٢٣٩٧٠٬٣٥٢٬٤١١بنكیةقروض
١٠٬٤١٨٬١٩٠٢١٬٣٧٥٬٣١٥٣١٬٧٩٣٬٥٠٥--صكوك
٤٤٬٣٦٤٬٦٢٧٤٤٬٣٦٤٬٦٢٧---حكومیةقروض

٣٢٫٥٨٦٫٢٤١---٣٢٫٥٨٦٫٢٤١تجاریة دائنة ذمم
٧٬٥٣٠٬٢٦٢---٧٬٥٣٠٬٢٦٢أخرىدائنةوارصدةمستحقات

٨٠٫٥٥٠٫٥٧٧---٨٠٫٥٥٠٫٥٧٧حكومیةدائنةذمم
٥٤٬١٧٦٣٠٬٩٩٤٩٢٬٩٨٢١٧٥٬٠٢٦٣٥٣٬١٧٨المشتقةالمالیةاألدوات

١٣٧٫٨٦٣٫٤٠٧٩٬٥٨٩٬٨٨٦٣٨٬٠٥١٬٣٠١٨٢٬٠٢٦٬٢٠٧٢٦٧٫٥٣٠٫٨٠١اإلجمالي

٢٠١٦ینایر ١كما في

سنتینبیننوسنتیسنةینبواحدةسنةمنأقل
سنواتوخمس

خمسمدىعلى
سنوات

تاریخبدون
إجماليثابتاستحقاق

المشتقةغیرالمالیةاألدوات
٣٤٬٢٩٦٬٨٦٠-٣٬٦٧٣٬٩٧٤٤٬١٢٦٬٣٤٢١٢٬١٠٤٬٥٣٩١٤٬٣٩٢٬٠٠٥قروض بنكیة

٣٤٬٩٤٠٬٤٩٠-٢٦٬٠٦٥٬٣٥٠-٨٬٨٧٥٬١٤٠-صكوك
٣٩٬٩٩١٬٤٨٢-٣٩٬٩٩١٬٤٨٢---حكومیةقروض

٣٦٬٠٤٥٬٠١٣----٣٦٬٠٤٥٬٠١٣دائنةتجاریةذمم
٧٫٠١٢٫٤٥٧٧٫٠١٢٫٤٥٧أخرىدائنةوارصدةمستحقات

٥٨٫٠٩٨٫٧٩٤----٥٨٫٠٩٨٫٧٩٤حكومیةدائنةذمم
٥٢٦٬٧٢٥-٧٤٬٥٥٢٤١٨٬١٧٧-٣٣٬٩٩٦المشتقةالمالیةاألدوات

٢١٠٬٩١١٬٨٢١-١٠٤٬٨٦٤٬٢٣٤١٣٬٠٠١٬٤٨٢١٢٬١٧٩٬٠٩١٨٠٬٨٦٧٬٠١٤اإلجمالي

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

وخمسسنتینبینوسنتینسنةبینواحدةسنةمنأقل
سنوات

خمسمدىعلى
إجماليسنوات

تقةالمشغیرالمالیةاألدوات
١٣٬٦٥١٬٥٤١٥٬٩١٢٬٠٩٢١٩٬٩٦٠٬٦٤٨١٧٬٥١٢٬٧٨٥٥٧٬٠٣٧٬٠٦٦بنكیةقروض
٢٦٬٠٦٥٬٣٥٠٣٤٬٩٤٠٬٤٩٠--٨٬٨٧٥٬١٤٠صكوك
٤٢٬٤١١٬٥١٧٤٢٬٤١١٬٥١٧---حكومیةقروض

٤٨٬٢٩٦٬٢٢٠---٤٨٬٢٩٦٬٢٢٠دائنةتجاریةذمم
٦٬٨٣٢٬٣٠٤٦٬٨٣٢٬٣٠٤أخرىدائنةوارصدةمستحقات

٥٨٫٠٩٩٫٠٤٩---٥٨٫٠٩٩٫٠٤٩حكومیةدائنةذمم
٣٧٬٣٩٠٢٥٬٦٥٥٧٦٬٩٦٥٢٥٨٬١٠٢٣٩٨٬١١٢المشتقةالمالیةاألدوات

١٣٥٬٧٩١٬٦٤٤٥٬٩٣٧٬٧٤٧٢٠٬٠٣٧٬٦١٣٨٦٬٢٤٧٬٧٥٤٢٤٨٬٠١٤٬٧٥٨اإلجمالي



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٩٣

تتمة-إدارة المخاطر المالیة . ٤٩

القیمة العادلة٣-٤٩

بینمنظمةمعاملةيفالتزاملتحویلأوأصللبیعاستالمھسیتمالذيالسعرھيالعادلة.القیمة التقریرتاریخفيالعادلةبالقیمةةیتقوم المجموعة بقیاس أدواتھا المال
:إماتتمااللتزامتحویلأواألصلبیعمعاملةأنافتراضعلىالعادلةالقیمةقیاسیستند. القیاستاریخوفيالسوقفيالمشاركین

، أواللتزاماتفي السوق الرئیسي لألصول أو ا-
لسوق األكثر فائدة لألصول أو االلتزامات. في غیاب السوق الرئیسي، وفي ا-

أن المشاركین في بافتراضیتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي سیستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعیر األصل أو االلتزام، 
السوق یتصرفون لصالحھم االقتصادي.

وتقلیلالصلةاتذالملحوظةالمدخالتاستخداموتعظیمالعادلة،مةیالقاسیلقةیکافقوائمھایفتتوفرالتيالظروفظلفيسبةمنامییتستخدم المجموعة أسالب لتق
.للمالحظةالقابلةریغالمدخالتاستخدام

ویات المختلفة على النحو التالي:ستالجدول التالي ھو لتحلیل األدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة، حسب طریقة التقییم. وقد تم تحدید الم

: أسعار مدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة یمكن الحصول علیھا في تاریخ القیاس.١المستوى -

ورة مباشرة (مثل األسعار) وھي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات بص١: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجھا في المستوى ٢المستوى -
أو بصورة غیر مباشرة) مشتقة من األسعار). 

: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غیر قابلة للمالحظة). ٣المستوى-

تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كانت،األولیة الخاصة الموحدة على أساس متكرربالنسبة لألصول وااللتزامات التي یتم االعتراف بھا في القوائم المالیة الموحدة 
التقییم التصنیف (استنادا إعادةالتحویالت قد حدثت بین المستویات في التسلسل الھرمي عن طریق 

في نھایة كل فترة تقریر.أدنى معطیات ھامة لقیاس القیمة العادلة ككل)إلى

الجدول أدناه یعرض ٢٠١٦ینایر ١الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة والُمقاسة بالقیمة العادلة في إّن

جمالياإل المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول
الموجودات

٢٨١٫٥٩٥ ٢٨١٫٥٩٥ - - استثمارات مالیة متاحة للبیع
٢٨١٫٥٩٥ ٢٨١٫٥٩٥ - - الموجوداتماليإج

المطلوبات
٥٢٦٫٧٢٥ - ٥٢٦٫٧٢٥ - أدوات مالیة مشتقة للتحوط
٥٢٦٫٧٢٥ - ٥٢٦٫٧٢٥ - اإلجمالي

الجدول أدناه یعرض الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة والُمقاسة بالقیمة العادلة في  ٢٠١٦دیسمبر ٣١إّن

جمالياإل المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول
الموجودات

٢٩٠٫٩٥٢ ٢٩٠٫٩٥٢
- -

استثمارات مالیة متاحة للبیع

٢٩٠٫٩٥٢ ٢٩٠٫٩٥٢ - - الموجوداتإجمالي 

المطلوبات
٣٩٨٫١١٢ - ٣٩٨٫١١٢ - أدوات مالیة مشتقة للتحوط
٣٩٨٫١١٢ - ٣٩٨٫١١٢ - المطلوباتإجمالي 



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٩٤

تتمة–إدارة المخاطر المالیة .٤٩

تتمة–القیمة العادلة٣-٤٩

الجدول أدناه یعرض الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة والُمقاسة بالقیمة العادلة في  ٢٠١٧دیسمبر ٣١إّن

جمالياإل المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول
الموجودات

٣٠٥٬٦٢٢ ٣٠٥٬٦٢٢ - - استثمارات مالیة متاحة للبیع
٣٠٥٬٦٢٢ ٣٠٥٬٦٢٢ - - الموجوداتإجمالي 

المطلوبات
٣٥٣٬١٧٨ - ٣٥٣٬١٧٨ - أدوات مالیة مشتقة للتحوط
٣٥٣٬١٧٨ - ٣٥٣٬١٧٨ - المطلوباتإجمالي 

من القیمة العادلة٢قنیات التقییم المستخدمة الستخالص المستوى ت
ر ھامة من تقنیة مبادلة أسعار الفائدة. وعادة ما تكون آثار التخفیض غییتم تقییم مقایضات أسعار الفائدة بالقیمة العادلة باستخدام القیمة السوقیة (أو القیمة العادلة)

.٢بالنسبة لمشتقات المستوى 

ستند إلى معدالت تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة بأسعار الفائدة العائمة تإناب القیمة العادلة على أنھا القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة.یتم احتس
لة درة باستخدام منحنى العائد الذي تم إنشاؤه من مصادر مماثالمبادلة المتداولة وأسعار العقود اآلجلة ومعدالت االقتراض بین البنوك. یتم خصم التدفقات النقدیة المق

القیمة العادلة یخضع ن تقدیروالذي یعكس سعر الفائدة المعتاد بین البنوك المستخدم من قبل المشاركین في السوق لھذا الغرض عند تسعیر عقود تبادل أسعار الفائدة. إ
للمجموعة والطرف اآلخر. یتم احتساب ذلك على أساس فروق االئتمان المستمدة من أسعار المبادلة أو السندات لتعدیل مخاطر االئتمان الذي یعكس مخاطر االئتمان

االفتراضیة الحالیة.
) ٣قیاس القیمة العادلة باستخدام معطیات ھامة غیر قابلة للرصد (المستوى

حصة في شركة ٪٥حصة في شركة الشقیق للمیاه والكھرباء، ٪٨للمیاه والكھرباء، ةشعیبحصة في شركة ٪٨بعة موجودات مالیة متاحة للبیع، لدى المجموعة أر
.األرباحعاتیتوزمییتقنموذجباستخداماألربعةاالستثماراتلھذهالعادلمییالتقإجراءتمیللتمدیدات القابضة.شعیبةحصة في شركة ٪٨الجبیل للمیاه والطاقة، 

ً قع أن یتم توزیع األرباح المستقبلیة المتوقعة من االستثمارات (یتم استخدام نمط توزیع األرباح التاریخیة كأساس للتوقعات المستقبلیةلھذه المنھجیة، من المتووفقا
على أفق االستثمارات) والخصم باستخدام تكلفة حقوق الملكیة كمعدل خصم ذي صلة للتأكد من القیمة العادلة لھذه االستثمارات.

ستثمارات المالیة المتاحة لالالتغیر في القیمة العادلة "(الموحدةفي الدخل الشامل اآلخرالمدرجة٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنةغیر محققالبحالرإجماليبلغ
.)سعوديلایرملیون٩٫٤: ٢٠١٦(ملیون لایر سعودي١٤٫٧مبلغ ") ألوراق مالیة متاحة للبیعللبیع

ثل توزیعات األرباح المتوقعة وتكلفة حقوق الملكیة المتغیرة الرئیسیة المدخلة للنموذج المستخدم للتقییم العادل لالستثمارات المتاحة، تم٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 
في )سعوديلایرملیون٢٠١٦:١٢٫٢(ملیون لایر سعودي ١٢٬٧في تكلفة حقوق الملكیة سوف تؤدي إلى زیادة / نقص بمبلغ٥٪للبیع. إن الزیادة / النقص بنسبة

)%١٠: ٢٠١٦(%٩٫٩: ٢٠١٧حیث بلغ معدل خصم الخطر في التقییم العادل لالستثمارات المتاحة للبیع.

التقییم في) ملیون لایر سعودي٢٠١٦:١٤٫٥(ملیون لایر سعودي ١٥٬٢في األرباح المتوقعة سوف تؤدي إلى زیادة / نقص بمبلغ٪٥إن زیادة / نقص بنسبة 
ارات المتاحة للبیع.العادل لالستثم

.٢٠١٧العادلة خالل عام مةیمن الق٣والمستوى ٢والمستوى ١لم یكن ھناك أي تحویالت بین المستوى 

خالل السنة ھي كما یلي:االستثمارات المالیة المتاحة للبیعإن الحركة في المستوى الثالث من األدوات المالیة بالقیمة العادلة الممثلة في 

٢٠١٦ینایر ١ ٢٠١٦دیسمبر ٣١ ٢٠١٧دیسمبر ٣١
٢٧٢٫٦٣٠ ٢٨١٫٥٩٥ ٢٩٠٫٩٥٢ الرصید في بدایة السنة

٨٫٩٦٥ ٩٫٣٥٧ ١٤٬٦٧٠ لالستثماراتالعادلةالقیمةفيالتغیر
للبیعالمتاحة

٢٨١٫٥٩٥ ٢٩٠٫٩٥٢ ٣٠٥٬٦٢٢ السنةنھایةالرصید في 

المستنفذهالمقاسة بالتكلفة القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة 
.ةالقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة تقارب قیمتھا الدفتریإًن



السعودیة للكھرباءالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة
ذلك)ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

٩٥

المعامالت الغیر نقدیة.٥٠

في:٢٠١٧دیسمبر ٣١في عن السنة المنتھیة غیر النقدیة األساسیة تتتمثل المعامال

تتطلب استخدام النقدیة وما في حكمھا من قائمة التدفقات النقدیة.استبعاد معامالت أنشطة االستثمار والتمویل التي ال-
غیر واعتبارھا معاملةلایر سعودي ملیار ٦٬١بمبلغیفید بإلغاء تللك الرسوم وقر الذيمقرار مجلس الوزراء العنھا والصادراستبعاد رسوم البلدیات -

.نقدیة
).٣٣و السعودیة إلى ذمم حكومیة (إیضاح ملیار لایر سعودي من ذمم أرامك٢٢،٥تحویل مبلغ -

أحداث الحقة.٥١

یومیتسوبیشيطوكیو،بنكبنك،سیتيوھيرائدةدولیةبنوكثمانیةبمشاركةوذلكمشترك،دوليتجسیريتمویلاتفاقیةالشركةوقعت،٢٠١٨ینایر١٨بتاریخ
سويمیتسومیتوموناتیكسیس،شركةبنكالمحدودمیزوھو،بنكالمحدودةالمصرفیةتللخدماوشنغھايكونغھونغشركةاألولابوظبيبنكالمحدودةجياف

.سنةولمدةواحدةدفعةیسدد) سعوديلایرملیار٩٬٧٥(امریكيدوالرملیار٢٫٦بقیمةوذلكتشارتردستاندرومصرفالمصرفیة


