
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  الشركة السعودية للكهرباء 

  (شركة مساهمة سعودية) 

  القوائم المالية الموحدة  

  الحسابات  ي وتقرير مراجع

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

  

  
 

 
 



  الشركة السعودية للكهرباء 
  مساهمة سعودية) (شركة 

  القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
   

 

 فـــــــــــــــهرس 
 صفحة  

 -  تقرير مراجع الحسابات المستقل 

٢-١  قائمة المركز المالي الموحدة   

 ٣  قائمة الدخل الموحدة 

 ٤  قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة 

 ٥  قائمة التغير في حقوق الملكية الموحدة

٧-٦  قائمة التدفقات النقدية الموحدة   

٦٧-٨  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   

















44- &9 
(&-' S) 

ça r L 

( L
U} 

JJA 

,rr L )L.1U i1 

t 

V, A r - 

l9.J.41 

  

t,rv,tA r 
,YA,'U W 

r, 
V,tA. Y 

L 
__\_ 'c-j- 

._4.4 Li,±, 

LcJ 

JJ.4 

    

  

to,VAA,.t 

 

ji  



,A • 

y 

Yr,o,Av 

,oA 

. ,o 

. O,I , 

t 

t, 

v. ,rtr 

(Vt,t 4 A) 

v,rvo 

rr, tv,t'o 

'a 

A,Vo 

tv,vvt,o 

k'-' 
(&9'-' aLa  k) 
JAil ja 

tQ j LIUJ LU 

I 

JflA11J a1 JL 

JL 

L> L 
-a  

 Uj 

 L:I LLi  

4 JUA    LU 

() 

(+) 
1Ai 

4,c  

J 4 

iA JJIL4 

Ji kL j J 
J.3tA 

JJA 

L*4, dL4 L>Jfi 

LJ .J, LJl  

L. j-JJ LkQlj 

LU 
;Øj  ; 

J1  

(Jfl J -U 
i:L4 L 

JA1 JLJflA 1L4 

$L tAo,t t,oV 

t t, , a 

1,. A,VV 

rn 

• ,t 

rr 

, 

¶',t 1',At 
t,' to,at 

,V,00A 

,'n •,or 

t,A.A 

     

     

_)aj- 

    

l 



fl 

0,. 

(OA,°t ' o,AAr) 

r. ,o 

(,AM,°trr) 

',A,. .V 
(t,° .A,MV) 

t,n'v 'r 

,vt 'It 
(1,ItVV) _ro 

t,Ito k_O 

,rAy,00v 0,0tA 

çi L) 

(&9L 4L  k) 
git 4..a.3t 

(
LL yi J Ji L 

LhJ LS 

LU sJ-1  LaJ 

4JA 

jj 

J9i 

jji •i; b L:Ji ( jLJ) I 3 k3 

Oj.1I J 

JJ j31 LJJ.4 

(c j ) I J 

( L 

kijLI4 'i1t-?'  

L>J 1  k) )4-' J' 

u3 U 



c*U &,'- 
(j, S) 

4 UA .1i JAI 

,rAv,v 

1I 

LS)
-'  Slcj L) L5  

(ro,) (t'V, .)  J-,- __l L::J LJUpJ 

u CJ &9# L 

JAi (Jth 

4fl 41 A U L5 1  

(F1,vr) (A,rV4) 

J J iJ 
t,otr 

(tr,AV) 

(Y,V) 

  

   

    

L>i U4 i 

'  



L)J 

k9L S 

(&'-' S) 

&11 JA.I 
L J .4 UJ  LU 

(Y+)S.L 

j 

() tL 4.j.*A ç I2L3 

_4fl 

() )La 
JAL 

4jI 
Lt 

JtL3 ç .4U&i jL1 
- - Vr,\'\',VvA ,AA,Arr \'A,.A - 

- - 

- - 

- 

- 

,rM',00v 
(V,V) 

,rA',ov 

- 

- - 

(,vr) A) 

- 

- 

- 

- 

- - 

- - 

(\'€,c) 

- - 

- - 

- 

- 

1,A1 

- 

,AV,o\' 

(V) 

(V,V) 

- 

- 

- 

- 

(n,Vr) 

- 

- 

(ro,) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- - 

- - 

- 

- - - V,rA,rt (r,%) ,tto (,rV1) - V,fl rAo,A 
,øtA 

(V,°1) 
- - 

- - 

- 

- (V,r) - 

- 

(Vo,rl) 
- 

't,Ot1 
- 

(;A,rV) 
- 

(tV,) 
- 

- 

- 

- 

- - 

- - 

(Vt,°) 
- 

(,O,VAo) 

A, °,oA 

- 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- 

- A,Vo,o 

- 

- 

- 

- 

- 

(A,Voo) 

(Vt°) 
- 

A, °,oA 
- 

- 

(Vt°) 
(,000) 

(,oi,VAo) 

A, 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

t,Ot' 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(A,V*) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- - 

- - 

',OOO - 

- - 

- - 

- - 

- 

- - - - - (a!V,1V) - - - - V,1Vo - - - 

'V,VVt,00 A,Voi, V°Ar,A tV,tO (VtY,tA) V,AA (i,,tA) 4 V,Vo 

ijj j~j 

iJ 

Lc) 2L 

J 
jJi jj 

(rc 

Jp 
, L.S 

J 
LJ 4kU 

(r 

J 
Ui JpJ 

JJI 

( -) L)JJ 3 J 

( L) 

( '.-) 2jLJ 

:cr L) 

i11 ü- . L5)  



c.* 11  &9 

(9' 
r 

( ci 

2i 

JJ s\.~ J 

:Aj 
Lj Lc\15 €:L 

L:il  

i4J Jfl L 

&uQ  

___4 - j -&>€- c L'--- L)'  I j 

L - U' 

-?--' sL I (}) 55i  

4j~ 

LLj L)  

jct5 (.&) ,' 
J_J_4 - 

th 

:J'.3 JL k) 

cj1I ci .4i 

LsJ S 4cj34 L.JL 

4iSS Li,±J L)JJ 

LcJ 

4cj j j.Jl 

___ A 

___4 j 

 

• • 

,v t •,. 

 

• A, A 

  

 

 

t 

( ,rv, Vt) 

(VA,V ) 

( ,VAt) 

 

    

t 

 

o,AV 

 

• to 

r,ArA) 

O. 

' •,vt 

0 ,A t ,\,o 00 

(Vt) 

s 
oA 

(t • o, 

(r,rv•) 

 

(VA,VA) 

,V o, oV 

 

v,rry 

JJi  



aLa k) 
r ai 

Lj L.0 

S r S • 

  

A,rv,rry 

    

      

       

       

(,r,A) 

(Y,YA) (r%, 4.) 

() (uS,•) 
s;2 UL 

     

     

     

5,5 ,Y • 

,•• oo,Vtr 
- t,AVo,, • 

(o1 ,ott) 

( i,r ( oo,Y 0) 

(VV,A) (Vo,$) 

(t,o •,AA.) 

  

  

LkjJ 

4 j Jl (J.4fl L1~J 

2Ji 

  

(,V,rt) 

  

     

4k L 
_i 

A LU LJU4 ) - 

LJ 

' iJ 

Q
?

L) 5 4Jj J4'  
V 



  للكهرباء السعودية الشركة
    )سعودية مساهمة(شركة 
  حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة

  خالف ذلك)(جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٨ 
 

 معلومات عن الشركة   ١

نوفمبر   ٢٩هـ الموافق ١٤١٩شعبان  ١١المؤرخ  ١٦٩تأسست الشركة السعودية للكهرباء بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 
م القاضي بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية، ودمج جميع الشركات المحلية العاملة في مجال تقديم  ١٩٩٨

مؤسسة شركات مساهمة كانت تغطي معظم مناطق المملكة جغرافياً) باإلضافة إلى مشروعات ال  ةخدمة الطاقة الكهربائية (عدد عشر
العامة للكهرباء وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الصناعة والكهرباء (عدد أحد عشر مشروعاً تشغيلياً كانت تغطي مناطق مختلفة  

  في شمال المملكة) في الشركة. 
  

ى  م بناًء عل ١٩٩٩ديسمبر  ١٣هـ الموافق ١٤٢٠رمضان  ٦المؤرخ  ١٦تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/
 ٢٠٤٧، وقرار وزير التجارة رقم م١٩٩٩ديسمبر  ١٢هـ الموافق ١٤٢٠رمضان  ٥المؤرخ  ١٥٣قرار مجلس الوزراء رقم 

م كشركة مساهمة سعودية، بموجب السجل التجاري الصادر من الرياض  ٢٠٠٠إبريل  ٥هـ الموافق ١٤٢٠ذو الحجة  ٣٠المؤرخ 
  . م٢٠٠٠مايو  ٣هـ الموافق ١٤٢١محرم  ٢٨وتاريخ  ١٠١٠١٥٨٦٨٣برقم 

  

في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تعتبر الشركة المنتج الرئيس للطاقة الكهربائية في  تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية 
  جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والصناعية والزراعية والتجارية والسكنية. 

  

دد تعرفة الخدمات الكهربائية بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بناء على توصية من هيئة تنظيم  تحّ 
 ١١وتاريخ  ١٦٩بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  م٢٠٠١نوفمبر  ١٣الكهرباء واإلنتاج المزدوج "الهيئة"، التي تأسست في 

هـ ١٤٢١رجب    ١٢وتاريخ    ١٧٠ى تعرفة الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  هـ. تم إجراء تعديل عل١٤١٩شعبان  
ً إهللة للكيلو واط/ساعة وبدأ تطبيقها  ٢٦حيث بلغت أعلى شريحة فيها     . م٢٠٠٠أكتوبر  ٢٨هـ الموافق ١٤٢١شعبان  ١من   عتبارا

  

هـ ١٤٣٠شوال  ١٦) بتاريخ ٣٣٣بموجب قرار مجلس الوزراء (رقم تعرفة الطاقة الكهربائية الكما تم إجراء تعديل آخر على 
بأن يكون لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج عند مراجعة تعرفة الكهرباء لفئات  م ٢٠٠٩أكتوبر  ٥الموافق 

هللة لكل   ٢٦ها بما ال يتجاوز  الحق في إجراء تعديالت على قيمها وإقرار) الحكومياالستهالك غير السكني (التجاري، الصناعي،  
ً إاألحمال الكهربائية في أوقات الذروة وغيرها وبدأ تطبيقها    تعرفةكيلو واط/ساعة بحيث تراعي هذه ال هـ ١٤٣١رجب    ١٩من    عتبارا

  .  م٢٠١٠يوليو  ١الموافق 
  

زيادة أسعار منتجات الطاقة  ) ب٩٥م صدر قرار مجلس الوزراء (رقم ٢٠١٥ديسمبر  ٢٨هـ الموافق ١٤٣٧ربيع األول   ١٧بتاريخ 
 ً ، وزيادة تعرفة استهالك الكهرباء لجميع الفئات حيث بلغت أعلى م٢٠١٥ديسمبر    ٢٩هـ الموافق  ١٤٣٧ربيع األول    ١٨  من  إعتبارا

  .  م٢٠١٦يناير  ١١هـ الموافق ١٤٣٧ربيع الثاني  ١هللة لكل كيلو واط/ساعة والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من  ٣٢شريحة فيها 
  

) بزيادة أسعار منتجات الطاقة ١٦٦م صدر قرار مجلس الوزراء (رقم  ٢٠١٧ديسمبر    ١٢هـ الموافق    ١٤٣٩ربيع األول    ٢٤بتاريخ  
هللة لكل كيلو  ٣٠وتعرفة استهالك الكهرباء لبعض فئات المشتركين وتغيير بعض شرائح االستهالك حيث بلغت أعلى شريحة فيها 

شريحة للفئات التي لم يتم   ىهللة كأعل  ٣٢لتلك الفئات التي تم تغييرها مع استمرار احتساب     م  ٢٠١٨يناير    ١واط/ساعة اعتبارا من  
 ستتحمل فإن الشركة  م٢٠١٧ديسمبر  ١١هـ الموافق  ١٤٣٩ربيع األول  ٢٣) وتاريخ ١٤٠٠٦وفقاً لألمر الملكي رقم (وتغييرها 

  رقم ملكي االمر صدرهـ ١٤٤٢ األول ربيع ٢١ بتاريخ والتعرفة الجديدة ولتعرفة السابقة ما يعادل الفرق بين ابرسماً يستحق للدولة 
  .الحكومي الرسم بإلغاء القاضي) ١٦٠٣١(
  

تبدأ السنة المالية   ،تبدأ السنة المالية من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية وفقاً للنظام األساسي للشركة
 التابعة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية. للشركات

بتاريخ   –  ٢٠٥٧بناًء على خطاب وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء رقم  
م، مقابل قيام اللجنة الوزارية  ٢٠٢١يناير  ١اعتبار من م، تم الغاء الرسم الحكومي ٢٠٢٠نوفمبر  ١٥هـ الموافق ٢٩/٠٣/١٤٤٢

    . ٤٠ رقم إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء باعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء إيضاح
  

 المشتركة بـ والعمليات يتم اإلشارة إلى الشركة السعودية للكهرباء بـ("الشركة") أو يشار إليها مجتمعة مع الشركات التابعة لها
  ("المجموعة").

  

  المملكة العربية السعودية. –يقع المقر الرئيسي للشركة بالرياض 
  
  
  
  
  
  

  



  للكهرباء السعودية الشركة
    )سعودية مساهمة(شركة 
  حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة

  خالف ذلك)(جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٩ 
 

  أسس اإلعداد   ٢
  

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير   لمجموعةل تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا
 واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

  
  

  وااليضاحاتالتغيرات في السياسات المحاسبية    ٣

  الجديدة للتقرير المالي  الدولية المعايير تطبيق  نتيجة المحاسبية السياسات في التغيرات ١-٣

 
القوائم   على جوهري  تأثير م ولم يكن لها ٢٠٢٠يناير  ١المعايير التالية ألول مرة من  على إدارة المجموعة التعديالت  اعتمدت
  المالية:

  
  . تعريف النشاط التجاري  – ٣للتقرير المالي رقم  الدوليالمعيار  على تعديالت  ١-١-٣
  . بشأن تعريف الجوهري ٨) ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( ٢-١-٣
)، والمعيار الدولي للتقرير المالي  ٣٩)، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (٩تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ٣-١-٣

  إصالح مؤشر سعر الفائدة. -) ٧رقم (
  . م٢٠٢٠يونيو  ١ –)  ١٦(تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٩ كوفيد ازات اإليجار ذات الصلة بامتي ٤-١-٣
  
  معايير وتعديالت جديدة صادرة وغير سارية المفعول ٢-٣
ً  فان   ذلك ومع اصدارها تم جديدة  معايير  يوجد  ال   السماح مع  بعدها  وما ٢٠٢١ يناير   ١ من  سارية  المعايير على  التعديالت من عددا

  جوهري  اثر لها يكون أن المتوقع من وليس الموحدة المالية القوائم هذه اعداد  عند  بتطبيقها  المجموعة تقم لم ولكن المبكر بالتطبيق
  .للمجموعة الموحدة المالية القوائم على
ومعيار   ١٦و٤و ٧و  ٩للتقرير المالي رقم  ةالدولي اييرالمرحلة الثانية تعديالت على المع -إصالح معيار سعر الفائدة  ١-٢-٣

 ). م٢٠٢١ يناير  ١  بعد  أو في المفعول سارية التعديالت(  ٣٩المحاسبة الدولي رقم 
الي التعديالت السنوية   باإلضافة   ٣٧و  ١٦  رقم   دوليةال  المحاسبة   ومعايير  ٣  رقم   المالي  للتقرير   الدولي  المعيار   على   تعديالت  ٢-٢-٣

  م). ٢٠٢٢ يناير  ١ بعد  أو في المفعول  سارية (التعديالت   )م ٢٠٢٠ –م  ٢٠١٨للمعايير الدولية للتقرير المالي (دورة 
 المفعول سارية(التعديالت  المطلوبات تصنيف على" المالية القوائم عرض" ،١ رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت  ٣-٢-٣
  م). ٢٠٢٣ يناير  ١ بعد  أو في

  أسس القياس   ٤
  

  باستثناء ما يلي:  تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، 
 المشتقة المالية دواتاألالمالية شاملة  والمطلوباتوالموجودات المالية  االخر الشامل الدخل خالل من المالية الموجودات - 

 .العادلة بالقيمة  قياسها يتم التي المضاربة أداةو
  .المتوقعة االئتمان وحدة طريقة باستخدام المستقبلية لاللتزامات الحالية بالقيمة الموظفين منافع التزامات - 

السنة المنتهية في   ىواآلالت والمعدات حت الممتلكاتيتعين على المجموعة االلتزام بنموذج التكلفة لكل من االستثمارات العقارية و
م وبعد ذلك يكون للمجموعة حق الخيار الستخدام نموذج التكلفة أو القيمة العادلة طبقا للمعايير والضوابط المعلنة من هيئة  ٢٠٢٢

  . ه السوق المالية في حين
  

عملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة. وتظهر  تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللایر السعودي والذي يمثل ال
  كل القيم ألقرب ألف لایر سعودي مالم يذكر خالف ذلك.
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  استخدام التقديرات واألحكام   ٥
  

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  السعودية والمعايير  إن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا
واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات  

  المحتملة في تاريخ التقرير. تؤثر على مبالغ اإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات المعلن عنها واإلفصاح عن المطلوبات
 

 تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر وهي تستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبليةيتم 
.التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الحاليةو  
 

التقديرات أو في فترة المراجعة والفترات يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها مراجعة 
 المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية. 

  
األراضي  عدا فيما والمعدات اآلالتلممتلكات، ا لجميعقامت المجموعة خالل الفترة الحالية بإعادة تقدير القيمة التخريدية  - 

ترتب  و ٪ ١٫٨تلك البنود بنسبة لوالتي نتج عنها إحتساب القيمة التخريدية دفتريا  المهلكة واألصولى وبعض األصول األخر
م ونتج ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة سعودي لایر مليون ٨١١ذلك تخفيض إستهالك البنود المشار اليها بمبلغ  ىعل

المبلغ  بنفس االستهالكالمتوقع ان يكون نفس التأثير على  منالسنة وعن ذلك انخفاض في التكاليف التشغيل وصافي خسارة 
 . )٩(إيضاح  القادمة ألعواما من عاملكل 

 ظظ 

  استخدام التقديرات والفرضيات   ١-٥
  

ً ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك مع  ، تقوم المجموعة بوضع تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل النتائج ونادرا
وفيما يلي أدناه التقديرات والفرضيات المعرضة لمخاطر جوهرية قد تؤدي إلى تعديل هام على القيم الدفترية   ،الفعلية ذات الصلة

    للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة.
  

  اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
 

صل فيما إذا كان هناك مؤشر بأن األصل قد انخفضت قيمته. إذا وجد أي  التقارير المالية بتقييم األتقوم المجموعة بتاريخ اعداد 
مؤشر على ذلك، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل. إن مبلغ األصل الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل 

عند تقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل و قيمته المستخدمة أيهما أعلى.  أناقصا تكاليف البيع  
إلى قيمتها الحالية باستخدام سعر خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. عند تحديد 

  . يرة في االعتبارالقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، تؤخذ معامالت السوق األخ
  

إذا تم تقدير القيمة الممكن تحصيلها لألصل بأقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته الممكن تحصيلها.  
  يتم االعتراف بخسارة الهبوط في القيمة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.

  
ادة القيمة الدفترية لألصل إلى القيمة المعدلة للقيمة الممكن تحصيلها، ولكن فقط  في حالة عكس خسارة هبوط في القيمة الحقا، يتم زي

إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها في حالة عدم وجود خسارة هبوط في  
  خسارة الهبوط في القيمة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.القيمة الدفترية لألصل في السنوات السابقة. يتم االعتراف بعكس 
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  تتمة -استخدام التقديرات واألحكام   -٥
  

  تتمة    –استخدام التقديرات والفرضيات    ١-٥
 

 مخصص االنخفاض في  قيمة المخزون 
 

إثبات مبلغ شطب وأي تخفيض في المخزون إلى صافي    يتميظهر المخزون بسعر التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .  
القيمة القابلة للتحقق وجميع خسائر المخزون كمصروفات في نفس الفترة التي حدث فيها الشطب أو تكبد المصروفات. ويتم تكوين 

 .المجموعةزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف طبقا لسياسة مخصص (عند الضرورة) بالمخ
صافي القيمة القابلة للتحقق في كل فترة الحقة طبقاً لسياسة المجموعة. فعندما ال تعد الظروف التي   تقدير بإعادة المجموعة تقوم

يادة في صافي القيمة القابلة للتحقق  تسببت في تخفيض قيمة المخزون ألقل من التكلفة موجودة أو عندما يوجد دليل واضح على ز
 .بسبب الظروف االقتصادية المتغيرة، فإن مبلغ التخفيض يُعكس

  
  المخصصات

  ) عن أحداث سابقة وإن تسديد المطلوباتةأو ضمني  ةيتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة مطلوبات ناشئة (قانوني 
  عليه. محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد 

  
إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير مع األخذ في االعتبار  

تزام الحالي، فإن  لالمخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية اال
  ية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. قيمته الدفتر

  
في حالة توقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية أحد المخصصات من طرف ثالث، يتم االعتراف بالمبلغ 

  تمد عليه. قيمة المبلغ المستحق يمكن قياسها بشكل يع إنالمستحق كأصل إذا كان من المؤكد أن يتم استرداد المبلغ و
  

  واآلالت والمعدات ممتلكاتالعمر اإلنتاجي لل
واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك. يتم هذا التقدير بعد األخذ  ممتلكاتتحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر لل

عمار اإلنتاجية المقدرة بصفة سنوية على في االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو التقادم الفعلي. تقوم اإلدارة بمراجعة دورية لأل
  األقل وطريقة االستهالك للتأكد من أن طريقة وفترات االستهالك تتفق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية لألصول.

  
    متبقيةال القيمة

  
ستبعاد ، بعد طرح تكاليف االاألصلالمبلغ المقدر الذي ستحصل عليه المنشأة في الوقت الحالي من استبعاد    لألصلالقيمة المتبقية    تمثل

    .اإلنتاجيبالفعل في العمر وبالحالة المتوقع أن يكون عليها في نهاية عمره  األصلالمقدرة، وذلك إذا كان 
وإذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة،   األقلفي نهاية كل سنة مالية على  لألصلعادة النظر في القيمة المتبقية بإتقوم اإلدارة 

السياسات المحاسبية والتغييرات في " ٨على أنه تغيير في تقدير محاسبي وفقا للمعيار الدولي للمحاسبة  فيجب المحاسبة عن التغيير
  ."طاءواألخالتقديرات المحاسبية 

  
  فرضيات إلتزامات منافع الموظفين

  
المتوقعة.   التي سيتم تسويتها في المستقبل وتتطلب استخدام فرضيات تجاه المطلوبات تمثل منافع ما بعد انتهاء الخدمة المطلوبات

عدالت الخصم ومعدل من اإلدارة استخدام المزيد من الفرضيات المتعلقة بمتغيرات مثل م   ١٩يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم  
وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية. تستخدم إدارة  الموظفين دورانزيادات التعويضات والعائد على االصل ومعدالت الوفيات و

 ً ً لحساب االلتزام. يمكن أن يكون للتغييرات في الفرضيات الرئيسية تأثير كبير على مطلوبات  المجموعة خبيرا إكتواريا   خارجيا
 المنافع المتوقعة و / أو تكاليف منافع الموظفين الدورية المتكبدة.

 
  الموجودات بإزالة متعلقة مطلوبات 

من العوامل  د يأن هناك العد  ثيح بإزالة الموجوداتالقائمة  المخصص للمطلوبات تحديد وافتراضات هامة في  تقديراتعمل  تمي
وتكاليف أنشطة إعادة التأهيل والتغيرات   حجمالمبلغ النهائي المستحق. وتشمل هذه العوامل تقديرات ل یالتي سوف تؤثر عل

وقد تؤدي هذه التكنولوجية والتغييرات التنظيمية وزيادة التكاليف مقارنة بمعدالت التضخم والتغيرات في معدالت الخصم. 
اإلفتراضات إلى اختالف النفقات الفعلية في المستقبل عن المبالغ المتوقعة حاليا. يمثل المخصص في تاريخ التقرير أفضل تقديرات  

  االدارة للقيمة الحالية للتكاليف المستقبلية.  
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  تتمة -استخدام التقديرات واألحكام   -٥
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    الزكاة وضريبة الدخل
العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية ويتم إثبات   وفقاً ألنظمة الهيئة  والضريبةتخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة 

الضريبة ويحمل على قائمة الدخل الموحدة. ويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق ولزكاة ااستحقاق 
  .النهائيةدار الربوط بالربوط على سنوات سابقة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل في السنة التي يتم فيها إص

  

ضمن   كمصروف في الشركات التابعة لضريبة دخل والتي يتم إدراجها    األجانب  والمساهمون  ةيخضع بعض المساهمون في الشرك
 . الموحدة الدخلقائمة 

  

 .الموحدة الدخلمصروف الضريبة والذي يشمل مصروف الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة يحمل على قائمة 

تحسب الضريبة الحالية المستحقة على أساس الربح الضريبي للسنة. يختلف الربح الضريبي عن صافي الربح المعروض في قائمة  
في سنوات الحقة وكذلك يستثني بنود غير   لالستقطاعضريبة أو قابل الدخل الموحدة ألنه يستثني بنود دخل أو مصروف خاضع لل

معدالت الضريبة  باستخدامالمطلوبات على المجموعة للضريبة الحالية  احتساب. يتم لالستقطاعخاضعة للضريبة أو غير قابلة 
  المعمول بها أو المتوقع إلى حد كبير العمل بها بتاريخ التقرير. 

جلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقرير المالي والمبالغ يتم إثبات الضريبة المؤ
الضريبية المستخدمة ألغراض الضرائب. يتم عادة إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة.  

لقاء الفروقات   استخدامهاقدر الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً خاضعة للضريبة يمكن موجودات الضريبة المؤجلة يتم إثباتها بال
إثبات هذه الموجودات والمطلوبات في حالة كون الفروقات المؤقتة عائد إلى اإلثبات المبدئي لشهرة   يتم  ال .  لالستقطاعالمؤقتة القابلة  

  الشركات.   اندماجى الربح الضريبي أو المحاسبي ماعدا في حالة أو عائد إلى موجودات أو مطلوبات في عملية غير مؤثرة عل
  باستثناء تنتج من العمليات المشتركة  والتييتم إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة 
روق المؤقتة سوف لن تنعكس في المستقبل عندما يكون لدى المجموعة القدرة على عكس هذه الفروق المؤقتة ومن الممكن أن هذه الف

  المنظور.
أن يكون هناك أرباح    يحتمل  التتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها بالقدر الذي  

  األصل أو جزء منه.  باسترداد كافية خاضعة للضريبة تسمح 
يتم فيها تسوية المطلوبات أو يتحقق   التيمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة  الضريبة المؤجلة على أساس احتسابيتم 

األصل بناء على القوانين المعمول بها أو المتوقع إلى حد كبير العمل بها في تاريخ التقرير. تُحمل الضريبة المؤجلة أو تُسترجع من 
مباشرة من حقوق الملكية وفي هذه الحالة تعالج  استرجاعهاود ُحملت أو تم ما عدا في حالة كونها تعود إلى بن الموحدة الدخلقائمة 

  الضريبة المؤجلة مباشرة في حقوق الملكية.
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  تتمة -استخدام التقديرات واألحكام   -٥
  

  تتمة    –استخدام التقديرات والفرضيات    ١-٥
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية 
القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم استالمه مقابل بيع أصل أو لتحويل التزام في معاملة منظمة بين مشتركي السوق في تاريخ 

  :القياس. ويعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام يمكن أن يحدث إّما
  السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام أو في -
  .في حالة غياب السوق الرئيسي، في أكثر األسواق مالئمة لألصل أو االلتزام -
  
قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير   يتم

  .الموجودات أو المطلوبات، على افتراض تصرف المشاركين في السوق لمنفعتهم االقتصادية
را لعدم وجود سوق يمكن رصدها لتوفير معلومات التسعير  نظتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط    عند 

بشأن بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات في تاريخ القياس، فإنه يتم قياس القيمة العادلة بافتراض بأن المعاملة تحدث  في ذلك 
لك المعاملة الُمفترضة أساسا التاريخ، تؤخذ في الحسبان من منظور مشارك في السوق يحتفظ باألصل أو مدين بااللتزام. وتضع ت

  .لتقدير السعر لبيع األصل أو لتحويل االلتزام
  

تستخدم المجموعة أساليب تقويم مناسبة مع الظروف الُمحيطة والتي تُتاح لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، بحيث تزيد إلى أكبر  
صدها وأن تقلّل إلى أكبر حّد ممكن من استخدام الُمدخالت التي ال  المالئمة التي يمكن ر التقييم حّد ممكن من استخدام الُمدخالت 

   .يمكن رصدها
في مستويات أو اإلفصاح عن قيمتها العادلة في القوائم المالية الموحدة العادلة  ةالقيمقياسها باألدوات المالية التي يتم يتم تصنيف 

  مختلفة في نظام متدرج للقيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم المبينة على النحو التالي:  

: أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ  ١المستوى  - 
  القياس.

وهي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات   ١األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى : مدخالت عدا ٢المستوى  - 
  من األسعار).    مشتقة( مباشرةبصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غير 

 لمالحظة). : مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غير قابلة ل٣ المستوى - 
  

  المستحقة  االيرادات

يتم إثبات مبيعات الطاقة الكهربائية المستحقة عن الفترة التي لم يتم اصدار فاتورة لها في تاريخ التقرير كإيرادات مستحقة ضمن 
ً إلى كميات اإلستهالك الفعلية المصدرة  حق الفواتير الشهر ال ضمنقائمة المركز المالي الموحدة والتي يتم احتسابها استنادا

حق ويتم إعتماد سياسات داخلية من  التراضات للعمالء الذين لم يتم إصدار الفواتير الخاصة بهم في الشهر الوإستخدام تقديرات واف
  إدارة الشركة.

  التنفيذ  تحت  المشاريع استحقاق
 

البناء والمنشآت  والتي تمثل االلتزامات التعاقدية للشركة إلنشاء األصول (مثل  ،بالتكلفةإثبات المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ  يتم
يتم إثبات تكلفة مثل هذه األصول كمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ وتمثلها القيمة المنجزة من العمل وذلك باستخدام   ،)الصناعية وغيرها

  . المقتناةنفس المبادئ لألصول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  



  للكهرباء السعودية الشركة
    )سعودية مساهمة(شركة 
  حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة

  خالف ذلك)(جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

١٤ 
 

 

  تتمة -استخدام التقديرات واألحكام   -٥
  

  تتمة    –استخدام التقديرات والفرضيات    ١-٥
  

  :المدينة للذمم  المتوقعة القيمة إنخفاض  خسائر
  المالي   للتقرير   الدولي  المعيار   في   والمحددة  المتوقعة  االئتمان  خسائر  لتقييم  العام   واالسلوب  المبسط  االسلوب  بتطبيق  ةالمجموع  تقوم
  . ٩ رقم 

ة  شبه الحكومية والموجودات المالية بالتكلفة  يلحكوما للجهات لتقدير خسائر االئتمان المتوقعة   العامالنموذج  المجموعةتستخدم 
لم  التيالعمر  ىمد  ىشهر أو خسائر االئتمان المتوقعة عل ١٢ ىمد  ىخسائر االئتمان المتوقعة عل  حيث يتم احتساب  مستنفدةال

  .بناًء على التغيير في مخاطر االئتمان المرتبطة باألداة المالية تنخفض قيمتها اإلئتمانية أو إنخفضت قيمتها اإلئتمانية
ستخدم المجموعة النموذج المبسط باستخدام مصفوفة مخصص لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية من العمالء  ت

 األفراد والتي تتكون من عدد كبير جداً من األرصدة الصغيرة.
ال يوجد تأثير جوهري  انه    اإلدارة    ىتر .  ١٩راجعة المصادر الهامة لحاالت عدم التأكد على خلفية جائحة  كوفيد  قامت المجموعة بم

. تضمنت القوائم المالية أثر تطبيق التغيرات في  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية للسنة المنتهية في  علىلوجود الجائحة 
عند  تطبيق نموذج الخسائر االئتمانية  ١٩االفتراضات الخاصة بمعدل التضخم والناتج المحلي االجمالي الناتجة عن  جائحة  كوفيد 

ال تتوقع المجموعة وجود و المتوقعة. تواصل اإلدارة مراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوبة ستنعكس في فترات التقرير المستقبلية
  . بعد  وما ٢٠٢١ بالسنوات تتعلقآثار مستقبلية جوهرية 

ولقياس خسائر االئتمان المتوقعة يتم تجميع الذمم التجارية المدينة على أساس خصائص مخاطر االئتمان المشتركة واأليام التي  
ً الية والمستقبلية استحقت فيها. يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الح النشاط االقتصادي الكلي   لمؤشرات وفقا

أساسية لتعديل   كمدخالتالمحلي ومعدل التضخم    ناتجالمجموعة إجمالي ال  حددتالتي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمم المدينة.  
  تغيرات المتوقعة على هذه العوامل.للنسب الخسارة التاريخية  وفقاً 

  خصم عقود االيجار  معدل

  . االيجار  لدفعات االدني للحد  الحالية القيمة احتساب في  االضافي االقتراض  معدل تحديد  في  التقديرات باستخدام االدارة تقوم

  األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة      ٢-٥

  العمليات المشتركة مع منتجي الطاقة المستقلين    ١-٢-٥
  

  ةالترتيب المشترك هو ترتيب يكون فيه لطرفين أو كثر سيطرة مشتركة. تنقسم العمليات المشتركة إلى مشاريع أو عمليات مشترك
  ذات العالقة. وااللتزاماتعلى الحقوق  بناءً 

 
على حكم اإلدارة،  مشتركة بناءً  كعملياتشركات العلى تقييم سيطرة المجموعة، يتم تصنيف االستثمارات المحتفظ بها في  بناءً 

  ينص الترتيب التعاقدي على أن األطراف تشترك في جميع الموجودات المتعلقة بالترتيب. 
  

  والمصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة.  اداتواإلير والمطلوبات الموجودات في المباشرةحصتها   بإثبات  المجموعة تقوم
  
  
  الملكية حقوق  بطريقة المسجلة تااالستثمار  ٢-٢-٥
  
  

 ٢٠تابعة) بنسبة    شركةل  المجموعة في تحديد التأثير الهام على الشركات التي تمتلكها بشكل مباشر أو غير مباشر (مثال من خال  تقوم
المستثمر فيها، ما لم يكن  الشركةتأثير مهم على  للمجموعةالمستثمر فيها، فيُفترض عندئذ أن  للشركة٪ أو أكثر من القوة التصويتية 

بشكل مباشر أو غير مباشر (مثال من  المجموعةمن الممكن التدليل بشكل واضح على عدم صحة ذلك. وفي المقابل، إذا احتفظت 
 ليس لها تأثير مهم على   المجموعةالمستثمر فيها، فيُفترض عندئذ أن    للشركة٪ من القوة التصويتية    ٢٠تابعة) بأقل من    شركاتل  خال

مستثمرة أخرى لها ملكية   شركةالمستثمر فيها، ما لم يكن من الممكن التدليل بشكل واضح على وجود مثل هذا التأثير. ووجود    الشركة
 من أن يكون لها تأثير مهم.  المجموعةكبيرة أو تمتلك األغلبية ال يمنع بالضرورة 
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١٥ 
 

 
  

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية        ٦

  توحيد القوائم المالية   أسس         ١-٦
  

  التابعة الشركات    ١-١-٦
  

 من العائدات في حقوق للمجموعة يكون عندما السيطرة تتحقق. المجموعة هايالشرکات التابعة هي جميع المنشآت التي تسيطرعل
  المستثمر  الشركة على سيطرتها خالل من العائدات تلك على  التأثير على القدرة لديها ويكون فيها  المستثمر  الشركة في  مشاركتها 

  :يلي جميع ما  المجموعة لدى كان إذا فقط  فيها المستثمر الشركة على المجموعة تسيطر التحديد، وجه وعلى. فيها
  
  على توجيه أنشطة الشركة المستثمر فيها)؛ السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة  - 
  التعرض أو يكون لديها الحقوق في العوائد المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها؛ و - 
 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. - 

 

لسيطرة. لدعم هذا اإلفتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من  بشكل عام، هناك افتراض بأن أحقية أغلبية التصويت تؤدي إلى ا
أغلبية حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا 

  كان لها سيطرة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك: 
  
  . هايالترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشرکة المستثمر ف - 
  الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. و - 
  حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة. - 

  .اريخ االستحواذ غير المسيطرة بحصتها النسبية من صافي الموجودات المحددة للشركة المقتناة في ت الحصصيتم قياس 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم السيطرة على الشركة المستثمر فيها في حال كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات على 
واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة  

ا تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ انتقال السيطرة إلى  وتتوقف عندم
 المجموعة ويتم إلغاء توحيدها من تاريخ توقف تلك السيطرة.

منفصل في قائمة  حال وجودها بشكل    فييتم عرض حصة األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات التي ال تسيطر عليها المجموعة  
الدخل الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة. في حال احتفاظ المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة 

  السابقة يتم قياس تلك الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.
  

غير المحققة من المعامالت بين شركات المجموعة. يتم تغيير السياسات   والخسائرأيتم استبعاد المعامالت واألرصدة واألرباح 
  المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

  

  :التاليةللكهرباء وشركاتها التابعة  تم اعداد هذه القوائم المالية الموحدة للشركة السعودية
  

    
نسبة ملكيـة الشركة في 

    األسهم العادية ٪

  اسم الشركة التابعة
بلد التسجيل ومكان 

  النشاط
 ديسمبر ٣١
  م٢٠٢٠

 ديسمبر ٣١
  النشاط الرئيسي  م٢٠١٩

  نقل  ١٠٠   ١٠٠   المملكة العربية السعودية  الشركة الوطنية لنقل الكهرباء "شركة النقل" 
  اتصاالت ١٠٠  ١٠٠  المملكة العربية السعودية   شركة ضوئيات لالتصاالت

  تمويل  ١٠٠  ١٠٠  المملكة العربية السعودية  شركة الكهرباء للصكوك 
شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع (لم تبدأ 

  إدارة مشاريع  ١٠٠  ١٠٠  المملكة العربية السعودية  النشاط)
  تمويل  ١٠٠  ١٠٠  جزر الكايمن  شركة الكهرباء للصكوك الدولية 
  تمويل  ١٠٠  ١٠٠  جزر الكايمن  ٢ –شركة الكهرباء للصكوك الدولية 
  تمويل  ١٠٠  ١٠٠  جزر الكايمن  ٣ –شركة الكهرباء للصكوك الدولية 
  تمويل  ١٠٠  ١٠٠  جزر الكايمن   ٤ –شركة الكهرباء للصكوك الدولية 
  تمويل  -  ١٠٠  جزر الكايمن   ٥ –شركة الكهرباء للصكوك الدولية 
  المشتري الرئيسي  ١٠٠    ١٠٠   المملكة العربية السعودية  الشركة السعودية لشراء الطاقة 

  اتصاالت  ١٠٠  ١٠٠  المملكة العربية السعودية تصاالت وتقنية المعلومات ضوئيات المتكاملة لال شركة
    الطاقة انتاج  -  ١٠٠  السعودية العربية المملكة  (لم تبدأ النشاط)  الطاقة إلنتاج السعودية الشركة



  للكهرباء السعودية الشركة
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  حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
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  تتمة -ألهم السياسات المحاسبية  ملخص ٦

  تتمة -توحيد القوائم المالية  أسس         ١-٦
  

      تتمة -التابعة الشركات    ١-١-٦
والمشار إليها في الجدول   للشركةتشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة   - 

الموضح أعاله. وال تختلف نسبة حقوق التصويت المملوكة للشركة في الشركات التابعة عن نسبة األسهم العادية المملوكة. تبدأ 
 للشركات تفصيل  يلي فيمابعة من بداية شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية. السنة المالية للشركات التا

  :  للكهرباء السعودية للشركة التابعة

الشركة الوطنية لنقل الكهرباء هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل  .١
) ومملوكة بالكامل للشركة السعودية ٢٠١١أبريل    ٣هـ (الموافق  ١٤٣٢ربيع الثاني    ٢٩بتاريخ    ١٠١٠٣٠٦١٢٣التجاري رقم  

للكهرباء. تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في نقل الكهرباء وتشغيل منظومة نقل الكهرباء والتحكم فيها وصيانتها وتأجير سعة  
  ركة السعودية للكهرباء. الش وهوخطوط شبكة النقل. تقدم الشركة خدماتها لعميل واحد 

على قراري   بناءتم تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكهرباء ضمن خطة الشركة لفصل أنشطتها الرئيسية إلى شركات مستقلة 
 ٧بتاريخ  ٢٠٠٩/ ١/٨٦ورقم  ٢٠٠٨ديسمبر  ٢٣هـ الموافق ١٤٢٩ذي الحجة  ٢٥بتاريخ  ١/٨١/٢٠٠٨مجلس اإلدارة رقم 

على نقل جميع موجودات   ٢٠١٢يناير    ١. وعليه، وافق مجلس إدارة الشركة في  ٢٠٠٩مايو    ٣  هـ الموافق١٤٣٠جمادى األول  
 ١ومطلوبات نشاط النقل في الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بقيمتها الدفترية الصافية كما في 

 .  ٢٠١٢يناير 

ة تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل شركة ضوئيات لالتصاالت هي شركة ذات مسؤولية محدود  .٢
وبموجب عقد تأسيس الشركة  ٢٠٠٩ديسمبر  ١٢هـ الموافق  ١٤٣٠ذي الحجة  ٢٥وتاريخ  ١٠١٠٢٧٧٦٧٢التجاري رقم 

  والمملوكة بالكامل من الشركة السعودية للكهرباء.  ٢٠٠٩يونيو  ١٦هـ الموافق  ١٤٣٠جمادى الثاني  ٢٣بتاريخ 

م حصلت شركة ضوئيات لالتصاالت على ترخيص تقديم الخدمات  ٢٠١٦مايو  ٢هـ الموافق ١٤٣٧رجب  ٢٥في تاريخ 
ومدة  CSPخدمة تأجير مرافق االتصاالت  ٣٧-٢٠-٠٠١الفئوية من النوع (ب) من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم 

  هـ.٢٤/٧/١٤٤٧الترخيص عشر سنوات تنتهي في 

شركة ضوئيات لالتصاالت الرئيسي في انشاء واستئجار وإدارة وتشغيل شبكات األلياف البصرية والكهربائية  يتمثل نشاط 
  لتقديم خدمات االتصاالت. 

ضوئيات لالتصاالت من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على الترخيص لتقديم خدمات تأجير مرافق   شركة حصلت 
  االتصاالت.  

ة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري  شركة الكهرباء للصكوك، شرك .٣
م والمملوكة بالكامل من الشركة السعودية ٢٠٠٧يونيو  ٢هـ الموافق ١٤٢٨جمادى األولى  ١٦وتاريخ  ١٠١٠٢٣٣٧٧٥رقم 

  للكهرباء. 

مساندة المطلوبة فيما يتعلق بالسندات والصكوك التي يتمثل نشاط شركة الكهرباء للصكوك الرئيسي في تقديم الخدمات ال
  تصدرها الشركة والشركات التي تملكها او تشارك فيها بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة على ذلك. 

تم تأسيس شركة الكهرباء للصكوك لتقوم بدور أمين موجودات معينة (موجودات الصكوك) وفقاً التفاقيات تحويل موجودات 
  وك بين كل من الشركة (كمراقب أو أمين) والشركة (كمصدر) وشركة ساب لألوراق المالية (كوكيل حملة الصكوك).الصك

تم تأسيس شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع كشركة ذات مسئولية محدودة في المملكة العربية السعودية. ويتمثل نشاط  .٤
 صاميم التفصيلية وشراء المواد، وتنفيذ المشاريع في قطاع الطاقة.الشركة في إدارة المشاريع االنشائية، ووضع الت

تم تأسيس شركة الكهرباء للصكوك الدولية في جزر الكايمن كشركة ذات مسئولية محدودة. وتم تأسيس الشركة لتقديم الخدمات   .٥
 والدعم الالزمين فيما يتعلق بإصدار السندات والصكوك الدولية.
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في جزر الكايمن كشركة ذات مسئولية محدودة. وتم تأسيس الشركة لتقديم   ٢-تم تأسيس شركة الكهرباء للصكوك الدولية  .٦
  سندات والصكوك الدولية.الخدمات والدعم الالزمين فيما يتعلق بإصدار ال

في جزر الكايمن كشركة ذات مسئولية محدودة. وتم تأسيس الشركة لتقديم   ٣-تم تأسيس شركة الكهرباء للصكوك الدولية  .٧
 الخدمات والدعم الالزمين فيما يتعلق بإصدار السندات والصكوك الدولية.

في جزر الكايمن كشركة ذات مسئولية محدودة. وتم تأسيس الشركة لتقديم   ٤-تم تأسيس شركة الكهرباء للصكوك الدولية  .٨
  الخدمات والدعم الالزمين فيما يتعلق بإصدار السندات والصكوك الدولية.

في جزر الكايمن كشركة ذات مسئولية محدودة. وتم تأسيس الشركة لتقديم   ٥-تأسيس شركة الكهرباء للصكوك الدولية  تم .٩
 الزمين فيما يتعلق بإصدار السندات والصكوك الدوليةالخدمات والدعم ال

 
 السعودية  للشركة  بالكامل  المملوكةهي شركة ذات مسؤولية محدودة  و"  الطاقة  لشراء  السعودية  الشركة"  بتأسيس  الشركة  قامت .١٠

 القيام المذكورة للشركة الرئيسي النشاط ويتمثل ٢٠١٧ مايو ٣١ بتاريخ ١٠١٠٦٠٨٩٤٧ رقم تجارى  سجل بموجب للكهرباء
ً   الرئيسي  المشتري  بنشاط   مشاريع  طرح  ذلك  ويشمل.  المزدوج  واإلنتاج  الكهرباء   تنظيم   هيئة   من  الصادرة  الرخصة  ألحكام  وفقا
 .الالزمة االتفاقيات إبرامو وبيعها  الكهرباء  وشراء الكهرباء توليد 

 
  : التالية الشركات مع متجددة طاقة شراء اتفاقياتبالكامل)  مملوكة شركة( الطاقة لشراء السعودية الشركة وقعت

  .م٢٠٢٢ يناير في والمتوقع التجاري، التشغيل بدء تاريخ من سنة ٢٠ لمدة كهرباء إلنتاج للطاقة الجندل دومة رياح شركة  -
  .م٢٠٢٠ يوليو  في التجاري، التشغيل بدء تاريخ من سنة ٢٥ لمدة كهرباء إلنتاجللطاقة الشمسية  سكاكا شركة  -

 إليها المشار الشركات قبل من المتاحة الكهربائية الطاقة بشراء الطاقة لشراء السعودية الشركة تلتزم اإلتفاقيات تلك وبموجب
 . اإلتفاقيات تلك بموجب مسبقا عليه متفق  لتعرفة  وفقا

تصاالت وتقنية المعلومات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الرياض بالمملكة العربية  شركة ضوئيات المتكاملة لال .١١
والمملوكة    م٢٠١٨  أغسطس  ٥  الموافق  هـ  ١٤٣٩  القعدة  ذو  ٢٣  بتاريخ   ١٠١٠٤٥٥٧٩٧  رقم   تجاري   سجلالسعودية وبموجب  

 بالكامل من الشركة السعودية للكهرباء. 
رخصة تقديم خدمات    علىمن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات    المعلومات  وتقنية  لالتصاالت  المتكاملة  ضوئياتحصلت شركة  

  البيع بالجملة للبنية التحتية.
  

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية  السعودية النتاج الطاقة الشركة تأسيستم  .١٢
والمملوكة بالكامل من  م ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٠ الموافقهـ ١٤٤٢صفر  ٣بتاريخ  ١٠١٠٦٥٦٢١٤تجاري رقم  سجلوبموجب 

 تحلية المياه.  ياه،المعلى ان يتمثل النشاط الرئيسي في توليد الطاقة الكهربائية، تنقية  الشركة السعودية للكهرباء
   

  العمليات المشتركة   ٢-١-٦
  

من أجل تطوير وبناء وتملك وتشغيل وصيانة محطات   وذلكطاقة ال إنتاجفي مشروعات  تتمثلالمجموعة عقود ترتيبات  لدى
توليد الكهرباء في جميع أنحاء المملكة. ويتمثل أحد المدخالت الرئيسية لمحطات توليد الطاقة في الوقود المستخدم في التوربينات  

شركة أرامكو السعودية عليه بين المجموعة ومتفق  بسعرإلنتاج الكهرباء، ويتم تقديم ذلك إلى الشركة السعودية للكهرباء 
للمشروعات المشار إليها   المملوكة(المورد الوحيد للوقود في المملكة العربية السعودية) ويتم توريده إلى محطة توليد الكهرباء  

  المجموعة في مشروعات إنتاج الطاقة المستقلين. شركاءتفاقيات مع امجانا بموجب 
المستقلة. وبموجب بنود هذه الترتيبات، يقوم منتجو الطاقة المستقلون ببناء   ات موحدة لتنظيم مشروعات الطاقةيوتوجد اتفاق
  .اتء جميع الطاقة المولدة للمحطشرالتوليد الكهرباء باستخدام الوقود الذي توفره المجموعة. تقوم المجموعة ب  اتوتشغيل محط

  
  

لطرفين أو أكثر سيطرة مشتركة. تنقسم العمليات المشتركة إلى مشاريع أو عمليات   فيه الترتيب المشترك هو ترتيب يكون
 ترتيب   على  للسيطرة  تعاقديا  عليها  المتفق   المشاركة  هي  المشتركة  السيطرةذات العالقة.    واإللتزاماتمشتركه بناء على الحقوق  

 .السيطرة تتقاسم التي األطراف من  باإلجماع موافقة العالقة ذات المتعلقة  القرارات تتطلب عندما فقط  ويتواجد  ما،
بناء على تقييم سيطرة المجموعة، يتم تصنيف االستثمارات المحتفظ بها في أربع شركات انتاج طاقة مختلفة كعمليات مشتركة.  

  بناء على حكم اإلدارة، ينص الترتيب التعاقدي على أن األطراف تشترك في جميع الموجودات المتعلقة بالترتيب.  
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  : للكهرباء السعودية للشركة المشتركة للعمليات  تفصيل يلي  فيما

  نسبة ملكيـة الشركة في األسهم العادية ٪    العمليات المشتركة
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  بلد التسجيل ومكان النشاط  المستقلونمنتجو الطاقة 

  ٥٠  ٥٠  المملكة العربية السعودية  شركة هجر إلنتاج الكهرباء 
  ٢٠  ٢٠  المملكة العربية السعودية  شركة رابغ للكهرباء 

  ٥٠  ٥٠  المملكة العربية السعودية  شركة ضرما للكهرباء 
  ٥٠  ٥٠  المملكة العربية السعودية  الكهرباء شركة المرجان إلنتاج 

  

 ٢٠١٠أغسطس  ٢٢هـ الموافق  ١٤٣١رمضان    ١٢وتاريخ    ٤/٩٥/٢٠١٠قامت المجموعة بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم   .١
، تم ادخال ٢٠١١مليون لایر سعودي. وخالل سنة    ٢بإنشاء شركة هجر إلنتاج الكهرباء (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال  

مليون لایر سعودي مسددة بالكامل   ١٠مليون لایر سعودي ليصبح رأس مال الشركة    ٨جديد وزيادة رأس المال بمبلغ  شريك  
في زيادة رأس مال شركة هجر    ٢٠١٥٪ من أسهم الشركاء. ساهمت المجموعة خالل سنة  ٥٠وأصبحت حصة المجموعة  

لایر سعودي تم تحويلها من القرض الممنوح سابقاً، لتصبح   مليون ١٫٢٤٨إلنتاج الكهرباء وفقاً لنسبة حقوق الملكية بمبلغ 
 مليون لایر سعودي. ١٫٢٥٣حصة المجموعة في رأس مال شركة هجر إلنتاج الكهرباء 

يونيو   ٣هـ الموافق ١٤٢٩جمادى األولى  ٢٦وتاريخ  ٠٦/٧٦/٢٠٠٨قامت المجموعة بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم  .٢
م، تم زيادة ٢٠٠٩مليون لایر سعودي. خالل سنة    ٢برأس مال  (شركة مساهمة مقفلة)  رباء  م بإنشاء شركة رابغ للكه٢٠٠٨

مليون لایر سعودي وإدخال شركاء جدد وأصبحت حصة    ١٠مليون لایر سعودي إلى    ٢رأس مال شركة رابغ للكهرباء من  
 ٪ من أسهم الشركاء.  ٢٠المجموعة 

وفقاً التفاقية تم توقيعها بين الشركاء بمبلغ  -ل شركة رابغ للكهرباء  ، في زيادة رأس ما٢٠١٣ساهمت المجموعة خالل سنة  
مليون لایر سعودي تم تحويلها من القرض الممنوح سابقاً، لتصبح حصة المجموعة في رأس مال شركة رابغ للكهرباء    ١٨٣
 مليون لایر سعودي. ١٨٥

م ٢٠٠٩سبتمبر    ٨هـ الموافق    ١٤٣٠رمضان    ١٨  بتاريخ  ٤/٨٨/٢٠٠٩قامت المجموعة بناًء على قرار مجلس االدارة رقم   .٣
تم ادخال   م،٢٠١١مليون لایر سعودي. وخالل سنة  ٢بتأسيس شركة ضرما للكهرباء (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال 

مليون لایر سعودي وأصبحت حصة المجموعة  ٤شريك جديد وزيادة رأس المال بنفس المبلغ ليصبح رأس مال الشركة 
 ساهمين.٪ من أسهم الم٥٠

فبراير   ١٩هـ الموافق  ١٤٣٣ربيع األول  ٢٧بتاريخ  ٤/١٠٧/٢٠١٢قامت المجموعة بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم  .٤
مليون لایر سعودي، وخالل سنة   ٢مرجان إلنتاج الكهرباء (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال البتأسيس شركة  ٢٠١٢
٪  ٥٠مليون لایر سعودي وأصبحت حصة المجموعة    ١٠كة ليصبح  م، تم ادخال شريك جديد وزيادة رأس مال الشر٢٠١٣

  من أسهم الشركة.
  االستثمارات في الشركات المسجلة بطريقة حقوق الملكية     ٣-١-٦

مشروع اليتم تسجيل الشركات التي تتمتع الشركة فيها بالقدرة على ممارسة تأثير جوهري على السياسات المالية والتشغيلية وكذلك  
مشترك في القوائم المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية. يتم اثبات الحصص في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة ال

الملكية، ويتم إثباتها بشكل أولي بالتكلفة، التي تتضمن تكاليف المعاملة. بعد اإلثبات األولي تشتمل القوائم  باستخدام طريقة حقوق
المالية الموحدة على حصة المجموعة من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  

  رة المشتركة. حتى تاريخ توقف التأثير الهام أو السيط
التأثير الجوهري هو صالحية المشاركة في اتخاذ قرارات المستثَمر فيه فيما يتعلق بالسياسات المالية والتشغيلية، ولكن ليس على 

  سبيل السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات. 

  نسبة ملكيـة الشركة في األسهم العادية ٪    

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ بلد التسجيل ومكان النشاط  لكيةاستثمارات مسجلة بطريقة حقوق الم
هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول 

  ٣١٫٦  ٣١٫٦  المملكة العربية السعودية  الخليج العربية
 شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات

  ٢٥  ٢٥  المملكة العربية السعودية    الكهربائية

  ٣٠  ٣٠  المملكة العربية السعودية  لإلنتاج المزدوجشركة الفاضلي 
  ٥١  ٥١  المملكة العربية السعودية  الكربون لخدمات الخضراء السعودية الشركة
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  تتمة -االستثمارات في الشركات المسجلة بطريقة حقوق الملكية      ٣-١-٦

  نسبة ملكيـة الشركة في األسهم العادية ٪   

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ بلد التسجيل ومكان النشاط   مشترك  مشروع

٥٠   المملكة العربية السعودية  العالمي  البيانات مركز شركة  ٥٠ 
  

المجموعة في الخسائر في االستثمارات وفقاً لحقوق الملكية عن صافي حقوق الملكية للشركات المستثمر بها  في حالة زيادة حصة 
تعاقدية   فان المجموعة تخفض قيمة االستثمار إلى الصفر ومع االستمرار في تسجيل خسائر إضافية في حال وجود أي مطلوبات 

  تثمر بها. قانونية أو تعاقدية أو دفعات نيابة عن الشركات المس
  

  األجنبية العمالت ٢-٦
  

  العملة الوظيفية وعمالت العرض    )أ
. ويتم  المجموعة  يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللایر السعودي الذي يمثل عملة العرض والعملة الوظيفية لدى الشركات

  االقتصادية األساسية المسجل فيها الكيان والتي يعمل فيها. تحديد العملة الوظيفية لكل كيان داخل المجموعة بناًء على البيئة  
  
  معامالت العمالت األجنبية   ) ب

يتم تسجيل العمالت األجنبية عند اإلثبات األولي بالعملة الوظيفية من خالل تطبيق سعر الصرف الحالي بين العملة الوظيفية والعملة 
األجنبية في تاريخ المعاملة على مبلغ العملة األجنبية. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بسعر  

  بين العملة الوظيفية والعملة األجنبية بتاريخ التقرير.  د السائالصرف 
  يتم إثبات فروق سعر الصرف الناتجة عن الموجودات النقدية في قائمة الدخل الموحدة.

يتم تحويل الموجودات غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت  
  مبدئية.ال

هذا ويتم إثبات فروقات العمالت األجنبية الناتجة من ترجمة تحوطات التدفقات النقدية المؤجلة وذلك بالقدر الذي يكون فيه التحوط 
  فعال في قائمة الدخل الشامل اآلخر. 

  
 وما في حكمه    النقد       ٣-٦

  

 األجل قصيرة األخرى واالستثمارات البنوك لدى الجارية الحسابات في والنقد  الصندوق في النقد  من حكمه في  وما النقد  يتكون
  .قيود  أي دون للمجموعة والمتاحة)  وجدت إن( أقل أو أشهر ثالثة خالل األصلي االستحقاق ذات السيولة عالية

  
  واآلالت والمعدات الممتلكات      ٤-٦

  

تحت التنفيذ) بالتكلفة مطروحاً منها أي استهالك متراكم وأي   المشروعاتواآلالت والمعدات (ما عدا األراضي و الممتلكاتتسجل 
األراضي ومشاريع تحت التنفيذ بالتكلفة مطروحاً منها أي خسائر    وتسجلخسائر ناتجة عن اإلنخفاض المتراكم في القيمة ان وجدت.  

ن وجدت. تتضمن التكلفة جميع المبالغ الالزمة إلحضار األصل إلى الحالة والموقع الحالي  إناتجة عن اإلنخفاض المتراكم في القيمة  
واآلالت والمعدات   الممتلكاتدارة. وتتضمن هذه التكاليف تكلفة استبدال جزء من ليكون جاهزا لالستخدام المقصود من قبل اإل

هلة لتحمل تكلفة اإلقتراض)، في حال استيفاء معايير االعتراف وتكاليف االقتراض لمشاريع البناء طويلة األجل (الموجودات المؤ
  وكذلك التكاليف المتكبدة خالل فترة ما قبل التشغيل، بعد خصم عائدات بيع اإلنتاج التجريبي. 

     

صل، وعندما  واآلالت والمعدات ذات قيمة جوهرية في التكلفة بالمقارنة مع التكلفة اإلجمالية لأل الممتلكاتعندما تكون أجزاء من 
يكون لهذه األجزاء / المكونات عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ويتطلب استبدالها على فترات زمنية مختلفة، فيجب على 
المجموعة االعتراف بها على أساس أنها موجودات مستقلة ذات أعمار إنتاجية محددة ويجب استهالكها وفقاً لذلك. وبالمثل، عندما 

  ممتلكات مباشرة في القيمة الدفترية لل بذلك متعلقةة إصالح كبيرة (مخطط أو غير مخطط لها)، يتم إدراج التكلفة اليتم إجراء عملي
واآلالت والمعدات في حالة استيفاء معايير االعتراف. يتم تسجيل ذلك كجزء منفصل مع عمر إنتاجي يساوي الفترة حتى عملية 

مة الدفترية للجزء المستبدل. في حالة حدوث اإلصالح التالي قبل التاريخ المخطط له، يتم  االصالح المقررة التالية. ويتم شطب القي
تسجيل أي قيمة دفترية قائمة لعملية اإلصالح السابقة كمصروف. تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى يتم االعتراف بها في قائمة  

  الدخل الموحدة عند تكبدها. 
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  تتمة -السياسات المحاسبية ملخص ألهم       ٦

  تتمة   –واآلالت والمعدات  الممتلكات    ٤-٦
  

متاحة لالستخدام المرجو منها، واما فيما يتعلق ال والمعدات واآلالت الممتلكات يتم احتساب االستهالك من التاريخ الذي تكون فيه 
.  منها  المرجووجعلها جاهزة لالستخدام    والمعدات  واآلالت  الممتلكاتبالموجودات التي تم انشائها ذاتيا فتكون من تاريخ اكتمال هذه  

  على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية كما يلي:  والمعدات واآلالت الممتلكاتيتم احتساب استهالك 
  سنوات ٤٠- ١٠  المباني

  سنوات ٣٠- ٥  اآلالت والمعدات

  سنوات ٤٠- ٥  شبكات النقل والتوزيع
  سنوات ٢٥- ١٠  قطع غيار رأسمالية

  سنوات ١٥- ٥  سيارات وآليات
  سنوات ٢٥- ٥  أخرى

  
تتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار التشغيلية وطرق االستهالك الخاصة  .التنفيذ  تحت  والمشاريعاألراضي  استهالك ال يتم 

  ، وتعديلها عند الحاجة في نهاية كل عام. والمعدات واآلالت الممتلكاتب
  

واآلالت والمعدات عند التخلص منه أو عندما يكون من غير المرجح أن ينشأ عن االستخدام   الممتلكاتيتم استبعاد أي بند من بنود 
  الممتلكاتيتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد  أي منافع اقتصادية مستقبلية.  والمعدات واآلالت  ممتلكاتللالمستمر 

ا عن طريق مقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية لألصل ويتم  واآلالت والمعدات المتقاعدة أو المباعة أو غير المعترف به 
  صافي" في قائمة الدخل الموحدة.بال  – إيرادات أخرى االعتراف بها ضمن "

  
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته القابلة لالسترداد 

   المقدرة.
  

  االيجار  عقود      ٥-٦
 كمستأجر 

عـند ـبدء العـقد، تقوم المجموـعة بتقييم ـما إذا ـكان العـقد يمـثل أو يحتوي على عـقد إيـجار. يمـثل العـقد أو يحتوي على عـقد إيـجار إذا ـكان 
ــيطرة تقوم المجموعة  ــتخدام أصــل محدد لفترة من الزمان  نظير مقابل مالي. و لتقييم نقل حق الس ــيطرة على إس العقد ينقل حق الس

 العميل يتمتع طوال فترة االستخدام بكل مما يلي: بتقييم ما إذا كان
حق الحصول على ما يقارب كافة المنافع االقتصادية من استخدام األصل المحدد بدرجة كبيرة -ا  
  حق توجيه السيطرة على استخدام األصل المحدد -ب

صل األساسي لالستخدام) وكذلك التزام تعترف المجموعة بحق استخدام األصل في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي، تاريخ توفر األ
اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس حق استخدام األصل مبدئيًا بالتكلفة، مطروًحا منه االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض 

غ األولي اللتزامات اإليجار القيمة ويتم تسويته ألي عملية إعادة قياس اللتزامات اإليجار. تشتمل تكلفة حق استخدام األصول على المبل
المعدلة ألي مدفوعات إيجار تم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء، وأي تكاليف مباشرة أولية متكبدة وتقدير التكاليف التي سيتم تكبدها 

ً الحالة المطلوبة وفق  ىفي تفكيك وإزالة األصل محل العقد وإعادة الموقع أو األصل ال ألحكام وشروط عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز   ا
  إيجار مستلمة. يتم تحديد العمر األنتاجي المقدر لحق استخدام األصول استناداً إلى مدة العقد.

تقوم  .يتم قياس التزام اإليجار مبدئيًا في تاريخ بداية عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ
المجموعة بخصم دفعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار إذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل بسهولة. وإذا لم 

 المجموعة استخدام معدل االقتراض اإلضافي.   ىيكن في اإلمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة فيجب عل
 :التزام عقد اإليجار بما يلي بعد تاريخ بداية عقد اإليجار يجب على المستأجر قياس

  أ) زيادة المبلغ الدفتري ليعكس معدل الفائدة على التزام عقد اإليجار؛ (
  ب) تخفيض المبلغ الدفتري ليعكس دفعات اإليجار؛(
ة في جوهر( ابـت د اإليـجار أو ليعكس دفـعات اإليـجار الـث دفتري ليعكس أي إـعادة تقييم أو تـعديالت لعـق ا أو ج) إـعادة قـياس المبلغ اـل ـه

المعدلة والتي يتم إعادة قياسـها عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المسـتقبلية الناشـئة عن تغيير في المؤشـر أو المعدل أو 
ـــمان القيـمة المتبقـية أو إذا غيرت المجموعة تقييمـها   إذا    فيـماإذا كان هـناك تغيير في تـقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفـعه بموجب ضــ

  ستختار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.كانت 
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يتم تسوية أي عملية إعادة قياس في التزام اإليجار مقابل القيمة الدفترية لحق استخدام األصل أو تحميله على قائمة الدخل الموحدة  
  إذا كانت القيمة الدفترية لألصل ذي العالقة صفراً.

  عقود إيجار قصيرة األجل 
شهًرا أو   ١٢جار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي تبلغ مدتها  اختارت المجموعة عدم االعتراف بحق استخدام أصول والتزامات اإلي

 أقل.  تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 
 خيارات التمديد

إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خيارات التمديد في حالة عقود اإليجار التي توفر خياراً للتمديد، تقوم المجموعة بتقييم ما 
عند بدء عقد اإليجار.  تعيد المجموعة تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة الخيارات إذا كان هناك حدث جوهري أو 

 تغيير كبير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها. 
 كمؤجر

 ند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.عندما تكون المجموعة مؤجر، فإنها تحدد ع
إذا كان عقد اإليجار ينقل جميع مخاطر ومنافع الملكية لألصل  فيمالتصنيف كل عقد إيجار، تقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل  

إذا لم يكن كذلك، فهو عقد تشغيلي.  كجزء من هذا التقييم،  وتمويلي  األساسي. إذا كان هذا هو الحال، فإن عقد اإليجار هو عقد إيجار 
 تدرس المجموعة مؤشرات معينة مثل ما إذا كانت مدة عقد اإليجار تُمثل الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل.

على المؤجر استخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار لقياس صافي   يجب: التمويليةحالة عقود  اإليجار  ىف يالقياس االول
  .االستثمار في عقد اإليجار

في تاريخ بداية عقد اإليجار، تتكون دفعات اإليجار المدرجة في قياس صافي االستثمار في عقد اإليجار من الدفعات التالية لحق 
  لتي لم تستلم في تاريخ بداية عقد اإليجار مما يلي:  استخدام األصل محل العقد خالل مدة عقد اإليجار ا

  ;أ) الدفعات الثابتة
  ;ب) دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل

ج) أي ضمانات قيمة متبقية مقدمة للمؤجر بواسطة المستأجر أو طرف ذي عالقة بالمستأجر أو طرف ثالث ليس له عالقة بالمؤجر 
  و ;للوفاء بااللتزامات بموجب الضمانله القدرة المالية 

  د) سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار
وعند القياس الالحق يجب على المؤجر إثبات دخل التمويل على مدى مدة عقد اإليجار، على أساس نمط يعكس معدل عائد دوري 

 .في عقد اإليجارثابت لصافي استثمار المؤجر 
 

اإليجار التشغيلية: يجب على المؤجر إثبات دفعات عقود اإليجار من عقود اإليجارات التشغيلية على  عقود حالة  يف االوليالقياس 
أنها دخل إما بطريقة القسط الثابت أو أي أساس منتظم آخر. ويجب على المؤجر تطبيق أساس منتظم آخر إذا كان ذلك األساس أكثر 

 .عن النمط الذي تتناقص فيه الفوائد من استخدام األصل محل العقد  تعبير
لتحديد ما إذا كان األصل محل العقد المؤجر إيجاراً  ٣٦عند القياس الالحق يجب على المؤجر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

  تشغيليا قد هبطت قيمته والمحاسبة عن أي خسائر هبوط يتم تحديدها.
عندما تكون المجموعة مؤجًرا وسيًطا، فإنها تقوم بإحتساب فوائدها في عقد اإليجار الرئيسي والعقد الثانوي بشكل منفصل. يتم تقييم  
تصنيف عقد اإليجار الثانوي بالرجوع إلى حق استخدام األصل الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي، وليس بالرجوع إلى األصل 

جار الرئيسي عبارة عن عقد إيجار قصير األجل تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء، يتم تصنيف عقد اإليجار  األساسي. إذا كان عقد اإلي
  .الثانوي على أنه عقد إيجار تشغيلي

إذا كان الترتيب يتضمن مكونات إيجارية وغير إيجارية، فإنه يجب على المجموعة تخصيص  العوض في العقد بتطبيق المعيار  
  .لتخصيص المقابل في العقد  ١٥الي رقم الدولي للتقرير الم

تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلية كإيراد على أساس القسط الثابت على مدى فترة 
  . "اإليجار كجزء من "االيرادات األخرى
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هي أراضي ومباني محتفظ بها ألغراض غير االستخدام في األنشطة التشغيلية للمجموعة. تحتفظ المجموعة   يةاالستثمار  العقارات
، والتي يتم االحتفاظ بها ألغراض اإليجار و / أو ألغراض زيادة القيمة الرأسمالية. يتم قياس االستثمارات  يةاالستثمار بالعقارات 

على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية كما    يةاالستثمار  العقاراتالعقارية وفقاً لنموذج التكلفة. يتم احتساب استهالك  
  يلي: 

  سنة ٤٠  المباني
أو في حالة عدم االحتفاظ بها بهدف  استخدامهاب الشركة تقومعندما يتم بيعها أو عندما  يةاالستثمار بالعقاراتيتم إلغاء االعتراف 

  ارتفاع قيمتها.  
  
 الموجودات غير الملموسة       ٧-٦

  

يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة عند االعتراف المبدئي. بعد االعتراف المبدئي، يتم  
  .متراكم وخسائر إنخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت إستنفاد إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي 

  

الموجودات غير الملموسة ذات األعمار    إستنفاد الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة. يتم  تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير  
الغير محددة المدة كلما كان هناك مؤشر على   للموجوداتالمحددة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ويتم تقييم اإلنخفاض في القيمة 

للموجودات غير الملموسة ذات األعمار   ستنفاد وطريقة اإل ستنفاد اإل أن األصل غير الملموس قد انخفضت قيمته. يتم مراجعة فترة 
 إستنفاداإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية كل سنة مالية. يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع من 

، حسب االقتضاء، ويتم اعتبارها  ستنفاد طريقة اإل المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل عن طريق تغيير فترة أو
على الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة   ستنفاد كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج مصروف اإل

غير الملموسة  الموجودات إستنفاد الدخل الموحدة   ضمن المصروفات بما يتماشى مع غاية األصل غير الملموس. يتم احتساب 
  على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل كما يلي: 

        
  سنوات   ١٠     ليآبرامج حاسب 

  سنوات  ٢٠  حقوق استخدام أنابيب  

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد بشكل منتظم في تاريخ كل فترة تقرير مالي مما إذا كان  
هناك أي مؤشر على أن تقييم عمرها الحالي صحيح. وإذا لم يكن كذلك، يتم إجراء التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي على الفترات  

الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبارها سنويا للتأكد من وجود  اد إستنفالالحقة. ال يتم 
  إنخفاض في قيمتها بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المدرة للنقدية. 

  
القيمة  صافيالبيع و ينتج عن الفرق بين صافي عوائد  والذييعترف بالربح أو الخسارة عند استبعاد الموجودات غير الملموسة 

  الدفترية. ويثبت الربح أو الخسارة عند االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة في السنة التي يتم خاللها االستبعاد. 
  

  اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية        ٨-٦
  

في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات قيمتها القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد هي   نخفاضيتم إثبات خسارة اإل
القيمة األعلى بين القيمة العادلة ألي من الموجودات مطروحاً منه تكاليف االستبعاد أو قيمة األصل قيد االستخدام. وألغراض تقييم  

موجودات ضمن مجموعات إلى أدنى المستويات التي يوجد لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل التدني في القيمة، يتم تصنيف ال
منفصل والتي تكون مستقلة إلى حٍد كبير عن التدفقات النقدية المتأتية من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى (وحدات 

في القيمة للوقوف على احتمالية عكس   نخفاضهرة، التي تعرضت إلتوليد النقد). وتتم مراجعة الموجودات غير المالية، بخالف الش
  في القيمة في نهاية كل فترة من الفترات المشمولة بالتقارير.   نخفاضاإل
  

في القيمة،   نخفاضال تخضع الموجودات غير الملموسة التي لها عمر إنتاجي غير محدد لإلطفاء بل يتم اختبارها سنوياً لتقدير اإل
ً  أو بشكل أكثر إذا كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى أنها قد تكون متدنية القيمة. ويتم اختبار الموجودات   تكرارا

األخرى لتقدير اإلنخفاض في القيمة كلما وقعت أحداث أو تغييرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة 
     لالسترداد.
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٢٣ 
 

 

  تتمة -ألهم السياسات المحاسبية ملخص           ٦

 األدوات المالية  ٩-٦

  المالية   الموجودات   ١-٩-٦
  

 والقياس األولي اإلثبات ١-١-٩-٦
 
يتم القياس األولي لألصل المالي (ما لم يكن ذمة مدينة تجارية دون عنصر تمويل جوهري والذي يتم قياسه مبدئيا بسعر المعاملة)  

ّ بالقيمة العادلة   تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اقتناءه أو إصداره. إليه مضافا
  
 والقياس الالحق  التصنيف ٢-١-٩-٦

  
او بالقيمة العادلة من  مستنفدة، عند اإلثبات األولي، يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة ال٩الدولي للتقرير المالي رقم وفقاً للمعيار 

أو  -أدوات حقوق الملكية  -أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -استثمارات أدوات الدين -خالل الدخل الشامل اآلخر 
بشكل  ٩الل الربح أو الخسارة. يستند تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم القيمة العادلة من خ

منة عام استناداً الى نموذج األعمال الذي بموجبه تتم إدارة الموجودات المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية. ال يتم فصل المشتقات المتض
الموجودات المالية هي األساس ضمن نطاق المعيار. وبدالً عن ذلك، يتم تقييم كامل األداة المختلطة في التعاقدات التي تكون فيها 

  بغرض تصنيفها.
  

 مستنفدةالموجودات المالية بالتكلفة ال
ل الربح أو إذا استوفت الشرطان التاليان ولم يتم اعتبارها بالقيمة العادلة من خال مستنفدةيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة ال

  الخسارة: 
  يحتفظ بالموجودات ضمن نموذج أعمال هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية   -
ينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على   -

  أصل المبلغ القائم.  
  قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالية بال

 أدناه،كال الشرطين    ىيتم قياس الموجودات المالية (استثمارات أدوات الدين) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوف
  وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

  
  تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.من خالل يحتفظ بالموجودات ضمن نموذج أعمال يتحقق هدفه  -
مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على   فقط تُعد ينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية  -

  أصل المبلغ القائم. 
 

ل عند االثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للمجموعة أن تختار بشك
نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على 

  حدة.
 

إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حسب  
أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة. وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة. وعند   ما هو موضح

اإلثبات األولي، يحق للمجموعة أن تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة 
خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، إذا أدى ذلك المطفأة أو بالقيمة العادلة من  

  إلى تقليل أو عدم وجود أي إنخفاض جوهري في إحتماالت المحاسبة التي قد تنشأ بطريقة أخرى. 
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٢٤ 
 

  

  تتمة  - المحاسبيةملخص ألهم السياسات          ٦

 تتمة - المالية األدوات         ٩-٦

  تتمة  –الموجودات المالية       ١-٩-٦
  تتمة –التصنيف والقياس الالحق    ٢-١-٩-٦
  

 :الماليةللموجودات  الالحق القياس على التالية المحاسبية السياسة تنطبق
  

  الخسارة  أو الربحالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
الخسائر بما في ذلك إيرادات الفوائد وتوزيعات  وأيتم االعتراف بصافي األرباح . الموجودات الحقا بالقيمة العادلةتقاس هذه 

  .م ليس لدى المجموعة أي من هذه الموجودات٢٠٢٠ديسمبر ٣١في .  الدخل الموحدة قائمة ضمناألرباح 
 

  مستنفدةالموجودات المالية بالتكلفة ال
بخسائر إنخفاض القيمة.    مستنفدةباستعمال طريقة الفائدة الفعلية. تنخفض القيمة ال  مستنفدةالموجودات الحقا بالتكلفة التقاس هذه  

يتم إثبات   .الموحدةيتم االعتراف بإيرادات الفوائد ومكاسب وخسائر الصرف األجنبي واإلنخفاض في القيمة في قائمة الدخل 
  .الموحدةاالستثمار في قائمة الدخل أي مكسب أو خسارة من إلغاء إثبات 

 
 الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر (استثمارات أدوات الدين) 

يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ومكاسب وخسائر  
االعتراف بالمكاسب والخسائر الصافية األخرى   الموحدة. يتم  الدخل قائمة القيمة في في واإلنخفاض صرف العمالت االجنبية 
يُعاد تصنيفها إلى    الموحدة  عند إلغاء اإلثبات فإن األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر  في الدخل الشامل اآلخر

  .المجموعة أي من هذه الموجوداتم ليس لدى ٢٠٢٠ديسمبر ٣١في  كما. الموحدة قائمة الدخل
 

  الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر (استثمارات أدوات حقوق ملكية)
يتم اثبات أي ربح   الموحدة. الدخل قائمة تقاس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح كدخل ضمن 

  وال يجوز إعادة تصنيفها الى قائمة الدخل  الموحدة. الموحدة الملكيةاو خسارة من الغاء او اثبات االستثمار في حقوق 
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    )سعودية مساهمة(شركة 
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٢٥ 
 

 

  تتمة   - المحاسبيةملخص ألهم السياسات       ٦
 تتمة  -المالية  األدوات          ٩-٦

  تتمة  - الماليةالموجودات       ١-٩-٦

 التوقف عن اإلثبات     ٣-١-٩-٦
 األصول من جزء أو المالي األصل من جزء االقتضاء عند  أو اساسيتتوقف المجموعة عن إثبات الموجودات المالية بشكل 

  :عند  المماثلة المالية
 أو  المالية؛الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات  نتهاءإ - 
قيام المجموعة بتحويل حقوق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خاللها انتقال جميع مخاطر   - 

 أو الجوهري؛ومكافآت ملكية الموجودات المالية أو التي ال تقوم المجموعة من خاللها بالتحويل 
 .اإلبقاء على جميع مخاطر ومكافآت الملكية وال تحتفظ بالسيطرة على الموجودات المالية - 

كما تقوم  .  تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من المطلوبات التعاقدية أو إلغاءها أو انتهائها
يل شروطها وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة مختلفة المجموعة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند تعد 

 .إلى حد كبير، وفي تلك الحالة يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة بالقيمة العادلة استناداً إلى الشروط المعدلة
 

بما في ذلك أي  (وعند التوقف عن إثبات المطلوبات المالية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية المسددة والمقابل المالي المدفوع 
  .يتم إثباته ضمن قائمة الدخل الموحدة) موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات متحملة

 
 المقاصة   ٤-١-٩-٦

الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند يتم إجراء مقاصة بين مبالغ 
وجود حق نظامي حالي ملزم لدى المجموعة بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما تعتزم المجموعة تسويتها على أساس الصافي  

  .أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد 
  
  نخفاض في قيمة الموجودات الماليةاإل   ٥-١-٩-٦
والموجودات المالية التي تقاس  مستنفدةينطبق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة ال 

  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ولكن ال ينطبق هذا النموذج على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية.  
  

رى المشار  في الذمم التجارية المدينة لمبيعات الكهرباء والموجودات المالية األخ  مستنفدةتتمثل األصول المالية التي تقاس بالتكلفة ال
  -:هاليها إعال

   :، يقاس مخصص الخسارة وفق إحدى األسس التالية٩حسب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

الخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر شهراً: وهي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناجمة عن األحداث المحتملة لعدم السداد في   -
  اريخ القوائم الماليةغضون اثني عشر شهراً بعد ت

الخسائر االئتمانية المتوقعة الدائمة: وهي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن األحداث المحتملة لعدم السداد على مدى العمر   -
   .المتوقع لألداة المالية

وذلك لكل فئة من فئات    ٩رير المالي رقم  تم تعديل منهجية اإلعتراف باإلنخفاض في القيمة لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتق
  هذه الموجودات.

  :  يلي  فيما المجموعة مساهمين حقوق على القيمة في اإلنخفاض  منهجية في التغيير أثر  يعرض
  

  

  المدينة التجارية الذمم.  ١
 المحددةو المتوقعة االئتمان  خسائر لتقييم واالسلوب العام  المبسط األسلوب بتطبيق المجموعة تقوم المدينة، التجارية للذمم بالنسبة

  . ٩ رقم المالي للتقرير  الدولي المعيار  في
 
 ):الدين أدوات(استثمارات  المالية الموجودات. ٢
  المتوقعة  االئتمانية   الخسائر  ضمن  وتعد   القيمة   إنخفاض  مخصص  تحديد   إلى  مستنفدةال  بالتكلفة  تقاس  التيالموجودات المالية    تخضع 

ً  عشر  الثني   .شهرا
  مخاطر كانت إذا ما  تحديد  عند  وذلك ضروري،  غير  جهد  أو تكلفة دون ومتاحة ومناسبة  منطقية معلومات  على المجموعة تعتمد 

 ذلك ويشمل . المتوقعة االئتمانية  الخسائر تقدير  وعند  األولي اإلثبات منذ  جوهري بشكل زادت قد  المالية للموجودات االئتمان
 ذلك في بما مدروس، ائتماني  تقييم وعلى  المجموعة، خبرة على والقائمة سواء حد  على والنوعية الكمية والتحليالت المعلومات
  .المتاحة المعلومات
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  تتمة  - المحاسبيةملخص ألهم السياسات      ٦
 تتمة -المالية األدوات      ٩-٦
  تتمة  - الماليةالموجودات       ١-٩-٦
  تتمة -اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية   ٥-١-٩-٦

  

  االئتمانية المخاطر  ذات المالية الموجودات

 تقاس  التيالمالية    والموجودات  مستنفدةال  بالقيمة  المسجلة  المالية  الموجودات  كانت  إذا  ما  بتقييم  المجموعة  تقوم  تقرير،  كل  تاريخ  فى
  وقوع  عند "  ائتمانية  مخاطر ذات" المالية الموجودات تكون. ائتمانية مخاطر ذات اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة 
  .األصل هذا من المتوقعة المستقبلية النقدية التدفقات على سلبي تأثير  له حدث من أكثر أو حدث

  

  :  ائتمانية مخاطر ذو المالي األصل أن اعتبار على األدلة بين  من التالية البيانات تعتبر
  الُمصدر أو للُمقترض الهامة المالية الصعوبات -
    أو؛ المستحقات دفع بعدم وذلك العقد  خرق -
  .مالية هيكلة إعادة في أو إفالس حالة  في   الُمقترض يدخل أن المحتمل من أصبح إذا -

االئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ تسجيلها المبدئي من خالل األخذ في االعتبار التغير  م ما إذا كانت المخاطر ي يتم تقي
  في مخاطر التعثر الذي يحدث على المدى العمر المتبقي لألداة المالية. 

فإن المجموعة تقوم بمقارنة  تمان على األدوات المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف االولي، ئذا كانت مخاطر االإ مام يلتقي
إعداد التقرير مع مخاطر حدوث تعثر على األداة المالية في تاريخ االعتراف    سنةمخاطر حدوث تعثر على األداة المالية كما في نهاية  

لدعم، بما في ذلك األولي. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة ل
  .الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتوفرة

تمان على األداة المالية لم تزداد بشكل ملحوظ منذ التسجيل المبدئي إذا تم تحديد األداة المالية على  ئتعتقد المجموعة ان مخاطر اال
) أن األداة ١المالية ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة إذا: (انها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. يتم تحديد األداة 

ترض قدرة قوية على الوفاء بإلتزاماته النقدية التعاقدية على المدى ق) ان يكون لدى الم٢المالية لديها مخاطر منخفضة للتعثر، (
ل، من الممكن ولكن ليس بالضرورة، حدوث تغيرات سلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطوي) ٣( و ، القريب

  .ترض على الوفاء بإلتزامات التدفق النقدي التعاقديةقوتقليل قدرة الم

  إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسائر االئتمانية. يتم قياس الخسائر االئتمانية بأنها القيمة الحالية لكافة
دفقات النقدية المستحقة للشركة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها). يتم  النقص في النقد (أي الفرق بين الت

  خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.

بالنسبة لسندات الدين   .داتيتم خصم مخصصات الخسارة لألصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية االجمالية للموجو
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم تحميل مخصص الخسارة في الدخل الشامل اآلخر. 

  
  المالية المطلوبات  ٢-٩-٦

 الخسارة، مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  : إلتزاماتالتاليةوعة اإللتزامات األولية غير المشتقة في الفئات متصنف المج
  . ىأخر مالية وإلتزامات

بعد االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقياس المطلوبات المالية (عدا المطلوبات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 
المستنفدة هي المبلغ الذي يتم قياس الدين به عند االعتراف المبدئي له مطروحا قائمة الدخل الموحدة) بالتكلفة المستنفدة. إن التكلفة 

  منه المدفوعات، زائدا الفائدة المحسوبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم احتساب التسويات باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم 
قيمة االسترداد في قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة القرض أو تكلفة المعاملة) و بعد  صافي االعتراف بالفرق بين العائدات (

  االقتراض. 

يتم إلغاء االعتراف بالقروض والصكوك والقروض الحكومية عندما يتم اإلعفاء من االلتزام أو إلغائه أو انتهاء صالحيته. عندما يتم  
جوهريا أو يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل جوهري،  استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة 

يتم معاملة هذا التغير أو التعديل على أنه إلغاء االعتراف بالمطلوبات األصلية واالعتراف بالمطلوبات الجديدة. يتم االعتراف بالفرق 
  في القيمة الدفترية ذات الصلة في قائمة الدخل الموحدة.
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 تتمة  - المحاسبية ملخص ألهم السياسات  ٦

 تتمة -المالية األدوات  ٩-٦

  ألدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوطا  ٣-٩-٦
تصنف المجموعة األداة المالية كأداة حقوق ملكية مالية عندما يكون هناك أي دليل تعاقدي يثبت وجود حصة متبقية في أصول 

لالتفاقيات ذات الصلة مثل األدوات المالية الصادرة بدون تواريخ استرداد والتي ال ينتج  الشركة بعد خصم جميع التزاماتها وفقًا 
  عنها التزام تعاقدي على المجموعة بدفع أي أرباح لحاملي األداة المالية وال تسليم نقد أو أي أصل مالي آخر إلى كيان آخر. 

االسترداد، ويتم االعتراف بالفرق بين القيمة العادلة والقيمة االسمية في حقوق   يتم االعتراف باألداة المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة لمبلغ
  .الملكية

  .يتم االعتراف بجميع التوزيعات ذات الصلة مباشرة في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
 

عادلة تدرج األدوات المالية المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األدوات المالية المشتقة ويعاد قياسها الحقاً بقيمتها ال
في تاريخ كل فترة تقرير مالي. تعتمد طريقة االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة على ما إذا كانت األدوات المالية المشتقة  

  الذي يتم التحوط له. األمرأداة تحوط، وإذا كان األمر كذلك، فطبيعة مخصصة ك

تقوم المجموعة بتصنيف بعض األدوات المالية المشتقة كتحوطات لمخاطر معينة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات معترف بها أو 
  معاملة متوقعة محتملة (تحوطات التدفقات النقدية). 

معاملة التحوط العالقة بين أدوات التحوط والبنود المتحوط ضدها، وكذلك أهداف واستراتيجية إدارة توثق المجموعة عند بدء 
المخاطر في إجراء معامالت التحوط المختلفة. كما تقوم المجموعة بتوثيق تقييمها، عند بداية التحوط وبشكل مستمر، فيما إذا كانت  

التحوط والتي ستستمر فعالة في التحوط للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات  األدوات المالية المشتقة المستخدمة في معامالت 
  النقدية للبنود المتحوط لها.

يتم تصنيف القيمة العادلة الكاملة لمشتقات التحوط كموجودات أو مطلوبات غير متداولة عندما يكون البند المتبقي المتحوط له أكثر  
شهر. يتم تصنيف    ١٢تداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقية للبند المتحوط له أقل من  شهر وكموجودات أو مطلوبات م  ١٢من  

  المشتقات التجارية كموجودات أو مطلوبات متداولة.

 تحوطات التدفقات النقدية
ها والمؤهلة أن تكون يتم إثبات الجزء الفعال من التغيرات التي تطرأ على القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة التي يتم تعين 

تحوطات للتدفقات النقدية في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة. ويتم إثبات األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة 
  األخرى، بالصافي".  اإليراداتفي قائمة الدخل الموحدة ضمن "

الخسارة في الفترات التي يؤثر فيها البند المتحوط ضده على الربح أو  يُعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية بالربح أو
الخسارة. ويتم إثبات األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت أسعار الفائدة التي تستخدم في إجراء تحوط لعمليات  

  تمويل".االقتراض متغيرة المعدل في قائمة الدخل الموحدة ضمن "إيراد / مصروفات ال

ً لشروط محاسبة التحوط، فإن أي ربح أو خسارة  عندما تنتهي صالحية أداة التحوط أو يتم بيعها، أو إذا لم يعد التحوط مستوفيا
متراكمة موجودة في حقوق الملكية في ذلك الوقت يبقى ضمن حقوق الملكية ويتم إثباتها عندما يتم إثبات المعاملة المتوقعة في نهاية  

قائمة الدخل الموحدة. عندما يصبح من غير المتوقع حدوث مزيد من المعامالت المتوقعة، يتم تحويل األرباح أو الخسائر  المطاف في  
  بالصافي".  األخرى،  اإليراداتالمتراكمة التي تم تسجيلها في حقوق الملكية مباشرة إلى قائمة الدخل الموحدة ضمن " 

  منافع الموظفين   ١٠-٦
 صيرة األجل إلتزامات المنافع ق

شهراً في نهاية السنة التي يقدم فيها الموظفون الخدمات    ١٢المنافع قصيرة األجل هي تلك المبالغ المتوقع تسويتها بشكل كامل خالل  
  التي تنشأ عنها المنافع. 

ا  إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية واالجازات المتراكمة والمزايا العينية التي يتوقع تسويته
بالكامل خالل اثني عشر شهرا بعد نهاية السنة التي يقوم فيها الموظفون بالخدمة ذات الصلة فيتم االعتراف بها حتى نهاية فترة 

المطلوبات كإلتزامات منافع الموظفين متداولة  هذهعرض  يتم تم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات. التقارير وي
 .الموحدة المالي المركزتحت بند "مستحقات وذمم دائنة أخرى" في قائمة 

 إلتزامات منافع ما بعد الخدمة
تقوم المجموعة بمنح مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها وفقاً لمتطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. ويستند استحقاق هذه 
المنافع، باستخدام األساليب االكتوارية إلى الراتب األساسي للموظف وطول مدة خدمته وباستكمال الحد األدنى من فترة الخدمة. يتم  

  ف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.تسجيل التكالي

خطط إلتزامات استحقاقات الموظفين غير ممولة وبناء على ذلك، يقوم خبراء اكتواريون مستقلون بتقييم اإللتزامات بموجب هذه 
  الخطط استنادا إلى طريقة ائتمان الوحدة المخططة ويتم تسجيل االلتزام على أساس تقييم اكتواري. 
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 تتمة  - المحاسبيةملخص ألهم السياسات        ٦
  تتمة-منافع الموظفين    ١٠-٦

الموحدة فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين هو القيمة الحالية لمنافع نهاية   المالي  المركزإن االلتزام المعترف به في قائمة 
اية خدمة الموظفين سنويا من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام الخدمة الموظفين في نهاية فترة التقرير. ويحسب التزام منافع نه

  طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.  

وتحدد القيمة الحالية اللتزام منافع نهاية الخدمة الموظفين بخصم التدفقات النقدية الخارجة المقدرة في المستقبل باستخدام أسعار  
التي ستدفع بها المنافع، والتي لها شروط استحقاق تقارب شروط التزام منافع نهاية  الفائدة لسندات عالية الجودة المحسوبة بالعملة 

  الخدمة.

  يتم إثبات تكاليف الخدمات السابقة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.

إدراج هذه  يتم احتساب تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على رصيد التزام المنافع المحددة والقيمة العادلة ألصول الخطة. يتم 
في قائمة الدخل الموحدة. يتم تحميل أو إدراج األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن تسويات الخبرة  التمويل تكاليفالتكلفة في 

  في حقوق الملكية في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة في السنة التي تنشأ فيها.  والتغيرات في اإلفتراضات االكتوارية
 خطة مساهمة الشركة

 الدخل قائمة إلدخار. يتم إدراج مساهمة الشركة في خطط المساهمة المحددة كمصروفات في لفي خطة  بالمساهمهتقوم الشركة 
الشركة إال بناء على طلب خطي من الموظف إلنهاء الخطة أو عند التقاعد   حصةعند تقديم الخدمة ذات الصلة. لن يتم دفع    الموحدة

أو الوفاة أو العجز الكامل للموظف وفقا لالئحة المعتمدة. يتم المحاسبة عن موجودات صندوق اإلدخار بما يتفق مع السياسات  
  .الصندوق وموجودات مطلوبات بين مقاصة عمل تمالمحاسبية المطبقة في الشركة. حيث 

  
 استحقاقات إنهاء الخدمة

، او عندما يقبل الموظف  االعتياديتدفع الشركة استحقاقات إنهاء الخدمة عند االستغناء عن خدمات الموظف قبل تاريخ التقاعد 
 ايهما يأتي أوالً إنهاء خدماته اختيارياً مقابل هذه االستحقاقات. تقوم الشركة باالعتراف باستحقاقات نهاية الخدمة في احدى حالتين 

  (أ) عندما ال تستطيع المجموعة سحب عرض االستحقاقات

في حالة تقديم عرض لتشجيع   (ب) عندما تقوم المجموعة بالتعرف على تكاليف إعادة الهيكلة وتتضمن استحقاقات إنهاء الخدمة
بعد أكثر   ان االستحقاقات التي تقع العرض.التقاعد، تقاس استحقاقات إنهاء الخدمة على أساس عدد الموظفين المتوقع منهم قبول 

  القيمة الحالية.بيتم خصمها   شهًرا من نهاية فترة التقرير ١٢من 

  مطلوبات متعلقة بإزالة الموجودات ١١-٦
السنة تقوم المجموعة بتسجيل القيمة الحالية للتكاليف المقدرة لإللتزامات القانونية المطلوبة إلعادة الموقع إلى حالته األصلية في 

التي يتم فيها تكبد االلتزام. وتشمل طبيعة هذه األنشطة تفكيك الهياكل وإزالتها، وتفكيك مرافق التشغيل، وإغالق مواقع المصانع  
  والنفايات، واستعادة المناطق المتضررة واستصالحها وإعادة الغطاء النباتي فيها. 

البيئة في الموقع. عند االعتراف المبدئي بااللتزام، يتم رسملة القيمة  وينشأ االلتزام عموما عند تثبيت األصل أو تسوية األرض / 
واآلالت والمعدات ذات الصلة إلى الحد الذي يتم تكبده نتيجة   ممتلكاتالحالية للتكاليف المقدرة من خالل زيادة القيمة الدفترية لل

  تطوير / إنشاء األصل.

تغير في القيمة الحالية استنادا إلى معدالت الخصم التي تعكس تقييمات السوق مع مرور الوقت، يتم تعديل المطلوبات المخصومة لل
  الحالية والمخاطر المحددة للمطلوبات. يتم االعتراف بالفائدة الدورية للخصم في قائمة الدخل الموحدة كجزء من التكاليف التمويلية. 
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  الحكومية المنح ١٢-٦
باألنشطة التشغيلية   يتعلقعبارة عن مساعدات حكومية في صورة تحويالت موارد إلى الشركة مقابل التزام سابق أو مستقبلي 

 مكني   ال   التي  الحكومة  مع   المعامالت   وكذلك  معقول،  نحو   على  مة يق  لها   تُحدد   أن  مكنيللشركة. وال تشمل صور المساعدات التي ال  
  .للشركة ةيالعاد   ةيالتجار المعامالت عن  زهاييتم

  يتم االعتراف بالمنح الحكومية، بما في ذلك المنح غير النقدية بالقيمة العادلة، على أن يكون هناك تأكيد معقول بأن:
  المجموعة سوف تلتزم بالشروط المرتبطة بها. و  - 
  انه سيتم استالم المنح. - 

  دليال قطعياً على أن الشروط المرتبطة بالمنحة قد تحققت أو ستستوفى.إن استالم المنحة ال يوفر في حد ذاته 

الطريقة المحاسبية التي سيتم اعتمادها فيما يتعلق بالمنحة لذلك يتم احتساب المنحة  ی وال تؤثر الطريقة التي يتم بها تلقي المنحة عل
  .بنفس الطريقة سواء كانت مستلمة نقدا أو كتخفيض لاللتزام تجاه الحكومة

  . باإلثبات امها يق عند  الصلة ذات والمصروفات المنحة نيب  العالقة مييبتق الشركة تقوم

  المقدرة النتائج إذا تبين انه من المحتمل وجوب تسديد المنحة التي تم اثباتها سابقاً. لمطلوبات يتم وضع مخصصات ل

بها إثبات مصروفات    تميالقابلة لالستهالك في قائمة الدخل الموحدة على فترات وبالنسب التي  الموجودات  إثبات المنح المتعلقة ب  يتم
  .الموجوداتاالستهالك على تلك 

بعض المطلوبات، في قائمة الدخل الموحدة على    فاءيالقابلة لالستهالك، والتي تتطلب است  ريغالموجودات  ب  المتعلقة  المنح  إثبات  تميو
  .  بالمطلوبات مل تكلفة الوفاء مدى الفترات التي تح

 الدخل قائمة في إثباتها تميف اإللتزامات بعض فاءياست تتطلب ال والتي لالستهالك، القابلة ريغ بأصول المرتبطة للمنحأما بالنسبة 
  .السنة نفس  في  ةياالسم  متهايبق الموحدة

بالفرق بين القيمة اإلسمية للقرض والقيمة العادلة وتسجل إن المعاملة المحاسبية للمنح تحت أسعار فائدة دون السوق يعترف بها 
  ضمن المطلوبات الغير متداولة في قائمة المركز المالي الموحدة كمنح حكومية مؤجلة.

يتم إثبات المنحة الحكومية لدى المجموعة و التي تصبح مستحقة التحصيل على انها تعويض عن مصروفات او خسائر تم تحملها 
لغرض تقديم دعم مالى فورى إلى المجموعة دون  او والمقدرةتمثل تغطية الفجوة في االيرادات التشغيلية الفعلية بالفعل والتي 

 الصلة ذات والمصروفات المنحة نيب  العالقة مييبتق الشركةتقوم  تكاليف مستقبلية متعلقة بها في قائمة الدخل الموحدة للمجموعة.
  . باإلثبات امها يق عند 

 بخالف   للمجموعة  التشغيلية  باالنشطة  محدد   بشكل  تتعلق  شروط  هناك  تكن  لم  لو  حتىقائمة الدخل الموحدة    فى  بالمنحة  اإلعتراف  يتم
  . معينة صناعية قطاعات او أقاليم  في المجموعة تعمل بأن المتطلب

 

  المخصصات     ١٣-٦
  ) عن أحداث سابقة وإن تسديد المطلوباتةأو ضمني  ةناشئة (قانوني يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة مطلوبات  

  محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه. وال يتم االعتراف بالمخصصات عن خسائر التشغيل المستقبلية. 

وعندما يكون هناك عدد من المطلوبات المماثلة، يتم تحديد احتمالية أن يكون التدفق الخارجي مطلوبا في التسوية من خالل النظر  
إذا کان هناك احتمال ضئيل لحدوث تدفقات خارجة عن أي بند مدرج    ی االعتراف بالمخصص حت   تميفي تصنيف المطلوبات ككل. و

  في نفس صنف المطلوبات.

س المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير لإلدارة، وذلك للنفقات المطلوب تسويتها لاللتزام الحالي في نهاية فترة التقرير.  يتم قيا
إن معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية هو معدل ما قبل الزكاة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود 

  .فوائد بااللتزام. يتم إدراج الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كمصروفات  والمخاطر المتعلقة 
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  تتمة  - المحاسبيةملخص ألهم السياسات    ٦
  اإليرادات المؤجلة    ١٤-٦

تتعلق اإليرادات المؤجلة بتعرفة توصيل خدمة الكهرباء المستلمة من المستهلكين والتي يتم تأجيلها وإثباتها على أساس القسط الثابت  
  . سنة ٣٥ لتصبح تقديرها  تم على مدى متوسط األعمار االنتاجية للمعدات المستخدمة في خدمة المستهلكين والتي 

  
  الزكاة      ١٥-٦

ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية ويتم إثبات استحقاق  تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقا
الزكاة ويحمل على قائمة الدخل للشركة والشركات التابعة. ويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط 

  ة من قبل الهيئة في السنة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية. على سنوات سابق
  
 ضريبة الدخل وضريبة االستقطاع       ١٦-٦

يخضع بعض المساهمون في الشركة والمساهمون األجانب في الشركات التابعة لضريبة دخل والتي يتم إدراجها كمصروف ضمن 
  .قائمة الدخل الموحدة

ضرائب على بعض المعامالت مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية السعودية حسب نظام ضريبة   باستقطاعتقوم المجموعة 
  الدخل السعودي.

سعودي للضريبة على حصتها في أرباح الشركة المستثمر فيها بصورة مباشرة وغير مباشرة وفق ال حصة الشريك غير    تخضع   كما
  زكاة والدخل.متطلبات الهيئة العامة لل

تحسب الضريبة الحالية المستحقة على أساس الربح الضريبي للسنة. يختلف الربح الضريبي عن صافي الربح المعروض في قائمة  
لإلستقطاع في سنوات الحقة وكذلك يستثني بنود غير خاضعة   ةللضريبة أو قابل  عةخاض   اريف يستثني بنود دخل أو مص  ألنه   الدخل

ة لإلستقطاع. يتم إحتساب المطلوبات على المجموعة للضريبة الحالية بإستخدام معدالت الضريبة المعمول بها  للضريبة أو غير قابل
 أو المتوقع إلى حد كبير العمل بها بتاريخ التقرير. 

  
 توزيعات األرباح        ١٧-٦

الموحدة للمجموعة في السنة التي يتم فيها اعتماد يتم االعتراف بتوزيع األرباح على مساهمي الشركة كالتزام في القوائم المالية 
  توزيعات األرباح من قبل مساهمي الشركة. 

  
 االحتياطي النظامي   ١٨-٦

االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا  إلى٪ من صافي الدخل الموحد ١٠وفقاً للنظام األساسي للشركة يتعين على الشركة أن تحول 
  ٪ من رأس المال. ٣٠االحتياطي 
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 االعتراف باإليراد    ١٩-٦
المجموعة بإثبات اإليرادات التالية من العقود مع العمالء:  تقوم  

  مبيعات الطاقة الكهربائية  إيرادات - 
   الفواتير وإعداد  العداداتتعرفة قراءة وصيانة  إيرادات - 
  الكهربائية  الخدمة توصيل تعرفة إيرادات - 
  النقل منظومة إيرادات - 
  أخرى  تشغيلية إيرادات - 

  على عندما تقوم بتحويل السيطرة  اتالمبلغ المحدد في العقد مع العميل. تعترف المجموعة باإليراد يتم قياس اإليراد على أساس 
تقوم المجموعة بتوفير الخدمات    ،السلعة أو الخدمة إلى العميل على مدى زمني أو عند نقطة زمنية. عند توصيل الكهرباء للعمالء 

  التالية:
 الكهرباء توصيل العميل بشبكة  - 
 الكهرباء  تزويد  - 
 العداد استخدامحق العميل في  - 
  .العداد  صيانة  توفير - 

الخدمات المذكورة أعاله خدمات أو سلعا  تعتبر ال ،١٥ رقم المالي للتقرير الدولي المعيار وفق باإليرادات االعتراف لغرض
واحدا باألداء لكل  التزاماتعد منفصلة بل تكون مع بعضها مجموعة من الخدمات أو السلع (يشار إليها " الخدمات المجمعة ") و

  كما  ١٥الخدمات أو السلع المضمونة في " الخدمات المجمعة ". تفاصيل اإليرادات المذكورة أعاله وطريقة إثباتها وفق المعيار 
  :  يلي

  

   الكهربائية الطاقة مبيعات إيرادات ١-١٩-٦
 بقيمة  للمشتركين الفواتيرفي الفترة المحاسبية التي تم فيها تقديم الخدمات عند إصدار  الكهربائيةالطاقة  مبيعات إيراداتإثبات  يتم

تشكل   والتيفاتورة  ال  صدارالسيطرة يتم إثباتها عند إ  تحويلواط/ساعة. إن عملية    بالكيلووالتي تقاس    الكهربائيةاستهالكهم للطاقة  
 أن شأنها من منفذة غير إلتزامات يوجد  وال متغيرة، مبالغ أو ميات،الك على خصومات توجد  ال. هرستهالك الكهرباء للشاأساس 
  . الخدمات أو السلع  قبول على تؤثر
. للمشترك  الكهرباء  توفير خدمات مجموعة من  جزءً  يشكل  بل  منفصل، أداءٍ  التزام ليس اإليرادات لتدفق الممثل األداء التزام إن

  للخدمات   المشترك  استخدام  عندها  يتمالتي    الزمنية  النقطة  في  اإليرادات  إثبات   يتم  ولذلك  استخدامها،  بعد   الخدمات  هذه  دفع  يستحق
 .الفواتير وإصدار

 .الموحدة  الدخل  قائمة  ضمن   التقرير  تاريخ  في   لها  فاتورة  اصدار  يتم  لم  التي  الفترةالطاقة الكهربائية المستحقة عن    مبيعات  إثبات  يتم
  

  الفواتير   وإعدادت داتعرفة قراءة وصيانة العدا إيرادات ٢-١٩-٦
عبارة    ي وه  ،وإعداد الفواتير في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم هذه الخدمات  تداإثبات إيرادات تعرفة قراءة وصيانة العدا  يتم 

 محدد سعر ذو التزاما ويعتبر . المشتركينن قبل المستخدمة م القواطععلى سعة  بناءً  احتسابها يتم الثابتة التي  ةيالشهر التعرفةعن 
 تقديمها،  تم التي الخدمات إجمالي  من كجزء بالتقرير المشمولة الفترة نهاية حتى المقدمة الفعلية الخدمات على بناءً  إيراده اثبات يتم

  .واحد  وقت في الخدمة فوائد  ويستعمل يتلقى  العميل أن  باعتبار وذلك
 ضمن  التقرير تاريخ في لها  فاتورة اصدار يتم لم  التيالمستحقة  الفواتير وإعداد  تداالعدا وصيانة قراءة تعرفة  إيرادات إثبات  يتم 

 .الموحدة الدخل قائمة
 

  الكهربائية الخدمة توصيل تعرفة إيرادات   ٣-١٩-٦
  كإيرادات  تُثبت  ثم  ومن  المطلوبات،  ضمن  مؤجلة  كإيرادات  المشتركين  من  المستلمة  الكهربائية  الخدمة  توصيل  تعرفة  مبالغ  تسجيل  تمي

 واحدة  مرة  التوصيل  تعرفة  استالم  يتم .  المشتركين  خدمة   في المعتمدة    المعدات  أعمار  متوسط  على  بناءً   الثابت  القسط  طريقة   باستخدام
  . الكهرباء توصيل بطلب العميل فيه  يتقدم  الذي الوقت في  العميل من
ً  تمثل ال ً  تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية مكونا وهي جزء   ،ستمرارية إمداد الكهرباء إلى العميلافي العقد لتوفير  ومنفصالً  محددا

عتراف بإيرادات توصيل الخدمة الكهربائية في إثباتها على  من مجموعة الخدمات المقدمة للعميل والمذكورة أعاله. تتمثل سياسة اال
  عدات المستخدمة في خدمة المشتركين. مدى العمر اإلنتاجي للم
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  تتمة  - المحاسبيةألهم السياسات  ملخص   ٦

  تتمة  - االعتراف باإليراد       ١٩-٦
  

 النقل منظومة إيرادات   ٤-١٩-٦
على مدى زمني عند   اإليراداتثبات تلك  إ  تمي  ثيح  ،ستخدام منظومة النقلارسوم  و  االسناد منظومة النقل من رسوم    إيراداتتتكون  

على الرسوم المعتمدة  بناءً  راداتيمبلغ اإل  قياس  تمي. والمزدوج واإلنتاجالطاقة  بتوليد المرخص لهم  للمستخدمين الفواتيرصدار إ
  . المنقولة الطاقة وكميةواالنتاج المزدوج حسب قدرة  الكهرباء تنظيم ئةيمن ه

  

 أخرى  تشغيلية إيرادات   ٥-١٩-٦

شبكات األلياف    باستئجارإيرادات التشغيل والصيانة المتعلقة  حساب الموازنة،    علىبشكل رئيسي  األخرى    يةيرادات التشغيلاإلتشتمل  
األداء المتعلقة  بإلتزامات. يتم إثبات اإليرادات عند الوفاء وغيرهاالفصل  ،إعادة التوصيل رسوم، غراماتال المياه،بيع  البصرية،

  بها. 
 

 االستثماراتأرباح       ٢٠-٦
 

 حينما يتم اعتماد الحق في الحصول على دفعات التوزيعات.  االستثمارات بأرباحيتم االعتراف 
 

 تكاليف االقتراض       ٢١-٦
بالضرورة موجودات إن تكاليف االقتراض العامة والمحددة المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة والتي هي  

  تتطلب فترة طويلة من الوقت حتى تصبح جاهزة لالستخدام أو البيع، يتم إضافتها إلى تكلفة تلك الموجودات، حيث تصبح الموجودات
جاهزة بشكل جوهري لالستخدام أو البيع إلى الحد الذي تقترض فيه المجموعة األموال بشكل عام وتستخدمها لغرض الحصول 

تقوم المجموعة بتحديد مبلغ تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة بتطبيق معدل رسملة للمصروفات على ذلك على أصل مؤهل، 
األصل. يكون معدل الرسملة هو المتوسط المرجح لتكاليف االقتراض المطبقة على قروض المجموعة والتي تكون قائمة خالل 

حصول على أصل مؤهل. إن مبلغ تكاليف االقتراض التي تقوم  السنة، بخالف القروض التي تم الحصول عليها خصيصا لغرض ال
 المجموعة برسملتها خالل السنة ال يتجاوز مبلغ تكاليف االقتراض التي تحملتها خالل تلك السنة.

  يتم االعتراف بكافة تكاليف االقتراض األخرى في قائمة الدخل الموحدة في السنة التي يتم تكبدها فيها. 
  

 رير القطاعيةالتقا        ٢٢-٦
القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة الذي يقوم بأنشطة أعمال قد يكتسب منها إيرادات ويتحمل عنها مصروفات (بما في  

بشكل منتظم    –نتائجه التشغيلية    متابعة  يتمذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع مكونات أخرى للمنشأة نفسها) والذي  
  ييم إتخاذ القرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع، ولتق ألغراضمن قبل متخذ القرارات التشغيلية الرئيس بالمنشأة -

  أدائه. والذي تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة.
على سبيل المثال، عمليات بدء التشغيل يمكن اعتبارها   يمكن أن يقوم قطاع تشغيلي بأنشطة أعمال لم يكتسب منها إيرادات بعد،

  قطاعات تشغيلية قبل أن تكتسب إيرادات.
  

  القيمة العادلة         ٢٣-٦
القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم استالمه مقابل بيع أصل أو لتحويل التزام في معاملة منظمة بين مشتركي السوق في تاريخ 

 القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام يمكن أن يحدث إّما: القياس. ويعتمد قياس 

  في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام أو - 
 في حالة غياب السوق الرئيسي، في أكثر األسواق مالئمة لألصل أو االلتزام. - 

إلى -المجموعة أساليب تقويم مناسبة مع الظروف الُمحيطة والتي تُتاح لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، بحيث تزيد  تستخدم
من استخدام الُمدخالت التي   المالئمة التي يمكن رصدها وأن تقلّل إلى أكبر حّد ممكن التقييم من استخدام الُمدخالت أكبر حّد ممكن

 ال يمكن رصدها.

قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يأخذ بالحسبان قدرة المشارك في السوق على توليد منافع اقتصادية من خالل استعمال إّن 
خر في السوق، والذي قد يستعمل األصل في أقصى وأفضل استخدام آاألصل في أقصى وأفضل استخدام له أو عبر بيعه لمشارٍك 

   له.
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 تتمة  - المحاسبيةملخص ألهم السياسات    ٦
  تتمة  -القيمة العادلة       ٢٣-٦

ها العادلة أو يُفصح عنها في القوائم المالية ُمصنّفة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة تإّن جميع األصول واإللتزامات التي تُقاس قيم 
  ذلك، كما يلي، بناًء على أدنى مستوى ُمدخل يُعّد مهماً بالنسبة لمجمل القياس: ويوصفالعادلة. 

عليها في تاريخ  : أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول ١المستوى  - 
  القياس.

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

  ات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غير قابلة للمالحظة). : مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلوم٣ المستوى - 

حّدد ما إذا حصلت ت  المجموعةبالنسبة لألصول واإللتزامات التي يتّم قياسها في القوائم المالية بالقيمة العادلة على أساس متكّرر، فإّن  
دنى مستوى ُمدخل يُعّد مهماً بالنسبة لمجمل القياس)  تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي عبر إعادة تقييم التصنيف (بناًء على أ

  عند نهاية كّل فترة تقرير. 
  
 المخزون     ٢٤-٦

  يتألف المخزون من مواد ولوازم محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومخزون الوقود ومواد أخرى. 

وتكاليف التحويل وغيرها من التكاليف التي تترتب على ولي بسعر التكلفة، والذي يشمل تكاليف الشراء أيُقاس المخزون بشكل 
وصول المخزون إلى موقعه ووضعه الحالي. تعتمد المجموعة على طريقة المتوسط المرجح للتكلفة عند قياس المخزون. وعمالً 

بداية فترة معينة ولتكلفة البنود بمعادلة المتوسط المرجح للتكلفة، تُحدَّد تكلفة كل بند تبعًا للمتوسط المرجح لتكلفة بنود مماثلة في 
  . المماثلة التي تم شراؤها أو إنتاجها خالل السنة. الحقاً يتم قياس المخزون بسعر التكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل

رة إلتمام التكاليف  صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في السياق العادي لألعمال مطروحا منه التكاليف المقد 
   .المقدرة الضرورية إلنفاذ البيع

 المحتملة إللتزاماتا     ٢٥-٦
وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع أحد أحداث مستقبلية  يتأكد  وسوفإلتزامات من المحتمل ان تنشأ عن احداث سابقة  هي

عن احداث سابقة ال يتم قيده ألن من غير   ينشأوال تقع ضمن السيطرة الكاملة للمجموعة، أو التزام حالي  أو أكثر غير مؤكدة
في حال عدم القدرة على قياس مبلغ ومنافع اقتصادية لتسوية االلتزام  علىالمحتمل ان تكون هنالك حاجة لتدفق الموارد تنطوي 

  المالية الموحدة. مإثبات المطلوبات المحتملة وإنما تفصح عنها في القوائب االلتزام بموثوقية كافية فإن المجموعة ال تقوم 
  
  الملكية حقوق  أدوات     ٢٦-٦

وجود حصة متبقية في أصول يكون هناك أي دليل تعاقدي يثبت  عندما لكيةاألداة المالية كأداة حقوق متقوم المجموعة بتصنيف 
مثل األدوات المالية الصادرة بدون تواريخ استرداد والتي   التفاقيات ذات الصلةا مضمونالمنشأة بعد طرح جميع التزاماتها طبقا ل

  إلى تسليم نقد أو أصل مالي أخر ب التزام أي المجموعة بدفع أي أرباح لحاملي األداة المالية وال  علىينتج عنها التزام تعاقدي ال 
  .منشأة أخرى

  القيمةاالعتراف بالفروقات بين    ويتم،  لمبلغ االسترداد في تاريخ االتفاقية   عادلةال  ةبالقيم  يأولل  كبش  الملكية  حقوق  أداةب  االعتراف يتم  
انها ادوات حقوق  علىيعٌاد قياس االدوات المالية التي تصنفها المجموعة  ال .حقوق الملكية الموحدةضمن  عادلةوالقيمة ال االسمية

 اي اجراء يلزم ال فإنه هالملكية، وال يتأثر الربح او الخسارة وال حقوق الملكية بمخاطر أسعار حقوق الملكية لتلك االدوات وبناء علي
  .للحساسية تحليل

  .مبقاهالرباح األالتوزيعات المتعلقة بها مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة ضمن بيتم االعتراف 

 التغيرات الموسمية ٧
يتأثر نشاط المجموعة وإيراداتها بعوامل الطقس الموسمية خالل العام، إذ تقل إيرادات المجموعة بشكل جوهري خالل أشهر الشتاء  

الطاقة الكهربائية نتيجة الرتفاع   استهالكإلنخفاض استهالك الطاقة الكهربائية وتزيد اإليرادات خالل أشهر الصيف بسبب زيادة 
  درجات الحرارة وتنعكس هذه التغييرات على النتائج المالية ألعمال المجموعة خالل العام.
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 المجموعة ألنشطة المستقبلية والهيكلة القطاعية المعلومات ٨
  

والتوزيع وخدمات المشتركين والتي تعتبر مكملة  تتمثل االنشطة التشغيلية الرئيسة في المجموعة إلى انشطة التوليد والنقل 
لبعضها البعض في إنتاج الطاقة الكهربائية وإيصالها إلى المستهلك، بحيث تتحقق إيرادات المجموعة حالياً من بيع الطاقة 

  .للمستهلك النهائي حسب التعرفة الرسمية المقررة نظاماً، وتتم جميع عمليات المجموعة داخل المملكة
  :ي وصفاً لألعمال الرئيسة لكل نشاطيل  فيما

  .التوليد: انتاج الطاقة الكهربائية 
  .النقل: نقل الطاقة من محطات التوليد باستخدام شبكة نقل إلى محطات التوزيع، وتشغيل منظومة نقل الكهرباء وصيانتها

وإصدار وتوزيع فواتير االستهالك  التوزيع وخدمات المشتركين: استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها على المشتركين، 
  .وتحصيلها

  .المشتري الرئيس: شراء الطاقة بين شركات المجموعة وشركات انتاج الطاقة االخرى
تعمل المجموعة على تطبيق خطة متكاملة تهدف الى فصل األنشطة الرئيسية الى شركات مستقلة وذلك ضمن خطة الدولة 

 .جاري العمل على وضع الترتيبات النظامية لهاإلعادة هيكلة قطاع الكهرباء بالمملكة و
ببيع وشراء الطاقة لكال من  وستئجار شبكات نقل الكهرباء  إلالشركة السعودية بإبرام وتفعيل اتفاقيات مع شركاتها التابعة    قامت 

  .ليد ونشاط التوزيع والشركة السعودية لشراء الطاقةنشاطي التو
  .تهدف خطة فصل األنشطة إلى أمكانية قياس أداء ونتائج األعمال بشكل مستقل 

تشتمل البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء الواردة في الجدول التالي على أنشطة التوليد (جاري نقل رخصة التوليد 
النتاج الطاقة) والتوزيع وخدمات المشتركين، حيث مازالت اإلجراءات جارية لفصل نشاطي التوليد والتوزيع للشركة السعودية  

ضمن خطة الشركة المتكاملة للفصل. تم عرض البيانات المالية للعمليات   - حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة -
رباء، كما تشتمل البيانات المالية للشركة الوطنية لنقل الكهرباء على نشاط  الكه وتوزيعالمشتركة كقطاع مستقل النتاج وتوليد 

  من   الكهرباء   شراء   قيمة   الطاقة  لشراء  السعودية  للشركة  المالية  البيانات  وتشمل  نقل الكهرباء وتشغيل منظومة النقل وصيانتها،
يشمل قطاع الشركات   كما التوزيع لقطاع الكهرباء وبيع األخرى الطاقة انتاج وشركاتمعدات التوليد  والصيانةالتوليد  اعطق

  األخرى على نشاط قطاع االتصاالت. 
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  تتمة -المجموعة  ألنشطة المستقبلية والهيكلة القطاعية المعلومات    ٨     
   لسعوديلایر ا بالمليون م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١عن السنة المنتهية في  - 

 
الشركة السعودية  

 للكهرباء
الشركة الوطنية لنقل  

  الكهرباء 
  لشراء  السعودية   الشركة
  العمليات المشتركة  الطاقة 

الشركات التابعة  
  اإلجمالي   األرصدة المتداخلة حذف  األخرى 

         إيرادات  

 ٦٨٫٧٠٩  (٥٥)  ٢١٥  -   -   -    ٦٨٬٥٤٩     خارجيون مستهلكون
     -  )١٥٬٦٦٠( - ١٬٣١٨   ٩٠ ١٤٬٢٥٢    -   القطاعات  بين

   ٦٨٫٧٠٩  )١٥٬٧١٥( ٢١٥  ١٬٣١٨   ٩٠ ١٤٬٢٥٢  ٦٨٬٥٤٩   اإليرادات  إجمالي

          اإليرادات    تكاليف
 (٧٬٣٠٥)  -  -  -  -  -  (٧٬٣٠٥)  وقود 

 (٩٬٠٤٦)  ٩٠  -  -  -  -  )٩٬١٣٦(  طاقة مشتراة
 (١٠٬٧٧١)  ١٥٬٥٨٣   (١٢)  (٣٤٧)  -  (٢٬٠١٤)  )٢٣٬٩٨١(  مصاريف التشغيل والصيانة

 (١٥٬٠٧٢)  -  -  -  -  -  (١٥٬٠٧٢)   حكومية   رسوم

 (١٨٬٢٦٥)   ٥٥  (٧٠)  (٣٦٧)  -  (٧٬٢٠٩)  (١٠٬٦٧٤)   ستهالكات التشغيل والصيانةإ

 (١٥٣)   -  - -  -   -  (١٥٣)   موجودات  استخدام حق إستهالكات

 (٦٠٬٦١٢)  ١٥٬٧٢٨ (٨٢)  (٧١٤)  - (٩٬٢٢٣)  )٦٦٬٣٢١(   اإليرادات   تكاليف  إجمالي

 (٧٢١)     -  (٧٢)  (١٣٥)  (٧٧)  (١٠٠)  (٣٣٧)  مصروفات عمومية وإدارية

 (٥٢٣)     -     -     -     -     -  (٥٢٣)  استهالكات عمومية وإدارية

 (١٬٢٤٤)     -  (٧٢)  (١٣٥)  (٧٧)  (١٠٠)  (٨٦٠)  مصروفات عمومية وإدارية إجمالي
  ١٬٥٨٢  (١٬٤٤١)   ١٩   ٦٩  -  ١٢   ٢٬٩٢٣  صافي بالإيرادات أخرى، 

 (٨٠٨)  - - - - -  (٨٠٨)   الوقود  تسوية مصروفات

 (٤٬٨٩١)   ١٬٤٢٨  - (٤٥٠)  (١)  (١٬٤٤٨)  (٤٬٤٢٠)  صافيبالتكاليف التمويل، 
 في االستثمارات ربح في الحصة

  ٤  - - - - -  ٤   الملكية بحقوق المسجلة الشركات
  الضريبة دخلومصروف الزكاة  صافي
  ٢٨٥  - (٥)   ٢٥  -  ١٢٨   ١٣٧  المؤجلة

  ٣٫٠٢٥ -  ٧٥   ١١٣   ١٢   ٣٫٦٢١  (٧٩٦)  السنة صافي (خسارة) / ربح 
  م  بالمليون لایر السعودي ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١كما في 

  ٤٣٦٬٧٧٩  -   ١٬٩٣١   ١٠٬٤٢١  -   ١٦٨٬٣١٣   ٢٥٦٬١١٤   معدات بالصافي ال ت واآلالممتلكات وال

 ٤٨٥٬٤٥٠ (١٢٨٬٥٢٥)   ٢٬٢٠٢   ١١٬٨٥٣   ٢   ١٦٨٬٦٦٩  ٤٣١٬٢٤٩ إجمالي الموجودات

 ٢٣٧٬٦٧٥ )١١٦٫٣٢٤(   ١٬٣٣٦   ٩٬٤٩٠  -  ١٢٠٫٦٧٤  ٢٢٢٫٤٩٩ إجمالي المطلوبات 
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 تتمة -المجموعة  ألنشطة المستقبلية والهيكلة  القطاعية المعلومات   ٨
  لایر السعودي  بالمليونم ٢٠١٩ديسمبر   ٣١عن السنة المنتهية في  -   

 
الشركة السعودية  

 للكهرباء
الشركة الوطنية لنقل  

  الكهرباء 
  السعودية الشركة
  العمليات المشتركة  الطاقة  لشراء

الشركات التابعة  
  اإلجمالي   األرصدة المتداخلة  األخرى 

         إيرادات  
   ٦٥٬٠٤٠   (٥٦)    ٩٩    -  -    -    ٦٤٬٩٩٧    خارجيون مستهلكون

  -   (١٤٬٤٩٨)   -    ١٬٢٧١   -   ١٣٬٢٢٧      -   القطاعات  بين
  ٦٥٬٠٤٠  (١٤٬٥٥٤)   ٩٩   ١٬٢٧١   -   ١٣٬٢٢٧    ٦٤٬٩٩٧  اإليرادات  اجمالي
          اإليرادات  تكاليف
 (٧٬٥٧٦)  - - -  - -  (٧٬٥٧٦)   وقود

 (٧٬٨٠٥)   ١٬٢٧١  - -  - -  (٩٬٠٧٦)   طاقة مشتراة
 (١٠٬٦٧٨)   ١٣٬٢٢٣  (١٨)  (٣١٩)  - (١٬٧٥٢)   (٢١٬٨١٢)   مصاريف التشغيل والصيانة 

  (١٤٬٤٩٤)   -      -      -   -     -   (١٤٬٤٩٤)   حكومية  رسوم
 (١٨٬٢٠٥)   ٦٩  (٣٦)  (٣٦٥)  - (٧٬٠١٠)   (١٠٬٨٦٣)   استهالكات التشغيل والصيانة 

 (١٥٨)  - - - - - (١٥٨)   موجودات استخدام  حق إستهالكات
 (٥٨٬٩١٦)   ١٤٬٥٦٣  (٥٤)  (٦٨٤)  - (٨٬٧٦٢)   (٦٣٬٩٧٩)   اإليرادات تكاليف إجمالي

 (٧٩١)  - (٤٠)  (١٢٥)  (١)  (٢٢١)  (٤٠٤)   مصروفات عمومية وإدارية
 (٤٥٤)  - - - - -  (٤٥٤)   عمومية وإداريةاستهالكات 

 (١٬٢٤٥)  - (٤٠)  (١٢٥)  (١)  (٢٢١)   (٨٥٨)   مصروفات عمومية وإدارية اجمالي
  ١٬٦٥٦  (١٬٤٨٢)   ١٨   ٥٤  -  ٩   ٣٬٠٥٧  صافي بالإيرادات أخرى، 

 - - - - - - -  مصروفات تسوية الوقود
 (٤٬٨٨٦)   ١٬٤٧٣   ٩  (٤٧٣)  -  (١٬٤٩٧)  (٤٬٣٩٨)  بالصافي التمويل، تكاليف

 - - - - - - -  مصروفات تسوية الوقود
 الشركات في االستثمارات خسارة في الحصة
   الملكية بحقوق المسجلة

 (٤٠)  -  -  -  -  -   (٤٠)  

  (٢٢١)   -  (٨)   (٦)  -  (١٥٣)   (٥٤)   المؤجلة الدخلمصروف الزكاة وضريبة 
  ١٬٣٨٨  -  ٢٤   ٣٧  (١)   ٢٬٦٠٣  (١٬٢٧٥)  سنةصافي (خسارة) / ربح ال

 م  بالمليون لایر السعودي٢٠١٩ ديسمبر ٣١كما في 
  ٤٢٢٬٩٦٩  -  ١٫١٧٦  ١٠٫٧٦٥   -  ١٦١٬٤٠٨         ٢٤٩٬٦٢٠    ت ومعداتآالو ممتلكاتإجمالي 

  ٤٧٩٬٨٣٠  (١٢٩٬٩٥٧)   ١٬٦١٥   ١٢٬٢١٤    ٢   ١٦١٬٨١٨    ٤٣٤٬١٣٨  إجمالي الموجودات
  ٤٠٦٬٢٦٠  (١١٧٬٧٥٧)   ٧٧٤   ٩٬٧٠٥   -   ١٤٠٬٦٨٦    ٣٧٢٬٨٥٢  إجمالي المطلوبات



  للكهرباء السعودية الشركة
    )سعودية مساهمة(شركة 
  حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة

  خالف ذلك)(جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٣٧ 
 

 واآلالت والمعدات، بالصافي الممتلكات .٩
  قطع غيار رأسمالية  آالت ومعدات  مباني أراضي 

شبكة النقل 
  والتوزيع

سيارات 
  وآليات

  أخرى
مشاريع تحت 

  التنفيذ
  المجموع

                    :التكلفة

   ٦٤٣٬٨٠٥٬٩٦٦   ٦٤٬٤٩٤٬٠٣٨   ٩٬٧٥٦٬٧٤٣   ١٬٨٢٠٬٤٥٩   ٣٢٦٬١٤٥٬٢١٥   ٦٬٢٠٣٬٦٢٩   ١٨٣٬٣٦٧٬٦٨٧   ٤٧٬٧٧٣٬٠٩٨    ٤٬٢٤٥٬٠٩٧  م ٢٠١٩يناير  ١كما في 

    ٥٥٬٣٨٤٬٢٤٦    ٢٣٬١٥٢٬٣٥٢    ١٬١٣٥٬٤٥٧    ٢٧٬٥٧٣    ١٩٬٥٦٧٬٦٩٦    ٣٤٤٬٦٢٢    ٧٬٢٨٣٬٣٣٥    ٣٬٣٦٦٬٨٦٨    ٥٠٦٬٣٤٣ اإلضافات  

  ) ٣١٬٨٠٨٬٤٩٧( ) ٣١٬٨٠٨٬٤٩٧( -  -  -  -  -  -   -  المحول من المشاريع الى الموجودات الثابتة  

  -   -   ) ٧٤٧٬٧٤٥(  -     ٣١١٬٣٩٦    ١٬٠٦٠  ) ٦٣٧٬٩٣٣(    ٨٦٩٬٧٠٣    ٢٠٣٬٥١٩  إعادة تبويب 

  ) ٤٢٥٬٨٠٧(  -       ) ٥٬٣١٤(  ) ١٢٩٬٠٧٩(  ) ١٬١٠٥(  ) ٢٧٥٬٥٧٥(  ) ١٤٬٦٤٣(  ) ٩١(  اإلستبعادات 

   ٦٦٦٬٩٥٥٬٩٠٨    ٥٥٬٨٣٧٬٨٩٣    ١٠٬١٤٤٬٤٥٥   ١٬٨٤٢٬٧١٨   ٣٤٥٬٨٩٥٬٢٢٨    ٦٬٥٤٨٬٢٠٦   ١٨٩٬٧٣٧٬٥١٤   ٥١٬٩٩٥٬٠٢٦    ٤٬٩٥٤٬٨٦٨  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
             

   ٥٧٬٢٩٥٬٤٩٢  ٣٢٬٨٠٧٬٨٧٨  ٢٥٣٬٥٧١  ١٦٬٨٧٦  ٢٠٬١٩٦٬٣٢٧  ١٥٤٬٠٤٧  ٢٬٤٠٢٬٣٤٥  ١٬١٣٢٬١٥٢   ٣٣٢٬٢٩٦ اإلضافات 

  ) ٢٤٬٤٦٦٬٣٢٨( ) ٢٤٬٤٦٦٬٣٢٨( -  -  -  -  -  -   -  المحول من المشاريع الى الموجودات الثابتة  

 -   -   ) ٣٬٥٨٦٬٥٦٢(  ) ١٨٦٬٨٤٥(    ٣٥٠٬٤٦٨    ٨٬٨٤٣  ) ٤٬٧٧٩٬٤٩٦(   ٨٬١٩٣٬٥٩٢  -   إعادة تبويب 

  ) ٤٬٠٣٠٬٩٤١(  -   ) ٣(  ) ١١٬٤٠٩(  ) ٣٬٩٧٥٬٧٠٥(  -   ) ٤٣٬٤٤٩(  ) ٣٧٠(  ) ٥(  اإلستبعادات 

   ٦٩٥٬٧٥٤٬١٣١    ٦٤٬١٧٩٬٤٤٣    ٦٬٨١١٬٤٦١   ١٬٦٦١٬٣٤٠   ٣٦٢٬٤٦٦٬٣١٨    ٦٬٧١١٬٠٩٦   ١٨٧٬٣١٦٬٩١٤   ٦١٬٣٢٠٬٤٠٠    ٥٬٢٨٧٬١٥٩  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

                        اإلستهالك المتراكم:  

    ٢٢٥٬٧٠٣٬٩٤١  -     ٥٬١٧٤٬٢٤٣    ١٬٤٨٠٬٥٢٧    ١٢١٬٤٨١٬٧٦٤    ٢٬٩٨٩٬٠٨٧    ٧٦٬٤٢٨٬٠٣٤    ١٨٬١٥٠٬٢٨٦  -  م ٢٠١٩يناير  ١كما في 

   ١٨٬٦٥٥٬٢٢٤  -     ٦٢٣٬٥٤٧    ١٢١٬١٤٥   ٩٬٤٩١٬٤٣٤   ٢١٢٬١٦٥    ٦٬٥٤٣٬١٨٦    ١٬٦٦٣٬٧٤٧  -   المحمل للسنة 

 -   -   ) ١٨٬٢٣١(    ٠    ٢٥٬٤٧٠    ١٤٩  ) ٣٠٬٤٨٢(    ٢٣٬٠٩٤  -   إعادة تبويب 

  ) ٣٧٢٬٢٣١(  -     ٠  ) ٥٬٢٢٠(  ) ٩٧٬٧١٢(  ) ٨٦٧(  ) ٢٥٦٬٤٤٦(  ) ١١٬٩٨٦(  -   االستبعادات 

   ٢٤٣٬٩٨٦٬٩٣٤  -     ٥٬٧٧٩٬٥٥٩   ١٬٥٩٦٬٤٥٢   ١٣٠٬٩٠٠٬٩٥٦    ٣٬٢٠٠٬٥٣٤    ٨٢٬٦٨٤٬٢٩٢   ١٩٬٨٢٥٬١٤١      م  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

   ١٨٬٧٢٠٬٩٦٠  -     ٧٠٠٬٩٦٨   ١١٧٬٥٦٠   ٩٬٠٣٤٬٤٩٣   ٣٥٧٬٣٨٧  ٦٬٧٧٠٬٨٩٠   ١٬٧٣٩٬٦٦٢  -   المحمل للسنة 

 -   -   ) ٢٬٢٤٧٬٥٨١(  ) ٢١٦٬٥٢٨(    ١٬٣٨٣٬٨٠٩  ) ١٥٤٬٣٣٣(  ) ٢٬١٦٧٬٥٣٩(    ٣٬٤٠٢٬١٧٢  -   إعادة تبويب 

  ) ٣٬٧٣٣٬٠٩٣(      -   ) ١١٬٢٢١(  ) ٣٬٧١٧٬٥٧٤(  -   ) ٤٬٠٢٩(  ) ٢٦٩(  -   اإلستبعادات 

   ٢٥٨٬٩٧٤٬٨٠١  -     ٤٬٢٣٢٬٩٤٦   ١٬٤٨٦٬٢٦٣   ١٣٧٬٦٠١٬٦٨٤    ٣٬٤٠٣٬٥٨٨    ٨٧٬٢٨٣٬٦١٤   ٢٤٬٩٦٦٬٧٠٦  -   م  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

                       صافي القيمة الدفترية:

   ٤٢٢٬٩٦٨٬٩٧٤    ٥٥٬٨٣٧٬٨٩٣    ٤٬٣٦٤٬٨٩٦    ٢٤٦٬٢٦٦   ٢١٤٬٩٩٤٬٢٧٢    ٣٬٣٤٧٬٦٧٢   ١٠٧٬٠٥٣٬٢٢٢   ٣٢٬١٦٩٬٨٨٥    ٤٬٩٥٤٬٨٦٨ م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  

   ٤٣٦٬٧٧٩٬٣٣٠    ٦٤٬١٧٩٬٤٤٣    ٢٬٥٧٨٬٥١٥    ١٧٥٬٠٧٧   ٢٢٤٬٨٦٤٬٦٣٤    ٣٬٣٠٧٬٥٠٨   ١٠٠٬٠٣٣٬٣٠٠   ٣٦٬٣٥٣٬٦٩٤    ٥٬٢٨٧٬١٥٩  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 



  للكهرباء السعودية الشركة
    )سعودية مساهمة(شركة 
  حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة

  خالف ذلك)(جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٣٨ 
 

 
  تتمة -واآلالت والمعدات، بالصافي  الممتلكات .٩
  

 .المجموعة إلىبها  الخاصة الملكية سنداتاالنتهاء من تحويل  جاري  سعودي،لایر  مليون ٢٥ دفترية  بقيمة  أراضي قطع األراضي بند   يتضمن كما  -
 

  (فيما عدا مشاريع تحت التنفيذ) موّزعة على أنشطتها الرئيسية كما يلي:  ، آالت، ومعّدات المجموعةممتلكاتلصافي القيمة الدفترية لإّن 
  

 المجموع    العمليات المشتركة  عامة  التوزيع  النقل  التوليد م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 ٥٬٢٨٧٬١٥٩     -  ٤٬٣٤٥٬٩٩١  ٢١٨٬٩٦٤  ٥٩١٬٠٩١   ١٣١٬١١٣  أراضي

 ٣٦٬٣٥٣٬٦٩٤     ٧٠٤٬٢٧٨   ٢٬٧٩٥٬٥٠٣   ٤٧٠٬٩٣٠   ١٣٬٨١٥٬٨٩٥   ١٨٬٥٦٧٬٠٨٨  مباني 

   ٣٬٨٠٧٬٣٩١  ٨٤٬٤٢٢٬٠٩٩  آالت ومعدات
  

٤٠٤٬٩٢٣   
٩٬٥٨٢٬٦٥٠  ١٬٨١٦٬٢٣٧   

  
١٠٠٬٠٣٣٬٣٠٠ 

 ٣٬٣٠٧٬٥٠٨     ١٢٥٬٠٩٧   ٤   ٢١٩٬٤٩٥   ٧٢٠٬٨٢٦  ٢٬٢٤٢٬٠٨٦  قطع غيار رأسمالية
 ٢٢٤٬٨٦٤٬٦٣٤       -    -   ٩٢٬٥٨٧٬٩٠٨   ١٣٢٬٢٧٦٬٧٢٦     -  النقل والتوزيعشبكة 

 ١٧٥٬٠٧٧     ٢٥٥   ١٥٤٬٥٤٩     -   ١٧٬٦٨٩  ٢٬٥٨٤  سيارات وآليات
 ٢٬٥٧٨٬٥١٥     ٢٬٠٢٣  ٣٨٤٬٠٥١   ٢٨٩٬٥٣٢   ٥٧١٬٣٠٨  ١٬٣٣١٬٦٠١  أخرى

 ٣٧٢٬٥٩٩٬٨٨٧    ١٠٬٤١٤٬٣٠٣ ٩٬٤٩٦٬٣٣٥  ٩٤٬١٩١٬٧٥٢  ١٥١٬٨٠٠٬٩٢٦  ١٠٦٬٦٩٦٬٥٧١  صافي القيمة الدفترية
        

 المجموع    العمليات المشتركة  عامة  التوزيع  النقل  التوليد م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

  ٤٬٩٥٤٬٨٦٨       -  ٤٬٠١٣٬٤٨٣  ٢١٨٬٩٦٩  ٥٩١٬٣٠٣  ١٣١٬١١٣  أراضي
 ٣٢٬١٦٩٬٨٨٥   ٧٢٤٬١٨١ ٢٬٧٧٠٬٠٦٤  ٤٥٩٬٩٧١  ١١٬٢٩٧٬١٨٩  ١٦٬٩١٨٬٤٨٠  مباني 
 ١٠٧٬٠٥٣٬٢٢٢   ٩٬٩٠٣٬٧٦٦ ١٬٤٩٨٬٩٠٧  ٤٨٩٬٤٦٧  ٥٬٢٨٠٬٩٨٤  ٨٩٬٨٨٠٬٠٩٨  ومعداتآالت 

 ٣٬٣٤٧٬٦٧٢   ١٢٥٬٦٢٦ ٩  ٢٣٠٬٨٠٣  ٦٨٧٬٢٨٩  ٢٬٣٠٣٬٩٤٥  قطع غيار رأسمالية
 ٢١٤٬٩٩٤٬٢٧٢  -    -  ٨٦٬٣٣٩٬٨٠٧  ١٢٨٬٦٥٤٬٤٦٥  -  شبكة النقل والتوزيع

 ٢٤٦٬٢٦٦   ٤٠٣ ٢٣٢٬٥١٢  ٨٬٣٤١  ٣٣٩  ٤٬٦٧١  سيارات وآليات
 ٤٬٣٦٤٬٨٩٦   ١٬٥٥٣ ٧٧٣٬٦٥٦  ٣٩٦٬٥٤٥  ٨٤٨٬٢٣٢  ٢٬٣٤٤٬٩١٠  أخرى

 ٣٦٧٬١٣١٬٠٨١    ١٠٬٧٥٥٬٥٢٩  ٩٬٢٨٨٬٦٣١  ٨٨٬١٤٣٬٩٠٣ ١٤٧٬٣٥٩٬٨٠١  ١١١٬٥٨٣٬٢١٧  صافي القيمة الدفترية 
 

والمعدات فيما عدا األراضي وبعض األصول األخرى واألصول المهلكة دفتريا والتي نتج عنها   اآلالت لممتلكات، ا لجميعالحالية بإعادة تقدير القيمة التخريدية  سنةقامت المجموعة خالل ال -
). ١-٥٪ (إيضاح   ١٫٨تلك البنود بنسبة لإحتساب القيمة التخريدية   



  للكهرباء السعودية الشركة
    )سعودية مساهمة(شركة 
  حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة

  خالف ذلك)(جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٣٩ 
 

 
  تتمة -واآلالت والمعدات، بالصافي  الممتلكات .٩

  المشروعات تحت التنفيذ
  

  المجموع  العمليات المشتركة  مشاريع عامة   مشاريع التوزيع   مشاريع النقل مشاريع التوليد 
        

   ٦٤٬٤٩٤٬٠٣٨   ٩١٬٣٨٥   ٤٬٢٥٢٬٥٧٤   ١٣٬١٩٤٬٨٣٣   ٢٨٬١٢٤٬٤٠٢   ١٨٬٨٣٠٬٨٤٤ م٢٠١٩يناير  ١كما في 
   ٢١٬٠٦٦٬٤٢٩   ١١٬٤٤٣   ٢٬٦٨٦٬٦٠٨   ٦٬٥٨٠٬٣٣٩   ٨٬٨٨٢٬١٠٦   ٢٬٩٠٥٬٩٣٣  إضافات

  ٢٬٠٨٥٬٩٢٣  -   ٥٣٬٦٧٣   ٢١٧٬٢٤٢   ١٬٠١٥٬٨١٥   ٧٩٩٬١٩٣  تكاليف تمويل مرسملة
 )٣١٬٨٠٨٬٤٩٧(  )٩٣٬٤٣١(  )٣٬٣٨٧٬٣٠١(  )٦٬٠٨٢٬١٩٤(  )١٦٬٢١٠٬٧٨٤(  )٦٬٠٣٤٬٧٨٧(  الى الموجودات الثابتة فيذ تحت التن المحول من المشاريع

  -  -     ٣١٬٥٢١  -     ٩٤٬٩٣٩  )١٢٦٬٤٦٠(  تحويالت

   ٥٥٬٨٣٧٬٨٩٣   ٩٬٣٩٧   ٣٬٦٣٧٬٠٧٥   ١٣٬٩١٠٬٢٢٠   ٢١٬٩٠٦٬٤٧٨   ١٦٬٣٧٤٬٧٢٣  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
        

   ٣١٬١٠٢٬٠١٤  -   ٣٬٦٨٤٬١٤٣  ١٣٬٤٤٥٬٥٠٥  ١١٬١٠١٬٢٢٦   ٢٬٨٧١٬١٤٠ إضافات
  ١٬٧٠٥٬٨٦٤  -   ٣٥٬١٠٩   ٢٣٤٬٤١٠   ٧٨٧٬٢٩٠   ٦٤٩٬٠٥٥  تكاليف تمويل مرسملة
 )٢٤٬٤٦٦٬٣٢٨(  )٢٬٣٦٦(  )٢٬١٩٣٬٢١٥(  )١٠٬٣١٣٬٤٨٢(  )١٠٬١٧٤٬٥١٦(  )١٬٧٨٢٬٧٤٩(  الى الموجودات الثابتة تحت التنفيذ  المحول من المشاريع

   ٦٤٬١٧٩٬٤٤٣   ٧٬٠٣١   ٥٬١٦٣٬١١٢   ١٧٬٢٧٦٬٦٥٣   ٢٣٬٦٢٠٬٤٧٨   ١٨٬١١٢٬١٦٩  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

  
  
  
بلغ معدل الرسملة للسنة  كما ) م٢٠١٩ لعام سعودي لایر مليار  ٢٫١( م٢٠٢٠ عام خالل سعودي لایر مليار  ١٫٧ قيمتها بلغت  لةممرس تمويل تكاليف تحت التنفيذ  المشاريع على  اإلضافات تتضمن  -

  ٪). ٤٫٦م: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١٪ (٢٫٨٨ م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١المنتهية في 
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   عقود تأجير وإلتزامات استخدام موجودات حق .١٠
   موجودات استخدام حق    أ -١٠

 االجمالي مباني اراضي  سيارات وآليات   
         :التكلفة

م٢٠١٩يناير    ١كما في    ٣٤٨٬٦٨٣  ٧١٠  ٥٤٬٣١٢  ٢٩٣٬٦٦١ 
 ٥٥٬١٣٨  ١٠٬٨٠٥  ٢٬٢٤٩  ٤٢٬٠٨٤    اإلضافات

 ٤٠٣٬٨٢١  ١١٬٥١٥  ٥٦٬٥٦١  ٣٣٥٬٧٤٥   م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 ١٨٬٩٣٣  ١٧٫٦١٧  ٤١٥  ٩٠١    اإلضافات
م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في    ٤٢٢٬٧٥٤  ٢٩٬١٣٢  ٥٦٬٩٧٦  ٣٣٦٬٦٤٦ 

         
: المتراكم ستهالكاإل          

م٢٠١٩يناير    ١كما في    -  -  -  - 
 ١٥٨٬٤٥٩  ٦٬٢٢٤  ٤٬٧٢٣  ١٤٧٬٥١٢  المحمل للسنة

 ١٥٨٬٤٥٩  ٦٬٢٢٤  ٤٬٧٢٣  ١٤٧٬٥١٢   م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 ١٥٢٬٩٦٤  ٧٬٩٣٠  ٤٬٧١٧  ١٤٠٬٣١٧  المحمل للسنة
م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في    ٣١١٬٤٢٣  ١٤٬١٥٤  ٩٬٤٤٠  ٢٨٧٬٨٢٩ 

         
         صافي القيمة الدفترية:

م٢٠١٩ ديسمبر ٣١كما في    ٢٤٥٬٣٦٢  ٥٬٢٩١  ٥١٬٨٣٨  ١٨٨٬٢٣٣ 
م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ا في كم   ١١١٬٣٣١  ١٤٬٩٧٨  ٤٧٬٥٣٦  ٤٨٬٨١٧ 

  
  إلتزامات عقود تأجير    ب -١٠

  
              مدفوعات اإليجار المستقبلية إلى جانب القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار كما في األدنى  الحد ادناه موضح هو كما
  : م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  

 المستقبلية لدفعات اإليجارالحد األدنى 
  االيجار دفعات

  الفائدة    المستقبلية
  للحد الحالية القيمة
 االيجار لدفعات االدنى

 ٥٦٬٠٨٥  (٣٬٧٢٢)  ٥٩٬٨٠٧ خالل سنة واحدة

سنوات خمسمن سنتين إلى   ٣٠٬٩٨٢  (٨٬٦٦٨)  ٣٩٬٦٥٠ 

 ٣١٬٠٨٥   (٨٬٠١٨)  ٣٩٬١٠٣ أكثر من خمسة سنوات

 ١١٨٬١٥٢   (٢٠٬٤٠٨)  ١٣٨٬٥٦٠ اإلجمالي

 
  تم إدراج التزامات اإليجار في قائمة المركز المالي الموحد كما يلي: 

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠    
 ١٤٣٬٨٢٠  ٥٦٫٠٨٥   الجزء المتداول

 ١٠٤٬٦٥٥  ٦٢٫٠٦٧   الجزء غير المتداول
 ٢٤٨٫٤٧٥  ١١٨٫١٥٢   اإلجمالي
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 عقارات استثمارية .١١
  

مليون  ٤٥٦م: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( سعودي  لایرمليون  ٤٥٣ مبلغ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  يةاالستثمار العقارات قيمة بلغت 
مبلغ  وبلغت القيمة العادلة م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١قامت اإلدارة بعمل تقييم للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في  ).سعوديلایر 
  مليار لایر سعودي.    ١ وقيمته

م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ التكلفة: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    
  ٥٣٥٬١٤٤   ٤٥٩٬٨٨٨ يناير    ١كما في 

    اإلضافات 
  ١٢٨٬٢٦٣  - ومعدات وآالتالمحول من ممتلكات 
 (٢٠٣٬٥١٩)  - ومعدات وآالتالمحول الى ممتلكات 

  ٤٥٩٬٨٨٨   ٤٥٩٬٨٨٨ ديسمبر   ٣١كما في 

     اإلستهالك المتراكم: 
  -  (٤٬١١٦) يناير    ١كما في 

  (١٬٤٤٧)  - ومعدات وآالتالمحول من ممتلكات 
  (٢٬٦٦٩)  (٣٬١٢٠) المحمل للسنة

  (٤٬١١٦)  (٧٬٢٣٦) ديسمبر   ٣١كما في 

     
     صافي القيمة الدفترية:

  ٤٥٥٬٧٧٢  ٤٥٢٬٦٥٢ ديسمبر   ٣١كما في 

ديسمبر   ٣١تم تقييم أراضي المجموعة المصنفة كعقارات استثمارية بواسطة مقيّم خارجي لتحديد القيمة العادلة لألراضي كما في 
   ١٢١٠٠٠٠٥١٨برقم    مسجلة، شركة مهنية  وشركاه العقاري   للتقييم  القياس  دار بواسطة شركة    والمباني تم تقييم األراضي   .م٢٠٢٠
  . المعتمدينالهيئة السعودية للمقيمين  لدى

ساليب التقييم المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية، وكذلك المدخالت الرئيسية غير  أويوضح الجدول التالي 
  الملحوظة المستخدمة في نماذج التقييم. 

منه   االنتهاء والذي تم  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  ١٣معلومات قياس القيمة العادلة طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  إن
  كالتالي:  م٢٠٢٠من عام  الرابعخالل الربع 

  باستخدامم ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١قياس القيمة العادلة في  

  
أسعار مقتبسة من أسواق نشطة 

 (المستوى األول)ألصول مطابقة  
مدخالت هامة أخرى يمكن  
  مالحظتها (المستوى الثاني) 

مدخالت هامة أخرى ال يمكن  
  مالحظتها (المستوى الثالث)

  -  مليون لایر سعودي ٩٠٣   -  يضااألر-قياس القيمة العادلة 
  

  - سعودي لایر مليون ١٣٢  -  المباني -العادلة القيمة قياس

  المستوى الثاني للقيمة العادلة  الشتقاقأساليب التقييم المستخدمة 

شتقاق المستوى الثاني للقيمة العادلة بصفة عامة باستخدام نهج مقارنة المبيعات. فقد تم تسوية أسعار البيع لعقارات مشابهة.  إتم 
  ويعد سعر المتر المربع هو المدخل األساسي في هذا النهج المستخدم للتقييم. 
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  موجودات غير ملموسة، بالصافي  .١٢
  

    
ستخدام أنبوب إحّق 
  النفط

    مج حاسب آليابر 
  غير موجودات
  *قيد التنفيذ  ملموسة

  المجموع 

                :التكلفة
   ٨٢٠٫٧٥٦    ٩٢٫٤٢١     ٤٣٦٫٠٥٧    ٢٩٢٫٢٧٨    م٢٠١٩يناير    ١كما في 

  ٦٫٧٨٧   ٦٫٧٨٧    -   -    اإلضافات 
  ٧٣٫١٩١   -    ٧٣٫١٩١   -    المشاريع قيد التنفيذ  من المحول
  ٩٠٠٫٧٣٤   ٩٩٫٢٠٨    ٥٠٩٫٢٤٨    ٢٩٢٫٢٧٨    م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
  ٣١٬٢٩٢   -    ٣١٬٢٩٢   -    اإلضافات
  ٩٣٢٬٠٢٦   ٩٩٫٢٠٨    ٥٤٠٬٥٤٠   ٢٩٢٫٢٧٨    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

                
                المتراكم:   اإلستنفاد
   ٣٤٢٫٠٦٢   -     ٢٠٧٫٣٤٢    ١٣٤٫٧٢٠    م٢٠١٩يناير    ١كما في 

  ٥٦٫٠٧٠   -    ٤٣٫٢٢٦   ١٢٫٨٤٤    المحمل للسنة
  ٣٩٨٫١٣٢   -    ٢٥٠٫٥٦٨   ١٤٧٫٥٦٤    م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

  ٦٤٬٣٢٦   -    ٤٨٬٥٥١   ١٥٬٧٧٥    المحمل للسنة 
 ٤٦٢٬٤٥٨   -    ٢٩٩٬١١٩   ١٦٣٬٣٣٩    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

                
                صافي القيمة الدفترية:

  ٤٦٩٬٥٦٨   ٩٩٫٢٠٨    ٢٤١٬٤٢١   ١٢٨٬٩٣٩    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  ٥٠٢٫٦٠٢   ٩٩٫٢٠٨    ٢٥٨٫٦٨٠   ١٤٤٫٧١٤    م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 
  برامج حاسب آلي.   في التنفيذ  قيد  الملموسة غير الموجودات رصيد   يتمثل*    

  استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية  .١٣

  فيما يلي: االستثماراتتتمثل األرصدة المتعلقة بهذه 
  

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 ١٫٣٥٠٫٧٠٢  ١٫٣٤٩٫٧١٤    هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 ٧١٬٦٩٥  ١١٠٫٠٠٣    الكهربائيةشركة المختبر الخليجي لفحص المعدات 
 -  -    المزدوج لإلنتاجشركة الفاضلي 

 ٢٨٥  ٦٢٠    الكربون لخدمات الخضراء السعودية الشركة

  ٣٣٧١٫٤٦٠٫   ١٫٤٢٢٫٦٨٢ 
  

     المشتركة المشروعات
 ٥٫٠٠٠  ٤٫٥٩٩  العالمي  اناتي شركة مركز الب

  ٫٥٩٩٤   ٥٫٠٠٠ 

     
٩٣٦١٫٤٦٤٫  جمالياإل   ١٫٤٢٧٫٦٨٢ 
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  تتمة –استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية  .١٣
  

  هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 من نقل  االستفادةلدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لتعزيز    الكهربائيمال هيئة الربط    شاركت الشركة في رأس

أمريكي بما   دوالرمليون  ٤٨٤٫٨. بلغت قيمة المشاركة في تاريخ التأسيس األعضاءبين الدول  الكهربائيةوتوزيع الطاقة 
  سعودي. مليار لایر ١٫٨يعادل مبلغ 

  

  الكهربائيةشركة المختبر الخليجي لفحص المعدات 
شركة المختبر  ، تّم تأسيس  م٢٠١٦نوفمبر    ١٠هجري الموافق لـ    ١٤٣٧صفر    ١٠/ق) بتاريخ  ٣٨استناداً إلى القرار الوزاري رقم (

مليون لایر سعودي. بلغت حصة الشركة   ٣٦٠) برأس مال مصرح به مقفلة(شركة مساهمة  الكهربائية الخليجي لفحص المعدات
مليون لایر سعودي تم  ٢٢٫٥مليون لایر سعودي وبلغت حصة الشركة  ٩٠الشركة، ودفع المؤسسون مبلغ ٪ في راس مال  ٢٥

 سعودي لایر مليون ٣٦٠مال الشركة ليصبح  رأسدفع كامل  تم ، م٢٠١٧. خالل عام م٢٠١٦ديسمبر  ٣١دفعها بالكامل كما في 
م تم زيادة ٢٠٢٠خالل عام  .  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  مليون لایر سعودي  ٩٠من رأس المال  ةالمدفوع الشركة حصة وبلغت

لم تبدأ م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر كما في  ١٥٣مليون لایر وتبلغ حصة الشركة المدفوعة  ٦١٣راس مال الشركة ليصبح 
منه مصاريف ما قبل صافي رأس المال المدفوع مخصوم  لالستثمارل القيمة الدفترية ثالشركة المذكورة أنشطتها التشغيلية بعد. تم

  التشغيل.
  

  المزدوج لإلنتاجشركة الفاضلي 
ً إلى قرار مجلس  ، تّم  م ٢٠١٦سبتمبر  ٢٠هجري الموافق لـ  ١٤٣٧ذي الحجة  ١٧بتاريخ  ٢٠١٦/ ٥/١٤٣رقم  اإلدارةاستنادا

٪ من رأس المال.  ٣٠بـ  الشركةمليون لایر سعودي. تتمثل حصة  ١٫٥مال قدره  برأس المزدوجتأسيس شركة الفاضلي لإلنتاج 
  صافي رأس المال المدفوع مخصوم منه مصاريف ما قبل التشغيل.  لالستثمار ل القيمة الدفترية ثتم

 

  الكربون لخدمات الخضراء السعودية الشركة
 الكربون لخدمات الخضراء السعودية الشركة تأسيس في المحدودة والتعدين والكيماويات البترول شركة مع المجموعة شاركت
 رأس من٪ ٥١ بنسبة سعودي لایر ألف ٥١٠ الشركة حصة قيمة بلغت. لایر مليون قدره مال برأس محدودة مسئولية ذات كشركة
م لم تبدأ الشركة  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  لایر سعودي الف ٥١٠الخسائر المحققة بمبلغ  تحملم تم ٢٠٢٠خالل عام  .المال

  صافي رأس المال المدفوع مخصوم منه مصاريف ما قبل التشغيل.  لالستثمار ل القيمة الدفترية  ثالمذكورة أنشطتها التشغيلية بعد. تم
  

  

  العالمي  اناتي شركة مركز الب
 ٪) في ٥٠ ةيالملك (نسبة  م ٢٠١٨ سبتمبر  ١١ خ يبتار العالمي انات يالب مركز شركة سيبتأس  لإلتصاالت اتيضوئ شركة  قامت 
 ليالتشغ  وأنظمة واإلتصاالت وتري الكمب شبكات  بي وترك د يوتمد  الشبكات د يتمد  في  سي يالرئ نشاطها تمثليو ةيالسعود   ةيالعرب المملكة
 )المعلومات ة يوتقن اإلتصاالت ومعدات اجهزة  استضافة (خدمة  ةيالحاسوب المرافق وإدارة ةيالحاسوب ةياالستشار الخبرة وأنشطة
  اسلوب بنفس عنها المحاسبة ويتم مشترك  كمشروع معالجتها  تميو لذلك الالزمة التراخيص على الحصول من اإلنتهاء  وجاري
  .الملكية بحقوق االستثمارات عن المحاسبة

  االستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية هي كما يلي: إّن الحركة في 

  اإلجمالي  

  
شركة مركز  

  البيانات 
  العالمي 

  السعودية   الشركة 
  لخدمات   الخضراء 
  الكربون 

شركة  
الفاضلي  

  لإلنتاج 
  المزدوج 

المختبر الخليجي  
لفحص المعدات  

  الكهربائية 

هيئة الربط الكهربائي  
لدول مجلس التعاون  

    الخليج العربية لدول  
  م ٢٠١٩يناير    ١في    كما الرصيد    ١٫٣٨٩٫٣٢١  ٧٧٫٨٥٨  ١٫١٢٦  ٥١٠  ٥٫٠٠٠  ١٫٤٧٣٫٨١٥

  اإلضافة خالل السنة   -   -   -   ٢٠٦  -   ٢٠٦
  الخسارة   صافي الحصة في    ) ٣٨٫٦١٩(   ) ٦٫١٦٣(   ٤٫٩٨٤  ) ٤٣١(   -   ) ٤٠٫٢٢٩( 
  اآلخر   الشامل   الدخل الحصة في    -   -   ) ٦٫١١٠(   -   -   ) ٦٫١١٠( 

  م ٢٠١٩ديسمبر    ٣١في    كما الرصيد    ١٫٣٥٠٫٧٠٢  ٧١٫٦٩٥  -   ٢٨٥  ٥٫٠٠٠  ١٫٤٢٧٫٦٨٢
  اإلضافة خالل السنة   -   ٦٣٫٠٠٠  -   ٥١٠ -   ٦٣٫٥١٠
  ربح ال   صافي الحصة في    ) ٩٨٨(   ) ٢٤٫٦٩٢(   ٣٠٬٥٩٣  ) ١٧٥(   ) ٤٠١(   ٤٬٣٣٧

  اآلخر   الشامل   الدخل الحصة في    -    -   ) ٣٠٬٥٩٣(   -   -   ) ٣٠٬٥٩٣( 
  م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في    كما الرصيد    ١٫٣٤٩٫٧١٤   ١١٠٫٠٠٣  -   ٦٢٠  ٤٬٥٩٩  ١٬٤٦٤٬٩٣٦

  
  

  
  
  



  للكهرباء السعودية الشركة
    )سعودية مساهمة(شركة 
  حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة

  خالف ذلك)(جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٤٤ 
 

  

  تتمة –.  استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية  ١٣
  

القوائم المالية المتعلقة باستثمار المجموعة في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول   بنود هم أإًن الجدول التالي يمثل 
  : الخليج العربية

  
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
         

  ٧٠٦٫٠٢٤   ٨٢٢٬٨٠١    الموجودات المتداولة
  ٣٫٥٩٦٫٨٦٥   ٣٬٥١٤٬٩١٥    الموجودات غير المتداولة

 ٦٨٫٨٥٤  ١١٤٬٨٨٨    المتداولة مطلوبات
  ٥٩٫٨١٣   ٥١٬٧٣٤    غير المتداولة مطلوبات

 ٤٫١٧٤٫٢٢٢  ٤٬١٧١٬٠٩٤    حقوق الملكية
  
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
          

  ١٥٣٫٣١٣    ٢٦٦٫٦٠٨    إيرادات التشغيل
  )١٩٩٫٨٤٥(    )١٧٧٫٠٩٩(    تكاليف اإليرادات

  )٤٦٫٥٣٢(    ٨٩٫٥٠٩    ) الخسارة/ ( الربح إجمالي
  )٩٣٫٨١٦(    )٩٥٫١٠٤(    مصروفات عمومية وإدارية

  )١٤٠٫٣٤٨(    )٥٫٥٩٥(    التشغيل للسنة خسارة
  ٢٠٫٠٦٥    ٤٫٩٨٧    بالصافي  ،إيرادات أخرى
  ١٥٫٩٦١    ١٠٬٠٣٤    إيرادات تمويلية

  )١٠٤٫٣٢٢(    ٩٬٤٢٦    السنة ) خسارة( /  ربحصافي 
  
  األخرى ألنها ليست جوهرية الملكية لحقوقبها وفقا   المستثمر ال تظهر الشركات   -
  
  مستنفدةموجودات مالية بالتكلفة ال  .١٤

م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م٩٢٠١ديسمبر  ٣١   

 ٢١٫٥٩٣ ١٩٬١٩٥  صكوك شركة صدارة للخدمات األساسية "صدارة"

 ١٦٫٨٦٤ ١٤٬٩٩٥  صكوك شركة ارامكو توتال العربية للخدمات "ساتورب"

  ٣٨٫٤٥٧ ٣٤٬١٩٠ 

)٧٦(  (٧٦)  التي تقاس بالتكلفة المستنفدة  ةيالموجودات المال في   اإلنخفاض  

  ٣٨٫٣٨١  ٣٤٬١١٤ 
   



  للكهرباء السعودية الشركة
    )سعودية مساهمة(شركة 
  حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة

  خالف ذلك)(جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٤٥ 
 

 

  موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر .١٥
م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١      م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 ١٧١٫٩٢١ ١٨٩٬٩٠٣    شركة الشعيبة للمياه والكهرباء (*) 
 ٨٨٫٢٦١ ٧٦٬٩٤٤    شركة الشقيق للمياه والكهرباء (*) 
 ٤٩٫٣٠١ ٦٥٬٩٣٠    شركة الجبيل للمياه والكهرباء (*)

 ١٥٫٥٩٢ ١٦٬٨٤١    شركة توسعة الشعيبة القابضة المحدودة (*)

   ٣٢٥٫٠٧٥ ٣٤٩٬٦١٨ 
 

  ).سعودي لایر مليون ٥٧٫٦م: ٢٠١٩( سعودي لایر مليون ٣٤٫٦ مبلغ المجموعة عليها حصلت  التي االرباح توزيعات  بلغت* 
  .٣-٤٦موجودة في إيضاح رقم    ١٣لتقرير المالي رقم لإّن معلومات القيمة العادلة وفقاً للمعيار الدولي  -

 

   ، بالصافي المخزون .١٦
       م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١    م٢٠١٩ ديسمبر ٣١

  مواد ولوازم محطات التوليد *  ٢٫٤٧٦٫٨٥١    ٢٫٦٩٢٫٢٧٢
  مواد ولوازم شبكات التوزيع *  ١٫٤٩٠٫٢٨٠    ١٫٦٠٠٫٩٢١
  مواد ولوازم شبكات النقل *  ٣٦١٫٣٧٨    ٣٦٣٫٦٦٥

  وقود وزيوت  ١٫٣٠٤٫٣٦٨    ١٫١٦١٫٠٧١
  أخرى *  ١١٢٫٤٧٧    ٥٥٫١١٠

  المجموع  ٥٫٧٤٥٫٣٥٤    ٥٫٨٧٣٫٠٣٩
  مخزون (أ)اليخصم: مخصص إنخفاض   )٨٠٧٫٨٧١(    )٨١٧٫١٢٥(

  المجموع    ٤٬٩٣٧٬٤٨٣   ٥٫٠٥٥٫٩١٤

مليون لایر  ٤٧١م: ٢٠١٩م (٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  كما سعودي لایر مليون ٤٢٩مبلغ  المخزونقيمة  في الدائماإلنخفاض  بلغ* 
  سعودي).

 

 المخزون خالل السنة: إنخفاض فيما يلي بيان بحركة مخصص   )أ(

  ، بالصافي الكهرباء مستهلكيذمم  .١٧
    م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١   م٢٠١٩ ديسمبر ٣١

   )أ(جهات حكومية      ١١٬٤٧٦٬٣٩٢    ٢٦٫٧٥٣٫٤٣٩
  يتجاري وسكني وصناع   ١٢٬٦١٤٬٤٨٦    ٩٬٢٩٦٬٠٤٦
  )أ( ذمم مشاريع توصيل الخدمة الكهربائية   ٢٬٠٨٣٬٣٠٠   ٢٫٤١٧٫٧٥٠
   (أ) عالقةمطلوب من أطراف ذات    ٧٩٥٬٤٥٤    ٢٫٩٨٠٫٦٣٦
  ب) أ،( أخرى حكومية مدينة ذمم    ٦٫١٣١٫٣٦٣    ١٫١٢٥٫٤٦٣
  مستهلكي الكهرباءمجموع ذمم     ٣٣٬١٠٠٬٩٩٥    ٤٢٫٥٧٣٫٣٣٤

  ) جرصدة ذمم مستهلكي الكهرباء (أ إنخفاض يخصم:     )١٬٤٦٧٬٥٣٦(    )١٫٥٤٩٫٧٧٩(
  يضاف: إيرادات مستحقة     ٣٬٣٣٥٬١٨٦    ٣٬٨٦٠٬٤٤٩
  المجموع   ٣٤٬٩٦٨٬٦٤٥    ٤٤٫٨٨٤٫٠٠٤

  ). ٢٤إيضاح ( المالية األداةالى حساب  سعودي لایر مليار  ٣٢٫٤ بمبلغ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١تم تحويل الرصيد كما في  )أ
  ) ٤٠ (إيضاح) يمثل هذا الرصيد الذمة المدينة لحساب الموازنة من قبل وزارة المالية ب
 
  
  
  

  

  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١
      

    السنة الرصيد في بداية     ٨١٧٫١٢٥  ١٫١٢٩٫٦٠٠
  خالل السنة   منه   الغرض   إنتفى    )٩٫٢٥٤(   )٣١٢٫٤٧٥(

  السنة   الرصيد في نهاية   ٨٠٧٫٨٧١   ٨١٧٫١٢٥



  للكهرباء السعودية الشركة
    )سعودية مساهمة(شركة 
  حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة

  خالف ذلك)(جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٤٦ 
 

  تتمة -، بالصافي الكهرباء مستهلكي .  ذمم ١٧
  

  رصدة ذمم مستهلكي الكهرباء خالل السنة: أفي  إنخفاض فيما يلي بيان بحركة مخصص   )ج (

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١    م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١    
  ١٫٦١٤٫٥٦٠    ١٫٥٤٩٫٧٧٩    الرصيد في بداية السنة  

  ٧٦٫٣٢٦    ٢٠٤٬١٢٢    السنة   خالل المحمل
  )١٤١٫١٠٧(    )٢٨٦٬٣٦٥(    خالل السنة  شطب

  ١٫٥٤٩٫٧٧٩    ١٬٤٦٧٬٥٣٦    رصيد في نهاية السنةال
  

  ودفعات مقدمة  قروض .١٨
    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م٢٠١٩ ديسمبر ٣١

     
 عالقة   ذات   شركات   من   مستحق   ٢٨٤٬١٢٤  ٢٧١٫٨٧٤

         
  دفعات مقدمة        

  مقاولين وموردين    ٢٩٥٬١٣٠    ٤٠٢٫١١٦
  ذمم موظفين    ٤٤٬٠٧٠    ٤٦٫٨٣٣
٦٢٣٬٣٢٤    ٧٢٠٫٨٢٣    

  مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى مصروفات .١٩
    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م٢٠١٩ ديسمبر ٣١

      
  مدفوعة مقدماً وأخرى   مصروفات   ٣٢٬٤٦٧  ٢١٫٣٣٢
  أخرى   ومطالبات قيمة مطالبات التأمين    ١٦٨٬٤١٥  ١٤٤٫٤٨٢

    بالصافي   أخرى، ذمم    ٧٥٤٬٤٩٧  ١٫٢٨٩٫٨٤٣
  المجموع   ٩٥٥٬٣٧٩  ١٬٤٥٥٬٦٥٧

      

 )١٨٦٫٣٨٣ (   (أ) األرصدة المدينة األخرى    في   االنخفاض يخصم:    (٢٣٥٬٨٩٩)  
٧١٩٬٤٨٠  ١٫٢٦٩٫٢٧٤    

 

  في االرصدة المدينة خالل السنة:  االنخفاض فيما يلي بيان بحركة مخصص   )أ(

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١    م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١    
 ٥٧٫٢٥٤   ١٨٦٫٣٨٣    الرصيد في بداية السنة  

 ١٢٩٫١٢٩   ٤٩٬٥١٦    السنة   خالل المحمل
 ١٨٦٫٣٨٣   ٢٣٥٬٨٩٩    رصيد في نهاية السنةال

 
  اوما في حكمه يةالنقد .٢٠

    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م٢٠١٩ ديسمبر ٣١
      

  نقد في الصندوق    ٤٬٠٣٧    ٤٫١١٠
  نقد لدى البنوك    ٤٬٤٤٧٬٠٥٥    ١٫٥١١٫١٢٧
  ودائع قصيرة األجل    ٨٨٬٠٠٠    ٤٠٣٫٠٦٧

٤٬٥٣٩٬٠٩٢    ١٬٩١٨٬٣٠٤     
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    )سعودية مساهمة(شركة 
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  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة
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 رأس المال  .٢١
  

لایر سعودي   ١٠سهم بقيمة اسمية قدرها    ٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥إلى    وينقسم لایر سعودي    ٤١٫٦٦٥٫٩٣٨٫١٥٠رأس مال الشركة    يبلغ
٪ إلى صندوق ٧٤٫٣١سهم المملوكة لحكومة المملكة العربية السعودية في رأس مال الشركة والبالغ نسبتها للسهم. تم نقل ملكية األ

  . م٢٠١٧يوليو  ١٣هـ الموافق ١٤٣٨شوال  ١٩بتاريخ  ٤٧٩٩٥ رقمالملكي  المرسوماالستثمارات العامة بموجب 

 اشرةالمعامالت مع المالك التي تم االعتراف بها في قائمة حقوق الملكية مب .٢٢
  

٪ من رأس المال ٥طبقاً للنظام األساسي للشركة يوزع من األرباح، بعد خصم االحتياطيات كدفعة أولى للمساهمين نسبة ال تقل عن  
هـ والتي بموجبه تنازلت الحكومة ١٤١٩شعبان    ١١وتاريخ    ١٦٩المدفوع مع مراعاة األحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم  

٪ من القيمة اإلسمية للسهم وذلك لمدة ١٠ال تتجاوز األرباح السنوية الموزعة نسبة  أنح الموزعة بشرط عن نصيبها في األربا
عشر سنوات من قيام الشركة، وفي حالة تجاوز نسبة األرباح الموزعة النسبة المذكورة، تعامل حصة الحكومة مثل بقية المساهمين، 

الخاص بتمديد تنازل الحكومة   م٢٠٠٩سبتمبر    ١٣هـ الموافق  ١٤٣٠رمضان    ٢٤وتاريخ    ٣٢٧بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم  
  م.٢٠١٩سبتمبر   ١٢تنتهى فى  عن نصيبها في األرباح التي توزعها الشركة لمدة عشر سنوات أخرى

 وذلك  م٢٠١٩  عام  عن  األرباح  توزيعات  من  حصته  عن  م٢٠٢٠  ابريل  ٢٠  بتاريخ"  الصندوق"  العامه  االستثمارات  صندوق  تنازل  -
  .للشركة والتشغيلية المالية االستدامة وضمان الكهرباء قطاع هيكلة إلعادة المرجوة األهداف لتحقيق

  عام  عنرباح نقدية أتوزيع  م٢٠٢٠ يونيو ٢هـ الموافق ١٤٤١شوال  ١٠المنعقد بتاريخ  االجمعية العمومية في اجتماعه أقرت -
 الواحد للسهم سعودي لایر ٠٬٧٠ بواقع سعودي لایر مليون ٧٤٩٬٣ بمبلغ حكمهم في ومنالشركة من األهالي  لمساهمي م٢٠١٩
  ).سعودي لایر مليون ٧٤٩٬٣ مبلغم: ٢٠١٨( للسهم اإلسمية القيمة من٪ ٧ وتمثل

معالجة أرباح على  م٢٠٢٠  ديسمبر  ٢٧هـ الموافق ١٤٤١ اول جمادى  ١٢المنعقد بتاريخ  االجمعية العمومية في اجتماعه وافقت-
 ٣٬٤هـ والتي تبلغ قيمتها ١٤٣٩)، عن الفترة منذ تأسيس الشركة حتى نهاية عام السعودية شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو

 المضاربة   أداةح المشار اليها ضمن  وإدراج األربا  الحكومةلایر على أن تكون معالجة هذا المبلغ كمديونية على الشركة لصالح    مليار
 ). ٢٤ إيضاح(
  للجمعية  م٢٠٢١  مارس  ٢٩  الموافقهـ  ١٤٤٢شعبان  ١٦  في  عقد   الذي  اجتماعه  في  للكهرباء  السعودية  الشركة  إدارة  مجلس  أوصى  -

 لایر مليون ٢٫٩١٧ بمبلغ  حكمهم في ومن الشركة لمساهمي.٢٠٢٠ المالي العام عن نقدية أرباح بصرف الشركة لمساهمي العامة
 .مليون لایر سعودي ) ٧٤٩:   م٢٠١٩( للسهم االسمية القيمة من ٪٧ وتمثل الواحد للسهم سعودي لایر ٠٫٧٠ بواقع   سعودي

 احتياطيات .٢٣
  

  احتياطي نظامي 
  

احتياطي نظامي حتى يبلغ ٪ من أرباحها الصافية لتكوين  ١٠وفقاً للنظام األساسي للشركة يتعين على الشركة أن تجنب في كل سنة  
 النظامي غير متاح للتوزيع.  االحتياطي  ،٪ من رأس المال٣٠هذا االحتياطي 

  
 احتياطي عام 

  
يتكون االحتياطي العام من أرصدة االحتياطيات التي كانت مسجلة ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة السعودية للكهرباء في تاريخ  

 . م٢٠٠١ديسمبر ٣١لمبالغ التي يتم تحصيلها من األفراد عن رسم الكهرباء بعد تاريخ ) باإلضافة إلى ا١الدمج (إيضاح 
 

    داة المضاربةاالحتياطي االتفاقي أل
  

م على إنشاء احتياطي اتفاقي لغرض سداد ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢٧هـ الموافق  ١٢/٠٥/١٤٤٢المنعقدة بتاريخ  العموميةالجمعية  وافقت
مجلس اإلدارة بالتحويل  وتفويض .اتفاقية المضاربة يالمبرمة بين الشركة ووزارة المالية والمشار إليها فأرباح اتفاقية المضاربة 
اإلدارة باستخدام االحتياطي االتفاقي لسداد أرباح المضاربة بما يتوافق    مجلس  وتفويض  االتفاقي  لالحتياطيمن أرباح الشركة المبقاة  

ديسمبر   ٣١ حتىمليون لایر سعودي يخص الفترة من بداية التعاقد  ٩٢٧ويل مبلغ وقدرة د تم تحوق مع أحكام اتفاقية المضاربة
 .م٢٠٢٠
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   المضاربة أداة .٢٤
والشركة السعودية   انفاذاً للخطاب الوارد من صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء 

رقم   صدور أمر ملكي المشار فيه الى م) ٢٠٢٠/ ١٥/١١هـ الموافق ٢٩/٠٣/١٤٤٢هـ بتاريخ ١٤٤٢-٢٠٥٧-٠١(رقم  للكهرباء
تسوية صافي المستحقات الحكومية على الشركة وتوقيع اتفاقية مضاربة مع حكومة المملكة العربية  على  بالموافقة ١٦٠٣١

والبالغة م ٢٠١٩بنهاية عام  السعودية ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي االلتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة
  .لكيةمليار لایر سعودي  الى أداة مالية ضمن حقوق الم ١٦٧٫٩

م على إنشاء احتياطي اتفاقي لغرض سداد ١٢/٢٠٢٠/ ٢٧هـ الموافق  ١٢/٠٥/١٤٤٢وافقت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 
  .أرباح اتفاقية المضاربة المبرمة بين الشركة ووزارة المالية والمشار إليها في اتفاقية المضاربة

مليار لایر سعودي إلى أداة مالية ثانوية،  ١٦٧٫٩٢على الشركة والبالغة  تم تحويل صافي االلتزامات المالية المستحقة للحكومة
ان  ىم عل٢٠٢٣سنوات تنتهي في  ٣) لمدة ٪٤٫٥غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله لالسترداد، وبهامش ربح سنوي بنسبة (

هامش الربح السداد في حال تقرر توزيع  يعاد احتساب هامش الربح عن السنوات التالية طبقا لآللية الواردة باالتفاقية. يُستحق
أرباح نقدية لحاملي األسهم العادية وتحصيل أي مبالغ مستحقة عن حساب الموازنة، وهذه األداة متوافقة مع أحكام الشريعة 

، وليس لها تأثير على نسبة ِملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة لكية الموحدةحقوق المقائمة اإلسالمية، ومصنفة ضمن 
بها، تعٌد األداة قابلة لالسترداد فقط في حال انتهاء مدة الشركة او التاريخ الذي تقوم فيه الشركة بسداد جميع المبالغ او أي مبالغ 

إدارة الشركة    علىية قيوداً على بعض القرارات التي يتعين  أخرى تكون مستحقة بموجب االتفاقية ايهما اسبق، واشتملت األداة المال
  .موافقة مالك األداة عليها علىضرورة الحصول 

ان التزامات السداد المترتبة على الشركة السعودية للكهرباء بموجب االتفاقية تشكل التزامات مباشرة وغير مضمونة وتالية في  
ت األولوية وتأتي في مرتبة مساوية لجميع االلتزامات المكافئة األخرى ولها أولوية بجميع التزامات الشركة ذا ةً االستحقاق مقارن 

  .حساب االلتزامات الثانوية علىفقط 
م على تسوية  ٢٠٢٠ديسمبر  ٢٧هـ الموافق ١٤٤١ ىولاالجمادى  ١٢وافقت الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

من توزيعات أرباح أسهمها في الشركة للمدة منذ  -المحولة دفتريا إلى وزارة المالية  -مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية 
   مليار لایر سعودي واضافة المبلغ ضمن مبلغ األداة المالية. ٣٫٤هـ بمبلغ ١٤٣٩تأسيسها حتى نهاية عام 

  :المالية األداة إلنشاء والحكومة الشركة بين عليها االتفاق تم التي الحكومية االلتزامات صافي تفاصيل يلي يماف
م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١   

سعودي لایر مليار   
)٣٣(إيضاح من الحكومة  قرض ٥٠٫٦  
)٢٧(إيضاح  مؤجلةال الحكومية منحال ٤١٫٧  

)٨(   مبقاه أرباح –تسويات القيمة العادلة للمنح والقروض الحكومية  
)٣٢(إيضاح  حكومية  دائنة ذمم ١١٠٫٣  
)٢٩(إيضاح وذمم موردي الطاقة المشتراة  أخرى دائنة ذمم ٢٫٣  
)٢٢(إيضاح  أرباح مبقاه – م٢٠١٧ قبل - السعودية ألرامكو أرباح توزيعات ٣٫٤  

)٣٢٫٤( )١٧(إيضاح  الحكومية الكهرباء مستحقات: منه مخصوما   
 أداة مضاربة  ١٦٧٫٩

 

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١   م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
  -    ١٥٩٬١٦٩٬٠٠٠   )أمضاربة (الألداة  عادلةال القيمة

  -    ٨٬٧٥١٬٥٦٣   مضاربة ال ألداة العادلة لقيمةا تسويات
  -    ١٦٧٬٩٢٠٬٥٦٣   أداة مضاربة

  

  : م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  ١٣رقم  رير الماليقياس القيمة العادلة وفقًا للمعيار الدولي للتقفيما يلي معلومات ) أ(

بمعدل خصم  المضاربةداة أيتم خصم التدفقات النقدية الدائمة من حيث الدخل  طريقة باستخداميتم تحديد القيمة العادلة للمضاربة 
الحكومة السعودية من  المصدرةستحقاق الصكوك ال اجل طولألعلى أساس تكلفة الدين التي تعكس العائد  يحتسب ٪٤٫٣مناسب 
  .الدائمة لألداة الطبيعية بالمخاطر مرتبطةعالوة  الية مضافا

  
  
 

  

   م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١قياسات القيمة العادلة كما في 

غير قابلة   هامةمدخالت  
)٣للرصد (المستوى   

األسعار المعلنة في األسواق النشطة  
)١لألصول المماثلة (المستوى   

الهامة األخرى التي المدخالت 
)٢يمكن مالحظتها (المستوى    

  قياسات القيمة العادلة   
مليار لایر سعودي  ١٥٩ مضاربةال داةأل - -   
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  تتمة - المضاربة أداة .٢٤
 

الذي تم احتسابه و٪  ٦بنسبة     average  cost of capital   weighted المالرأس    لتكلفةالتنظيمي الموزون    العائد   نسبة  قدرت
ً نموذج تسعير األصول الرأسمالية باستخدام    التعاقدي العائد  نسبة وتعد تلك النسبة قريبة من  .حاليةال افتراضات السوقعلى  اعتمادا
 .تقييم القيمة العادلة في المستخدمة المالرأس  لتكلفةالموزون 

 

تعتبر مدخالت  باإلضافة إلى ذلك، يقدر خيار االسترداد بناًء على نموذج تسعير الخيار المناسب الذي يتضمن تقلبات أسعار الفائدة.
  من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ٣التقييم تحت المستوى 

 
  الموظفينمنافع  إلتزامات .٢٥

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
  ٤٬٥٦٦٬٦٩٧    ٥٬٢٦٠٬٨٦٧  ١-٢٥  مزايا نهاية الخدمة للموظفين                              

  ٧٢٢٫٨٥٠    ٨٩٠٬٠٠٦  ٢-٢٥                     واإلدخارصندوق التوفير 
  ١٫٢٩٠٫٧٨٩    ١٫١٠٩٫٠٧٧  ٣-٢٥  برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية   

    ٦٬٥٨٠٬٣٣٦    ٧٬٢٥٩٬٩٥٠  
 

 مزايا نهاية الخدمة للموظفين     ١-٢٥
  

ديسمبر   ٣١الموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة لمطلوباتها كما في  لمنافعقامت المجموعة بإجراء تقييم اكتواري 
 عن مكافآت نهاية الخدمة. والناتجةم ٢٠١٩ ديسمبر ٣١وم ٢٠٢٠

  وترد في الجدول أدناه اإلفتراضات الديمغرافية الرئيسية للتقييمات: 
  

  معدل االستقالة قبل سن التقاعد 
  م٢٠١٩للعام  المعدل    م٢٠٢٠للعام  المعدل    (سنوات)  العمر
١    ٪١٫٤    ٣٥-١٨٪  

٣٪  
١٥٪  
٣٠٪  

٣٫٦    ٤٠-٣٦٪    
١٠    ٤٥-٤١٪    
١٩٫٩    +٤٦٪    

  

  سن التقاعد المفترض 
وثالثة أشهر ميالدية. يفترض تقاعد الموظفين األكبر سنا من سن التقاعد المفترض  سنة    ٥٨

  على الفور في تاريخ التقييم. 

ً ما قبل التقاعد  أعمارستندت المجموعة إلى معدل إ  وفيات ما قبل التقاعد   عن جوهريا تختلفدول ال  إلى إستنادا
  . السعودية العربية المملكة في  الحياة جدول

  قتصادية للتقييمات: وترد في الجدول أدناه اإلفتراضات اإل
  م٢٠١٩ديسمبر ٣١    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    

  ٪٣    ٪٢٫١    سعر الخصم اإلجمالي  
  ٪٢    ٪٢    معدل تضخم األسعار

  ٪٤    ٪٤-٢    معدل تضخم األجور متوسط
  

  تحليل الحساسية

  
للسنة المنتهية  التأثير على إلتزامات المنافع المحددة

  م٢٠٢٠في 
  ٪١إنخفاض بنسبة    ٪١بنسبة  زيادة   

  )٢٨٨٫١١٢(  ٣٢٤٫٥٦٠  تضخم الرواتب
  ٥٧٤٫٨١٥  )٤٤٨٫٢٢٧(  معدل الخصم

  

  
للسنة المنتهية في   التأثير على إلتزامات المنافع المحددة

  م٢٠١٩
  ٪١إنخفاض بنسبة    ٪ ١زيادة بنسبة   

  )٢٩٧٫٦٧٩(  ٣٣١٫٤٥١  تضخم الرواتب
  ٣١٥٫٤٢٥  )٢٧٧٫٧٨٤(  معدل الخصم
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  تتمة -  الموظفين منافع إلتزامات  ٢٥
  

  تتمة  - مزايا نهاية الخدمة للموظفين    ١-٢٥
  

 .م٢٠١٩وم ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١يوضح الجدول التالي تسوية إلتزامات المزايا المحددة عن السنة المنتهية في 
 

    
  أو الربح قائمة

  اإلجمالي   النقدية الحركة   إعادة القياس   الخسارة 
  ٣٫٨٧٠٫٠٨٨        م٢٠١٩يناير   ١كما في 

 ٣٥١٫٤٤٣  -  -  ٣٥١٫٤٤٣  تكلفة الخدمة الحالية
  ١٧٧٫٩٢٣  -  -  ١٧٧٫٩٢٣  تكلفة الفائدة

  ٤٤٢٫٩٠٣  -  ٤٤٢٫٩٠٣  -  (الربح) / الخسارة من التغير في اإلفتراضات المالية
(الربح) / الخسارة من التغير في اإلفتراضات  

 ٤١  -  ٤١  -  الديمغرافية
  )١٦٫٢١٢(  -  )١٦٫٢١٢(  -  (المكاسب) / الخسائر

  )٢٥٩٫٤٨٩(  )٢٥٩٫٤٨٩(  -  -  مزايا مدفوعة
  ٦٩٦٫٦٠٩  )٢٥٩٫٤٨٩(  ٤٢٦٫٧٣٢  ٥٢٩٫٣٦٦  العام خالل ةالحرك إجمالي

  ٤٫٥٦٦٫٦٩٧        م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
         

 ٤٣٨٫٩٩٣  -  -  ٤٣٨٫٩٩٣  تكلفة الخدمة الحالية
  ١٣٦٫٩٢٧  -  -  ١٣٦٫٩٢٧  تكلفة الفائدة

  ١٣٠٫٢٨١  -  ١٣٠٫٢٨١  -  (الربح) / الخسارة من التغير في اإلفتراضات المالية
(الربح) / الخسارة من التغير في اإلفتراضات  

 ٥٣٫١٧٧  -  ٥٣٫١٧٧  -  الديمغرافية
  ٨٤٫٩١٢  -  ٨٤٫٩١٢  -  (المكاسب) / الخسائر

  )١٥٠٫١٢٠(  )١٥٠٫١٢٠(  -  -  مزايا مدفوعة
  ٦٩٤٫١٧٠  )١٥٠٫١٢٠(  ٢٦٨٫٣٧٠  ٥٧٥٫٩٢٠  العام خالل ةالحرك إجمالي

  ٥٫٢٦٠٫٨٦٧        م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

  صندوق التوفير واإلدخار    ٢-٢٥
  

ً من نظام العمل، وتم  ١٤٥وفقاً للمادة     ،م٢٠٠٨مارس    ٢الموافق    ـه١٤٢٩صفر    ٢٣المنعقد بتاريخ    اإلدارةجتماع مجلس  إمع    اشيا
حصيلة مدخراتهم  في مجاالت   واستثمار اإلدخارلتشجيع الموظفين السعوديين في الشركة على  واإلدخار التوفير نظام تم تطبيق 

  أكثر فائدة وحافز لهم لمواصلة العمل مع الشركة ويتم تحديد العائد طبقاً لسياسة الشركة.
  

مساهمة بحد أدنى شهري  بال  الراغب  للموظفالسعوديين فقط واختياري    الموظفينيقتصر على     واإلدخار  التوفير  نظامالمشاركة في  
  األساسي.  الراتب٪ من ١٠٪ إلى حد أقصى قدره ١بنسبة 

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
 ٦١٤٫٣٣١   ٧٢٢٫٨٥٠    االفتتاحي الرصيد 
  ١٣٨٫٤٧٠    ١٤٩٫١٠٧    للسنة المحمل
  )٥٨٫٧٤٤(    )٢٩٫٦٨٩(    السنة خالل المدفوع
  ٢٨٫٧٩٣    ٤٧٫٧٣٨    موجودات الصندوقل تحويالت
  ٧٢٢٫٨٥٠    ٨٩٠٫٠٠٦    السنة نهاية في الرصيد 

  

 واإلدخار:  التوفير لصندوق المطلوبات  أرصدة يلي كما
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

 ٦٦٤٫٣٧٧   ٧٩٥٫٥٥٦  الشركة مساهمة
  ٥٩٦٫٢٢١    ٦٧٩٫٩٣٧  الموظفين مساهمة
  ١٫٢٦٠٫٥٩٨    ١٫٤٧٥٫٤٩٣  المطلوبات إجمالي

  

  

  

 



  للكهرباء السعودية الشركة
    )سعودية مساهمة(شركة 
  حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة

  خالف ذلك)(جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٥١ 
 

  

 تتمة – الموظفين منافع إلتزامات  ٢٥

  تتمة - صندوق التوفير واإلدخار    ٢-٢٥
 : اإلدخار صندوق موجودات  يلي كما
  م٢٠١٩ديسمبر ٣١    م٢٠٢٠ديسمبر ٣١    

 ٣٤٧٫٧٢٦   ٤٢٠٫٤٦٥     البنوكلدى  وودائع أرصدة
 ١٩٠٫٠٢٢   ١٦٥٫٠٢٢    صكوك  في استثمارات
  ٥٣٧٫٧٤٨    ٥٨٥٫٤٨٧    الصندوق موجودات إجمالي

  
  امج تحسين إنتاجية الموارد البشريةنبر  ٣-٢٥

  

 للموارد البشريةجمالية  من خالل سعي الشركة لتحسين انتاجية الموارد البشرية ورفع مستوى كفاءة الموظفين وتخفيض التكاليف اإل
نتاجية الموارد البشرية والذي يتضمن إطلقت الشركة برنامج تحسين أيجابي على اداء الشركة مستقبال اثرها اإل سينعكس التيو

حكام  أتنطبق عليهم شروط و  الذين  السعوديونن  والموظف  همبرنامج  الن المؤهلين لهذا  إبرنامجي العرض الخاص وبرنامج الموائمة.  
  :التالية  االفتراضات  في  احتسابهاتم  كماالموظفين المشتركين  في البرامج المشار اليها المزايا   ويستحق البرنامج اهذ 
  

اإلضافية    الفرضياتكتواري. وفيما يلي  إمن قبل خبير  م  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١أكتوارية للبرامج المذكورة في    بدراساتالشركة    قامت 
  :البرامج هذهالمستخدمة في تقييم 

  :الموائمةبرنامج   تقييم اإلفتراضات االقتصادية المستخدمة في 
  م  ٢٠١٩ديسمبر ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  

  ٪٢٫٤  ٪٠٫٨٣    سعر الخصم اإلجمالي  
  ٪٥  ٪٥    معدل تضخم األسعار

        
ً ما قبل التقاعد  أعمارالمجموعة إلى معدل  ستندتإ  وفيات ال معدل   تختلفإلي دول ال  إستنادا

  .السعودية العربية المملكة في الحياة جدول عن جوهريا

  برنامج العرض الخاص:  تقييم  في  المستخدمةاإلفتراضات االقتصادية 
  م٢٠١٩ديسمبر ٣١    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    

  ٪٢    ٪٠٫٣٥  سعر الخصم اإلجمالي  
  ٪٥    ٪٥    تضخم األسعارمعدل 

 
  سنة؛ العرض في أي  على اإلنتاجيةعليه شروط برنامج تحسين  ينطبقمن المحتمل أن يحصل كل موظف     - 
  ؛للشركة الفعلية التكلفة متوسط على بناء البرنامج ألعضاء السنوية الرعاية تكلفة إعتماد  تم    -
  برنامج الموائمة؛ ول، أيهما أسبق ٦٠تتوقف جميع المزايا بموجب الخطة عند الوفاة أو بلوغ سن    -
  . ٦٠لن تنتهي قروض الرهن العقاري المتعلقة بدعم األقساط قبل وصول الموظف سن    -

  : االنتاجية  تحسين برامج ارصدة يلي  وفيما

 م٢٠١٩ديسمبر ٣١   م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  ٤٢٤٫٣٩٨   ٣٢٧٫٧٧٣  عرض الخاصال

  ٨٦٦٫٣٩١   ٧٨١٫٣٠٤  ئمةمواالعرض 

  ١٫٢٩٠٫٧٨٩   ١٫١٠٩٫٠٧٧  
 

 

 
 

 



  للكهرباء السعودية الشركة
    )سعودية مساهمة(شركة 
  حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة

  خالف ذلك)(جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٥٢ 
 

 

 تتمة – الموظفين منافع إلتزامات  ٢٥
 

  تتمة  - برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية     ٣-٢٥
  

  برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية: ل العام خالل الحركة يلي   فيما

  م  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١   م ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١   
                    

  ١٫٥٧٨٫٥٧٣      ١٫٢٩٠٫٧٨٩      رصيد بداية السنة
              ةالزيادة خالل السن
  ٦٠٫٦٤٧      ٤٧٫٩٢٦      العرض الخاص
  ٨٥٫٨٥٩      ٤٣٫٤٩٠      عرض الموائمة

  ١٤٦٫٥٠٦      ٩١٫٤١٦      إجمالي الزيادة خالل السنة
                

  )٤٣٤٫٢٩٠(      )٢٧٣٫١٢٨(      ةالمدفوع خالل السن
  ١٫٢٩٠٫٧٨٩      ١٫١٠٩٫٠٧٧      رصيد نهاية السنة

  مؤجلة  إيرادات .٢٦
  

 بطريقة  هاإستنفاد   يتم  حيث .  المكتملة  للمشاريع  الكهربائي  التيار  توصيل  خدمة  تقديم  مقابل   تحصيلها  تم  مبالغ  المؤجلة  اإليرادات  تمثل
  سنه.  ٣٥والمقدر بـ  المستخدمة المعدات أعمار متوسط على بناء الثابت القسط

  
 

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  السنة بدايةرصيد 
 ٤٥٫٧٢٨٫٣٤٠   ٥٢٫٠٧٦٫١٧٥  

  المحمل خالل السنة 
 ٨٫١٨١٫٧٣٢   ٨٬٤٩٦٬٦٤٧  

  )١٫٨٣٣٫٨٩٧(   )١٬٩٢٨٬٣٨٩(    خالل السنة به المعترف

  ٥٢٫٠٧٦٫١٧٥   ٥٨٬٦٤٤٬٤٣٣   رصيد نهاية السنة

  
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١   م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  ١٫٩٢٥٫٥٩٢   ٢٫٠٢٤٫٨٠٨  المتداول الجزء

  ٥٠٫١٥٠٫٥٨٣   ٥٦٫٦١٩٫٦٢٥  المتداولالجزء الغير 

  ٥٢٫٠٧٦٫١٧٥   ٥٨٬٦٤٤٬٤٣٣  

 

  



  للكهرباء السعودية الشركة
    )سعودية مساهمة(شركة 
  حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة

  خالف ذلك)(جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٥٣ 
 

 

 منح حكومية مؤجلة .٢٧
  

  ديسمبر  ٣١  فيوتقنية المعلومات    االتصاالت  وزارة  من (شركة تابعة)    لالتصاالت  ضوئيات  لشركة  مقدمةيتضمن البند منح حكومية  
نطاق العمل  بتنفيذ  االلتزام  مقابلمليون لایر سعودي)  ٥٧٦ بمبلغم: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١( سعودي لایر مليار ١٫١ بلغتم ٢٠٢٠
  .الضوئية االلياف شبكة لتوصيل

الفرق بين  في تتمثل التي مليار لایر سعودي ٤١٫٧للشركة السعودية للكهرباء بمبلغ  تم تحويل رصيد المنح الحكومية المؤجلة وقد 
 القرض  دفعة  إستالم  تاريخ  في  للقرض  األولي  التسجيل  فترة  فيالقيم المستلمة من الحكومة كقروض حسنة والقيم الحالية لهذه القروض  

 ) ٢٤يضاح (إ حكومة المملكة العربية السعودية –الى حساب األداة المالية
 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    

  ٤٤٫٥٣٩٫٣٩٥   ٤٣٫٦٦٥٫٣٢٧    رصيد أول السنة
  ٤٥٣٫٠٠٦   ٥٥٢٬٧٤٣    منح حكومية محملة خالل السنة

  )١٫٣٢٧٫٠٧٤(   )١٬٣٥٦٬٤٣٥(     السنةخالل  المستنفد 
  -  )٤١٫٧٧٢٫٢٥٨(    )٢٤ إيضاح( الشامل الحل تسوية نتيجة المستبعد 

  ٤٣٫٦٦٥٫٣٢٧   ١٫٠٨٩٫٣٧٧    لسنةارصيد نهاية 

  مطلوبات متعلقة بإزالة الموجودات .٢٨
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    

  ٢٥٨٫٥٣٤    ٢٦٨٫٢٦٢    رصيد أول السنة
  -    )٥٫٨٣٨(    خالل السنة المعكوس

  ٩٫٧٢٨    ٨٫٠٠١    )٤٤(إيضاح الزيادة في القيمة الحالية خالل السنة 
  ٢٦٨٫٢٦٢    ٢٧٠٬٤٢٥    لسنةارصيد نهاية 

  
  والخاص بشركات منتجي الطاقة المستقلين.  المستقبلي لإللتزام حاليةال بالقيمة  الموجودات بإزالة المتعلقة المطلوبات رصيد  يظهر

  دائنة تجاريةذمم  .٢٩
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١   م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    

  ١٠٣٫٤٧٨٫٣٩٧   ١١٢٫٢٤٣٫٢٥٢    ذمم أرامكو السعودية عن تكلفة الوقود
  )٨٨٫٠٠٧٫٩٤٢(   (١٠٣٫٥٢١٫٣٤٠)    (أ) الحكومة لحساب المحول

    ١٥٬٤٧٠٬٤٥٥   ٨٬٧٢١٬٩١٢  
  ٥١٥٬٣٥٤   ٣٥٤٬٣٤٩    (ج)  المؤسسة العامة لتحلية المياه عن تكلفة الطاقة المشتراة

  ١٬١٥٠٬١٤٩   ١٫٧٨٤٫٥٧٨    ذمم وتأمينات محتجزة من المقاولين
  ٢٬٩٨٢٬٢٤١   ١٬٧٥٨٬٥٤١    الطاقة المشتراة (أ) موردي ذمم 

  ٥٧٠٬٠٣٠  ٦٧٤٬٩٩٠    ذمم الموردين
  ١٬٧٣٦٬٦٤٤   ٨٥١٬٢٧٢    ) ، جأخرى (ب 

    ٢٢٬٤٢٤٬٨٧٣   ١٤٬١٤٥٬٦٤٢  

  من    تحويلها  تم  والتي  م  ٢٠١٩  ديسمبر  ٣١  إلىم  ٢٠٠٠  ابريل  ٥  من  الفترة  عن  للوقود   المستحقة  الدائنة  الذمم  المبلغ  هذا  يمثل   )أ(
(ذمم وقود  المشتراةلایر سعودي من ذمم الطاقة  ارملي ٦٫٨تم تحويل مبلغ  كما الحكومية الذمم إلى السعودية أرامكو حساب

(إيضاح  مليار لایر سعودي  ١٨وزارة المالية خالل العام الحالي  ىالاجمالي المبلغ المحول  ليصبحشركات االنتاج المستقل) 
٣٢(  

 مديونية  تسوية  عن  ناتجة   فروقاتم  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١  في   سعوديلایر    مليون  ٤١٣  بقيمة   مبالغ  األخرى  الدائنة  الذمم  تتضمن   )ب (
  . )١المشار اليها (إيضاح  تسويةال إطارفي  المالية وزارةو  الي مستحقة  الحكوميين العمالء

  ). ٢٤(إيضاح  المضاربة أداةحساب  ىمليار لایر سعودي ال ٢٫٣بمبلغ  بعض أرصدة الذمم الدائنة حويلت تم  )   ج(
   



  للكهرباء السعودية الشركة
    )سعودية مساهمة(شركة 
  حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة

  خالف ذلك)(جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٥٤ 
 

  

  رصدة دائنة أخرىأمستحقات و .٣٠
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١     

  ٤٬٨٤٠٬٢٨٥   ١١٬٤٣٥٬٥٥٩    مصروفات مستحقة  
  ٧٠٤٬٨٩٥   ٧٩٧٬٤٦٩    مستحقات موظفين 

  ٤٢٥٬٧٩٨   ٤٥٥٬٨٤١    توزيعات أرباح مستحقة  
  ٨٧٥٬٨٣١   ٨٠٨٬٨١٤    قروض مستحقة   فوائد 
  ٥٫٨٦٤٫١٦٢   ١٢٬٧٧٨٬٢٣٨    *  حكومية رسوم
  ٣٨٫٣١١  ١٣٬١٨٠    أخرى

    ١٢٫٧٤٩٫٢٨٢   ٢٦٬٢٨٩٬١٠١  
  ). ١* جاري العمل حاليا مع اللجنة الوزارية لتسوية المبلغ (إيضاح 

  إلتزامات ورسوم أخرى مخصصات .٣١
  مخصصات    

  ٣٣٥٫٣٤١    م٢٠١٩يناير    ١كما في 
  ٧٩٬٨٨٣    المحمل خالل السنة

  )١١١٫٠٧١(    خالل السنة منه  الغرض المنتفى /  المسدد 
  ٣٠٤٬١٥٣    م٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

   ١٣٦٬٨٢٩    المحمل خالل السنة
  )٧٥٫٥٧١(    خالل السنة منه  الغرض المنتفى /  المسدد 

  ٣٦٥٬٤١١    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  

 .الزكاة  مخصص  رصيد و  لتعويضات  بمطالبات  والمتعلقة  الشركة  على  المرفوعة  القضايا  مخصص  رئيسي   بشكل  المخصصات  تمثل

  حكومية  دائنةذمم  .٣٢
 

  مليار لایر سعودي   ٩٢٫٤مبلغ م ٢٠١٩ ديسمبر ٣١وفي   الشيء  م على  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  كماتشتمل الذمم الدائنة الحكومية 
يمثل الذمم الدائنة المستحقة للوقود مليار لایر سعودي الذي  ١١٠٫٣مليار لایر سعودي ليصبح اجمالي المبلغ  ١٨وتم تحويل مبلغ 

ً إم. وتم تصنيف هذه المبالغ كذمم دائنة حكومية    ٢٠١٩ديسمبر    ٣١م إلى  ٢٠٠٠أبريل    ٥للفترة من   إلى المحاضر والقرارات    ستنادا
المديونية المستحقة على المجموعة لصالح شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") بتحميلها   الوزارية والتي عالجت

  ذمم رصيد  كامل تحويل  تمم ٢٠٢٠على حساب وزارة المالية وفقاً إلجراءات وموافقات محددة والتي كان آخرها قبل نهاية عام 
 ). ٢٤(إيضاح  المضاربة أداة حساب  الى حكومية دائنة

  مالية المطلوبات .٣٣
  ذات الفائدة  المطلوباتالمالية ما عدا  المطلوبات ١-٣٣

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    م٢٠٢٠ديسمبر ٣١  
        مالية مشتقة ماتالتزإ

  ٦٣٣٫٨٠٢    ١٫٠٦٥٫٠١٧  أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة
  ٦٣٣٫٨٠٢    ١٫٠٦٥٫٠١٧  

        المستنفدة، ماعدا القروض ذات الفائدة  بالتكلفةاإللتزامات المالية األخرى 
  ٢٢٬٤٢٤٬٨٧٣    ١٤٬١٤٥٬٦٤٢  ذمم تجارية دائنة

  ١٢٬٧٤٩٬٢٨٢    ٢٦٬٢٨٩٬١٠١  ىمستحقات وأرصدة دائنة أخر
  ٩٢٫٤٩٥٫٠٣٧    -  ذمم دائنة حكومية

  ١٫٩٩٧٫٩٣٢    ١٬٩٩٧٬٥٥٨  مستردة مشتركين تأمينات 
المستنفدة، ماعدا القروض ذات   بالتكلفةالمالية األخرى  إجمالي اإللتزامات

  ١٢٩٫٦٦٧٫١٢٤    ٤٢٬٤٣٢٬٣٠١  الفائدة 
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 تتمة  –مالية ال المطلوبات ٣٣
  

  الفائدة   ذات المطلوبات ٢-٣٣
  

  م يظهر كما يلي: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إّن تصنيف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
  
                  
  اإلجمالي    قروض حكومية     الصكوك    قروض بنكية    
                  

  ١٠٠٬٣٠٥٬٩٥٩    -    ٤٤٬١٦٠٬٤٣٤    ٥٦٬١٤٥٬٥٢٥    غير متداولة
  ١٣٬٤١٣٬٨٤٢    -    -   ١٣٬٤١٣٬٨٤٢    متداولة

    ١١٣٬٧١٩٬٨٠١    -    ٤٤٬١٦٠٬٤٣٤   ٦٩٬٥٥٩٬٣٦٧ 
     

  م يظهر كما يلي: ٢٠١٩ديسمبر   ٣١إّن تصنيف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي كما في 
                
  اإلجمالي     قروض حكومية   الصكوك   قروض بنكية    
               

  ١٣٩٫٤٦٢٫٠٨٨    ٤٧٫٦٩٨٫٣٠٢   ٣٩٫٢٨٩٫٧٣٦   ٥٢٫٤٧٤٫٠٥٠    غير متداولة
  ٢٠٫١٧٩٫٢٦٤    ١٫٠٠٠٫٠٠٠   -   ١٩٫١٧٩٫٢٦٤    متداولة

    ١٥٩٫٦٤١٫٣٥٢    ٤٨٫٦٩٨٫٣٠٢   ٣٩٫٢٨٩٫٧٣٦   ٧١٫٦٥٣٫٣١٤  
  

  قتراض خالل السنة فيما يلي: تتمثل الحركة في اال
 

  إجمالي     قروض حكومية   صكوكال    قروض بنكية   
  ١٥٧٫٥٧٨٫٧٠٨    ٤٦٫٤٥٦٫٩٠٩   ٣٩٫٢٨٩٫١٦٢    ٧١٫٨٣٢٫٦٣٧   م ٢٠١٩يناير   ١كما في 

  ١٦٫١٦١٫٩٥٨    -   -    ١٦٫١٦١٫٩٥٨   المستلم من القروض
  )١٦٫٢٥٢٫٠٤٣(    -   -    )١٦٫٢٥٢٫٠٤٣(   المسدد من القروض  

تكاليف ال في التغير  صافي
  )٨٨٬٦٦٤(    -   ٥٧٤    )٨٩٫٢٣٨(   المؤجلة

الزيادة في القيمة الحالية 
  ٢٫٢٤١٫٣٩٣    ٢٫٢٤١٫٣٩٣   -    -    للقروض
  ١٥٩٫٦٤١٫٣٥٢    ٤٨٫٦٩٨٫٣٠٢   ٣٩٫٢٨٩٫٧٣٦    ٧١٫٦٥٣٫٣١٤   م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

  ١٤٬٩١٨٬٩٦٠    -   ٤٫٨٧٥٫٠٠٠    ١٠٬٠٤٣٬٩٦٠   المستلم من القروض 
  )١٢٬١٥٥٬٧١٩(    -    -   )١٢٬١٥٥٬٧١٩(   المسدد من القروض  

تكاليف ال في التغير  صافي
  ١٣٫٥١٠    -    )٤٫٣٠٢(    ١٧٫٨١٢   المؤجلة

الزيادة في القيمة الحالية 
  ١٫٩٣٧٫٠٨٢    ١٫٩٣٧٫٠٨٢    -    -   للقروض
 المضاربة أداة  الي المحول

  )٥٠٫٦٣٥٫٣٨٤(    )٥٠٫٦٣٥٫٣٨٤(    -    -   ) ٢٤(إيضاح 
  ١١٣٬٧١٩٬٨٠١    -   ٤٤٫١٦٠٫٤٣٤    ٦٩٫٥٥٩٫٣٦٧   م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
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  تتمة  –مالية ال المطلوبات ٣٣
  تتمة –الفائدة  ذات المطلوبات ٢-٣٣
 قروض بنكية ١- ٢-٣٣

  متداولة غير
  

م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    
  ٤٤٫٥٣٣٫٣٣٨   ٤٨٬٥٤٤٬١٢١    الشركة السعودية للكهرباء 

  ٧٫٩٤٠٫٧١٢   ٧٬٦٠١٬٤٠٤    المشتركة عمليات
    ٥٢٫٤٧٤٫٠٥٠   ٥٦٬١٤٥٬٥٢٥  

       متداولة
  ١٨٫٦٥٨٫٦٣٢   ١٢٬٩٢٠٬٨٧٨    الشركة السعودية للكهرباء 

  ٥٢٠٫٦٣٢   ٤٩٢٫٩٦٤    المشتركة عمليات
    ١٩٫١٧٩٫٢٦٤   ١٣٬٤١٣٬٨٤٢  
 

  يلي القروض طويلة االجل:  فيما

  عملة القرض   
تاريخ 

  االستحقاق 
قيمة أصل 

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١ م ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  القرض 
            

  ٢٧٢٬٧٢٧  -  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠  لایر سعودي  ١بنوك محلية 
  ٢٬٣٠٦٬٤٠٠  ١٬٩٢١٬٦٠٠  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٥  لایر سعودي  ٢بنوك محلية 
  ٨٬١١٤٬٢٨٦  ٦٬٧٦١٬٩٠٦  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٥  لایر سعودي  ٣بنوك محلية 
  ٣٧٥٬٠٠٠  -  ١٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠  لایر سعودي      ٤بنك محلي 
  ٦٤٩٬٩٩٩  ٢١٦٬٦٦٧  ١٬٣٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢١  لایر سعودي  ٥بنك محلي 
  ٢٬٦٢٥٬٠٠٠  ٢٬٦٢٥٬٠٠٠  ٣٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٦  لایر سعودي  ٦بنك محلي 
  ٢٬٤٠٠٬٠٠٠  ٢٬٣٤٠٬٠٠٠  ٢٬٤٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٤  لایر سعودي   ٧بنك محلي 

  ٨٬٨٠٠٬٠٠٠  ١٥٬٢٠٠٬٠٠٠  ١٥٬٢٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٦  لایر سعودي  ٨ ةك محليوبن
  ١٬٨٥٠٬٠٠٠  ١٬٨٥٠٬٠٠٠  ١٬٨٥٠٬٠٠٠  ٢٠٢٩  لایر سعودي  ٩بنك محلي 

 -  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  ٩٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٢٧  لایر سعودي  *١٠ ةك محليوبن
قرض مباشر من صندوق 

  ٩٧١٬٣٤٩  ٧٥٦٬٤١٣  ٢٬٥٨٣٬٣٧٥  ٢٠٢٤  لایر سعودي  االستثمارات العامة
  ٥٠٨٬٤٨٤  ١٤٦٬٣٥٣  ٤٬٠٥٧٬٤١٧  ٢٠٢١  دوالر امريكي  ١قرض مشترك دولي 

  ١٬٢٧٩٬١٣٨  ٩٦٩٬٩٠٣  ٣٬٧٠٩٬١٢٥  ٢٠٢٤  امريكيدوالر   ٢بنك دولي 
  ٣٬٠٦٣٬٠٤٨  ٢٬٦٢٥٬١٢٨  ٥٬٢٥١٬١٢٠  ٢٠٢٦  دوالر امريكي  ٣قرض مشترك دولي 
  ٥٬٢٩١٬٧٠٥  ٤٬٦٨٧٬٨٨٦  ٧٬٢٤٠٬٧١٥  ٢٠٢٨  دوالر امريكي    ٤قرض مشترك دولي 

  ٢٬٨١٢٬٧٢١  ٩٣٦٬٩٣٣  ٥٬٦٢٥٬٧١٠  ٢٠٢١  دوالر امريكي  ٥بنك دولي 
  ٢٬٨١٣٬٠٢٣  ٢٬٥٣١٬٦٧١  ٣٬٣٧٥٬٥٨٥  ٢٠٢٩  دوالر امريكي  ٦قرض مشترك دولي 
  ١٬٣١٢٬٨٠٤  ١٬١٨١٬٥٠٧  ١٬٥٧٥٬٣٣٦  ٢٠٢٩  دوالر امريكي  ٧قرض مشترك دولي 
  ٦٬٥٦٢٬٨٧٨  ٦٬٥٦٢٬٨٧٨  ٦٬٥٦٢٬٨٧٨  ٢٠٢٢  دوالر امريكي  ٨قرض مشترك دولي 

  ٥٢٬٠٠٨٬٥٦٢  ٥٤٬٣١٣٬٨٤٥  ٩٥٬٧٣١٬٢٦١      ةالقيمة اإلجمالي
  (٧٬٠٩٢٬٣٧١) (٥٫٤٠٤٫٦٨٣)    الجزء المتداول من القروض طويلة األجل خصم:
ً الجزء غير المطفأ من الرسوم المدفوعة مقدم خصم: وغيرها  ا

  (٣٨٢٬٨٥٣)  (٣٦٥٫٠٤١)    من الرسوم
  ٤٤٬٥٣٣٬٣٣٨  ٤٨٬٥٤٤٬١٢١    من القروض طويلة األجلالجزء غير المتداول 

  

  .الرأسمالية النفقات فيها بما العامة الشركة أغراض لتمويل سنوات ٧ التمويل مدة المحلية، البنوك من مجموعة مع مرابحة تمويل* 
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  تتمة  –مالية ال المطلوبات ٣٣
 تتمة –الفائدة  ذات المطلوبات ٢-٣٣
  تتمة –قروض بنكية  ١-٢-٣٣

 
  :االجل قصيرة  القروض يلي كما

  
  

  القروض البنكية للعمليات المشتركة
 

  كما يلي بيان حصة المجموعة في القروض البنكية للعمليات المشتركة: 
 

  عملة القرض  
تاريخ 

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١ م ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  قيمة أصل القرض   االستحقاق 
  ٢٫٨٩١٫٦٨٥  ٢٬٧٨٠٬٥٨٢   ٣٬١٠٤٬٧٠٤   ٢٠٣٢ سعودي لایر  ١ محلي بنك قرض
  ٧٥١٫٤٧٠  ٧٢٩٬٥٥٣   ٨٣٢٬٤٠٠  ٢٠٣٣ أمريكي دوالر  ٢ دولي بنك قرض
  ١٤٦٫٢٦٨  ١٢٩٬٠٥٦   ٢٤١٬٠٠٠  ٢٠٢٨ أمريكي دوالر  ٣ دولي بنك قرض
  ١٥٤٫٩٤٥  ١٥١٬٢٧٣   ١٧٤٬٠٠٠  ٢٠٣٣ أمريكي دوالر  ٤ دولي بنك قرض
  ١٢٦٫٧٥٨  ١٢٣٬٧٥٤   ١٤٢٬٥٠٠  ٢٠٣٣ أمريكي دوالر  ٥ دولي بنك قرض
  ٨٥٢٫١٩٣  ٨٢٢٬٦٦٠  ٩٥١٬٤٢٢  ٢٠٣٢ أمريكي دوالر  ٦ دولي بنك قرض
  ٩٩٧٫٠٣٧  ٨٧٠٬٧٩١  ١٬٧٣٦٬٢٥٠  ٢٠٢٦ أمريكي دوالر  ٧ دولي بنك قرض
  ١٫١١٤٫٩١٥  ١٬٠٧٨٬٣٨١  ١٬٢٢٣٬٠٠٠  ٢٠٣٦ سعودي لایر  ٤ محلي بنك قرض
  ٩٧٤٫٨٨٠  ٩٥٥٬٥٣٣  ١٬١٠٩٬٥٥٠  ٢٠٣٢ سعودي لایر  ٥ محلي بنك قرض
  ٥٠٫٠٠٠  ٥٠٬٠٠٠  ٥٠٬٠٠٠   - سعودي لایر  المساهمين قروض
  ٢٠١٫٦٤٢  ١٩٠٬٦٠٩  ٢٣٤٬١٧٩  ٢٠٣٣ أمريكي دوالر  ٨ دولي بنك قرض
  ٤٢٣٫٤٠٥  ٣٩٨٬٤٨٢  ٤٩٥٬٥٠٠  ٢٠٣٢ سعودي لایر  ٦ محلي بنك قرض
  ٨٫٦٨٥٫١٩٨  ٨٬٢٨٠٬٦٧٤  ١٠٬٢٩٤٬٥٠٥      ةاإلجمالي القيمة
 من المتداول الجزء :خصم

  األجل طويلة القروض
  

    )(٥٢٠٫٦٣٢)  )٤٩٢٬٩٦٤  
 من المطفأ غير الجزء :خصم
ُ  المدفوعة الرسوم  وغيرها مقدما

  الرسوم من

  

    )(٢٢٣٫٨٥٤  )١٨٦٬٣٠٦(  
 منغير المتداول  الجزء

  األجل طويلة القروض
  

    ٧٫٩٤٠٫٧١٢  ٧٬٦٠١٬٤٠٤  
  
  
  
  
  
  

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١   م ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  أصل قيمة القرض   عملة القرض   
            

  ٥٠٠٬٠٠٠   ٥٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  لایر سعودي  ١قرض بنوك محلية دوار 
  ١٬٠٠٠٬٠٠٠    - ١٬٠٠٠٬٠٠٠  لایر سعودي  ٢تسهيالت بنك محلي
  ١٬٥٠٠٬٠٠٠   ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٥٠٠٬٠٠٠  لایر سعودي  ٤تسهيالت بنك محلي
  ٥٠٠٬٠٠٠    - ٥٠٠٬٠٠٠  لایر سعودي  ٥تسهيالت بنك محلي

  ٨٬٠٦٦٬٢٦١    ٥٬٩٢٠٬٧٤٨  ٨٬٠٦٦٬٢٦٣  امريكي دوالر   ٣ دوار دولي مشترك قرض
  -    ٩٥٬٤٤٧  ٥٥٠٫٠٠٠  لایر سعودي  تجارية  مدفوعات تسهيالت

  ١١٬٥٦٦٬٢٦١    ٧٫٥١٦٫١٩٥   ١٢٬٦١٦٬٢٦٣    ةالقيمة اإلجمالي
  ٧٬٠٩٢٬٣٧١    ٥٫٤٠٤٫٦٨٣    المتداول من القروض طويلة األجل الجزء :زيادة 

قصيرة األجل والجزء المتداول من قروض إجمالي القروض 
  ١٢٬٩٢٠٬٨٧٨    طويلة األجل

  
١٨٬٦٥٨٬٦٣٢  



  للكهرباء السعودية الشركة
    )سعودية مساهمة(شركة 
  حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة

  خالف ذلك)(جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٥٨ 
 

  تتمة – مالية ال المطلوبات       ٣٣

 تتمة –الفائدة  ذات المطلوبات ٢-٣٣

  صكوك ٢-٢-٣٣

  م: ٢٠٢٠ديسمبر ٣١فيما يلي بيان بالصكوك القائمة كما في 
  

     الصكوك المحلية:
 تاريخ االستحقاق    القيمة اإلجمالية لإلصدار   القيمة االسمية للصك   تاريخ االصدار    اإلصدار
  م٢٠٣٠    مليار لایر سعودي ٥٫٧٣    آالف لایر سعودي ١٠    م٢٠١٠مايو  ١٠    ٣صكوك 
  م٢٠٥٤    مليار لایر سعودي ٤٫٥    مليون لایر سعودي ١    م٢٠١٤يناير  ٣٠    ٤صكوك 

حسب على أساس ي عائد صدار الصكوك الموضحة أعاله بالقيمة اإلسمية بدون خصم أو عالوة إصدار. تحمل هذه الصكوك إتم 
 ً على أساس ربع سنوي من صافي الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي يحتفظ    سعر سايبور زائدا هامش ربح يستحق دوريا

  .  للمجموعة(صكوك) المملوكة بالكامل  شركة الكهرباء للصكوك –بها أمين موجودات الصكوك 

تعهدت الشركة بشراء هذه الصكوك من حامليها بتواريخ محدده في نشرة اإلصدار. في كل تاريخ شراء ستدفع المجموعة مبلغاً  
 إجمالي اإلسمية للصكوك كمنحة لحملة الصكوك. تم تحديد سعر الشراء بحاصل ضرب    القيمة   إجمالي٪ من  ١٠٪ إلى  ٥يتراوح بين  

  ضحة مقابل تاريخ الشراء وفقاً للجدول التالي: اإلسمية للصك في النسبة المو القيمة
  النسبة المئوية   

    ٣٠     ٪٦٠      ٪٩٠٪  
  تاريخ الشراء الثالث     تاريخ الشراء الثاني      تاريخ الشراء األول    اإلصدار
  م٢٠٢٦    م٢٠٢٤      م٢٠٢٢    ٣صكوك 

        
  النسبة المئوية   

    ٣٠     ٪٦٠      ٪٩٥٪  
  تاريخ الشراء الثالث     تاريخ الشراء الثاني      تاريخ الشراء األول      

  م٢٠٤٤    م٢٠٣٤      م٢٠٢٤    ٤صكوك 

مليار    ١٫٢٧بقيمة    ٢٠١٧) خالل الربع الثاني من عام  ٣قامت المجموعة بإعادة شراء جزء من اإلصدار الثالث للصكوك (صكوك  
لایر سعودي) كما قامت المجموعة بإعادة جدولة رصيد مليار  ٧لایر سعودي. والتي تمثل جزء من إعادة شراء اإلصدار الثالث (

  .م٢٠٢٢الصكوك المتبقية حتى يتم شراؤها بالكامل قبل نهاية شهر مايو  

 الصكوك الدولية
مليار دوالر أمريكي)   ١٫٧٥مليار لایر سعودي ( ٦٫٦بإصدار صكوك دولية بقيمة  م٢٠١٢قامت المجموعة خالل ابريل   )أ

ثابتة    بعوائد مليار دوالر تستحق بعد خمس سنوات    ٠٫٥حيث تضمن اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك، األولى بقيمة  
٪. قامت المجموعة ٤٫٢١١ وائد بعمليار دوالر وتستحق بعد عشر سنوات  ١٫٢٥٪، والشريحة الثانية بقيمة  ٢٫٦٦٥نسبتها 

ً  م٢٠١٧ عام  من األول الربعمليار دوالر أمريكي) خالل  ٠٫٥مليار لایر سعودي ( ١٫٩بتسديد مبلغ   والتي تمثل سدادا
  للشريحة األولى من هذه الصكوك.  

ر أمريكي)  مليار دوال ٢مليار لایر سعودي ( ٧٫٥بإصدار صكوك دولية بقيمة  م٢٠١٣كما قامت المجموعة خالل ابريل   ) ب
(مليار دوالر أمريكي) تستــحق    سعودي  لایر  مليار  ٣٫٧٥حيث تضمن اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك، األولى بقيمة  

(مليار دوالر أمريكي)   سعودي لایر مليار ٣٫٧٥٪ والشريحة الثانية بقيمة  ٣٫٤٧٣ انسبته ةثابت بعوائد  سنواتبعد عشر 
 ٪.   ٥٫٠٦ثابتة نسبتها  عائد وتستحق بعد ثالثين سنة 

مليار دوالر أمريكي)   ٢٫٥مليار لایر سعودي ( ٩٫٤بإصدار صكوك دولية بقيمة  م٢٠١٤كما قامت المجموعة خالل ابريل   ) ج
مليار دوالر   ١٫٥عودي (مليار لایر س ٥٫٦األولى بقيمة  الشريحةحيث تضمن اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك. 

مليار دوالر    ١(  سعودي  لایر  مليار   ٣٫٧٥  بقيمة٪. الشريحة الثانية  ٤ثابتة نسـبتها    عوائد أمريكي) تستــحق بعد عشر سنوات ب
 ٪.  ٥٫٥ثابتة نسبتها  عوائد أمريكي) وتستحق بعد ثالثين سنة ب
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  تتمة  - ماليةال المطلوبات   ٣٣
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 تتمة-الصكوك الدولية   ٢-٢-٣٣

مليار دوالر أمريكي)   ٢مليار لایر سعودي ( ٧٫٥بإصدار صكوك دولية بقيمة  م٢٠١٨ سبتمبركما قامت المجموعة خالل   )د 
مليون دوالر  ٨٠٠مليار لایر سعودي ( ٣حيث تضمن اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك. الشريحة األولى بقيمة 

مليار لایر   ٤٫٥٪. الشريحة الثانية بقيمة ٤٫٢٢٢اشهر بعوائد ثابتة نسـبتها  واربعة سنوات خمس بعد  أمريكي) تستــحق
 ٪.  ٤٫٧٢٣بعوائد ثابتة نسبتها  سنوات عشردوالر أمريكي) وتستحق بعد  مليار ١٫٢سعودي (

مليار   ١٫٣مليار لایر سعودي (  ٤٫٨٧م، بإصدار صكوك خضراء دولية بقيمة  ٢٠٢٠كما قامت المجموعة خالل سبتمبر  هـ)   
مليار لایر سعودي  ٢٫٤٣دوالر أمريكي ) حيث تضمن اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك. الشريحة األولى بقيمة 

مليار لایر    ٢٫٤٣٪. الشريحة الثانية بقيمة    ١٫٧٤ثابتة نسبتها  مليون دوالر أمريكي) تستحق بعد خمس سنوات بعوائد    ٦٥٠(
 ٪.٢٫٤١٣مليون دوالر أمريكي) تستحق بعد عشر سنوات بمعدل فائدة ثابت نسبته   ٦٥٠(

  قروض حكومية   ٣-٢-٣٣
 م كما يلي: ٢٠٢٠نوفمبر  ١٤  حتى الحكومية  القروض تمثلت

م، تم تحديد صافي مستحقات  ١٩٩٨نوفمبر    ٣٠هـ الموافق  ١٤١٩شعبان    ١١وتاريخ     ١٦٩لقرار مجلس الوزراء رقم  طبقاً    )أ
الحكومة لدى المجموعة وكذلك صافي مستحقات المجموعة لدى الحكومة حسب األسس والقواعد الواردة في المحضر الموقع 

أكتوبر   ٢٩وافق هـ الم١٤١٨جمادى الثاني  ٢٧بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير المالية واالقتصاد الوطني بتاريخ 
المحدد بتاريخ نهاية اليوم السابق لصدور المرسوم  –وتم اعتبار صافي الفرق المستحق للحكومة على المجموعة  م١٩٩٧

عالن ولفترة سماح مدتها خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ إاألجل قرضا حسنا طويل  –الملكي القاضي بتأسيس الشركة
  لقرض بعد ذلك وفقاً للظروف المالية للحكومة وللمجموعة.المجموعة، ويعاد النظر بشأن هذا ا

 ٨هـ الموافق  ١٤٢٢رجب    ٢١لقد تضمن المحضر بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير المالية واالقتصاد الوطني المؤرخ   
المطابقات بين   أن تتم التصفية النهائية للذمم الحكومية حسب نتيجة –والذي تحدد فيه قيمة القرض األولية  م٢٠٠١أكتوبر 

االنتهاء من تلك   م٢٠٠٥مطالبات المجموعة وبعض الجهات الحكومية وتعديل قيمة القرض تبعا لذلك. وقد تم خالل عام 
التصفية والتي تضمنت تسوية بعض المبالغ الخاصة بمطالبات المجموعة وكذلك المبالغ المستحقة على المجموعة للجهات  

 ١٩هـ الموافق ١٤٢٦رجب  ١٥ك بين وزير المياه والكهرباء ووزير المالية في تاريخ الحكومية وقد تم توقيع محضر بذل
    .مليار لایر سعودي  ١٤٫٩ليصبح رصيد قرض الحكومة بعد تلك التصفية مبلغ  م٢٠٠٥أغسطس 

على منح المجموعة   م٢٠١٠إبريل    ٢٦هـ الموافق  ١٤٣١جمادى األولى    ١٢وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت االثنين    ) ب
سنة، على أن يدفع القرض للمجموعة خالل سنتين وذلك وفق  ٢٥مليار لایر سعودي يسدد على  ١٥قرض حسن بمبلغ 

 ٣١( م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١اتفاقية أبرمت لهذا الغرض بين وزارة المالية والمجموعة، وقد تم سحب القرض بالكامل كما في 
الكامل). وقامت المجموعة بإثبات ما تم استالمه من القرض الحكومي أعاله مخصوماً بالقيمة  : تم سحبه بم ٢٠١٩ديسمبر 
 الحالية. 

على منح المجموعة قرض    م  ٢٠١١يونيو    ١٣هـ الموافق  ١٤٣٢رجب    ١١وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت االثنين    ) ج
سنة، على أن يدفع القرض للمجموعة خالل خمس سنوات وذلك وفق  ٢٥مليار لایر سعودي يسدد على  ٥١٫١حسن بمبلغ 

مليار لایر سعودي من القرض كما في    ٣٨٫٣الغرض بين وزارة المالية والمجموعة، وقد تم سحب مبلغ    لهذا  أبرمت  اتفاقية
ستالمه من القرض  إمليار لایر سعودي) وقامت المجموعة بإثبات ما تم    ٣٨٫٣:  م٢٠١٩ديسمبر    ٣١(  م  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١

 .الحكومي أعاله مخصوماً بالقيمة الحالية
على منح المجموعة   م  ٢٠١٤مارس    ١٠هـ الموافق  ١٤٣٥جمادى األولى    ٩وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت االثنين    )د 

سنة، على أن يدفع القرض للمجموعة خالل خمس سنوات وذلك   ٢٥لایر سعودي يسدد على  مليار    ٤٩٫٤قرض حسن بمبلغ  
مليار لایر سعودي من القرض   ١٦٫١وفق اتفاقية أبرمت لهذا الغرض بين وزارة المالية والمجموعة، وقد تم سحب مبلغ 

ستالمه من إمليار لایر سعودي) وقامت المجموعة بإثبات ما تم  ١٦٫١: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١( م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  .القرض الحكومي أعاله مخصوماً بالقيمة الحالية

 مليار لایر سعودي. ٥٠٫٦م مبلغ  ٢٠٢٠ نوفمبر ١٤بلغ رصيد تلك القروض الحكومية المشار إليها في  وقد 
 تفصيال  ورد   لما  وفقا  مضاربة  أداة  حساب  الى  أعاله  الحكومية  القروض  رصيد   كامل  تحويل  تمم  ٢٠٢٠نوفمبر    ١٦من    بداية
  اعاله. ٢٤ إيضاحب
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 تتمة  - المالية المطلوبات ٣٣
  

 أدوات مالية مشتقة  ٣-٣٣
 ٣١مليار لایر سعودي كما في  ١٤٫٤ قدرها بلغعقود تحوط مع عدد من البنوك للحماية من تقلبات أسعار الفائدة المجموعة لدى 

  مليار لایر سعودي).    ١٣٫١٢م: ٢٠١٩م (٢٠٢٠ ديسمبر
ً   تعتبر  والتي اإلسمية المبالغ إن ال تعكس بالضرورة التدفقات النقدية المستقبلية  السنة،القائمة فى نهاية  المعامالت  حجم على مؤشرا

  عامة تكون والتىالتي تتعرض لها المجموعة  اإلئتمانمخاطر  وال السوق مخاطر  تعكس ال  اإلسمية المبالغ فإن  كذلك . بهاالمتعلقة 
  . للمشتقات  الموجبة العادلة بالقيمة محدودة

غير متداولة من خالل الشركة   إلتزاماتك  المشتقات   تصنفكتحوطات تدفق نقدي.    م   ٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١ُصنّفت جميع المشتقات في  
  وذلك بناًء على تاريخ صالحية األدوات المالية. المشتركة،متداولة أو غير متداولة من خالل العمليات   وإلتزاماتاألم 

  لمشتقة ُملّخصة في الجدول أدناه:إّن القيم العادلة لألدوات المالية ا
          
  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١    م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١   

          مالية مشتقة بالقيمة العادلة:  إلتزامات
  ٦١٫٢١١    ١٢٧٬٢١٢    متداولة

  ٥٧٢٫٥٩١    ٩٣٧٬٨٠٦    غير متداولة
    ٦٣٣٫٨٠٢    ١٬٠٦٥٬٠١٨  

 
  دفعات مستلمة من المشتركين ٣٤

  
  .المشروع إكتمال حالة في إطفائها  ويتمالخدمة  توصيل المشتركين،من   ةُمستلمالدفعات الغ المثل مبت
  

  ضريبة الالزكاة و ٣٥
  للسنة ضريبةال و الزكاة مصروف      ١-٣٥

 
  : اآلتي في  ضريبةالو الزكاة مصروف  يتمثل

  

م٢٠١٩  ديسمبر ٣١ م٢٠٢٠  ديسمبر ٣١      

 الزكاة خالل السنة   ١٢٦٫٦٧٧  ٧٩٫٨٤٨

 الضريبة خالل السنة   -  ٣٥
 (الدخل) / مصروف الضريبة المؤجلة خالل السنة  (٤١٢٬١٦٥)  ١٤٠٫٧٢٨

(٢٨٥٫٤٨٨)  ٢٢٠٫٦١١   
  

  يلي:  كماالمؤجلة  الضريبةتحميل /   الغاء تم
  

   ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
 قائمة الدخل الموحدة  (٤١٢٫١٦٥)  ١٤٠٫٧٢٨
 قائمة الدخل الشامل اآلخر – المشتقات المالية   (٣٫٢١٣)  (٨٫٤٧٧)

  
 المادة  من) أ( الفقرة تعديل بشأن) ١٥٣/م ( رقم الملكي المرسوم صدر م،٢٠٢٠ يونيو ٢٦ الموافق هـ ١٤٤١ القعدة ذو ٥ بتاريخ
) ١٣١ /م(  رقم الملكي بالمرسوم المعدلة هـ،١٤٢٥/ ١٥/١ في) ١ /م ( رقم الملكي بالمرسوم الصادر الدخل، ضريبة نظام من الثانية
ً ضريبيا    مختلطة  شركة  من  الشركة  وضع  غير  الذي  القرار  في  الوارد   النص لتعديل  هـ،٢٩/١٢/١٤٣٨  في  زكوية  شركة  الى  وزكويا

ً   الدخل  لضريبة  خاضعة  وغير٪    ١٠٠ (المساهم) واستثناء الشركات المدرجة   السعودية ارامكوا  شركة  استثمارتلتغيير وضع  نظرا
 لایر  مليون ٤١٢ البالغة المؤجلة الضريبة وااللتزامات الموجودات صافي الغاء تم فقد  ذلك على وبناءسوق المالية السعودية. الب

 الزكاة والضريبة المؤجلة. )مصروف(/  دخلبند  ضمن الموحدة الدخل بقائمة تسجيلهاتم  التيو سعودي
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 تتمة - ضريبةالالزكاة و ٣٥
  تتمة- للسنة ضريبةالو الزكاة مصروف   ١-٣٥

  :  للمجموعة والضريبةمصروف الزكاة    ١-١-٣٥
  : كالتالي المجموعةمصروف الزكاة والضريبة لشركات  يتمثل

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    

   ١٢٢٫٣٢٦    التابعة  وشركاتهاالشركة السعودية للكهرباء 
  

٧٨٬٦٠٦  
  ١٫٢٧٧   ٤٫٣٥١    المشتركة   العمليات

    ٧٩٫٨٨٣   ١٢٦٬٦٧٧  
  
  المعدل الحتساب الضرائب المحلية في المملكة العربية السعودية   والدخلتسوية الدخل المحاسبي  ٢-١-٣٥

  

    الزكاة   ٢-٣٥
  بما يلي: وشركاتها التابعة  للشركة السعودية للكهرباء الزكوي وعاءللتتمثل المكّونات الرئيسية 

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
           ١٬٦٠٨٬١٦٨    ٢٬٧٤٠٬٠٦٠    لسنة قبل الزكاة والضريبةا ربح

  ٢١٣٬٧٤٧    ١٬٢٠٩٬٦١٤    : تعديل الزكاةناقص 
  ١٬٨٢١٬٩١٥     ٣٬٩٤٩٬٦٧٤    الربح الُمعّدل إجمالي

  كما يلي:  للكهرباء السعوديةالزكوي  الوعاءحتسب ي
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١   م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    

   ٤١٬٦٦٥٬٩٣٨   ٤١٬٦٦٥٬٩٣٨    رأس المال
   ١٬٨٢١٬٩١٥    ٣٬٩٤٩٬٦٧٤    الربح الُمعّدل إجمالي

   ٥٬١٢٨٬٠٠٧    ٤٬٥٢٠٬٥٩٢    احتياطيات ُمبقاة
  ٢٥٫٧٢٠٫٩٩٢    ٢٦٬٦٦٧٬٤٣٦    أرباح ُمبقاة

   ٥٬٦٧٤٬٦٠٣     ٩٬٠٤٠٬٣٨٤    مخصصات مختلفة مدورة
  ١١٠٬٩٤٣٬٠٥٠   ١١٧٬٢٥٧٬٦٦٩    قروض والصكوك طويلة األجل

  ٩٢٬٣٦٣٬٦٢٩    ٨٧٬٨٢٥٬٧٦١    حكومية مؤجلة ومنحقروض 
   ١٬١٥٠٬١٤٩ ١٢٬٧٤٩٬٢٨٢    مستحقات المقاولين وغيرها

    ٢٨٤٫٤٦٨٫٢٨٣   ٣٠٣٬٦٧٦٬٧٣٦ 
        :يخصم

  ٤٢٣٬٩٢٧٬٣٤٨      ٤٣٧٬٣٦٠٬٢٢٩    ، إجمالي  المشاريع تحت التنفيذ صول الثابتة واأل
 ١٬٤٢٧٬٦٨٢  ٢٬٣٠١٬٣٢٠    استثمارات طويلة األجل

  ٤٬٠٤٤٬٧٣١  ٣٬٩٤٩٬٩٨٦    مخزونات المواّد وقطع الغيار 
 (١٤٤٫٩٣١٫٤٧٨)  (١٣٩٬٩٣٤٬٧٩٩)    الزكاة وعاء

  
  
  

  
  
  

م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    
  والضريبة الزكاةالربح المحاسبي قبل   -     ١٬٦٠٨٬١٦٨   
  ٪)٦٫٩٣( الدخل لضريبة الخاضع الربح  -     ١٢١٬٣٤٤      
  ٪)٢٠( المطبق الضريبة معدل حسب الدخل ضريبة  -     ٢٤٬٢٦٩        

  من  الضريبة تأثير  -    
  الضرائب  أنظمة حسب واالستهالك  المحاسبي االستهالك بين الفرق  -    )٢٧٣٬٤٧٦(
  مخصصات  -    )٧٬٨٨٦(

  بها  المسموح الحد  عن الزائدة القروض عوائد  في الحصة  -    ٦٨٬١٥٦
  واآلالت والمعدات الممتلكات على المؤجلة بةيالضر ريتأث  -    ١٢٥٬٣١٧
 المخصصات على المؤجلة بةيالضر ريتأث  -    ١٠٬٦٥٧
 المشتركة  اتيالعمل من المؤجلة بةيالضر ريتأث  -    ٤٬٧٥٣

)٤٨٬٢١٠(    -   
 بها  معترف  ريالغ  بةيلضرا  -    ١٨٨٬٩٣٨
 الموحدة الدخل قائمة  في كما المؤجلة بةيالضر مصروف  -    ١٤٠٬٧٢٨
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  تتمة -ضريبة الالزكاة و .٣٥

  تتمة -  الزكاة   ٢-٣٥
  م٢٠١٦م إلى ٢٠٠٩؛ كما قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية لألعوام من ٢٠٠٨الزكوية حتى عام  نهت الشركة الربوطأ

مليون لایر سعودي    ٣٧٥مطالبة بمبلغ  ال  حول  الخالف  انهاء والتي ما زالت قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل وقد تم  
  .حالي سداد  اوينتج عن هذه المطالبة أي التزام  ولم م٢٠١٤-م٢٠٠٩عن السنوات من 

الشركة بطلب   تقدمت. م٢٠١٩ديسمبر ٣١ في المنتهي للعام النظامي األجل ضمنالزكوية والضريبية  اقرارتها  المجموعة قدمت
 ذلك تطبيق في المجموعةالطلب لتبدأ  علىلتقديم إقرار زكوي موحد للشركة السعودية للكهرباء وشركاتها التابعة ووافقت الهيئة 

  م. ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١من العام المنتهي في  بداية

  الضريبة المؤجلة:  ٣-٣٥
  

  مؤجلة للشركة السعودية للكهرباء بما يلي: الضريبة ال  عناصرتتمثل 
  الموحدة  المالي لمركز قائمة ال    
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١   م٢٠٢٠ديسمبر ٣١    

  ٥٠٦٬٢٥٣         -    والمعدات واآلالت الممتلكات
  (١٢٣٬٠٢٨)       -    مخصصات
  ٣٨٣٬٢٢٥         -     المؤجلة الضريبة مصروف

  

  
  قائمة الدخل الموحدة ل   
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١   م٢٠٢٠ديسمبر ٣١    

  ١٢٥٬٣١٧    -    والمعدات واآلالت الممتلكات
  ١٠٬٦٥٧    -    مخصصات
  ١٣٥٫٩٧٤    -     المؤجلة الضريبة مصروف

  : يلي  فيما المؤجلة الضريبة حركة  تتمثل
  عن السنة المنتهية في  
 م٢٠١٩ديسمبر ٣١    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  )٢٧٦٫٦٨٣(    )٤٠٨٫٩٣٤(  بداية السنة  رصيد 
)١٤٠٫٧٢٨(   ٤١٢٫١٦٥ المعترف بها في قائمة الدخل الموحدة  الفترة  خالل  الضريبة  )مصروف/ (  ايراد   

)٣٫٢٣١(المعترف بها في بيان الدخل الشامل  الفترة خالل الضريبة دخل(مصروف) /     ٨٫٤٧٧ 
  )٤٠٨٫٩٣٤(    -  السنة اخر رصيد 

  : يلي  فيما المؤجلة الضريبة رصيد  يتمثل

  م٢٠١٩ديسمبر ٣١    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
        

 ١٧٫٨٢٣   -  المؤجلة الضريبية الموجودات
)٤٢٦٫٧٥٧(   -  المؤجلة الضريبية المطلوبات  

  -    )٤٠٨٫٩٣٤(  

  المضافة القيمة ضريبة ٤-٣٥
  .  النظامي األجل ضمن وسددتهاضريبة القيمة المضافة  إقرارت المجموعة قدمت
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 المحتملة اإللتزامات ٣٦
 تم تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لدراسة الخالفات المالية والرفع بها للجنة الوزارية من أهمها ما يلي:   )أ

م، تم التوقيع على اتفاقية تسوية الخالفات المالية بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو ٢٠٢٠يوليو خالل شهر  - 
السعودية وبموجب هذه التسوية دفعت شركة ارامكو السعودية للشركة السعودية للكهرباء مبلغ يمثل مطالبات استهالك 

الف حول فرق سعر الوقود لمحطة توليد الشركة بالشعيبة حيث  ومشاريع مختلف عليها سابقا وتضمنت التسوية إنهاء الخ
مليون لایر سعودي فرق تكلفة الوقود لصالح شركة ارامكو السعودية،  ٨٠٨أقرت الشركة السعودية للكهرباء تسجيل مبلغ 

ال تتوقع الشركة و  عوديمليار لایر س  ٢٫٦م والمقدرة بمبلغ  ٢٠١٧كما بلغ اجمالي المبلغ المختلف علية عن الفترة  ما قبل عام  
 .أي التزامات ناتجة عن ذلك

 -  ً م، والذي تم بموجبه توقيع اتفاقية مع أرامكو السعودية ٢٠١٨يناير  ١٦بتاريخ  ٢١٦لقرار مجلس الوزراء رقم  إنفاذا
    شركة في م وقد بلغ إجمالي المبلغ المختلف عليه من بداية تأسيس ال٢٠١٨يونيو  ١واالعتراف برسم المناولة اعتبارا من 

  .ال تتوقع الشركة أي التزامات ناتجة عن ذلكو مليار لایر سعودي ٦٫١مبلغ  ٢٠١٨مايو  ٣٠م وحتى ٢٠٠٠إبريل  ٥
  
  كما  سعودي لایر مليون ٤٤٩بمبلغ إجمالي قدرة  األخرى  الجهات وبعض التجارية البنوك لبعض ضمانات المجموعة قدمت  ) ب

 ). سعودي لایر مليون ٥٢٥:  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١م (٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
  

 

  االرتباطات الرأسمالية  ٣٧
تتمثل االرتباطات الرأسمالية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة في قيمة الجزء غير المنفذ من العقود الرأسمالية التي أبرمتها  

مليار لایر ٤٢٫٧ : م٢٠١٩ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( مليار  ٤٧المجموعة إلنشاء وتركيب محطات وأصول أخرى والتي بلغت 
  سعودي).

  

  ربحية السهم ٣٨
ً منه  ربح األساسي للسهم عن طريق قسمة الربح المتعلق بحاملي أسهم الشركةاليتم احتساب  على  أداة المضاربةأرباح مخصوما

المتوسط المرجح المعدل   على  السنةيتم احتساب ربحية السهم المخفضة بقسمة ربح    .سنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل ال
  بافتراض تحويل جميع األسهم القابلة لالنخفاض إلى أسهم عادية. سنةائمة خالل اللعدد األسهم العادية الق

وجود أدوات   لعدم  م٢٠١٩  ديسمبر  ٣١وم  ٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١في    يةالمنته  للسنةللسهم    األساسيبح  للرمخفض للسهم مساو  ال  الربحإن  
  لسهم.ا عائد مالية ذات تأثير مخفض ل

 ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة عن  
  

 م٢٠١٩   م٢٠٢٠ 
  ١٬٣٨٧٬٥٥٧٫٠٠٠   ٣٬٠٢٥٬٥٤٨٫٠٠٠  "لایر سعودي" السنةربح 

   خصمي
  -   )٩٢٧٬٣٧٥٬٠٠٠(   "لایر سعودي" أداة المضاربةأرباح   توزيعات

  ١٬٣٨٧٬٥٥٧٫٠٠٠   ٢٫٠٩٨٫١٧٣٫٠٠٠   "لایر سعودي" السنةربح 
 ٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥  ٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة "سهم" 

 ٠٫٣٣  ٠٫٥٠   ربح األساسي والمخفض للسهم "لایر سعودي"ال
  
  

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة ٣٩

صندوق االستثمارات العامة ل ملكيتها  خالل منالنهائي للمجموعة في حكومة المملكة العربية السعودية حيث  سيطريتمثل الطرف الم
ن الجهات المشار إليها تحت السيطرة النهائية لحكومة المملكة أأرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حيث    شركةو

المعامالت مع األطراف  بأهميلي بيان  بها، فيما المستثمر والشركاتنتاج الطاقة المستقلين إلى شركات إ باإلضافة العربية السعودية
  ذات العالقة:
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 تتمة –المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٣٩

 يةائمبيعات الطاقة الكهرب  )أ
 ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة عن  

 م٢٠١٩   م٢٠٢٠   
          : الكهربائية مبيعات الطاقة 

  ١٢٫٨٦٣٫٤٧٥   ١١٬٥٩٤٬٦١٥    الطرف المسيطر النهائي للمجموعة
          تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعةكيانات 

  ٤٢٨٫٨٥٢   ٤٤٦٫٢٤٠   أرامكو السعودية     
  ٥٣٣٫٤٥٢   ٥٦٢٫٧٩٠    المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة        

    ١٣٫٨٢٥٫٧٧٩   ١٢٬٦٠٣٬٦٤٥  

   والوقودمشتريات الطاقة   ) ب
 ديسمبر ٣١ في المنتهية لسنةا عن    

 م٢٠١٩   م٢٠٢٠    
          كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

  ٨٫٨٥٨٫٥٦٥    ٨٫٤٥٥٫١٣١    (*) أرامكو السعودية        

  ٢٩٠٬١٥٢   ٢٧٧٬٥١٠    المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة           
  -    ٤٦٣٬٧٨٨    شركة الفاضلي  لإلنتاج المزدوج

          المشتركة العمليات
  ٦٣٨٬٤٥٤   ٥٨٨٬٦٩٧    للكهرباء  ضرما شركة         
  ٧٥٣٬٣٩٠    ٩١٥٬١٧٧    للكهرباء  رابغ شركة         
  ٧٣٤٫٦٧٩    ٧٩٥٬٥٢٥    الكهرباء  إلنتاج هجر شركة         
  ٣٨٧٫٣١٩    ٤١٩٬٢١٢    الكهرباء  إلنتاج المرجان شركة         

    ١١٫٦٦٢٫٥٥٩    ١١٫٩١٥٫٠٤٠  
من أرامكو السعودية والطاقة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأسعار منصوص عليها   والطاقةتقوم المجموعة بشراء الوقود  

  .منها كال مع المبرمة للعقود  وفقا المشتركة العمليات من الطاقة مشتريات معامالت تمت  كما ،في القرارات الحكومية
  أ). -٣٦(إيضاح  سعودي لایر مليون ٨٠٨ البالغ ارامكوا شركة مع الخالف تسويةمبلغ  يتضمن* 
  / القروض: والوقودالناتجة من مبيعات الطاقة الكهربائية / مشتريات الطاقة  الفترةرصدة نهاية أ  )ج

م ٢٠١٩ ديسمبر ٣١  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١   
        مستحق من أطراف ذات عالقة:

  مدينة ذمم الكهرباء،ذمم مستهلكي  -الطرف المسيطر النهائي للمجموعة 
  ٢٧٫٨٧٨٫٩٠٢    ١٧٬١٩٤٬٧٠٨  حكومية

        كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة
  ١٫٤٣٨٫٣٥٥    ١٧٠٫٩٢٩  ذمم مستهلكي الكهرباء  -أرامكو السعودية 

  ١٫٥٤٢٫٢٨١    -  الكهرباء  مستهلكيذمم  -المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 
  ٢٥٣٫٨٧٤   ٢٥٣٫٨٧٤  شركة الفاضلي  لإلنتاج المزدوج  قرض

  ١٨٬٠٠٠    ٣٠٬٢٥٠  قرض شركة مركز البيانات العالمي 
  ٣١٬١٣١٬٤١٢    ١٧٫٦٤٩٫٧٦١  إجمالي مستحق من أطراف ذات عالقة

         عالقة:مستحق إلى أطراف ذات 
         ذمم دائنة حكومية -الطرف المسيطر النهائي للمجموعة  

  ٩٢٫٤٩٥٫٠٣٧    -   *) *(* دائنة حكومية ذمم
  ٩٢٫٤٩٥٫٠٣٧    -   إجمالي مستحق إلى أطراف ذات عالقة

         يانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعةلكالمستحق 
  ١٨٫٢٧٢٫٠٥٥    ١٠٬٠٧٧٬٧٩١   ) **أرامكو السعودية (

  ٥١٥٫٣٥٤    ٣٥٤٫٣٤٩   المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 
   ١٨٫٧٨٧٫٤٠٩    ١٠٫٤٣٢٫١٤٠  

  .المشتراه والطاقة المستقلين الطاقة انتاج شركاتب المستخدم وقودالو الشركةب المستخدم وقود ال رصيد الذمم الدائنة  تتضمن* *
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 تتمة –العالقة المعامالت مع األطراف ذات  ٣٩

 من أطراف ذات عالقة مالية وأدواتقروض ومنح 
م٢٠١٩ ديسمبر٣١   م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١    

         قروض ومنح من الحكومة:
         الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

  ٤٨٫٦٩٨٫٣٠٢    -   *) *(* قروض حكومية 
  ٤٣٫٦٦٥٫٣٢٧    ١٫٠٨٩٫٣٧٧   *)*(* منح حكومية مؤجلة

  ٩٧١٫٣٤٩    ٧٥٦٫٤١٣    االستثمارات العامةقرض صندوق 

   ٩٣٫٣٣٤٫٩٧٨     ١٬٨٤٥٬٧٩٠  
  .الملكية حقوق ضمن مالية أداة الى سعودي مليار ١٦٧٫٩ البالغة للحكومة المستحقة االلتزامات صافي بتحويل الشركة قامت* **

  )  تعويضات اإلدارة العلياهـ
  :ادناه ضحةموإن التعويضات المدفوعة  ،واإلدارة التنفيذيةتشمل اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة 

     ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة
   م٢٠٢٠   م٢٠١٩

  الرواتب والبدالت  ٩٫٤٣٧    ٨٬٧٦٥
  والدورية السنوية المكافآت  ١٢٫٩٥٤    ٩٬٨٠٢
٢٢٫٣٩١    ١٨٫٥٦٧   

  التشغيل إيرادات ٤٠

  عن السنة المنتهية في  
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

 ٥٨٬٨٦٤٬٧٢٥  ٥٧٬٥٣١٬٤٨٦   مبيعات الطاقة الكهربائية إيرادات
 ١٫٨٣٣٫٨٩٧  ١٬٩٢٨٬٣٨٩   تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية   

 ١٬٣٤٧٬٩٣٤  ١٬٣٩١٬٥٤٢   تعرفة قراءة وصيانة العدادات واعداد الفواتير
 ١٬١٣١٬٣٤١  ١٬١٧١٬٠٨٠   إيرادات منظومة النقل

 ١٫٨٦٢٫١٠٣  ٦٫٦٨٦٫٤٢١   *   تشغيلية أخرىإيرادات 

  ٦٥٫٠٤٠٫٠٠٠  ٦٨٫٧٠٨٫٩١٨ 

 ٥٦٢٧م و  خطاب وزارة المالية رقم ٢٠١٦أكتوبر  ١٥هـ الموافق ١٤/٠١/١٤٣٨بتاريخ  – ٢٧١٩بناًء على األمر السامي رقم * 
م وبناء  ٢٠١٩م، وتفعيل حساب الموازنة من قبل وزارة المالية اعتباراً من عام ٢٠٢٠يناير  ٢٧هـ الموافق ٢/٠٦/١٤٤١بتاريخ  –

م  الخاص باعتماد تنظيم إيرادات الشركة ٢٩/٠٣/٢٠٢١هـ الموافق  ١٤٤٢/  ٠٨/  ١٦وتاريخ    ٨٤٩١على خطاب وزارة المالية رقم  
م) على ان يضمن هذا ٢٠٢٠السعودية للكهرباء وفقا لنموذج الحد األدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد االيراد المطلوب للعام المالي (

الى توزيعات األرباح المستحقة لجميع المساهمين بما ذلك صندوق  االيراد تغطية التكاليف التشغيلية والتمويلية كافة باإلضافة 
م) ، اعترفت ٢٠٢٠للعام المالي (  تغطية حساب الموازنة للفرق بين اإليراد المطلوب المعتمد و اإليراد المتحقق  و  االستثمارات العامة  

ديسمبر  ٣١تشغيلية أخرى للسنة المنتهية في  مليار لایر سعودي في قائمة الدخل الموحدة ضمن بند إيرادات ٦٫١الشركة بمبلغ 
 م). ٢٠١٩مليار لایر سعودي  ١٫١م (٢٠٢٠

  تكاليف اإليرادات ٤١
  عن السنة المنتهية في   

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
  ١٨٫٢٠٤٫٣٨١   ١٨٬٢٦٤٬٩٤٧   استهالكات التشغيل والصيانة
  ١٠٫٦٧٨٫٠٠٣   ١٠٬٧٧٠٬٤٠٦   مصاريف التشغيل والصيانة

  ٧٬٥٧٦٬٤٢٧   ٧٬٣٠٥٬٣١٨   وقود
  ٧٫٨٠٤٫٩٢١   ٩٬٠٤٦٬٢٧٥   طاقة مشتراة

  ١٤٫٤٩٣٫٦٩٢   ١٥٬٠٧١٬٩٠٢   رسوم حكومية 
  ١٥٨٫٤٥٩   ١٥٢٬٩٦٤   موجودات استخدام حق استهالكات

  ٥٨٫٩١٥٫٨٨٣   ٦٠٬٦١١٬٨١٢  
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  مصروفات عمومية وإدارية ٤٢

  عن السنة المنتهية في   

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١   م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
 ٤٩٠٫٠٥٥  ٢٨٥٬٠٣٤   مصروفات ومزايا الموظفين

 ٥٠٩٬٥٨٢  ٥٢٣٬٤٥٩   واإلدارية العمومية –استهالك 
 ٤٢٬٤٣٦  ٦٩٬٢٤٠  مواد

 ٨٤٬١٤٥  ١١٣٬٠٨٩   رسوم اتصاالت 
  ١١٨٬٣٠٧  ٢٥٣٬٨١٦   مصاريف أخرى متنوعة 

  ١٫٢٤٤٫٥٢٥  ١٬٢٤٤٬٦٣٨ 

   إيرادات أخرى، بالصافي  ٤٣
  عن السنة المنتهية في   

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١   م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
  ١٫٣٢٧٫٠٧٤   ١٬٣٥٦٬٤٣٥   المنح الحكومية   إستنفاد 

 ٩٩٫٣٢٣  ٧٩٬١١٢   وجزاءاتغرامات 
  ٥٧٫٦٠٨   ٣٤٫٦٥٦   توزيعات ارباح مستلمة

  ٢١٫٧٨٤   )١٨٩٬٢٠٩(   وآالت ومعدات  ممتلكات بيع  أرباح(خسائر) / 
 ١٤٩٫٩٤٩  ٣٠١٫١٦١   يرادات ومصاريف أخرى متنوعةإ

   ١٫٦٥٥٫٧٣٨   ١٫٥٨٢٫١٥٥  

   بالصافي  التمويل، تكاليف ٤٤
     عن السنة المنتهية في
     م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  مصروفات تمويلية        
  القروض البنكية    ٤٬٥٢٥٬٣٨٠   ٤٫٥٦١٫٧٣٣
  القروض الحكومية    ١٬٩٣٧٬٠٨٢   ٢٬٢٤١٬٣٩٣

  إيجار  عقود  إلتزامات    ٧٬٢٨٨   ١٢٬٥٨٣
  : الفائدة المرسملةيخصم   )١٬٧٠٥٬٨٦١(   )٢٬٠٨٥٬٩٢٤(

   جمالياإل    ٤٬٧٦٣٬٨٨٩   ٤٬٧٢٩٬٧٨٥
  الموظفين اللتزامات الحالية  القيمة في التغير    ١٣٦٬٩٢٧    ١٧٧٬٩٢٣
  موجودات بإزالة المتعلقة للمطلوبات الحالية  القيمة في التغير    ٨٫٠٠١    ٩٫٧٢٨

  التمويلية المصروفات إجمالي    ٤٬٩٠٨٬٨١٧    ٤٬٩١٧٬٤٣٦

  تمويلية إيرادات        
  الفوائد إيرادات    )١٨٬٠٠٧(   )٣٠٬٥٠٣(
  التمويلية اإليرادات إجمالي    )١٨٬٠٠٧(   )٣٠٬٥٠٣(

  التمويلية التكاليف صافي    ٤٬٨٩٠٬٨١٠    ٤٬٨٨٦٬٩٣٣
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  إدارة رأس المال ٤٥

جل توفير عوائد للمساهمين ومنافع أإن أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال هي حماية قدرة المجموعة على االستمرار من 
ألطراف أخرى، والحفاظ على هيكل رأس المال األمثل للحد من تكلفة رأس المال وتستفيد المجموعة من القروض الحكومية طويلة 

 االجل التي ال تحمل فوائد.

نسبة المديونية. يتم احتساب هذه النسبة على أساس صافي الدين المعدل مقسوما   لمجموعة بمراقبة رأس المال على أساستقوم ا
يتم احتساب صافي الدين على أنه إجمالي القروض (بما في ذلك "القروض بنكية   على حقوق الملكية المعدلة وصافي الدين المعدل.

) ناقصا النقدية وما في  ةالمركز المالي الموحد  قائمةض الصكوك" كما هو موضح في قصيرة األجل" و"طويلة األجل" و "قرو
  الموحدة زائدا صافي الدين المعدل.  المالي  المركز  قائمة حكمها. يتم احتساب حقوق الملكية المعدلة "حقوق ملكية" كما هو مبين في  

 الدين. وكان والتوسعات المستقبلية التشغيل متطلبات ضوء  في مالئم استراتيجية المجموعة هي المحافظة على معدل مديونية  إن
  المعدل من حقوق الملكية المعدلة  على النحو التالي:

    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 إجمالي االقتراض   ١١٣٫٧١٩٫٨٠١   ١١٠٫٩٤٣٫٠٥٠

 خصم: النقد وما في حكمه    )٤٫٥٣٩٫٠٩٢(   )١٫٩١٨٫٣٠٤(
 صافي الدين المعدل   ١٠٩٬١٨٠٬٧٠٩    ١٠٩٫٠٢٤٫٧٤٦
الملكية حقوق إجمالي   ٢٤٧٬٧٧٤٬٥٥٢   ٧٣٫٥٦٩٫٨٧٢  
  لينالمعد  لديناحقوق الملكية وصافي   ٣٥٦٫٩٥٥٫٢٦١  ١٨٢٫٥٩٤٫٦١٨

المعدلنسبة الدين المعدل من حقوق الملكية    ٪٣١   ٪٦٠  
  

 إدارة المخاطر المالية  ٤٦

  المخاطر الماليةعوامل    ١-٤٦

تعرض إلى مخاطر السـوق (مخاطر تبادل عمالت أجنبية، مخاطر سـعر العموالت (الفوائد)، ومخاطر أسـعار تعمليات المجموعة 

  السلع)، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

ثار الـسلبية المحتملة  المالية ويـسعى إلى تقليل اآل باألـسواقويركز برنامج إدارة المخاطر الـشامل للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ 

  على األداء المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة لتغطية مخاطر معينة.

  األدوات المالية للمجموعة كما يلي: 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    

  الموجودات وفقاً لقائمة المركز المالي الموحدة 

لموجودات المالية ا  
من خالل الدخل  

    الشامل اآلخر 

 مالية موجودات
 بالتكلفة

  اإلجمالي     مستنفدة ال
              موجودات مالية بالقيمة العادلة

  ٣٤٩٬٦١٨    -    ٣٤٩٬٦١٨    موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر
              العادلة  بالقيمة   تقاس موجودات مالية ال 

  ٣٤٬١١٤    ٣٤٬١١٤    -    مستنفدةموجودات مالية بالتكلفة ال
  ٤٬٥٣٩٬٠٩٢    ٤٬٥٣٩٬٠٩٢    -    حكمها  في وما النقدية

  ٣٤٬٩٦٨٬٦٤٥   ٣٤٬٩٦٨٬٦٤٥    -    ذمم مستهلكي للكهرباء، بالصافي
  ٣٢٨٬١٩٤    ٣٢٨٬١٩٤    -    مقدمة ودفعات قروض 

  ٦٨٧٫٠١٣    ٦٨٧٫٠١٣    -    أخرى  ذمم
 ٤٠٫٩٠٦٫٦٧٦   ٤٠٫٥٥٧٫٠٥٨    ٣٤٩٬٦١٨    اإلجمالي 
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  تتمة -إدارة المخاطر المالية      ٤٦
  تتمة  -المخاطر المالية عوامل     ١-٤٦
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    

  الموجودات وفقاً لقائمة المركز المالي الموحدة 

لموجودات المالية ا  
الدخل  من خالل 

    الشامل اآلخر 
 مالية موجودات
  اإلجمالي    المستنفدة  بالتكلفة

              موجودات مالية بالقيمة العادلة
  ٣٢٥٫٠٧٥    -    ٣٢٥٫٠٧٥    موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

              العادلة  بالقيمة   تقاس موجودات مالية ال 
  ٣٨٫٣٨١    ٣٨٫٣٨١    -    موجودات مالية بالتكلفة المستنفدة

  ١٫٩١٨٫٣٠٤    ١٫٩١٨٫٣٠٤    -    حكمها  في وما النقدية
  ٤٤٫٨٨٤٫٠٠٤    ٤٤٫٨٨٤٫٠٠٤    -    ذمم مستهلكي للكهرباء، بالصافي

  ٣١٨٫٧٠٧    ٣١٨٫٧٠٧    -    مقدمة ودفعات قروض 
  ١٫٢٤٧٫٩٤٢    ١٫٢٤٧٫٩٤٢        أخرى  ذمم

 ٤٨٫٧٣٢٫٤١٣    ٤٨٫٤٠٧٫٣٣٨    ٣٢٥٫٠٧٥    اإلجمالي 
              

  

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
أدوات مالية     المطلوبات وفقاً لقائمة المركز المالي الموحدة 

    مشتقة
  إلتزامات مالية أخرى 

  اإلجمالي    مستنفدة ال تكلفةبال
             مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

  ١٬٠٦٥٬٠١٧   -    ١٬٠٦٥٬٠١٧    أدوات مالية مشتقة
             

            مالية ال تقاس  بالقيمة العادلة مطلوبات
  ٦٩٬٥٥٩٬٣٦٧   ٦٩٬٥٥٩٬٣٦٧    -    قروض 
  ٤٤٬١٦٠٬٤٣٤   ٤٤٬١٦٠٬٤٣٤    -    صكوك

  -   -    -    قروض حكومية 
  ١٤٬١٤٥٬٦٤٢   ١٤٬١٤٥٬٦٤٢    -    ذمم تجارية دائنة

  ٢٦٬٢٨٩٬١٠١   ٢٦٬٢٨٩٬١٠١    -    مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
  -   -    -    حكومية دائنةذمم 

  ١٥٥٬٢١٩٬٥٦١   ١٥٤٬١٥٤٬٥٤٤    ١٬٠٦٥٬٠١٧    اإلجمالي 
             

  

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    

    المطلوبات وفقاً لقائمة المركز المالي الموحدة 
أدوات مالية 
    مشتقة

  إلتزامات مالية أخرى 
  اإلجمالي    المستنفدة  تكلفةبال

             مطلوبات مالية بالقيمة العادلة
  ٦٣٣٫٨٠٢   -    ٦٣٣٫٨٠٢    أدوات مالية مشتقة

             
            مالية ال تقاس  بالقيمة العادلة مطلوبات
  ٧٢٫٦٥٣٫٣١٤   ٧٢٫٦٥٣٫٣١٤    -    قروض 
  ٣٩٫٢٨٩٫٧٣٦   ٣٩٫٢٨٩٫٧٣٦    -    صكوك

  ٤٨٫٦٩٨٫٣٠٢   ٤٨٫٦٩٨٫٣٠٢    -    قروض حكومية 
  ٢٢٫٤٢٤٫٨٧٣   ٢٢٫٤٢٤٫٨٧٣    -    ذمم تجارية دائنة

  ١٢٬٧٤٩٬٢٨٢   ١٢٬٧٤٩٬٢٨٢    -    مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
  ٩٢٫٤٩٥٫٠٣٧   ٩٢٫٤٩٥٫٠٣٧    -    حكومية دائنةذمم 

  ٢٨٨٫٩٤٤٫٣٤٦   ٢٨٨٫٣١٠٫٥٤٤    ٦٣٣٫٨٠٢    اإلجمالي 
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 تتمة -إدارة المخاطر المالية   ٤٦

  إطار إدارة المخاطر     ٢-٤٦
يتم وضع سياسات وإجراءات    المسؤولية عن الوضع واالشراف على إطار إدارة المخاطر بالمجموعة. دارة كاملاإليتحمل مجلس 

إدارة المخاطر لدى المجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة، ووضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر، ومراقبة 
المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة  المخاطر وااللتزام بالحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة

المجموعة. تهدف المجموعة إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم وإلتزاماتهم من خالل التدريب  
  واإلجراءات. إطار اإلدارةومعايير 

العام  طار  اإلموعة في السياسات واالجراءات ادارة المخاطر ومراجعة مدى كفاية  تقوم لجنة المراجعة في مراقبة التزام ادارة المج 
قوم نشاط المراجعة الداخلية في مساعدة لجنة المراجعة في عمليات مراقبة ادارة يالمرتبط في المخاطر التي تواجه المجموعة. 

  المجموعة.

  مخاطر السوق   ١-٢-٤٦
العادلة او التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار األسواق.   تتمثل مخاطر السوق في التذبذب في القيمة

  تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: 

  جنبية. األمخاطر العمالت  
 .(الفوائد) مخاطر سعر العموالت  
  أخرىمخاطر أسعار .  

  

 جنبيةاألعمالت  المخاطر   )أ
صول أو المطلوبات المعترف بها مقومة بعملة ليست العملة تكون المعامالت التجارية المستقبلية أو األتنشأ مخاطر العمالت عندما 

  للمنشأة. الوظيفية

 العملة.  المجموعة  بها   تقوم   التي  للمعامالت  األجنبية  للعمالت  بالنسبة  الوظيفية  العملة  قيمة  تغير   في   األجنبية   العمالت  مخاطر  ترتبط 
  كل  مقابل  سعودي  لایر  ٣٫٧٥  يعادلنسبياً    ثابت  صرف  بسعر  األمريكي  بالدوالر  المرتبطة  السعودي  اللایر  هي  للمجموعة  الوظيفية
ً  جوهرية مخاطر توجد  ال وبالتالي االمريكي  بالدوالر. معظم المعامالت الجوهرية أمريكي دوالر العمالت األجنبية.  ب تتعلق حاليا

:  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  أمريكي دوالرمليون  ٩ األمريكي بالدوالر المالية الموجودات إجمالي بلغ وقد 
 ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في    أمريكيمليار دوالر    ١٦٫٧  األمريكي مليون دوالر أمريكي). بينما بلغت المطلوبات المالية بالدوالر    ٦٢
  ). مليار دوالر أمريكي ١٨٫٩: م٢٠١٩  ديسمبر ٣١( م

  مخاطر سعر العموالت (الفوائد)  ) ب
  و التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سوق أسعار الفائدة. أتتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التذبذب في القيمة العادلة  

 ادرة بمعدالت متغيرة تعرضتعُرض المجموعة إلى مخاطر التغيرات في سوق أسعار الفوائد يعود أساساً إلى القروض. إن القروض الص 
المجموعة للتغير في التدفقات النقدية نتيجة للتغير في أسعار الفائدة. تدخل المجموعة في مقايضات أسعار الفائدة للتحوط من مخاطر  

 أسعار الفائدة ويتم تصنيف هذه المقايضات كمطلوبات مالية مشتقة في المركز المالي.
ن تخصص المجموعة بعض أدوات التحوط، ومن ضمنها المشتقات، مشتقات مدمجة او مشتقات غير مدمجة في ما يخص  أمن الممكن 

ستثمارات في العمليات او كتحوطات بالصافي من األ  ،تحوطات للتدفقات النقدية  ،مخاطر تحويل العمالت األجنبية كتحوطات بالقيمة العادلة
خاطر تحويل العمالت األجنبية على إلتزامات الشركة كتحوطات للتدفقات النقدية عند استيفاء األجنبية. تتم المحاسبة عن تحوطات م

  .الضوابط الكافية
داة التحوط والبند المتحوط له، باإلضافة الى أهدافها في إدارة المخاطر واستراتيجيتها أنشاء عالقة التحوط، توثق الشركة العالقة بين  إعند  

المختلفة. باإلضافة الى ذلك، عند انشاء التحوط، وبشكل مستمر، توثق المجموعة ما اذا كانت أداة التحوط عالية في اتخاذ عمليات التحوط  
ستيفاء إيكون ذلك عند    ،الفعالية في عكس التغيرات في القيمة العادلة او التدفقات النقدية للبند المتحوط له فيما يخص المخاطر المتحوط لها

  طلبات فعالية التحوط التالية:عالقات التحوط لجميع مت 
   ;داة التحوطأقتصادية بين البند المتحوط له و اوجود عالقة  •
  ال يهيمن تأثير مخاطر االئتمان على التغيرات في القيمة الناتجة عن العالقة االقتصادية.  •
ه الذي تتحوط له المجموعة بشكل فعلي ان تكون نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها النسبة الناتجة من عدد للبند المتحوط ل •

  .وعدد أداة التحوط الذي توظفه المجموعة بالفعل للتحوط لذلك العدد من البند المتحوط له
هداف إدارة المخاطر لتلك العالقة أ عند توقف عالقة التحوط عن استيفاء متطلبات فعالية التحوط فيما يخص نسبة التحوط ولكن تظل 

يه. تقوم المجموعة بتعديل نسبة التحوط لعالقة التحوط (إعادة موازنة التحوط) الستيفاء الضوابط التي تؤهلها  المخصصة على ما هي عل
  مجددا. 
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  تتمة –إدارة المخاطر المالية         ٤٦

  تتمة  -إطار إدارة المخاطر     ٢ -٤٦

  تتمة –مخاطر السوق    ١-٢-٤٦

  مخاطر سعر العموالت (الفوائد)   ) ب

  التغيرات في أسعار الفائدة هو كما يلي:   المرتبطةقتراض اال لمخاطرإن تعرض الشركة 

  م٢٠١٩ديسمبر ٣١    م٢٠٢٠ديسمبر ٣١    

  ٨١٫٣٦٧٫٢٥٠    ٧٢٬٧٧١٬٤٧٩    ة فائدة متغير تمعدالب قروض

  ٢٩٫٥٧٥٫٨٠٠    ٤٠٬٩٤٨٬٣٢٢      ةفائدة ثابت تمعدالب قروض

    حساسية سعر الفائدة

ــاس  ١٠٠ لتغيير المعقول المحتمل ال إن ــعار الفائدة بتاريخ التقارير المالية كان من ألنقطة أسـ ــأنه سـ نخفاض) حقوق إزيادة (شـ

أدناه. ويفترض التحليل أن جميع المتغيرات األخرى، ال ســيما أســعار صــرف  ةوالخســائر بالمبالغ الموضــحأالملكية واألرباح  

  العمالت األجنبية، تظل ثابتة

  
  سعار أخرى أ) مخاطر ج

و التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق أفي التذبذب في القيمة العادلة  مخاطر أسعار أخرى    تتمثل
(بخالف تلك الناتجة عن مخاطر العمالت ومعدالت الفائدة). تتعرض المجموعة لمخاطر القيمة العادلة نتيجة للتغيرات في أسعار  

المخاطر التي قد تتعرض لها   إن، حيث مجموعةمن قبل ال المملوكةمن خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر  المالية الموجودات
المالية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر للبيع تتضمن استثمارات في أوراق مالية   الموجوداتالمجموعة ليست جوهرية، وإن 

 غير مدرجة. 

 

 

 

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة    

  قائمة حقوق الملكية    قائمة الدخل     

نقطة   ١٠٠تخفيض   نقطة    ١٠٠زيادة     نقطة   ١٠٠تخفيض  نقطة  ١٠٠زيادة     

         ٦٠٧٬٠١٥   (٦٠٧٬٠١٥)    بمعدالت فائدة متغيرةقروض 

  (١٠٬٦٥٠)  ١٠٬٦٥٠    -  -    مقايضة معدل الفائدة

   (١٠٬٦٥٠)  ١٠٬٦٥٠   ٦٠٧٬٠١٥ (٦٠٧٬٠١٥)    التغيرات في التدفقات النقدية

  م٢٠١٩ديسمبر   ٣١المنتهية في  للسنة    

  قائمة حقوق الملكية    قائمة الدخل     

نقطة   ١٠٠تخفيض   نقطة    ١٠٠زيادة     نقطة   ١٠٠تخفيض  نقطة  ١٠٠زيادة     

)٧٣٣٫٢٨٤(    قروض بمعدالت فائدة متغيرة   ٧٣٣٫٢٨٤    -  -  

  )٦٫٣٣٨(  ٦٫٣٣٨    -  -    مقايضة معدل الفائدة

  )٦٫٣٣٨(  ٦٫٣٣٨   ٧٣٣٫٢٨٤ )٧٣٣٫٢٨٤(    التغيرات في التدفقات النقدية
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  تتمة –إدارة المخاطر المالية  .٤٦

  تتمة -إطار إدارة المخاطر     ٢-٤٦

  مخاطر االئتمان ٢-٢-٤٦

الذمم   منودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية وكذلك التعرض االئتماني  من حكمها في وما النقديةفي  اإلئتمانمثل مخاطر تت
الجودة االئتمانية للعميل مع األخذ في االعتبار  تقوم المجموعة بتقييم  و   فردي  بشكل  المشتركين  تصنيف  يتم  الالمدينة القائمة للمبيعات.  

 السابقة وعوامل أخرى. اخبراته

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسائر المالية للمجموعة في حالة عدم قدرة عميل أو طرف اخر للوفاء بإلتزاماته التعاقدية ألداة 
 مالية، وينشأ بشكل أساسي من مستحقات المجموعة من العمالء.

  المبيعات نقدا أو خدمة سداد أو باستخدام بطاقات االئتمان الرئيسية.  يتم تسوية

  : يلي ما  في المالية الموجودات في  التدني خسائر  تتمثل

م ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١   م  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١  

 الكهرباء مستهلكي ذمم إنخفاض مخصص ١٫٤٦٧٫٥٣٦   ١٫٥٤٩٫٧٧٩

 دوات دين بالتكلفة المستنفدة أإنخفاض  مخصص ٧٦   ٧٦

 أخرى مدينة ذمم إنخفاض مخصص ٢٣٥٫٨٩٩   ١٨٦٫٣٨٣

  للمجموعة هي كما يلي:  الكهرباء  مستهلكي لذممإًن الجودة االئتمانية 

  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١    
  

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١

  المبسط النموذج
 اشهر  ٣ من اقل

 
٧٫٥٣٩٫١٠١ 

  
٥٫٧٤٥٫٦١٩ 

 ٥٣٩٫٢١٧   ٩٠٩٬٥٠٦ اشهر ٦ من قلأواشهر  ٣ من اكثر
 ٦٨٤٫٩٩٨   ٤٩٠٬٨٣٠ سنة  من قلأو اشهر ٦ من اكثر
 ٨٧٤٫٧٥٨   ٢٬٥٠٩٬٧٧٤ سنة  من اكثر

 ٣٨٫٥٨٩٫١٩١   ٢٤٫٩٨٦٫٩٧٠ -  العام النموذج
   ٤٦٫٤٣٣٫٧٨٣   ٣٦٬٤٣٦٫١٨١ 

شبه الحكومية والموجودات المالية بالتكلفة وة يلحكوما للجهات خسائر االئتمان المتوقعة  لتقدير العامالنموذج  المجموعةتستخدم 
لم  التيالعمر  ىمد  ىشهر أو خسائر االئتمان المتوقعة عل ١٢ ىمد  ىخسائر االئتمان المتوقعة عل  حيث يتم احتساب  مستنفدةال

  .لى التغيير في مخاطر االئتمان المرتبطة باألداة الماليةتنخفض قيمتها اإلئتمانية أو إنخفضت قيمتها اإلئتمانية بناًء ع

ترى المجموعة أنها قادرة على تحصيل الذمم غير الحكومية وذلك من خالل قدرة المجموعة على التوقف عن تقديم الخدمة للجهات  
٪ من إجمالي  ٧الذمم غير الحكومية نسبة المتأخرة في سداد مديونيتها باإلضافة إلى متابعتها قانونيا مع الجهات المختصة. تشكل 

  الذمم الغير مدفوعة ألكثر من سنة.

ستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية من العمالء األفراد والتي تتكون من  ت
  عدد كبير جداً من األرصدة الصغيرة. 

 بصفة اإلئتمان مخاطر في رةيكب ادةي ز هناك كان إذا وما لألصل األولي ليالتسج عند  السداد  عدم ةيإحتمال باإلعتبار المجموعة تأخد 
 مع ر يالتقر  خيتار في  كما لألصل تحدث  قد  والتي السداد  عدم مخاطر بمقارنة  المجموعة تقوم  .ري تقر فترة  كل مدار على  مستمرة
  . اإلئتمان مخاطر في رةيكب ادةي ز هناك كان إذا ما مييلتق المبدئي ليالتسج خي تار في كما السداد  عدم مخاطر
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  تتمة –إدارة المخاطر المالية        ٤٦

  تتمة  -إطار إدارة المخاطر   ٢-٤٦

  تتمة - ئتمانمخاطر اال   ٢-٢-٤٦

ُ  والداعمة المعقولة المتاحة المعلومات اإلعتبار في ؤخذ ي  :ةيالتال المؤشرات خصوصا

 . )متاحة  كانت إذا(  خارجي إئتماني فيتصن - 
 الُمْقتَِرض مقدرة في ريكب ريتغ تُحدث أن المتوقع ةياإلقتصا أو ةيالمال الحالة األعمال، في المتوقع أو الفعلي ريالكب العكسي ريالتغ - 

 . بإلتزاماتهم الوفاء على
  . المقترض لنفس  أخرى ةيمال ألدوات اإلئتمان  مخاطر في رةيكب ادةيز - 
  . اإلئتمان نيتحس أو الثالث الطرف ضمانات جودة في أو لإللتزام الداعم الضمان مةي ق في رةيكب راتيتغ - 
 في راتيوالتغ المجموعة في  نيللمقترض الدفعة وضع في  راتي التغ وتشمل المقترض وسلوك المتوقع األداء في رةيكب راتيتغ - 

 . للمقترض ةيليالتشغ النتائج

  م: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ذمم مستهلكي الكهرباء كما في ل االئتمان لمخاطر المجموعة تعرض  ملخص   يلي كما

    

خسائر اإلئتمان  
المتوقعة على مدى 

١٢  ً   شهرا

خسائر اإلئتمان المتوقعة  
لم  لبنود  على مدى العمر

  ة ياإلئتمان متهاي تنخفض ق

خسائر اإلئتمان المتوقعة  
لبنود  على مدى العمر  

      المجموع  ة ياإلئتمان  متهايق إنخفضت

 ٣٦٬٤٣٦١٨١ ٧٬٣١٥٬٩٤٢ ٥٬٨٦٩٬٧٤٠ ٢٣٬٢٥٠٬٤٩٩  مستهلكي الكهرباء ذمم 
  يخصم:

في أرصدة ذمم   إنخفاض مخصص
 (١٬٤٦٧٬٥٣٦) )٨٧٢٫٥٣٩( )٥٩٢٫٢٢٤( (٢٬٧٧٣)  مستهلكي الكهرباء 

 ٣٤٬٩٦٨٬٦٤٥ ٦٫٤٤٣٫٤٠٣ ٥٫٢٧٧٫٥١٦ ٢٣٬٢٤٧٬٧٢٦  ةيالدفتر مةيالق

  م:  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ذمم مستهلكي الكهرباء كما في ل االئتمان لمخاطر المجموعة تعرض  ملخص  يلي  فيما

    
خسائر اإلئتمان المتوقعة 

ً  ١٢على مدى    شهرا

خسائر اإلئتمان المتوقعة 
على مدى العمر لبنود لم 

  ة ياإلئتمان متهايتنخفض ق

خسائر اإلئتمان المتوقعة على  
 إنخفضتمدى العمر لبنود 

      المجموع  ة ياإلئتمان متهايق

 ٤٦٫٤٣٣٫٧٨٣ ٦٫٩٤٩٫٦٧٤ ٤٫٨٠٩٫٤٠٣ ٣٤٫٦٧٤٫٧٠٦  ذمم مستهلكي الكهرباء 
  يخصم:

في أرصدة  إنخفاض مخصص
)١٫٥٤٩٫٧٧٩( )٩٥٣٫١١٦( )٥٩١٫٤٢٤( )٥٫٢٣٩(  ذمم مستهلكي الكهرباء 

 ٤٤٫٨٨٤٫٠٠٤ ٥٫٩٩٦٫٥٥٨ ٤٫٢١٧٫٩٧٩ ٣٤٫٦٦٩٫٤٦٧  ةيالدفتر مةيالق
  

  من الدرجة االستثمارية. ائتمانيتصنيف  ذات بنوك لدىفي حكمها  وماالمجموعة النقدية  تبقى

  ي ضمانات لألدوات مالية المحتفظ بها. أ، ال توجد م٢٠١٩ديسمبر  ٣١وم ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في 

موقعة من قبل المجموعة للقيمة اإلسمية للقرض مضافا إليها مدفوعات الفائدة و / أو هامش  ةإن القروض مضمونة بسندات إذني
 المرابحة.

يتحمل كل كيان في المجموعة مسؤولية إدارة وتحليل مخاطر االئتمان لكل عميل جديد قبل تقديم معيار وشروط الدفع وتقييم  
  الخدمة.

الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية، وكذلك التعرض لمخاطر االئتمان  من النقدية وما في حكمها  في تنشأ مخاطر االئتمان 
للمبيعات، بما في ذلك الذمم المدينة القائمة. ال يتم تصنيف المشتركين بشكل مستقل. تقوم المجموعة بتقييم الجودة االئتمانية للعميل 

السابقة وعوامل أخرى. يتم تحديد المخاطر بناء على الحدود االئتمانية المحددة سابقا للعميل حسب   ا مع األخذ في االعتبار خبراته
يتم تسوية المبيعات  المشتركين ووفقاً للقيود التي يحددها مجلس اإلدارة. يتم مراقبة استخدام حدود االئتمان بشكل منتظم/ دوري.

  ن الرئيسية.نقدا أو خدمة سداد أو باستخدام بطاقات االئتما
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  تتمة –إدارة المخاطر المالية        ٤٦

  تتمة  -إطار إدارة المخاطر   ٢-٤٦

  مخاطر السيولة    ٣-٢-٤٦

  لتزامات المرتبطة باألدوات المالية.التمثل مخاطر السيولة أن تواجه المجموعة صعوبة في جمع األموال للوفاء با

.  مخاطر السيولة هو التأكد من توفر التسهيالت التمويلية الكافية للمجموعة للوفاء بإلتزاماتها الحالية والمستقبليةمن  إن هدف اإلدارة  
 . حتفاظ بالتسهيالت االئتمانية المناسبةوتهدف المجموعة إلى الحفاظ على قدر كاف من المرونة في التمويل عن طريق اإل

وعن طريق التسهيالت   المدينةوذلك من خالل التحصيالت النقدية للذمم  المستقبليةبإلتزاماتها المالية توفي  أن تتوقع المجموعة من
  والقروض البنكية.

ستحقاق ذات الصلة على أساس الفترة المتبقية بتاريخ الجدول أدناه المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة في مجموعات االيحلل  
يتم إدراج المطلوبات المالية المشتقة في التحليل إذا كانت استحقاقاتها التعاقدية . اريخ االستحقاق التعاقديبيان المركز المالي حتى ت

 .المبالغ المبينة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. ضرورية لفهم توقيت التدفقات النقدية

)  يمليار لایر سعود   ١٢٦: م٢٠١٩(  م ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في  كما  مليار لایر سعودي ٢٢٫٣مبلغ  حكومية متداولة التزامات  بلغت

  . الشركةوفقا لموقف السيولة لدى  الدائنة الحكوميةوتدير الشركة مخاطر السيولة بالتنسيق مع الجهات 

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  

  سنة من أقل
    واحدة 

 سنة بين
     وسنتين

 سنتين بين
    سنوات وخمس

  ألكثر مدى  على
  خمس من

   إجمالي     سنوات

           المشتقة غير المالية األدوات
 ٦٩٬٥٥٩٬٣٦٧  ٢٩٬٠٠٢٬٤٥٣   ١٥٬٨٩٣٬٢٩٣  ١١٬٢٤٩٬٧٧٩  ١٣٬٤١٣٬٨٤٢ بنكية  قروض
 ٤٤٬١٦٠٬٤٣٤  ١٤٬٤٢٩٬٧٤٤   ١٩٬٣١٢٬٥٠٠  ١٠٬٤١٨٬١٩٠  -  صكوك
  -    -   -   -  -  حكومية  قروض

 ١٤٫١٤٥٫٦٤٢   -   -   -  ١٤٫١٤٥٫٦٤٢  دائنة تجارية  ذمم
  ٢٦٬٢٨٩٬١٠١    -    -    -  ٢٦٬٢٨٩٬١٠١  أخرى دائنة وأرصدة مستحقات 
  ١١٨٬١٥٢    ٣١٫٠٨٥    ١٤٬٩٦٧    ١٦٬٠١٥ ٥٦٫٠٨٥  عقود تأجير   التزامات

 -   -   -   -  -  حكومية دائنة ذمم
 ١٬٠٦٥٬٠١٨   -   -   ٩٣٧٬٨٠٦  ١٢٧٬٢١٢  المشتقة المالية األدوات
  ١٥٥٬٣٣٧٬٧١٤   ٤٣٬٤٦٣٬٢٨٢    ٣٥٬٢٢٠٬٧٦٠   ٢٢٬٦٢١٬٧٩٠   ٥٤٬٠٣١٬٨٨٢  اإلجمالي

  
  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  

    وسنتين  سنة بين   واحدة سنة من أقل 
  سنتين بين
    سنوات وخمس

 ألكثر  مدى على
  خمس من

          إجمالي     سنوات
           المشتقة غير المالية األدوات
 ٧١٬٦٥٣٬٣١٤  ٢٥٬٦٨٩٬١٠٥   ٢١٬٥٠٦٬٨٤٣   ٥٬٢٧٨٬١٠٢  ١٩٬١٧٩٬٢٦٤ بنكية  قروض
 ٣٩٬٢٨٩٬٧٣٦  ٢٤٬١٠٢٬٢٣٦   ١٥٬١٨٧٬٥٠٠   -  -  صكوك
 ٤٨٬٦٩٨٬٣٠٢  ٤٣٬٥٩٩٬٣٠٢   ٣٬٠٩٩٬٠٠٠   ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  حكومية  قروض

 ٢٢٬٤٢٤٬٨٧٣   -   -   -  ٢٢٬٤٢٤٬٨٧٣  دائنة تجارية  ذمم
  ١٢٬٧٤٩٬٢٨٢    -    -    -  ١٢٬٧٤٩٬٢٨٢  أخرى دائنة وأرصدة مستحقات 
  ٢٤٨٬٤٧٥    -    ٤٠٬١١٣    ٦٤٬٥٤٢ ١٤٣٬٨٢٠  عقود تأجير   التزامات

 ٩٢٬٤٩٥٬٠٣٧   -   -   -  ٩٢٬٤٩٥٬٠٣٧  حكومية دائنة ذمم
 ٦٣٣٬٨٠٢   -   -   ٥٧٢٬٥٩١  ٦١٬٢١١  المشتقة المالية األدوات
  ٢٨٨٬١٩٢٬٨٢١   ٩٣٬٣٩٠٬٦٤٣    ٣٩٬٨٣٣٬٤٥٦    ٦٬٩١٥٬٢٣٥  ١٤٨٬٠٥٣٬٤٨٧  اإلجمالي
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  تتمة–المخاطر  إدارة   ٤٦
  تتمة–إطار إدارة المخاطر       ٢-٤٦

  العادلة القيمة    ٣-٤٦
 لتحويل أو أصل لبيع استالمه سيتم الذي السعر هي العادلةالقيمة  ،التقرير تاريخ في العادلة  بالقيمة ةيتقوم المجموعة بقياس أدواتها المال

 أو األصل بيع معاملة أن إفتراض على العادلة القيمة قياس يستند ،القياس تاريخ وفي السوق  في المشاركين بين منظمة معاملة  في التزام
  : إما تتم اإللتزام تحويل

  ، أو إللتزاماتفي السوق الرئيسي لألصول أو ا - 
 في غياب السوق الرئيسي، وفي السوق األكثر فائدة لألصول أو اإللتزامات.  - 

  

ستخدام اإلفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، إلتزام بيتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإل
  فتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون لصالحهم االقتصادي.إب

 المدخالت  استخدام وتعظيم العادلة، مةيالق اسيلق ةيکاف قوائم هايف تتوفر التي الظروف ظل في مييلتقلب مناسبة يدم المجموعة أسالتستخ
  . للمالحظة  القابلة ريغ  المدخالت استخدام وتقليل الصلة  ذات الملحوظة

  العادلة، حسب طريقة التقييم. وقد تم تحديد المستويات المختلفة على النحو التالي:الجدول التالي هو لتحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة  

  : أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس.١المستوى  - 

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

   ظة (مدخالت غير قابلة للمالحظة). : مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالح ٣ المستوى - 
تقوم المجموعة  ،التي يتم االعتراف بها في القوائم المالية الموحدة على أساس متكررالمالية  واألدواتبالنسبة لألصول واإللتزامات 

ستنادا إلى أدنى معطيات إ(بتحديد ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة التقييم التصنيف  
   في نهاية كل فترة تقرير. هامة لقياس القيمة العادلة ككل)

  م: ٢٠٢٠ديسمبر ٣١للمجموعة والُمقاسة بالقيمة العادلة في واألدوات المالية إّن الجدول أدناه يعرض الموجودات والمطلوبات المالية 
         

الثاني المستوى    المستوى الثالث    اإلجمالي    المستوى األول   
 الموجودات         

٣٤٩٬٦١٨  ٣٤٩٬٦١٨  
 

-  
 

-  
موجودات مالية من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 
 إجمالي  الموجودات   -  -  ٣٤٩٬٦١٨  ٣٤٩٬٦١٨

         
 المطلوبات         

 أدوات مالية مشتقة للتحوط   -  ١٬٠٦٥٬٠١٨  -  ١٬٠٦٥٬٠١٨
 إجمالي  المطلوبات   -  ١٬٠٦٥٬٠١٨  -  ١٬٠٦٥٬٠١٨

الملكية  حقوق          
مضاربة  أداة  -  -  ١٥٩٬١٦٩٬٠٠٠  ١٥٩٬١٦٩٬٠٠٠  

١٥٩٬١٦٩٬٠٠٠  ١٥٩٬١٦٩٬٠٠٠  -  -  
لحقوق  ماليةال اتدوإجمالي األ

 الملكية 
  : م٢٠١٩ديسمبر ٣١إّن الجدول أدناه يعرض الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة والُمقاسة بالقيمة العادلة في 

         

   المستوى األول  المستوى الثاني   المستوى الثالث    اإلجمالي
 الموجودات         

٣٢٥٫٠٧٥  ٣٢٥٫٠٧٥  -  -  
موجودات مالية من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 
 إجمالي  الموجودات   -  -  ٣٢٥٫٠٧٥  ٣٢٥٫٠٧٥

         

 المطلوبات         
 أدوات مالية مشتقة للتحوط   -  ٦٣٣٫٨٠٢  -  ٦٣٣٫٨٠٢
 إجمالي  المطلوبات   -  ٦٣٣٫٨٠٢  -  ٦٣٣٫٨٠٢

الملكية  حقوق          
مضاربة  أداة  -  -  -  -  

-  -  -  -  
لحقوق  ماليةال اتدوإجمالي األ

 الملكية 
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  تتمة–المخاطر  إدارة   ٤٦
  تتمة  -  العادلة القيمة    ٣-٤٦

  من القيمة العادلة  ٢تقنيات التقييم المستخدمة الستخالص المستوى 
الفائدة. وعادة ما من تقنية مبادلة أسعار  يتم تقييم مقايضات أسعار الفائدة بالقيمة العادلة باستخدام القيمة السوقية (أو القيمة العادلة)

  .٢تكون آثار التخفيض غير هامة بالنسبة لمشتقات المستوى 
تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية بأسعار   إن يتم احتساب القيمة العادلة على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

وأسعار العقود اآلجلة ومعدالت االقتراض بين البنوك. يتم خصم التدفقات النقدية   الفائدة العائمة تستند إلى معدالت المبادلة المتداولة
المقدرة باستخدام منحنى العائد الذي تم إنشاؤه من مصادر مماثلة والذي يعكس سعر الفائدة المعتاد بين البنوك المستخدم من قبل  

ئدة. إن تقدير القيمة العادلة يخضع لتعديل مخاطر االئتمان المشاركين في السوق لهذا الغرض عند تسعير عقود تبادل أسعار الفا
حتساب ذلك على أساس فروق االئتمان المستمدة من أسعار المبادلة إ الذي يعكس مخاطر االئتمان للمجموعة والطرف اآلخر. يتم 

  أو السندات اإلفتراضية الحالية.

  ) ٣(المستوى قياس القيمة العادلة باستخدام معطيات هامة غير قابلة للرصد 
٪ حصة في  ٨للمياه والكهرباء،  شعيبة٪ حصة في شركة ٨مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر  موجودات أربعةلدى المجموعة 

  تم ي للتمديدات القابضة. شعيبة٪ حصة في شركة ٨٪ حصة في شركة الجبيل للمياه والطاقة، ٥شركة الشقيق للمياه والكهرباء، 
  . األرباح  عات يتوز م ييتق نموذج باستخدام األربعة  االستثمارات لهذه العادل مييالتق إجراء

  

، من المتوقع أن يتم توزيع األرباح المستقبلية المتوقعة من االستثمارات (يتم استخدام نمط توزيع األرباح التاريخية  هوفقاً لهذه المنهجي 
ستخدام تكلفة حقوق الملكية كمعدل خصم ذي صلة للتأكد من القيمة  كأساس للتوقعات المستقبلية على أفق االستثمارات) والخصم با

  العادلة لهذه االستثمارات. 
في الدخل الشامل اآلخر الموحدة  المدرجةم ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنةمحقق ال) غير الخسارة/ (  الربح إجمالي بلغ

  اآلخر  الشامل الدخل خالل  من المالية للموجودات") اآلخر الشامل الدخل خالل من المالية للموجوداتالتغير في القيمة العادلة "(
 ).سعودي لایر مليون ٢٥٫٧: م٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٢٤٫٥مبلغ 

م، تمثل توزيعات األرباح المتوقعة وتكلفة حقوق الملكية المتغيرة الرئيسية المدخلة للنموذج المستخدم ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
٪ في تكلفة حقوق الملكية سوف تؤدي إلى  نقص  ٥. إن الزيادة بنسبة  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  المالية  للموجودات  قييم العادلللت

 الشامل  الدخل  خالل  من  المالية  للموجودات) في التقييم العادل  سعودي  لایر  مليون١٣٫٥  :م٢٠١٩(مليون لایر سعودي    ١٥٫٦    بمبلغ
مليون  ١٤٫٥: م٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٦٫٨زيادة بمبلغ إلى ٪ في تكلفة حقوق الملكية ستؤدي ٥بينما النقص بنسبة  اآلخر

  ٪). ٩٫٥: م٢٠١٩٪ (٨: ٢٠٢٠لغ معدل خصم الخطر في  حيث ب لایر سعودي)

 ١٦٫٣ م:٢٠١٨(مليون لایر سعودي  ١٧٫٤٪ في األرباح المتوقعة سوف تؤدي إلى زيادة / نقص بمبلغ ٥إن زيادة / نقص بنسبة 
  . اآلخر الشامل الدخل خالل من المالية للموجوداتالتقييم العادل  في) مليون لایر سعودي
المضاربة   داهإيتم خصم التدفقات النقدية الدائمة من حيث الدخل  طريقة باستخدامتحديد القيمة العادلة للمضاربة ب قامت المجموعة

من الحكومة   المصدرةستحقاق الصكوك  ال  اجل  طولألعلى أساس تكلفة الدين التي تعكس العائد    يحتسب  ٪٤٫٣بمعدل خصم مناسب  
 .الدائمة لألداة الطبيعية بالمخاطر مرتبطةعالوة  الية مضافاالسعودية 

 

الذي تم احتسابه ٪ ٦بنسبة   average  cost of capital  weighted المالرأس  لتكلفةالتنظيمي الموزون  العائد  نسبةيقدر 
ً نموذج تسعير األصول الرأسمالية باستخدام    قدي التعا العائد  نسبةوتعد تلك النسبة قريبة من  حاليةال افتراضات السوقعلى  اعتمادا
 .المستخدمة في تقييم القيمة العادلة المالرأس  لتكلفةالموزون 

 

   باإلضافة إلى ذلك، يقدر خيار االسترداد بناًء على نموذج تسعير الخيار المناسب الذي يتضمن تقلبات أسعار الفائدة.

  العادلة. مةيمن الق ٣والمستوى  ٢والمستوى  ١لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى 

خالل   اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  المالية  الموجوداتإن الحركة في المستوى الثالث من األدوات المالية بالقيمة العادلة الممثلة في  
  السنة هي كما يلي: 

م٢٠١٩ديسمبر ٣١ م٢٠٢٠ديسمبر ٣١      
 الرصيد في بداية السنة  ٣٢٥٫٠٧٥  ٢٩٩٫٣٦٥
اآلخر الشامل الدخل خالل من المالية للموجودات العادلة القيمة  في  التغير  ٢٤٬٥٤٣  ٢٥٫٧١٠  
السنة نهايةالرصيد في    ٣٤٩٬٦١٨   ٣٢٥٫٠٧٥  

  

  مستنفدة الالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة 
  .  ةإًن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تقارب قيمتها الدفتري

  
 
  
  
  



  للكهرباء السعودية الشركة
    )سعودية مساهمة(شركة 
  حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة

  خالف ذلك)(جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

٧٦ 
 

 

  الهامة حداثاال ٤٧
  

مما تسبب في اضطرابات في القطاعات االقتصادية والتجارية بشكل عام على    ١٩  كوفيد   جائحة م  ٢٠٢٠إجتاح العالم منذ بداية عام  
 من للتقليل االقتصاد اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية إجراءات تحفيزية ومبادرات لدعم  وقد  والمحليالمستوى العالمي 

   .العكسية لتلك الجائحة األثار
رات اإلدارة المتعلقة بخسائر اإلنخفاض المتوقعة في أرصدة العمالء والتي من المتوقع ان تضمنت القوائم المالية الموحدة نتائج تقدي

  .تنشأ نتيجة لألوضاع الحالية والتي تم تقديرها وفقا ألفضل المعلومات الحالية المتاحة لدى اإلدارة
  المنتهي  المالي  للعامتائج أنشطة  المجموعة  تأثرت ن   قد المجموعة بدارسة كافة المتغيرات التي قد تؤثر على أنشطة المجموعة و  قامت 
  . ربح  مجمل على تأثير له كان مما  الفئات  بعض بين اإليرادات مزيج  اختالف خالل منم ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١ في
  

أنشطة المجموعة ولكن نظرا لعدم القدرة على تحديد الفترة  علىإدارة المجموعة بدراسة ومتابعة كافة المتغيرات التي تؤثر  تستمر
الزمنية لهذه الجائحة واإلجراءات والتدابير االحترازية وما يستجد عنها مستقبالً فإنه يصعب تحديد حجم ومدى األثر المالي بصورة 

 تتعلقموعة وجود آثار مستقبلية جوهرية دقيقة على نتائج المجموعة نتيجة إلستمرار الجائحة  وعلى الرغم من ذلك ال تتوقع المج
  وما بعد تتعلق بإستمرارية عمليات المجموعة. ٢٠٢١بالسنوات 

  

  نقديةالالمعامالت غير   ٤٨
 

المستحقة    المدينةبعض األرصدة  ل  المقاصة  فيم  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١غير النقدية األساسية عن السنة المنتهية في    تالمعامال  أهمتتمثل  
مليار لایر  ١٦٧٫٩ بمبلغ أداة المضاربة بإيضاحكما هو موضح  األخرىاألرصدة الدائنة  معذمم مستهلكي الكهرباء   بعض ىعل

  . )٢٤(إيضاح  سعودي
 

  الموحدة المالية القوائم  اعتماد ٤٩

مارس  ٢٩هـ الموافق  ١٤٤٢شعبان  ١٦ قبل مجلس االدارة في منتمت الموافقة على إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة 
 م.٢٠٢١
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