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 إنجازات تدوم .. عبارة تؤكد ما آل إليه واقع الشركة السعودية للكهرباء 
عام 2017، وما حققته من إنجازات مميزة على الصعيد اإلقليمي والدولي، 

استحقت معها نيل مكانة رائدة بين الشركات المماثلة عالمًيا، وتمكنت 
خالله من الحصول على الترتيب الثاني بين أكبر مائة شركة بالمملكة.

اجتهد مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية خالل العام المنصرم ليدفع الشركة إلى مواصلة تنفيذ الخطط 

االستراتيجية التي اعتمدها لمواكبة متطلبات النمو االقتصادي والعمراني من الطاقة الكهربائية، مراعيًا 

من خالل هذه الخطط رؤى حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود ـ حفظه الله ـ وتطلعاتها في أن تصبح المملكة ضمن أفضل عشر اقتصاديات عالمية، وذلك من 

خالل متابعة المجلس لتنفيذ مبادرات برنامج التحول االستراتيجي 2020، ورؤية المملكة 2030، انطالقًا 

من  حرصه على أن تكون خطط الشركة المستقبلية مكوًنا استراتيجًيا من عناصر هذه البرامج والمبادرات.

يستطيع أن يالحظ المدقق والمتابع ألرقام الشركة وإنجازاتها في 2017 مقدار النمو والتحسن في 

كافة أعمالها وأنشطتها، وكذلك مكانتها العالمية واإلقليمية، ويدرك أيًضا مدى الجهد المبذول 

من كافة منسوبيها لتحقيق هذه المكانة، وكيف أنها تمكنت من تلبية احتياجات كافة القطاعات 

من الطاقة الكهربائية بكفاءة وموثوقية، وكيف طورت خطط تنفيذ مشاريع الكهرباء لتتواكب مع 

خطط الدولة الرامية إلى تقليل االعتماد على الوقود التقليدي لتوليد الطاقة الكهربائية، والتوجه نحو 

استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، إضافة إلى البدء في التحول نحو الشبكات الذكية 

في شبكات النقل والتوزيع.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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شهد العام الماضي تحسنًا في أداء منظومة الكهرباء، حيث ارتفعت قيمة أصول الشركة بحوالي 25 مليار 

ريال لتصبح 446 مليار ريال، األمر الذي ساهم في أن تصبح السعودية للكهرباء الثانية بين أكبر الشركات 

في المملكة، متقدمة من المرتبة الثالثة عام 2016، إضافة إلى تبؤها المرتبة األولى عربًيا والرابعة عشرة 

عالمًيا في مجالها، واستطاع نشاط التوليد أن يصل بالقدرات الفعلية من الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 

56.588 جيجاوات، مما جعل اجمالي قدرات التوليد المتاحة بالمملكة تصل إلى 79.070 جيجا وات من 

الكهرباء، وهو ما يزيد بنسبة 2.5% عن القدرة المخطط لها هذا العام، إضافة إلى تحسن الكفاءة الحرارية 

إلنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى النشاط لتصبح 36.8%، وتوفير 12 مليون برميل من النفط المكافئ 

و31 مليون برميل من الديزل، وهو ما ساهم بصورة مباشرة في تخفيض تكاليف إنتاج الكهرباء، ودعم 

االقتصاد الوطني.

وواصلت الشركة السعودية للكهرباء دعم خطط المملكة ألن تصبح مركًزا اقليمًيا لنقل الطاقة الكهربائية 

بالمنطقة، وعملت على توفير كافة اإلمكانات لتحقيق هذا الهدف، واستطاعت خالل العام الماضي زيادة 

أطوال شبكة نقل الطاقة الكهربائية بنسبة 12%، وزيادة عدد المحوالت بنسبة 7.4%، والمضي قدًما 

في استكمال متطلبات تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع جمهورية مصر العربية، والتخطيط للربط مع 

دول أخرى في أوروبا وأفريقيا، وهو ما سيظهر أثره جلًيا في المستقبل القريب على االقتصاد السعودي 

ومكانة المملكة عالمًيا في أسواق الطاقة.

ومن اإلنجازات التي تعتز بها الشركة  إيصال الخدمة الكهربائية إلى المشترك رقم 9 مليون وذلك مع بداية 

شهر ديسمبر 2017م، ونجاحها في إيصال الخدمة الكهربائية إلى قرابة 492 ألف مشترك جديد على 

مستوى المملكة، يقدمها لهم قرابة 36 ألف موظف يمثل السعوديون منهم 91%، وهي من أعلى 

نسب التوطين بين الشركات في المملكة، إضافة إلى إنجازات هامة في مجال تطوير الموارد البشرية، 

وتوطين الصناعات والخبرات المرتبطة بقطاع الكهرباء، وإنجازات ونجاحات في العديد من مجاالت عمل 

الشركة، ال يسعني عبر هذه السطور القليلة أن أسرد وصفًا كاماًل لها، والتي لم تكن لتتحقق دون توفيق 

من الله ثم جهود أبناء هذا الوطن من قيادات وموظفي الشركة السعودية للكهرباء، الذين قدموا ملحمة 

من األعمال المميزة، واإلنجازات الكبيرة كانت مثار حديث العديد من المختصين والمتابعين، وساهمت 

في حصولها على العديد من الجوائز العالمية، كجائزة أفضل األعمال الرئيسية لخدمات المشتركين بدول 

الخليج العربي، وجائزة اإلبداع الرقمي للتشغيل األمثل بأمريكا، إضافة إلى جائزة التميز العلمي والتبادل 

المعرفي من معهد أبحاث الطاقة األمريكي.

بهذا التقرير يختتم مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، الذي تشرفت برئاسته، أعمال دورته الخامسة 

التي بدأت عام 2015م، وبهذه المناسبة، نحمد لله عز وجل ونشكره على ما منحه لنا من توفيق في 

إدارة الشركة، ونتوجه أنا وزمالئي أعضاء المجلس بخالص الشكر والثناء والعرفان لمقام خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده األمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على 

الدعم غير المحدود الذي قدموه للشركة، وساهم في تحقيق هذه اإلنجازات، كما أتوجه بالشكر والثناء 

إلى معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على ما يوليه من 

رعاية واهتمام لقطاع الكهرباء، والشكر موصول لقيادات الشركة ومنسوبيها على ما قدموه من جهد 

وأعمال مميزة، ساهمت في تحقيق أهدافها، وتميز مكانتها، سائاًل المولى عز وجل أن يوفق مجلس 

اإلدارة الجديد في دورته السادسة لمواصلة البناء واإلنجازات والتطوير في قطاع الكهرباء.

صالح بن حسين العواجي

رئيس مجلس اإلدارة للدورة الخامسة
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استناًدا إلى المعلومات واالحصائيات التي يعرضها التقرير السنوي لعام 2017م، نستطيع القول 

بأن الشركة السعودية للكهرباء تمضي بثبات وقوة نحو تحقيق أهداف ورؤى حكومة خادم الحرمين 

الشريفين ـ يحفظه الله ـ ومواكبة مبادرات رؤية المملكة 2030 والتي تركز على أن تكون المملكة أحد 

أهم مراكز تجارة الطاقة الكهربائية عالمًيا، ومركًزا إقليمًيا لنقل وتصدير الكهرباء إلى العالم.

خطوات كثيرة قامت بها السعودية للكهرباء نحو تحقيق هذه األهداف والرؤى، ولعل ما تم انجازه 

خالل العام المنصرم، من أعمال ومشاريع وانجازات في مختلف أنشطة الشركة، يعد شاهًدا على مدى 

عزم الشركة لتحقيق المزيد من االنجازات وتنفيذ العديد من المشاريع التي تصب في طريق تحقيق 

هذه األهداف، إضافة إلى ذلك فإنها تبرهن على تمكنها من ترجمة سياساتها التنموية والتوسعية، 

وتوجيه مواردها المالية للمشاريع الكهربائية إلى واقع ملموس.

وبين طيات هذا التقرير سنجد كيف استطاعت الشركة أن تسخر إمكانياتها المادية والبشرية وتتبنى 

برنامًجا استراتيجًيا مميًزا هدفه االنتقال بها إلى مصاف الشركات العالمية من خالل برنامج التحول 

االستراتيجي المتسارع ASTP والتي بدأت تنفيذه عام 2014، ونجاحها في  تحسين الكفاءة التشغيلية 

لمحطات التوليد، وتقديم المزيد من الحلول والخدمات التقنية للمشتركين، وإضافة إلى سعيها لتنويع 

مصادر الطاقة الكهربائية، لتصبح اليوم أكبر شركة في مجالها بالشرق األوسط وشمال أفريقيا واألولى 

عربًيا والرابعة عشر عالمًيا.

ومن خالل األرقام المميزة التي حققناها ـ والتي يركز عليها هذا التقرير، سيكون بإمكان المهتمين 

والمختصين وذوي الشأن تقييم خطواتنا وقدراتنا لصناعة مستقبل أفضل للطاقة الكهربائية بالمملكة، 

وأذكر من هذه األرقام:

كلمة الرئيس التنفيذي
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إضافة قدرات توليد جديدة من محطات الشركة بحوالي )5,612( ميجاوات. •

زيادة قدرات التوليد ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص لمجابهة األحمال المستقبلية، ستضاف  •

قدرات بحوالي 11,895 ميجاوات.

إضافة خطوط نقل بطول 13,151 كم دائري، و166 محطة تحويل. •

ايصال الخدمة الكهربائية لحوالي 1.8 مليون مشـترك جديد. •

 تعزيز شبكات التوزيع بإضافة أطوال خطوط توزيع بطول 132.158 كم دائري. •

رفع كفاءة الموظفين وتزويدهم بالتدريب الالزم ألداء العمل بكفاءة وفاعلية، حيث ستبلغ نسبة  •

أيام التطوير إلى أيام العمل %2.1.

 رفع نسبة التوطين إلى ما يقارب 92% إن شاء الله. •

عازمون بمشيئة الله أن نواصل مسيرة التميز والرقي بالخدمة الكهربائية المقدمة لمشتركينا والمضي 

سعًيا نحو تحقيق الريادة في هذا المجال، مستمدين العزم من الله عز وجل ودعم سيدي خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ وسمو ولي عهده األمين األمير محمد 

بن سلمان بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ وقدرات منسوبي الشركة المميزة والقادرة على إحداث الفارق 

في الخدمات التي نقدمها.

نجاح نشاط التوليد في إضافة قدرات جديدة تقدر بـ 3,269 ميجاوات وبنسبة نمو بلغت 6% من  •

إجمالي القدرات المتاحة في نهاية عام 2016م. 

تمكن شركة النقل الوطنية من إضافة 8426 كم دائري من الشبكات الهوائية والكابالت األرضية  •

إلى الشبكات القائمة، تمثل ما نسبته 11.9% من الشبكات القائمة.

إنشاء وتوسعة 77 محطة تحويل جديدة، و 3827 قاطع كهربائي. •

إيصال الخدمة الكهربائية لقرابة 492 ألف مشترك جديد وإنارة 41 تجمع سكني جديد. •

إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية جهد 69 كيلو فولت فأدنى، بطول 37,014 كم دائري، وبنسبة  •

زيادة %6.4.

إضافة 28478 محول توزيع جهد 69 كيلو فولت وأدنى بنسبة نمو بلغت %6.4. •

نجاح شركة ضوئيات في رفع أطوال الشبكات األلياف الضوئية ألكثر من 67  ألف كيلو متر دائري. •

بدء ضوئيات في تنفيذ مشروع مبادرة نشر النطاق العريض لأللياف البصرية وفق االتفاقية  •

الموقعة مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، وربط حوالي 80 ألف منزل.

رفع نسبة توطين الوظائف بالشركة ألكثر من 91% واستيعاب 1285 خريًجا من معاهد تدريب الشركة. •

 زيادة إنتاج الشركة من الكهرباء المنتجة بواسطة نظام الدورة المركبة من 8.3% عام 2010م  •

إلى 27% بنهاية 2017، مع انخفاض استخدام الدورة البسيطة من 50% عام 2010م إلى %26.4 

 عام 2017م.

ليس هذا فحسب بل هناك الكثير من األرقام واإلنجازات التي حصدتها الشركة وساهم فيها أبنائها 

المخلصين سيتم عرضها تفصيلًيا في هذا التقرير.

إضافة إلى ذلك فإن إدارة وموظفي السعودية للكهرباء عازمون على مواصلة تنفيذ برامج التطوير 

وإنشاء المشاريع الجديدة لتعزيز المنظومة الكهربائية بالمملكة نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ما 

نخطط له من مشاريع بنهاية 2021م:

زياد بن محمد الشيحة

الرئيس التنفيذي للشركة
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رؤيتنا
نقدم لعمالئنا ووطننا خدمات طاقة ذات مستوى عالمي



15 التقرير السنوي 2017



التقرير السنوي 162017

رسالتنا
نمد المملكة بالكهرباء لتزود العالم بالطاقة
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قيمنا

ااِلْهِتماْم
اإلنسان محور اهتمامنا

Human Focus

التعاطف، واالهتمام، والدعم
We are Empathetic, Caring & Supportive

ز ـُ الـَتـَمـّي
االلتزام بالتميز

Active Excellence

نهتم بالتميز، والدقة، والمرونة العالية
We are Focused, Detailed & Agile

َطـّور الـتـَ
اإلصرار على التقدم
Progressive Duty

 التطلع لألمام، وروح القيادة، واإلحساس بمسؤوليتنا المجتمعية
We are Forward Looking, Puplic & Leading
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توليد الطاقة 
الكهربائية

التقرير السنوي2017
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ُيعدُّ نشاط توليد الطاقة الكهربائية نشاًطا رئيًسا في الشركة، مهمته 
توفير طاقة وقدرات توليد كهربائية كافية باستخدام تقنيات اإلنتاج 

ذات الموثوقية العالية والجاهزية المرتفعة لمقابلة الطلب المتزايد على 
الطاقة الكهربائية مع السعي إلى االستغالل األمثل للموارد، واستثمار 
جميع اإلمكانات للوصول إلى الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الشركة 

والمتمثل في خفض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. وتعتبر الطاقة 
المرسلة من محطات التوليد بالشركة الركيزة األساسية في تغذية النظام 
الكهربائي بالمملكة العربية السعودية بنسبة مشاركة بلغت حوالي %56 

من إجمالي الطاقة الكهربائية وفق منوال التشغيل للشركة السعودية 
للكهرباء خالل عام 2017.

وتركز خطط نشاط التوليد على تشغيل وصيانة محطات التوليد ورفع موثوقيتها لمجابهة النمو في 

الطلب على الطاقة الكهربائية. وفي هذا اإلطار، حقق نشاط التوليد خالل عام 2017 م إنجازات تمثلت 

في إضافة قدرات جديدة تقدر بـــــــ 3,269 ميجاوات وبنسبة نمــــــــو بلغت 6% من إجمالي القدرات 

المتاحة في نهاية عام 2016.

نشاط توليد
الطاقة الكهربائية

وتتوزع القدرات المضافة على النحو التالي )علمًا بأن هذه القدرات لم يتم تشغيلها تجاريَا حتى اآلن(:

القطاع األوسط:
عدد )2( وحدة بخارية للدورة المركبة بمحطة التوليد العاشرة )قدرة كل منها 115 ميجاوات(  •

بإجمالي قدرة مضافة 230 ميجاوات.
عدد )2( وحدة بخارية للدورة المركبة بمحطة القصيم )قدرة كل منهما 129 ميجاوات( بإجمالي  •

قدرة مضافة 258 ميجاوات.

القطاع الجنوبي:
عدد )4( وحدات بخارية بمحطة الشقيق )قدرة كل منها 660 ميجاوات( بإجمالي قدرة مضافة  •

2,640 ميجاوات.
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تحسين كفاءة محطات 

التوليد إلى %36.8

توفير 12 مليون برميل من النفط 

المكافئ  و31 مليون برميل من 

وقود الديزل

بلغت القدرات المتاحة 

79,070
جيجا وات

الطاقة الُمنتجة من محطات الشركة حسب نوع الوحدات )ج.و.س(

%2.5
زيادة في كميات الطاقة 

الكهربائية المنتجة عن الكميات 

المخطط إنتاجها

 مشاريع التوليد الُمنجزة خالل عام 2017م:

القطاع األوسط:
ربط وحدتين بخاريتين من مشروع المحطة العاشرة )الجزء الُبخاري( بإجمالي قدرة 230,2 ميجا وات.

ربط وحدتين بخاريتين من مشروع تحويل القصيم للدورة الُمركّبة بإجمالي قدرة 258 ميجا وات.
تشغيل مشروع طاقة الرياح بحريمالء بإجمالي قدرة 3 ميجا وات.

القطاع الغربي:
ربط وحدة غازية من مشروع إنشاء محطة ضباء الخضراء بقدرة إجمالية 141 ميجا وات.

القطاع الجنوبي:
ربط 4 وحدات ُبخارية لمشروع الشقيق الُبخارية بإجمالي قدرة 2,640 ميجا وات.
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الشركة الوطنية لنقل 
الكهرباء

شبكات هوائية وكابالت أرضية إضافية بطول 8,426 كم دائري	 
65 محطة تحويل جديدة	 
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الشركة الوطنية لنقل الكهرباء
هي شركة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، وقد بدأت مباشرة أعمالها اعتبارًا من 

1/1/2012، ويتضمن هيكلها 6 أنشطة رئيسة هي: نشاط العمليات والتحكم، نشاط الصيانة، نشاط 

 التخطيط، نشاط الهندسة، نشاط المشاريع، ونشاط الخدمات الفنية، باإلضافة إلى إدارتين مركزيتين. 

مهام الشركة الوطنية لنقل الكهرباء: 

نقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى شبكات التوزيع وتشغيل وصيانة منظومة نقل الكهرباء 

جهد 110 كيلو فولت ولغاية 380 كيلو بكفاءة اقتصادية مع الحفاظ على موثوقية واستقراريه النظام 

الكهربائي لضمان إيصال الطاقة الكهربائية إلى مراكز األحمال في جميع أنحاء المملكة، وتعزيز الشبكة 

الكهربائية بمحطات التحويل وخطوط الربط للجهد العالي والجهد الفائق، من خالل مراحل متعددة 

تشمل عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ للمشاريع، وضمان استمرارية تطوير البرامج والعمليات في 

مختلف المجاالت.

وتنص مهمة الشركة على تشغيل النظام الكهربائي ونقل الطاقة الكهربائية من مواقع إنتاجها إلى 

مراكز استهالكها، ودراسة توقعات األحمال ووضع الخطط لتعزيز النظام الكهربائي لمقابلة األحمال 

المتوقعة، باإلضافة إلى التواصل مع كبار المشتركين وتحديد احتياجاتهم وطريقة تغذيتهم بالكهرباء، 

كما تقوم الشركة بالتنسيق مع المنتجين المستقلين وتوقيع اتفاقيات الشراء، وتبادل الطاقة 

الكهربائية، وتمثيل الشركة كمشتٍر رئيس من المنتجين المستقلين.

وتتمثل خطط وأهداف شركة النقل في تعزيز اإلمدادات الكهربائية مع خفض تكاليفها، ومواصلة العمل 

في استكمال الشبكة الوطنية الكهربائية. وانطالقَا من هذه الخطط، أنجزت الشركة خالل عام 2017، عدًدا 

من المشاريع الجديدة بجانب تعزيز مشاريع قائمة استهدفت تحسين وتطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها، 

وفيما يلي أهم إنجازات الشركة الوطنية لنقل الكهرباء:

شبكات النقل:

إضافة شبكات هوائية وكابالت أرضية إلى الشبكات القائمة بلغت حوالي 8,426 كم دائري، وتمثل ما 

نسبته 11,9% من الشبكات القائمة في نهاية عام 2017 وهي على النحو التالي:

على مستوى الجهد الفائق 230-380 كيلو فولت: إضافة )5,640.73( كم دائري، منها )110,44(  •

كم دائري كابالت أرضية و )5,530.29( كم دائري شبكات هوائية.

 على مستوى الجهد العالي 132 كيلو فولت: إضافة )1,609.46( كم دائري، منها )355.62( كم  •

دائري كابالت أرضية، و)1,253.84( كم دائري شبكات هوائية.

على مستوى الجهد العالي 115 كيلو فولت: إضافة )216.88( كم دائري، منها )80.67( كم دائري  •

كابالت أرضية، و)136.21( كم دائري شبكات هوائية.

على مستوى الجهد العالي 110 كيلو فولت: إضافة )958.77( كم دائري، منها )145.57( كم  •

دائري كابالت أرضية، و)813.2( كم دائري شبكات هوائية.
 

محطات التحويل:

إنشاء )65( محطة تحويل جديدة بها )243( محواًل جديدًا ليصبح إجمالي القدرة )41,541( ميجا  •

فولت أمبير. 

تعزيز واستكمال )12( محطة بـ )22( محواًل بصافي قدرة بلغت )4,671( ميجا فولت أمبير وتم نزع  •

)4( محوالت قدرة، بقدرة إجمالية )-80( ميجا فولت أمبير.

إضافة )3,827( قاطعًا للشبكة، منها )481( قاطعًا للجهد 230 كيلو فولت فأعلى، و)3,346(  •

قاطعًا للجهد 132 كيلو فولت وأقل.

تعزيز محطات قائمة بمكثفات قدرة.  •
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نمو سعة المحوالت 

بنسبة %14.9
شبكة نقل الطاقة الكهربائية:

نمو شبكة نقل الطاقة 

الكهربائية بنسبة %12
 

نمو عدد محطات 
التحويل بنسبة 

%7.4

نمو عدد المحوالت 

بنسبة %9.5

 12%

 9.5%

 7.4%

 14.9%

محطات وُمحوالت النقل: 

بلغ عدد المحطات 942 محطة.

إضافة 65 محطة تحويل إلى الخدمة.

تعزيز 12 محطة قائمة.

بلغت سعة محوالت النقل 356.183 ميجا فولت أمبير.

بلغت أطوال شبكة نقل الطاقة الكهربائية 78.733 كم دائري.

إضافة 5640.73 كم دائري من شبكات الجهد الفائق 230-380 كيلو فولت.

إضافة 1609.46 كم دائري من شبكات الجهد العالي 132 كيلو فولت.

إضافة 216.88 كم دائري من شبكات الجهد العالي 115 كيلو فولت.

إضافة 958.77 كم دائري من شبكات الجهد العالي 110 كيلو فولت.

إضافة 359 قاطع جهد 230 كيلو فولت فأعلى.

إضافة 3107 قاطع جهد  132 كيلو فولت فأقل.
•
•
•
•
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شركة ضوئيات
شبكة ألياف ضوئية ضخمة
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هي شركة اتصاالت مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، وذلك بناًء على قرار مجلس إدارة 

الشركة السعودية للكهرباء رقم 2009/86/2 وبتاريخ 1430/05/08هـ الموافق 2009/05/03م، 

القاضي بالموافقة على تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة، فإنه بتاريخ 1430/06/23هـ الموافق 

2009/06/16م، تم تأسيس  شركة ضوئيات لالتصاالت، ويتضمن هيكلها نشاط الشؤون الفنية ونشاط 

األعمال التجارية والتخطيط االستراتيجي وتطوير األعمال.

مهام شركة ضوئيات:

إنشاء واستئجار وإدارة وتشغيل شبكات األلياف الضوئية الضخمة التي تملكها الشركة السعودية 

للكهرباء والبالغة أطوالها حتى اآلن أكثر من )67( ألف كيلو متر وذلك لتقديم خدمة االتصاالت، وتقديم 

خدمات نقل البيانات وإنشاء بوابات العبور الدولية وتمرير االتصاالت بأشكالها وذلك حسب التراخيص 

الصادرة من جهات االختصاص المخولة بذلك، وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع 

األعمال ذات العالقة بأنشطتها كالبيع والشراء والتأجير واالستئجار لألصول الثابتة والمنقولة شاملة 

شبكات االتصاالت المختلفة بأنواعها. 

وفي سبيل تحقيق أهداف الشركة واالستثمار األمثل للفائض من أصول وشبكات األلياف الضوئية 

واالتصاالت لشركة الكهرباء السعودية للمساهمة في التقدم التقني وتعزيز المجتمع واالقتصاد 

المعرفي والذي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة ربحية مساهمي الشركة السعودية للكهرباء فقد تم 

الحصول على رخصة تأجير مرافق االتصاالت في عام 2016م، وتم توقيع اتفاقية مبادرة نشر النطاق 

العريض لأللياف الضوئية مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام 2017م وتم تعميد ضوئيات 

بتنفيذ أكثر من 25% من تلك المبادرة. 

وتتمثل خطط شركة ضوئيات في فتح قنوات االتصال والتفاهم مع العديد من الوزارات لتقديم خدمات 

االتصاالت، وتسويق متبادل للخدمات لقطاع األعمال واألفراد، ومن ضمن المشاريع التي تم إنجازها 

لتحقيق ذلك ما يلي:

بدأت شركة ضوئيات في تنفيذ مشروع مبادرة نشر النطاق العريض لأللياف البصرية بناء على  •

 اتفاقية مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، وبدأ العمل في المشروع وتم ربط حوالي 

)80( ألف منزل حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

 حسب متطلبات اتفاقية مبادرة نشر النطاق العريض التي تم توقيعها مع وزارة االتصاالت وتقنية  •

المعلومات فقد تم تأسيس شركة ضوئيات-2 )شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية 

المعلومات( ومن المتوقع منحها رخصة تقديم خدمات البيانات والهاتف الثابت من قبل هيئة 

االتصاالت وتقنية المعلومات لمزاولة نشاطها قريبًا وستتمكن من خدمة المستفيد األخير كأفراد 

أو مؤسسات حيث ستتمكن من تقديم خدمات اتصاالت وتقنية معلومات بما في ذلك البيانات 

واالتصاالت الثابتة. 

تم تأجير األلياف الضوئية لشركة زين وربط المزيد من المواقع التابعة لشبكة زين. •

توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية لإلسكان تحت رعاية وزارة اإلسكان لتقديم خدمات  •

االتصاالت لمشاريع الوزارة.

توقيع اتفاقية تجارية مع شركة عذيب لتقديم خدمات االتصاالت. •

توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع مقدمي خدمات االتصاالت مثل شركة االتصاالت  •

السعودية وشركة اتحاد اتصاالت موبايلي وذلك لتبادل الخدمات والمنافع.

توقيع اتفاقية تجارية مع شركة االتصاالت المتنقلة )زين السعودية( لتقوم األخيرة باستئجار  •

وتسويق شبكة النطاق العريض من شركة ضوئيات وإتاحة الخدمة للمستفيد األخير.

قامت شركة ضوئيات بإعداد وثيقة العرض المرجعي لتقديم خدمات االتصاالت وتقنية  •

المعلومات لمشغلي االتصاالت األخرين في المملكة ولك بناء على طلب هيئة تنظيم االتصاالت 

المعلومات. وتقنية 

شركة ضوئيات
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توقيع اتفاقية مع وزارة االتصاالت 
وتقنية المعلومات إليصال األلياف 
الضوئية لـ 745 ألف منزل.

 إيصال الخدمة إلى
  63,000 منزل 
تمديد 10,016 كم خالل 3 أشهر.

دائري لخطوط األلياف.

 67,838 كم دائري 
مجموع أطوال شبكة األلياف. 
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تقوم شركة ضوئيات حاليًا بالمشاركة ببناء أحد أكبر مراكز استضافة المعلومات في المنطقة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول. حيث يجري بناء وتجهيز هذا المرفق الهام وفق أحدث المواصفات  •

العالمية لخدمة المراكز البحثية ومشغلي االتصاالت وتقديم المحتوى محليًا وإقليميًا وعالميًا. 

تعمل شركة ضوئيات على توسيع رقعة الوصول اإلقليمي والدولي من خالل الربط مع شبكات مقدمي خدمات االتصاالت في الدول المجاورة حيث تم االنتهاء من الربط مع مقدم خدمة االتصاالت  •

بالمملكة األردنية الهاشمية والعمل جاري على الربط مع عدد من مقدمي الخدمات في الدول األخرى.   
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الشركة السعودية 
لشراء الطاقة

المشتري الرئيس
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هي شركة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، وقد بدأت مباشرة أعمالها 
بحصولها على رخصة المشتري الرئيس من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج بموجب 
عقد التأسيس رقم )1010608947( وتاريخ 2017/5/31 اعتبارًا من2017/7/6م، ويتبع 

للمشتري الرئيس ثالث وحدات تنظيمية هي: قطاع المتاجرة، قطاع اإلنتاج المستقل 
والطاقة المتجددة، قطاع اتفاقيات وإمداد الوقود باإلضافة إلى إدارات مركزية.

الشركة السعودية لشراء الطاقة
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مهام الشركة السعودية لشراء الطاقة:

تدبير القدرات والطاقة الكهربائية والمتاجرة بها وتطوير وتأسيس 
الشراكات الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة واإلنتاج المستقل 

ومراقبة تنفيذها، وإدارة االتفاقيات التجارية لبيع وشراء الطاقة وتوفير 
الوقود ورفع كفاءة استخدامه، والمشاركة مع الجهات التنظيمية 

بتأسيس وتطوير سوق الطاقة الكهربائية. 

األنشطة المرخص بها: 

طرح مشاريع توليد الكهرباء، وشراء الطاقة الكهربائية والسعة. •

الدخول في اتفاقيات لشراء الطاقة و/أو تحويل الطاقة و/أو البيع المستمر.  •

بيع الكهرباء بالجملة للمرخص لهم بالبيع بالتجزئة أو إلى كبار المستهلكين لغرض  •

استخدامهم الخاص.

استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها من وإلى األشخاص خارج المملكة. •

الحصول على الوقود األساس والوقود االحتياطي لتوريده إلى المرخص لهم. •

توفير المعلومات للمرخص له بالنقل.  •

االضطالع بأي دور فيما يتعلق بأي صندوق موازنة. •

استالم المبالغ المدفوعة من المرخص له بالنقل فيما يتعلق بخدمات المنظومة. •

شراء خدمات المنظومة الالزمة الستقرار المنظومة الكهربائية من المرخص لهم بالتوليد. •

القيام بدور الطرف المقابل فيما يتعلق بالخلف على اتفاقيات شراء الطاقة واتفاقيات  •

تحويل الطاقة واتفاقيات البيع المستمر القائمة.

المساعدة في تطوير سوق أو أسواق لتجارة الكهرباء و/أو خدمات المنظومة في  •

المملكة.
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التوزيع وخدمات 
المشتركين

492 ألف مشترك جديد
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نشاط رئيس مهمته استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها وتزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية، مع تطوير مستوى 
الخدمات المقدمة لهم. ويعمل النشاط على إصدار وتوزيع فواتير استهالك الطاقة الكهربائية على المشتركين، ويقوم بتنفيذ خططه وبرامجه السنوية 

لتقديم خدمات ذات مستويات عاليـة الجودة، من خالل استخدام أحدث التقنيات المتطورة وتسهيـل إجراءات الحصول علـى الخدمة.

وتشتمـل خطط النشاط على عدد من المرتكزات واألهـداف ومعايير األداء، منها: رفع معـدالت توصيل الخـدمة الكهربائية للمشتركين الجدد بالمدن والقرى والتجمعات السكانية، والتحسين المستمر لشبكات 

التوزيع لضمان أدائها بالمستوى المأمـول، ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها، وتطوير مراكز خدمة المشتركين وتطبيق أحدث التقنيات، وتطوير مهارات الموظفين في 

احتساب استهالك المشتركين وقراءة الفواتير، واالهتمام المستمر برفع كفاءة وأداء موظفي الخطوط األمامية.

وحقق نشاط التوزيع وخدمات المشتركين عدًدا من اإلنجـازات خالل عام 2017م، من أهمها ما يلي:

إضافة محوالت تحويل جديـدة للجهود 69 كيلو فولت فأدنى، عددها )28,478( محواًل، بنسبة زيادة 5.9% من إجمالي محوالت الـتوزيـع في نهاية عــام 2016م، وبإجمالي ســــعـة )17,256( ميجا فولت أمبير،  •

وتمثل ما نسبته 7.2% من إجمالي السعات في نهاية عام 2016م.

إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية للجهود 69 كيلو فولت فأدنى، بطول )37,014( كم دائري، وبنسبة زيادة 6.4% من إجمالي الشبكات في نهاية عام 2016م. •

إيصال الخدمة الكهربائية لـ )491,895( ألف مشترك جديد. •

إيصال الخدمة الكهربائية لـ )41( تجمًعا سكنًيا جديًدا. •

نشاط التوزيع
وخدمات المشتركين 



39 التقرير السنوي 2017

إيصال الخدمة الكهربائية إلى المشترك 

 رقم 9,000,000 في

 2 ديسمبر 2017م.

إيصال الخدمة الكهربائية إلى 

491,895 مشترك جديد.
بلغ عدد المشتركين 9,049,712 مشترك.

إيصال الخدمة الكهربائية إلى 

41 قرية وهجرة.

عدد المدن والقرى والهجر 

المكهربة 13,112 مدينة 

وقرية وهجرة.

إجمالي الطاقة المبيعة 

 288,656,430
م.و.س.

شبكة التوزيع: 

عدد ُمحوالت التوزيع 511,210 محول.

سعة محوالت التوزيع 254,300 ميجا فولت أمبير.

أطوال شبكات التوزيع ووصالت المشتركين 615,307 كم دائري.

إضافة 28,478 محول جهد 69 كيلو فولت فأقل.

نمو عدد محوالت التوزيع بنسبة %5.9.

نمو سعة المحوالت بنسبة %7.2.

إضافة 37,014 كم دائري من الدوائر الهوائية والكابالت األرضية.

نمو شبكة التوزيع بنسبة %6.4.

•
•
•
•
•
•
•
•

توزيع  أعداد المشتركين

اإلجماليالقطاع الجنوبيالقطاع الغربيالقطاع األوسطالقطاع الشرقي

1,622,5152,918,0413,212,6441,296,5129,049,712



التقرير السنوي 402017

نشاط المالية
التقرير السنوي2017
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نشاط المالية

التصنيف اإلئتماني

استمرار حصول الشركة على التصنيف االئتماني من الدرجة االستثمارية من وكاالت التصنيف االئتماني العالمية، وقد حافظت الشركة 

على تقييم ائتماني مرتفع، فتقييمها من قبل مؤسسات التقييم االئتماني ستنادر آند بورز، فيتش، موديز )-A2,A,A( على التوالي.

ويأتي تصنيف الشركة من قبل ستنادر آند بورز بنفس درجة التقييم السيادي للمملكة العربية السعودية. مما يشير إلى سالمة 

توجهات الشركة اإلستراتيجية ونجاح سياساتها اإلدارية والتشغيلية وإدارة أعمالها، وساهمت هذه التصنيفات، معززًة بالدعم 

الحكومي، في استمرار الشركة في تنفيذ سياستها المالية الرامية إلى تعزيز مركزها المالي، والعمل على إدارة التدفقات النقدية 

وتوفير ما يلزم للصرف على مشاريعها وإلتزاماتها من مختلف مصادر التمويل المحلية والدولية.
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أبرز المنجزات المالية للشركة خالل عام 2017م

اعتماد السياسات المحاسبية المحدثة ألغراض إعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية . 1

.)IFRS(

بناء على توجيهات الجهات المعنية ذات االختصاص لمواكبة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، . 2

تم تسجيل األسهم المملوكة للحكومة في رأس مال الشركة، والبالغ عددها 3,096,175,320 سهم 

والتي تمثل 74.31% من إجمالي رأس مال الشركة، في محفظة صندوق االستثمارات العامة في 

شركة مركز إيداع األوراق المالية، وذلك يوم األحد 1438/12/26هـ الموافق 2017/09/17م.

تلقت الشركة في يوم االثنين الموافق 2017/02/27م خطاب هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج . 3

المزدوج الصادر في 2017/02/27م والمبني على المرسوم الملكي القاضي بإلغاء رسم الكهرباء 

البالغ 2% من قيمة االستهالك لصالح البلديات، وكذلك إعفاء الشركة من سداد المبالغ الفعلية 

المستحقة لرسم الكهرباء من قيمة االستهالك لصالح البلديات. وهذا المرسوم الملكي الكريم 

سيلغي الرصيد المستحق للبلديات حتى نهاية عام 2016م، وذلك بتخفيض بند المطلوبات 

المتداولة في قائمة المركز المالي واثباته كإيرادات غير متكررة في قائمة الدخل الشامل للفترة 

المالية الحالية لعام 2017م والبالغ 6.1 مليار ريال، وخفض المصاريف التشغيلية بواقع 2% من قيمة 

االستهالك سنويًا.

وقعت الشركة اتفاقية تمويل دولي مشترك، مدته خمس سنوات تنتهي في 2022/08/16م ، . 4

بقيمة 1.75 مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 6.56 مليار ريال سعودي(، يسدد دفعة واحدة، وتم 

التمويل بمشاركة عدة بنوك دولية رائدة.

توقيع عدة إتفاقيات قروض ثنائية طويلة األجل خالل العام 2017م من عدة بنوك محلية بقيمة . 5

إجمالية  6.3 مليار ريـال.

تعديل اتفاقية تمويل المرابحة المحلي المشترك من عدة بنوك محلية الموقعة بتاريخ . 6

2016/09/19م لمدة سبع سنوات، حيث تم رفع قيمة القرض من 5 مليار ريال سعودي إلى 8 مليار 

ريال سعودي. 

سداد كامل قيمة الشريحة األولى للصكوك اإلسالمية الدولية بمبلغ )500 مليون دوالر أمريكي( . 7

المصدرة في 4 أبريل 2012م والمدرجة في سوق لندن لألوراق المالية والمستحقة السداد في 3 

أبريل 2017م، وتم تحويل كامل مبلغ الصكوك والعوائد وأودعت في حسابات حاملي الصكوك في 

3 أبريل 2017م، وتم إلغاء تسجيل وإدراج تلك الصكوك وفقًا لذلك.

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء في السوق المالية السعودية )تداول( عن نتائج اجتماع الجمعية . 8

الخاصة بحملة صكوك )كهرباء السعودية 3( البالغ قيمتها  7 مليار ريال سعودي والمنتهية في 

2030م، والتي عقدت مساء يوم األربعاء 1438/08/07هـ الموافق 2017/05/03م في المركز 

الرئيس للشركة في الرياض. وبعد اكتمال النصاب المطلوب )بنسبة حضور 97.5%( ، كانت أبرز نتائج 

التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

بموجب قرار الجمعية، قامت الشركة في تاريخ 10 مايو 2017م بشراء ما قيمته 1,269 مليون ريال . 9

سعودي من القيمة االسمية اإلجمالية للصكوك )أي ما يمثل نسبة 18,13% من القيمة االسمية 

اإلجمالية للصكوك كما في 3 مايو 2017م( كما تمت إضافة تاريخ الشراء الجديد والواقع في 

مايو 2022م بالنسبة للمتبقي من الصكوك، وتمديد تاريخ الشراء الثاني إلى مايو 2024م وتمديد 

تاريخ الشراء الثالث إلى مايو 2026م

تم تطبيق هامش ربح جديد وهو 1.35% وذلك الحتساب مبالغ التوزيع الدورية المتبقية بالنسبة . 10

للصكوك التي لن يتم شراؤها في 10 مايو 2017م.

الشراء الجزئي للصكوك اإلصدار الثالث المدرجة في السوق المالية السعودية )تداول( من حملة . 11

الصكوك الراغبين في شراء صكوكهم من قبل الشركة في تاريخ الشراء األول الموافق 10 مايو 

2017م. وبلغ عدد الصكوك التي قامت الشركة بشرائها 126,931 صكًا بقيمة اسمية قدرها 

10,000 ريال سعودي للصك الواحد وقيمة اسمية إجمالية قدرها 1,269 مليون ريال سعودي، 

وهو ما يمثل نسبة 18,13% من القيمة االسمية اإلجمالية للصكوك في تاريخ اإلصدار والبالغة 

7 مليار ريال سعودي. وقد تم إيقاف تداول تلك الصكوك المشتراة وتم إلغاؤها وفقًا لذلك، 

وبذلك تصبح القيمة االسمية اإلجمالية القائمة لإلصدار 5,730 مليون ريال سعودي. وتم إيداع ثمن 

الشراء في حسابات حملة الصكوك المعنيين في تاريخ 10 مايو 2017م.
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الموارد البشرية
ثروة الوطن
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انطالقًا من إدراك الشركة ألهمية دور الموارد البشرية في إحداث النمو المنشود ورفع الكفاءة اإلنتاجية؛ تبنت برامج متخصصة الختيار وتطوير 
الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالكفاءات المؤهلة والمتميزة. واستمرارًا لجهود تطوير وتنمية الموارد البشرية 
ورفع كفاءتها لتسهم بفاعلية في تحقيق كفاءة األداء، تم في عام 2017م استيعاب )1,285( خريًجا من معاهد التدريب بالشركة، كما تم توظيف 

)59( جامعًيا وإلحاقهم ببرنامج تطوير الجامعيين )تأهيل(. 

نشاط الموارد البشرية

ونتيجة لذلك؛ حققت الشركة في مجال توطين الوظائف مركًزا ريادًيا بين الشركات العاملة في المملكة؛ 

حيث وصلت النسبة بنهاية 2017م إلـى )91%( مـن مجـمـوع العـاملين البالغ عـددهم )36,432( 

مـوظفـًا. وفي مجال تدريب وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية، نفذت الشركة في عام 2017م 

برامجها التي اشتملت على إلحاق الموظفين بدورات داخلية وخارجية؛ حيث بلغ إجمالي المشاركات 

بالدورات التطويرية القصيرة )50,394( مشاركة، واستمر تقديم برامج تدريبية متنوعة عن طريق التعليم 

اإللكتروني الذاتي )أنا أتعلم( وبلغ عدد المشاركات فيها بنهاية عام 2017م ما مجموعه )5,660( 

مشاركة، استفاد منها )2,673( موظًفا.

وفي المركز التنفيذي لتطوير القياديين بلغ عدد المشاركين في برنامج المواهب المستهدفة 

)Targeted Talent( عدد )123( موظف والذي يهدف إلى إعداد من يتسمون بصفات القيادة لشغل 

وظائف قيادية بالشركة مستقباًل، باإلضافة إلى عقد مراكز للقياس شارك بها )572( موظفًا قياديًا 

بهدف تصميم خطط تطويرية مناسبة وفاعلة لهم بناء على نتائجهم، وفي هذا السياق َتواصل تطبيق 

برامج الجودة الشاملة وبلغ عدد الفرق المشكلة خالل العام )321( فريقًا.

أما في مجال إبداع وتميز الموظفين ُقدم خالل العام )3,177( اقتراًحا، وضمن برنامج تميز الموظفين 

بلغ مميزو الشهر )2,302( موظًفا، وبلغ مميزو العام )310( موظًفا. ومن خالل برنامج تدريب الطالب 

الصيفي أتم )556( طالًبا تدريبهم الصيفي بالشركة، كما أتم )1,439( طالًبا برنامج التدريب التعاوني.
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3,478 اقتراًحا قّدمها الموظفون 
ضمن برنامج إبداع ساهمت في توفير 

394 مليون ريال.

بلغ عدد الموظفين بالشركة 

36,432 موظًفا

ارتفعت نسبة التوطين 

إلى %91

التحاق 1,295 من خريجي 
معاهد الشركة بالتدريب على 
رأس العمل. 

2,141 إجمالي 
المتدربين على رأس العمل 

بنهاية العام.

توظيف 59 خريًجا 
جامعًيا وإلحاقهم 
ببرنامج تأهيل.

34,904 مشاركة في 
الدورات التطويرية القصيرة 
للموظفين.

حصول 21 ُمبتعًثا من الشركة 
على درجة الماجيستير.

تشكيل 321 فريق 
تحسين نجحوا في توفير 

أكثر من 80 مليون ريال.

تطوير نسبة التوطين بالشركة
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االستثمار في 
مشاريع إنتاج الكهرباء

 توفير 200 مليون برميل سنويًا 
من الوقود المكافئ بحلول 2030
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ولمساندة البرنامج تعاقدت الشركة مع بيوت خبرة عالمية لديها معرفة في المجاالت الفنية والقانونية 

والمالية بمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية المستقلة، وُقدرت االستثمارات في هذه المشاريع بأكثر 

من 33 مليار ريال؛ حيث تم تنفيذ مشروعي رابغ - 1 في رابغ بمنطقة مكة المكرمة بقدرة )1,204( 

ميجاوات ومشروع الرياض )11( في ضرماء بمنطقة الرياض بقدرة )1,729( ميجاوات بنجاح ودخال 

التشغيل التجاري في عام 2013م مشروع محطة القرية لإلنتاج المستقل بالمنطقة الشرقية وبقدرة 

)3,927( ميجاوات وهي أكبر محطة إنتاج مستقل في العالم ذات دورة مركبة تعمل بالغاز الطبيعي 

ووقعت اتفاقياته بتاريخ 2011/9/21م ودخلت التشغيل التجاري في عام 2016.

كما أن هنالك مشاريعًا  لإلنتاج المستقل تحت التطوير والتنفيذ على النحو التالي:

مشروع محطة رابغ - 2 برابغ بمنطقة مكة المكرمة وبقدرة )2,060( ميجاوات باستخدام نظام  •

الدورة المركبة التي تعمل بالغاز الطبيعي، وقد وقعت اتفاقياته مع تحالف )أكوا باور وسامسونج(، 

ووقعت اتفاقية شراء الطاقة في نهاية 2013م، وبدأ العمل بالمشروع ليكون موعد التشغيل 

 التجاري للمحطة في الربع األول من عام 2018م.

كما دخلت الشركة السعودية للكهرباء في شراكة مع شركة أرامكو السعودية لتطوير محطة  •

)الفاضلي( لإلنتاج المزدوج )كهرباء وبخار( بقدرة )1,504( ميجاوات، وتم توقيع اتفاقيات المشروع 

مع المطور الفائز شركة إنجي مطلع عام 2017م، وسيكون التشغيل التجاري للمحطة في ديسمبر 

2019م إن شاء الله.

 

برنامج مشاركة القطاع الخاص 
في مشاريع إنتاج الكهرباء

لمواكبة التنمية االقتصادية التي تعيشها المملكة، والتي تتطلب توفير طاقة كهربائية ضخمة، كان البد للشركة من إنشاء عدٍد كبيٍر من محطات 
إنتاج الطاقة الكهربائية باستثمارات مباشرة منها؛ باإلضافة الستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص ضمن برنامجها »مشاركة القطـاع الخاص في 

مشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية )IPPs(« والذي أقرتـه في عام 2007م.

استثمارات بأكثر من 33 مليار ريال
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وفيما يلي جدول يبين مشاريع برنامج مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء )IPP( التي تحت التنفيذ والمخطط لها:

اسم المشروع
قدرة المشروع اإلنتاجية 

)ميجاوات(

استثمار القطاع الخاص

في رأس مال المشروع

تاريخ إكمال 

المشروع

2018/03م50%2,060مشروع محطة رابغ 2 لإلنتاج المستقل )المشروع قيد التنفيذ(

2019/12م40%1,504مشروع محطة الفاضلي لإلنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية )المشروع قيد التنفيذ(

تحت التطوير-3,800مشروع محطة جازان لإلنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية وتكون الشركة مشتري للطاقة )مخطط(
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العناية بالمساهمين
نعمل بإتقان من أجلكم
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العناية بالمساهمين

التقيد بتعليمات اإلفصاح والشفافية

تحقيق تطلعات المساهمين 

تسهيل الحصول على المعلومات

تعزيز جودة اإلفصاح

التزمت الشركة بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، 
وتقيدت بتعليمات اإلفصاح والشفافية الواردة في 

المادة )43( من قواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة 
الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وعملت 

الشركة على تحقيق تطلعات المساهمين وتنمية 
حقوقهم وتسهيل حصولهم على المعلومات، وتولي 

تعزيز جودة اإلفصاح عن النتائج المالية والتطورات 
المهمة والتغيرات الجوهرية اهتمامًا بالغا،ً مركزة على 

عامل التوقيت وطريقة إيصالها للمساهمين.

واستمرت الشركة في بذل جهودها الرامية إلى تعزيز سبل التواصل مع مساهميها 

وحثهم على إيداع شهادات أسهمهم في محافظ استثمارية، مما يحقق انسيابية 

إيداع أرباحهم في حساباتهم المربوطة بمحافظهم لدى البنوك المختلفة خالل 

اليوم األول لصرف األرباح، وتحرص الشركة دائمًا على التواصل الفعال مع الجهات 

المعنية بالسوق المالية، وتبادل المعلومات ذات العالقة بالشركة مع المستثمرين 

والمؤسسات المالية واالستثمارية. 
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النسبة المئوية %عدد األسهمالمساهم

74,31%3,096,175,320صندوق االستثمارات العامة

6,93%288,63,420شركة آرامكو السعودية

18,76%781,788,075األهالي

100%4,166,593,815المجموع

أداء سهم الشركة:

أغلق سهم الشركة في نهاية شهر ديسمبر عند سعر 21.04 ريال، مقارنة مع 22.57 ريال في بداية عام 2017م، منخفضًا بنسبة %7.27.

النسبة المئوية %20162017الـبـيــــــــــان

22.85%545,495,145444,017,114كمية األسهم المتداولة 

3.35%9,974,128,676.3010,320,382,030.81قيمة األسهم المتداولة 

17.82%174,406212,242عدد الصفقات 

7.27%22.5721.04سعر إغالق السهم 

التوزيع النسبي لرأس مال الشركة:
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اإلبتكار واألبحاث 
والتطوير 
ذراع التمكين التقني للشركة 
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يسعى   قطاع   اإلبتكار واألبحاث والتطوير  إلى   تحقيق   فوائد   متعددة   في   األنشطة   الرئيسية  
 للشركة   وتحقيق   قيمة   مضافة   لخدمات   الشركة،   كما   يسعى   لتوطين   وبناء   وتطوير   الكفاءات  
 والخبرات   العلمية   الوطنية   عبر   التعاون   مع   الجامعات   وأن   تكون   تلك   الكفاءات   متخصصةً   في  

 البحث   والتطوير   فيما   يخدم   الشركة   وكذلك   االستعانة   بالهيئات   وبيوت   الخبرة   الدولية   لالطالع  
 على   آخر   المستجدات   والتجارب   العالمية   وتوطينها،   ومن   ضمن   ما   تهدف   له   الشركة   ما   يلي -:                                                                                                                              

اإلبتكار واألبحاث والتطوير
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كما   تضمنت   هذه   المرحلة   إنشاء   ثالثة   كراسي   علمية   هندسية   في   ثالث   جامعات   سعودية   بقيمة   15   مليون   ريال  

 )بواقع خمسة ماليين ريال لكل كرسي( نفذتها   معاهد   علمية   في   المملكة   بالتعاون   مع   الشركة   وهي :                                 

كرسي   إدارة   األحمال   ورفع   كفاءة   استخدام   الطاقة   الكهربائية   في   المملكة   ونفذته   جامعة   الملك   •

             .) KAU (  عبد   العزيز 

•             .) KSU (  كرسي   موثوقية   وأمن   النظام   الكهربائي   ونفذته   جامعة   الملك   سعود

•             .) KFUPM (  كرسي   الحماية   والتحكم   ونفذته   جامعة   الملك   فهد   للبترول   والمعادن

المرحلة   الثانية   :  البرامج   الجاري   تنفيذها :       

بدأت   هذه   المرحلة   في   مطلع   النصف   الثاني   من   عام2012   م،   ومن   أهم   ما   تتميز   به   استحداث   إدارة  

 خاصة   لألبحاث   والتطوير   في   الشركة  . وتم   خالل   هذه   المرحلة   دراسة   47   مقترحاً   لمشاريع   بحثية   مطلوبة  

 للجهات   المعنية   في   الشركة،   اختير   منها   عشرة   للتوقيع   و   يجري   تنفيذها   حالياً   وهي   كما   يلي :                                                                                               

في   مجال   التوليد :  

  تحسين   كفاءة   استخدام   الوقود،   زيادة   أعمار   األصول   وقطع   غيارها،   تعظيم   قدرات   إنتاج   هذه   األصول،  

 المحافظة   على   البيئة،   ودعم   مصادر   الطاقة   المتجددة .                                                   

 في   مجال   النقل   : 

زيادة   أعمار   األصول   القائمة،   زيادة   قدرات   وتحسين   أداء   هذه   األصول،   ترشيد   برامج   صيانة   هذه   األصول،  

 زيادة   موثوقية   واستقرارية   المنظومة   الكهربائية،   تكامل   الطاقة   المتجددة   مع   الشبكة   الكهربائية   ومدى  

 تأثيرها   على   استقرارية   وموثوقية   الشبكة   والحلول   المتطورة   لذلك .                                                                               

في   مجال   التوزيع:     

 تعظيم   كفاءة   استخدام   األصول،   تطوير   عمليات   الفوترة   والتحصيل،   تقليل   الفاقد   الكهربائي   والوصول  

 إلى   المعدل   األمثل   بحسب   المقاييس   العلمية (  العالمية   ، ) تحسين   جودة   الخدمة   الكهربائية،   تطوير   التحكم  

 والمراقبة   بأتمتة   شبكة   التوزيع   واستخدام   العدادات   والشبكات   الذكية .                                                                             

في   مجال   األحمال   الكهربائية: 

  ترشيد   استخدام   الطاقة،   زيادة   كفاءة   استعمال   الطاقة،   تحسين   توقعات   نمو   االحمال،   تطوير   وتحفيز  

 البرامج   المختلفة   لتحقيق   االنتفاع   األمثل   من   األصول   القائمة   مثل   برامج  : إدارة   الطلب   على   األحمال،   نقل  

  االحمال،   التوليد   الموزع،   وغيره .                                                                           

مراحل   تطور   األبحاث   والتطوير   في   الشركة :       

المرحلة   األولى   :  البرامج   التي   تم   تنفيذها :        

بدأت   هذه   المرحلة   بعد   تأسيس   الشركة   و   بالتحديد   في   شهر   أبريل   عام2002   م،   وقد   بلغ   عدد   مشاريع  

 األبحاث   التي   تم   تنفيذها   حتى   عام2012   م   ما   يقارب   42   مشروعاً   بلغت   تكاليفها   أكثر   من   60   مليون   ريال،  

 و   شملت   تلك   المشاريع   مايلي :  

 استقرارية   وموثوقية   النظام   الكهربائي،   تحسين   الجهد،   معالجة   القدرة   المراكسة   غير   الفاعلة   والتقنيات  

 الحديثة   للتحكم   فيها،   جودة   القدرة،   حل   مشاكل   تشغيلية   وتحسين   أداء   التوربينات،   تحسين   برامج   صيانة  

 مكونات   المسار   الساخنة   بالتوربينات،   أتمتة   شبكة   التوزيع،   تحسين   أداء   الكابالت   والمحوالت   الكهربائية  

 وخطوط   النقل   والتوزيع،   خدمات   تمرير   الطاقة   وبيعها،   إدارة   األحمال   والتحكم   فيها،   تطوير   التأريض   في  

 المحطات،   تطوير   فحص   القواطع   المعزولة   بالغاز،   الفاقد   في   شبكة   التوزيع،   الوقود   وخصائصه،   تأثير  

 المجاالت   الكهرومغناطيسية   على   اإلنسان   وقياسها   قرب   مصادر   الطاقة،   ومدى   توافقها   مع   المقاييس  

 العالمية،   الطاقة   المتجددة   وخاصة   طاقة   الرياح،   والتأثير   البيئي   لمحطات   التوليد .                                                                                                                                                                                                                                                               

3 كراسي علمية هندسية بقيمة 15 مليون ريال
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الجهة   البحثية 
المبلغ 

) ريال   سعودي )    
اسم   المشروع      م

جامعة   الملك   فهد   3,688,680.00
اختيار   الجهد   والتكنولوجيا   األفضل   للتوسع   في   شبكات  

 النقل   الكهربائية (  دراسة   الجدوى   للمقارنة   بين   جهد  
765 ك . ف   و   جهد   380   ك . ف   أو   التيار   الثابت )                                                 

1

جامعة   الملك   فهد   1,614,572.00
تقييم   اآلثار   التقنية   و   االقتصادية   ألفران   الحديد   الصناعية  

 على   النظام   الكهربائي   والحد   منها                        
2

جامعة   الملك   سعود   1,152,941.00
تقييم   موثوقية   تزويد   الكهرباء   في   خمس   مدن   رئيسية   في  
 المملكة   والتوصية   بالخيارات   الفنية   واالقتصادية   لتعزيز   ذلك                              

3

جامعة   الملك   سعود   1,576,471.00 أثر   األحمال   الصناعية   على   شبكة   التوزيع           4

جامعة   الملك   سعود   1,647,059.00 عدم   فصل   المغذيات   الهوائية   الطويلة   عند   سقوطها             5

جامعة   الملك   سعود   1,764,705.88 فحص   الكوابل   ومعداتها   وأسباب   أعطالها         6

جامعة   الملك   فهد   2,159,620.00 اخفاق   عمل   محول   القدرة   بسبب   التآكل   الكبريتي             7

جامعة   الملك   فهد   1,054,591.00 البنية   التحتية   ألجهزة   القياس   المتقدمة         8

جامعة   الملك   سعود   835,294
أثر   التحميل   الجزئي   للوحدات   على   االجزاء   الساخنة   وعلى  

 االنبعاثات   الضارة   على   البيئة                      
9

جامعة   الملك   فهد   1,194,194.00
أثر   درجات   الحرارة   المرتفعة   في   المملكة   على   أداء   العدادات  

 االلكترونية                  
10

16,688,127.88 المجمـوع

وتضمنت   هذه   المرحلة   أيضاً   السعي   لتسجيل   مشاريع   الطاقة   النظيفة   في   األمم   المتحدة   على   أساس  

 أن   تمتلك   الشركة   السعودية   للكهرباء   نسبة   51%   من   شركة   CES   ألنشطة   وخدمات   انبعاثات   الكربون،  

 وهذا   الموضوع   قيد   اإلجراء .                                 

المرحلة   الثالثة :  المصاحبة   لبرامج   التحول   اإلستراتيجي   المتسارع :        

بدأت   هذه   المرحلة   من   خالل   إدراج   األبحاث   و   التطوير   كأحد   مبادرات   التحول   االستراتيجي   المتسارع،   ومن  

 أهم   خصائص   هذه   المرحلة   وضع   استراتيجية   تعتمد   في   مضمونها   على   أن   يكون   لألبحاث   و   التطوير   دور  

 جوهري   في   حل   المشاكل   و   العوائق   الفنية   التي   تحول   بين   الشركة   وبين   تحقيق   أهدافها   على   جميع  

 األصعدة،   كما   ستلعب   األبحاث   الدور   الرئيس   في   التمكين   الفني   للخطة   االستراتيجية   الطموحة   للشركة،  

 ولتحقيق   هذه   االستراتيجية؛   بدأ   العمل   على   إنشاء   مراكز   تميز   في   المجاالت   التي   تحتاجها   الشركة،  

 و  تهيئة   هذه   المراكز   بكل   ما   تحتاجه   من   قدرات   بشرية   متخصصة   و   معدات   وإمكانيات   مالية،   و   تعزيزها  

 بعالقات   استراتيجية   مع   الجامعات   الوطنية،   و   ربطها   بجهات   بحثية   عالمية .                                                                                                      

مراكز   التميز   لألبحاث :    

تم   إنشاء   ثالثة   مراكز   تميز   بحثية   و   يجري   العمل   على   إنشاء   ثالثة   مراكز   أخرى   خالل   عام2016   م،   وهي   كما   يلي :                     

 1- معمل   المحاكاة   الرقمية   للشبكة   الكهربائية   بوادي   الظهران   للتقنية :         

يمثل   المعمل   نقلة   نوعية   للقيام   بالدراسات   الخاصة   للشبكة   في   مجال   التخطيط   والتشغيل   والحماية.  

 وسيساهم   هذا   المعمل   في   تطوير   منسوبي   الشركة   وطالب   الجامعات   في   مجال   الهندسة   الكهربائية  

 وأبحاث   الشبكة  . ويحتوي   المعمل   على   44   وحدة  ) Racks (  من   المعالجات   الرقمية   مما   يجعله   أحد   أكبر  

 معامل   محاكاة   الشبكة   الكهربائية   في   العالم،   و   يشمل   المعمل   أجهزة   محاكاة   تحكم   في   المعوضات  

 الديناميكية   و   أنظمة   التيار   المستمر .                                                             

2- مركز   الشبكات   الذكية   بمدينة   الملك   عبد   العزيز   للعلوم   والتقنية :          

تم   االتفاق   مع   مدينة   الملك   عبد   العزيز   للعلوم   و   التقنية   على   إنشاء   هذا   المركز   و  أن   يكون   تمويله  

 مناصفة   بين   الجهتين،   ومن   أهم   مزايا   هذا   المركز   أنه   يأتي   متزامناً   مع   مشاريع   الشركة   لتغيير   العدادات  

 التقليدية   إلى   عدادات   ذكية   و   تحويل   شبكة   التوزيع   إلى   شبكة   ذكية   متطورة   يسهل   مراقبتها   و   التحكم  

 بها،   و   من   المؤمل   أن   يكون   هذا   المركز   رافداً   فنياً   لهذه   المشاريع،   كما   يجري   أيضًا،   وتحت   مظلة   هذا  

 المركز   تطوير   مشاريع   تجريبية   لتركيب   ألواح   شمسية   في   المدارس   والمساجد   مع   شبكات   ذكية   وبحث  



61 التقرير السنوي 2017

 مدى   إمكانية   التوسع   فيها،   وكذلك   يتم   دراسة   الجدوى   االقتصادية   لتوطين   بعض   الصناعات   مثل  

 تصنيع   معوضات   القدرة   الساكنة   SVC   بعد   تجربتها   في   القرى   النائية   لتحسين   الجهد .                                                                                                            

3- مركز   التميز   ألبحاث   الوقود   بجامعة   الملك   عبدالله   للعلوم   والتقنية   بمحافظة   ثول :            

تم   توقيع   مذكرة   تفاهم   للتعاون   البحثي   وإنشاء   مركز   التميز   مع   جامعة   الملك   عبدالله   للعلوم   والتقنية،  

 ويجري   ترسية   مشروعين   بحثيين   في   مجال   الوقود   مع   الجامعة   بقيمة   تفوق   المليوني   دوالر  . ويعول   على  

 مركز   التميز   هذا   تحسين   كفاءة   حرق   الوقود   وتحسين   خصائصه   والحد   من   التلوث   البيئي   وتقليل   تأثير   الوقود  

  على   مكونات   المسار   الساخن   في   التوربينات   وزيادة   عمر   و   كفاءة   هذه   المكونات   وتحسين   صيانتها .                                                             

4- مركز   الطاقة   المتجددة :    

تم   االتفاق   مع   جامعة   الملك   سعود   على   المضي   في   مشروع   التوليد   بتركيز   أشعة   الشمس   لتسخين  

 الرمال   وانتاج   الكهرباء   حيث   تم   بناء   المشروع   التجريبي   وبرج   التسخين   وتركيب   المرايا   العاكسة   ويجري  

 استكمال   تصنيع   التوربينة   والمبادل   الحراري،   وسيتبعه   مرحلة   تكبير   المشروع   لحوالي   10   ميجا   وات  

 لخدمة   مناطق   نائيه   يتم   حالياً   نقل   وقود   الديزل   المكلف   والملوث   للبيئة   اليها  . جاري   العمل   على   إعداد  

 متطلبات   مشروع   بحثي   يتم   من   خالله   االستفادة   من   الطاقة   الحرارية   األرضية  ) Geothermal (  ألغراض  

 التكييف   وتوليد   الكهرباء .                                                                           

5- مركز   أبحاث   استراتيجيات   وتنظيمات   الطاقة .      

6- مركز   تميز   لتصاميم   واختيار   خطوط   النقل   الهوائية .        

حاضنة طاقة االبتكار:

تم تأسيس حاضنة ابتكار متخصصة وتسميتها بـ »حاضنة طاقة االبتكار« مع دعمها بكوادر إدارية وفنية 

متخصصة، ويشرف عليها لجنة توجيهية لالبتكار واألبحاث والتطوير مهمتها رسم االستراتيجيات العامة 

لالبتكار في الشركة لضمان أن يكون االبتكار داعمًا رئيسيًا لخطتها االستراتيجية. ويجرى العمل حاليًا مع 

هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على ترخيص الحاضنة لتكون حاضنة مرخصة متخصصة في مجال 

الطاقة الكهربائية. وقد حددت الشركة خمس مجاالت لتوجيه االبتكارات لها وهي: االستخدامات 

الذكية  - كفاءة الطاقة - الطاقة المتجددة - موثوقية وأمن النظام - السالمة والبيئة.

ويتم حاليا احتضان 12 مشروع ابتكاري تعالج بعض التحديات التقنية والتجارية للشركة  وتم تصنيع 

النماذج االولية لثالث ابتكارات منها بالتعاون مع شركة EDF الفرنسية، وباإلضافة لذلك فقد أولت 

الشركة السعودية للكهرباء دعم البرامج الوطنية إهتمامًا حيث منحت لبرنامج بادر لحاضنات التقنية مقرًا 

متكاماًل ضمن مباني الشركة بمدينة الدمام يكفي الحتضان 100 مكتب رائد أعمال.

التعاون   العلمي   مع   الجامعات   و   معاهد   البحوث   في   المملكة :          

ُتعول   الشركة   بشكل   كبير   على   الجامعات   المحلية   لتوطين   األبحاث   و  الدراسات   الهندسية   المتخصصة،  

 و   التقليل   من   اللجوء   للجهات   الخارجية   قدر   المستطاع  . و   عليه   بدأت   الشركة   و   كجزء   من   برامج   التحول  

 االستراتيجي   في   إنشاء   عالقة   استراتيجية   و مستدامة   مع   الجامعات   يتم   من   خاللها   التكامل   في   النواحي  

 العلمية   والعملية   بما   يخدم   مصلحة   الوطن  . هذه   العالقة   بدأ   تأطيرها   مع   الهيئات   العليا   في   المملكة   مثل  

 مدينة   الملك   عبد   العزيز   للعلوم   والتقنية،   جامعة   الملك   سعود،   جامعة   الملك   عبد   العزيز،   جامعة   الملك   فهد،  

  و مركز   الملك   عبد   الله   للدراسات   والبحوث   البترولية،   وسيستمر   العمل   على   إنشاء   عالقات   مع   جهات   أخرى .                                                                                               

التعاون   العلمي   الدولي :    

يهدف   هذا   التعاون   لالطالع   على   آخر   المستجدات   العالمية   في   أبحاث   الكهرباء،   تمهيداً   لوضع   الشركة  

 في   مصاف   شركات   الكهرباء   العالمية،   وفي   هذا   الصدد   تم   ما   يلي :                          

•              .) EPRI (  توقيع   اتفاقية   عضوية   الشركة   مع   معهد   أبحاث   القدرة   الكهربائية   األمريكي

توقيع   مذكرة   تفاهم   مع   شركة   كهرباء   فرنسا  ) EDF (  للمساعدة   في   إنشاء   معمل   الشبكات   الذكية .                •

توقيع   مذكرة   تفاهم   مع   فريق   يتضمن   جهات   متخصصة   في   مجال   محاكاة   الشبكة   الكهربائية   من   •

 أهمها  : جامعة   مانيتوبا ) Manitoba (  وشركة   كهرباء   مانيتوبا   ومصنع  ) RTDS (  وبعض   االستشاريين  

 لدعم   تشغيل   مركز   المحاكاة .                              

جاري   التنسيق   لتوقيع   مذكرة   تفاهم   مع   شركة   طوكيو   للكهرباء  ) TEPCO (  والتنسيق   لالشتراك   مع   •

 شركة   ELSEVIER   للنشر   العلمي .                  
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 توطين 
صناعات الكهرباء

زيادة المحتوى المحلي وتوطين الصناعات
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اعتمدت الشركة استراتيجية توطين صناعات الكهرباء والتي تهدف لزيادة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة 

وذلك لخلق القيمة المضافة على اقتصادنا الوطني، وتشمل االستراتيجية على ثالث مبادرات رئيسية:

المبادرة األولى: وضع سياسات وآليات تحفيز للمقاولين:

تقييم العروض المقدمة والمقبولة بناء على معادلة تحفيز مبنية على المعايير التالية:

سعر العطاء )85 نقطة(، نسبة توطين العمالة )5 نقاط(، نسبة استخدام المواد المصنعة محليًا )10 نقاط(.

مجموع النقاط = نقاط سعر العطاء + نقاط توطين العمالة + نقاط استخدام المنتجات المصنعة محليًا.

ويكون العرض الفائز هو العرض المتحصل على مجموع نقاط أعلى.

المبادرة الثانية: وضع سياسات وآليات تحفيز للمصانع المحلية:

المرحلة األولى: تعطى المنتجات الوطنية أولوية في الشراء على مثيالتها األجنبية بنسبة %10.

المرحلة الثانية: تفضيل للمصنعين المحليين حسب المحتوى المحلي لدى المصنع، ويعتمد على 

المعايير التالية:

سعر العطاء. •

المحتوى المحلي للمصنع. •

درجة أهمية المنتج للشركة. •

لتصبح   معادلة   التحفيز   كما   يلي :           

سعر   المفاضلة  =  سعر   العطاء  )1  نسبة   التفضيل   المحلي (.                 

نسبة   التفضيل   المحلي  =  نسبة   المحتوى   المحلي   للمصنع   x   نسبة   أهمية   المنتج   للشركة .                         

المبادرة الثالثة: تحديد فرص التوطين بصناعات المواد:

تحديد   فرص   التوطين   في   صناعات   المواد   وقطع   الغيار   المطلوبة،   والعمل   مع   المستثمرين   والشركات   •

 العالمية   الستقطابهم   إلنشاء   مصانع   محلية .                                     

تعزيز   التنسيق   والتواصل   مع   الجهات   الحكومية   والشركات   الكبرى   في   المملكة   واللجان   المشتركة   بين   •

 المملكة   والدول   األخرى   ذات   العالقة   لتوطين   الصناعة .                                         

عمل   شراكة   استراتيجية   مع   المستثمرين   الراغبين   فتح   مصانع   لمواد   وقطع   الغيار   الغير   متوفرة   محلياً .                              •

الشفافية   والوضوح   وتوفر   المعلومات   والبيانات   عن   الفرص   االستثمارية   في   صناعة   المواد   وقطع   •

 الغيار   هي   اكبر   محفز   لكل   مستثمر   يرغب   في   االستثمار   في   صناعات   الكهرباء .                                                 

أصدرت   الشركة   كتيب »    الفرص   االستثمارية   في   صناعة   المواد   وقطع   الغيار    « الذي   تضمن   85   فرصة   تقدر  

 بقيمة   52   مليار   ريال   خالل   الخمس   سنوات   القادمة   ويعد   فريد   من   نوعه   بين   الشركات   المحلية  . وهو   متاح  

 على   موقع   الشركة   اإللكتروني .                                                                             

وتهدف   الشركة   لزيادة   عدد   المصانع   المحلية   وتوفير   قاعدة   امدادات   محلية   تساعدنا   في   زيادة   موثوقية  

 الطاقة   الكهربائية   وخلق   القيمة   المضافة   على   اقتصادنا،   حيث   أسهمت   في   التعريف   بالفرص   االستثمارية  

 الصناعية   وتم   البدء   في   إجراءات   إنشاء   بعض   المصانع   المحلية   مثل :                                                                           

توطين صناعات الكهرباء
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مجال   المصنع  الجهة

مصنع   محوالت  شركة   بحرة   للكابالت    

مصنع   مفاتيح   كهربائية    شركة   بحرة   للكابالت    

مصنع   ملحقات   هوائية    شركة   البعيز   القابضة    

مصنع   قواطع  شركة   الخليفة  

مصنع   قواطع  شركة   حواء  

مصنع   البلر  شركة   الفنار  

مصنع   صمامات  التميمي

وبجهود شبابنا السعودي استطعنا توطين صناعة بعض قطع غيار محطات 

التوليد البخارية والتي نتج عنها تخفيض أسعار الشراء بنسب تزيد عن 60% من 

سعر المصانع الخارجية من خالل تصنيعها محليًا في ورش الشركة وعلى سبيل 

المثال محطة غزالن البخارية. كما أسهمت الشركة في توطين تصنيع بعض 

قطع الغيار من خالل مصانع محلية تفوقت على المصانع الخارجية في السعر 

ومدة التوريد.

كما أن اتفاقية الشركة السعودية للكهرباء مع الشركة الوطنية السعودية 

للنقل البحري “البحري” لشحن المواد والمعدات المستخدمة في توليد ونقل 

وتوزيع الكهرباء، سوف تعزز استراتيجية توطين صناعات الكهرباء والخدمات 

المساندة التي تدعمها الشركة، ال سيما في مجال النقل والشحن، من أجل 

دعم القيمة المضافة القتصاد المملكة وتعزيز أواصر التعاون بين الشركات 

الوطنية، ويتضمن العقد استالم ونقل وشحن المواد والمعدات من مختلف 

المصانع العالمية وتخليصها من منافذ الجمارك بالمملكة، إلى جانب نقلها إلى 

نقاط التسليم في مواقع أعمال الشركة السعودية للكهرباء كافة.

وتبذل الشركة جهودًا حثيثة لتعظيم وتعزيز توطين الصناعة على مستوى 

المملكة وذلك من خالل التعاون مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى 

وعلى سبيل المثال )أرامكو السعودية - سابك - المؤسسة العامة للتحلية 

المياه المالحة - وزارة الدفاع - الهيئة العامة لالستثمار(.

توفير 2 مليار ريال سنويًا من خالل استخدام األلمنيوم المحلي

كما أسهمت في زيادة تسجيل وتأهيل عدد المصانع المحلية ووصل العدد إلى أكثر من 512 مصنع 

وطني. وأسهمت في توطين صناعة المواد الخام لكابالت األلمنيوم المستخدمة بداًل من النحاس 

الذي يستورد من الخارج مما يخلق القيمة المضافة على اقتصادنا الوطني من خالل استخدام األلمنيوم 

المحلي، مع توفير مالي في التكاليف السنوية بمعدل 2 مليار ريال سنويًا، ومتوقع أن يتم توفير 10 

مليار ريال خالل الخمس السنوات القادمة نظرًا لفرق السعر بين المعدنين.
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المحافظة على البيئة
التوافق البيئي	 
الطاقة النظيفة	 
الحفاظ على الموارد الطبيعية	 
الوعي والتواصل البيئي	 
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تعتبر الشركة السعودية للكهرباء أكبر منتجي الطاقة الكهربائية على مستوى 

الشرق األوسط. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة لتلبية الطلب المتزايد على 

الكهرباء، ومايصاحب ذلك من تأثيرات بيئية على المستويين المحلي واإلقليمي، 

إال أن الشركة السعودية للكهرباء ملتزمة بالتقليل قدر اإلمكان من هذه 

التأثيرات، مع االمتثال للقوانين واللوائح البيئية، وذلك للحد من التلوث وحماية 

البيئة والصحة العامة، وبما يدعم التنمية المستدامة، وال يؤثر على التزام 

الشركة بتوفير احتياجات عمالئها من الطاقة.

تتواكب رؤية الشركة البيئية »الريادة في مجال حماية البيئة على مستوى 

المملكة« مع رؤية المملكة 2030 وتدعم توجهات الدولة لتنويع االقتصاد 

الوطني من خالل تقليل االعتماد على النفط والمحافظة على البيئة. وتسعى 

الشركة من خالل برنامجها للتحول االستراتيجي المتسارع إلى تحقيق الريادة في 

مجال حماية البيئة على مستوى المملكة العربية السعودية من خالل سياستها 

البيئية والتي تناولت تعزيز االعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، واالستخدام 

األمثل للموارد، وإعادة االستخدام والتدوير، واتخاذ تدابير تقليل النفايات، إضافة 

إلى االمتثال لكافة القوانين واللوائح البيئية السائدة والمساهمة في خفض 

غازات االحتباس الحراري.

المحافظة على البيئة

السياسة البيئية للشركة السعودية للكهرباء

www.se.com.sa
/ALKAHRABA /SEC_ALKAHRABA

Environmental Policy
  SEC recognizes the potential for its activities to impact up on the environment. We accept our 

responsibility to minimize our impact on the environment and to comply with all applicable 

environmental laws and regulations.

We understand that we have an obligation to prevent pollution, and to protect the environment and 

public health. this must be done in a manner that supports sustainable development and does not 

compromise our obligation to provide for our customer's power needs.

  in support  of this we will work to continually improve our environmental performance. to achieve this we 

will:integrate environmental considerations into business and decision making processes.

recycling of resources and on waste minimization measures.

Promote clean energy and adopt best practical technologies and the most suitable options to minimlze 

the adverse impacts on the environment which may result from SEC activities.

Monitor, measure, and assess the environmental pertormance of our facilities, processes, products, and services.

Ensure that our employees are aware of, and engaged with, our environmental  commitments and that 

they have the necessary competency and equipment to operate in line with these obligations and 

commitments.

Communicate our commitrnents to our contractors and suppliers, and work to ensure that they are 
addressing these as part of their engagement with our organization.

Educate, and engage with, our customers to increase their awareness of environmental issues and enable 

Ensure that the necessary personnel, equipment, and procedures are in place to safely, promptly, and 
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التوافق البيئي:

يتم تصميم جميع مشاريع الشركة لتتوافق مع التشريعات والمقاييس البيئية السائدة وبما يحقق االلتزام 

باألنظمة والتشريعات البيئية للمساهمة في تحسين بيئة المملكة. وتستثمر الشركة في ذلك مبالغ 

طائلة للتحكم في االنبعاثات مثل استخدام أجهزة اإلحراق المطورة )DLN( التي تخفض انبعاثات أكاسيد 

النيتروجين بنسبة تصل إلى 60% والمرسبات اإلليكتروستاتيكية )Electrostatic Precipitators( في 

الوحدات التي تعمل بالوقود الثقيل للحد من انبعاث الدقائق العالقة بنسبة تصل إلى 99%، والتقنية 

الحديثة إلزالة أكاسيد الكبريت من الغازات العادمة باستخدام مياه البحر )Seawater FGD( للحد من 

انبعاث أكاسيد الكبريت الملوثة للهواء بنسبة تصل إلى 90%، ومعالجة مياه التنظيف الكيميائي للغاليات، 

وفصل بقايا الوقود والزيوت عن مياه تصريف الخزانات قبل إرسالها إلى برك التبخير، والتحكم بدرجة حرارة 

مياه التبريد التي يتم تصريفها إلى البحر ضمن الحدود المسموحة، ويتم استبدال وحدات التوليد القديمة 

قليلة الكفاءة بوحدات ذات كفاءة أكبر حيث تقاعدت 208 وحدة خالل الفترة من عام 2015 إلى عام 

2017م، وتم تركيب وتشغيل 283 جهاز مراقبة مستمرة لالنبعاثات من المداخن.

وتقوم الشركة بمراقبة مستوى التوافق مع المقاييس البيئية السائدة لجميع مرافقها من خالل التدقيق 

البيئي الدوري المبني على بروتوكول التوافق البيئي للشركة المتوافق مع ISO 19011: 2011. والذي 

يقوم به مدققون معتمدون دوليًا لتحديد حاالت عدم التوافق واإلجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها.

التخفيض التحفيزي االنتقائي
SCR Selective catalytic reduction

وحدة إزالة انبعاثات غازات أكاسيد الكبريت
Seawater FGD

مرسبات إليكتروستاتيكية
 Electrostatic Precipitator

الطاقة النظيفة:

ولتعزيز االعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة، قامت الشركة بزيادة إنتاجها من الدورة المركبة ذات 

الكفاءة العالية والتي تعتمد على استخدام حرارة العوادم من وحدات التوليد الغازية كمصدر حراري 

للغاليات بداًل من حرق المزيد من الوقود، حيث ارتفع إنتاج الشركة من الدورة المركبة من 8.3% في 

عام 2010م إلى 33% في العام 2017، بينما انخفض استخدام الدورة البسيطة من 50% عام 2010م 

إلى 29.4% عام 2017م، وبلغت كمية الطاقة النظيفة الكلية المنتجة من الدورة المركبة 8,721,976 

ميجاوات ساعة وهي تمثل حوالي 4.3% من إجمالي الطاقة المنتجة في عام 2017، وتعادل توفير 

حوالي 15 مليون برميل من النفط وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 7.3 مليون طن. 

وتنفذ الشركة حاليًا مشاريع لرفع قدرات التوليد من الدورة المركبة مثل مشاريع محطات توليد القصيم 

وضباء وحائل والثالثة عشر والرابعة عشر ووعد الشمال.

كما بدأت الشركة بالتوجه نحو إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية كما 

في محطة جزيرة فرسان ومشروع محطة األفالج، ومشاريع محطات التوليد الحرارية المدمجة مع 

الطاقة الشمسية كما في محطات وعد الشمال وضبا الخضراء اللتان تتضمنان 100 ميجاوات من 

الطاقة الشمسية. فمنذ اإلعالن عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تعمل الشركة السعودية 

للكهرباء عن قرب مع الجهات المعنية بوزارة الطاقة والثروة المعدنية لتطوير خططها ومبادرتها لتنفيذ 

مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 9.5 جيجاوات. ويأتي ضمن مشاريع الشركة السعودية للكهرباء في 

مجال الطاقة المتجددة مشروعي طيبة وشمال القصيم )تحت اإلعداد والطرح( لتوليد الكهرباء من 

الدورة المركبة المدمج معها 360 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

توفير 15 مليون برميل نفط
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مبنى الشركة السعودية للكهرباء بالدمام يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية 

مشروع جزيرة فرسان للطاقة الشمسية

 كذلك وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية شراكة مع شركة البترول والكيماويات والتعدين 

المحدودة بمجموعة بن الدن السعودية إلنشاء  »الشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون«، والتي 

تهدف إلى تطوير وإدارة برامج تخفيض انبعاثات الكربون، ومشاريع آلية التنمية النظيفة، ومكافحة 

التلوث البيئي وفقًا للبروتوكوالت والمعاهدات الدولية واإلقليمية، واألنظمة المحلية في هذا الشأن.

كما تعمل الشركة على بناء كفاءات وطنية متخصصة في هذا المجال، يمكنها أن تشغل وتدير تلك 

المشاريع مستقباًل، بل وتساهم في اختيار أفضل التقنيات الخاصة بمشاريع إنتاج الطاقة الشمسية خالل 

عملية إنشاء تلك المشاريع، حيث أرسلت فريقًا من المهندسين والفنيين السعوديين من الشركة إلجراء 

تدريبات فنية وتقنية حديثة في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا استعدادًا لتشغيل وإدارة محطات 

الطاقة الشمسية بالمملكة.

ولالستفادة من موارد المملكة من طاقة الرياح، تم تنفيذ مشروع بمنطقة حريمالء بقدرة 2,750 كيلووات 

من طاقة الرياح مما سيؤدي إلى توفير 10,298 برميل من النفط سنويًا وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون بما يعادل 5,046 طن سنويًا. كما بدأ إمداد مباني الشركة بالطاقة النظيفة بدءًا من مبنى مجمع 

دة من  الشركة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية والذي تم إمداده بالكامل بالطاقة الكهربية المولَّ

الطاقة الشمسية.

انخفاض استهالك الوقود 15% خالل 8 سنوات

الحفاظ على الموارد الطبيعية:

ولخفض استهالك الموارد الطبيعية، قامت الشركة باتخاذ العديد من اإلجراءات لتحسين كفاءة إنتاج 

الطاقة، حيث انخفض استهالك الوقود من 2.01 برميل نفط/ ميجاوات ساعة في العام 2009م إلى 

1.71 برميل نفط/ميجاوات ساعة في العام 2017م. وتخطط الشركة لرفع كفاءة إنتاج الطاقة إلى 

44.8% في عام 2030 والذي بدوره يساهم في خفض االستهالك، ومنه استبدال وحدات التوليد 

قليلة الكفاءة بجيل جديد من الوحدات عالية الكفاءة، حيث تم إحالة 208 وحدة إلى التقاعد في الفترة 

من عام 2015م إلى عام 2017م، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين مناطق المملكة ودول الخليج 

العربي األمر الذي ساهم في استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية وتقليل االحتياطي الدوار في الشبكة. 

كما ساهم تطبيق العزل الحراري الذي فرضته الشركة في المباني الجديدة على تقليل الفاقد في 

استهالك الطاقة، وكذلك تطبيق برامج ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية بجميع المواقع اإلدارية 

بالشركة من خالل استخدام برامج فنية وحلول تقنية حديثة للتحكم في تشغيل الخدمة في مباني 

.LED الشركة مثل استخدام المؤقتات واستبدال لمبات اإلضاءة التقليدية بلمبات
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ويتم أيضًا التدقيق على استهالك المياه بجميع مواقع الشركة للتأكد من إدارة استهالكها للمياه من 

حيث قياس االستهالك، وتركيب وسائل الترشيد، واتخاذ خيارات إعادة االستخدام والتدوير لهذه المياه. 

وحاليًا تقوم محطات التوليد بمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي لزيادة المساحات الخضراء، 

كما تقوم محطات التوليد العاشرة والثانية عشر باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج بداًل من استخدام 

المياه الجوفية غير المتجددة في إنتاج الكهرباء. وكذلك يتم تطبيق برامج لخفض استهالك الورق وخفض 

إنتاج النفايات البلدية من مرافق الشركة، حيث انخفض استهالك الورق من 533 ورقة للموظف عام 

2011م إلى 287 ورقة للموظف عام 2017م، وانخفض إنتاج النفايات البلدية من 13,016طن عام 

 2012م إلى 8,674 طن عام 2017م. 

كذلك يتم إعادة تدوير زيوت المحوالت وسحب وتخزين وتنشيط غاز SF6 وذلك بهدف تقليل الفقد في 

الموارد وتقليل إنتاج النفايات الخطرة. ووقعت الشركة أيضًا مذكرة تفاهم مع بلدية الدمام إلنتاج الطاقة 

الكهربائية من النفايات بداًل من الوقود األحفوري.

الوعي والتواصل البيئي:

تساهم الشركة في نشر وتعزيز الوعي والتواصل البيئي لدى جميع موظفي وعمالء ومقاولي وموردي 

الشركة، حيث تقوم بتأهيل المعنيين من منسوبيها وتمكينهم من حضور الدورات التأهيلية والحصول 

على أعلى الشهادات العالمية في مجال حماية البيئة باإلضافة إلى تقديم الدورات التخصصية وبرامج 

التوعية في المجاالت البيئية المختلفة لمختلف أنشطة وقطاعات الشركة حيث تم خالل العام 2017م 

عقد 157 دورة وورشة بيئية استفاد منها أكثر من 2,200 موظف.

وفي يوم البيئة العالمي، احتفلت الشركة في جميع مواقعها الرئيسية بهذه المناسبة العالمية 

والذي تضمن تقديم عدد من أوراق العمل واستضافة عدد من المختصين والبارزين في العمل البيئي 

بالمملكة، ومشاركة عدد من شركات القطاع الخاص في هذه الفعالية في المعارض المصاحبة.

وال تغفل الشركة أهمية التواصل مع المجتمع ودعم البرامج واألنشطة البيئية من خالل رعاية 

المناسبات الهامة مثل منتدى البيئة الخليجي الذي تشرف عليه الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، 

والمشاركة بأوراق عمل في المؤتمرات البيئية وتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد 

استهالك الكهرباء من خالل طباعة العبارات اإلرشادية على فواتير الكهرباء وتوزيع المطويات والنشرات 

عبر مكاتب خدمات المشتركين والمشاركة بالمقاالت والنشرات في الصحف وإلقاء المحاضرات في 

المدارس والتفاعل مع الفعاليات البيئية العالمية مثل ساعة ويوم األرض.

انخفاض إنتاج النفايات البلدية 30% خالل 5 سنوات
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المسؤولية المجتمعية

ملتزمون تجاه موظفينا وعمالئنا وشركائنا 
والمجتمع
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1- تجاه   الموظفين :       

توفير   بيئة   العمل   المناسبة .  تهيئة   الفرص   المتكافئة   للتدريب   والتطوير.  •

 التحفيز   على   مبادرات   التميز   واإلبداع.  •

 غرس   الجودة   ثقافةً   وفكراً   وممارسة.  •

 تجسيد   القيم   التي   تنظمها   وثيقة   أخالقيات   العمل،   وإشراك   الموظفين   عبر   الرسائل   البريدية   •

 واستطالع   آرائهم   في   البرامج   واألنشطة   والخدمات   المقدمة   لهم .                                                                                                                                                                                                    

2- تجاه   المجتمع :       

مساهمة   فاعلة   في   تحقيق   التنمية   االجتماعية   واالقتصادية   من   خالل :  

 دعم   أنشطة   وبرامج   الرعاية   االجتماعية. •

   التفاعل   مع   قضايا   وهموم   المجتمع   التنموية   واإلنسانية. •

   إشراك   المجتمع   في   المبادرات   وقيادة   برامج   االقتصاد   في   استخدام   الكهرباء،   ونشر   ثقافة   األمن   •

 والسالمة   من   مخاطر   استخدام   الكهرباء.

   مساندة   مراكز   البحوث   من   خالل   تبني   ودعم   المبادرات   وكراسي   البحث،   التي   من   شأنها   المساهمة   •

 في   ترشيد   استهالك   الكهرباء،   وتحسين   أداء   األنظمة   الكهربائية   والمحافظة   على   البيئة،   ودعم  

 مبادرات   ومشاريع   الطاقة   المتجددة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3-  شركاؤنا   وعمالؤنا :       

  شكلت   مسؤوليتنا   عن   إنتاج   ونقل   وتوزيع   الطاقة   الكهربائية   دافعاً   قوياً   إلثبات   قدراتنا   وإمكاناتنا   لبناء  

 عالقات   استراتيجية   على   أسس   من   العدالة   والشفافية،   وفي   هذا   المجال   نتواصل   مع   عمالئنا   وشركائنا  

 لضمان   استدامة   التفاعل   والثقة   والشراكة،   نحفزهم   على   المشاركة   في   قضايا   صناعة   الكهرباء   ومتابعة  

 تطوراتها،   واالستماع   آلرائهم   ومقترحاتهم   في   مستوى   أدائنا   لتعزيز   موقعنا   وصورتنا   الذهنية .                                                                                                           

4-  األنشطة   االجتماعية :       

تنفيذ   العديد   من   البرامج   والفعاليات   والمحاضرات   وحفالت   التخرج   والتكريم   والحفالت   الخاصة. •

  تعزيز   التواصل   االجتماعي   مع   الموظفين   وأسرهم   من   خالل   تنفيذ   خطة   التواصل   الداخلي. •

  تنظيم   البرامج   واألنشطة   الرياضية   والثقافية   واالجتماعية   باألندية   التابعة للشركة،   وتوفير   الفرص   •

 التدريبية   ألبناء   منسوبي   الشركة   في   تعلم   اللغة   اإلنجليزية   ومهارات   الحاسوب   باالتفاق   مع   معاهد  

  تدريبية    متخصصة والعديد من األنشطة الرياضية المختلفة.                                                                                             

أهم اإلنجازات:

توقيع 27 اتفاقية وشراكة استراتيجية مع عدة جمعيات خيرية وجهات حكومية وذلك دعمًا لبرامج  •

مسؤولية اجتماعية لها صفة االستدامة وتشمل )التدريب، التعليم، المهن، الصحة، تأهيل ذوي 

االحتياجات الخاصة، معالجة المشاكل األسرية(.

توقيع اتفاقيتي تعاون مع وزارة التعليم، والمديرية العامة للدفاع المدني في مجال السالمة  الكهربائية. •

إقامة حملة سالمتك بيدك والتي امتدت لخمس شهور تتحول بعدها إلى عمل أساسي ضمن  •

أعمال الدائرة، شملت جميع قنوات التواصل التقليدي واإللكتروني.

المشاركة في أسبوع الدفاع المدني بأكثر من 13 جناح في 13 مدينة ومحافظة حول المملكة في  •

إطار حملة سالمتك بيدك.

ملتزمون   تجاه   موظفينا   وعمالئنا   وشركائنا   والمجتمع          .

استراتيجياتنا :   

التعاون مع 27 جهةمسؤوليتنا المجتمعية
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المشاركة في فعاليات أسبوع المرور الخليجي 2017م بجميع المدن في المملكة في إطار حملة  •

سالمتك بيدك.

 تنفيذ معارض داخلية  خارجية كبرى توعوية لحملة سالمتك بيدك. •

تنفيذ حملة تحت شعار (إلى متى) للتوعية من التدخين (داخلي – خارجي). •

 المساهمة في إقامة مارثون الشركات بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في جميع مناطق  •

المملكة والمشاركة والحصول على المركز األول في جميع السباقات كأفضل فريق مشارك.

تأسيس فريق متطوعي الكهرباء في جميع مناطق األعمال للقيام باألعمال التطوعية ضمن خطط  •

المسؤولية االجتماعية.

صياغة وإعداد وإخراج وتوزيع كتيب للسالمة الكهربائية المنزلية بأربع لغات )العربية، االنجليزية،  •

التاغالو، األوردو( حيث تم توزيع أكثر من )100,000( كتيب.

إصدار مجلة كهروب للسالمة الكهربائية لألطفال و توزيع أكثر من 70 ألف نسخة. •

تنفيذ ماراثون الدراجات للتوعية باليوم العالمي للتوحد في حي البجيري واستضافة الجمعية  •

السعودية للتوحد.

استضافة العديد من الجمعيات بمختلف المجاالت في أندية الشركة في جميع مناطق المملكة  •

لقضاء يوم ترفيهي تعليمي ثقافي.

إطالق برنامج صحتك تهمنا والمشاركة في اإلشراف عليه. •

إطالق برنامج (سفراء الكهرباء) وهي زيارات لكبرى شركات القطاع الخاص وإقامة ورش عمل تخصصية  •

 في مجال التوعية بأهمية الكهرباء والسالمة الكهربائية واالستخدام األمثل للطاقة الكهربائية.

زيارات المرضى في أيام األعياد وتقديم هدايا باسم منسوبي الشركة.

زيارة مرضى الزهايمر في منازلهم وتهنئتهم بالشهر الفضيل )مبادرة رفقة(. •

إقامة إفطار رمضاني لأليتام وبمشاركة قيادات الشركة بعدد  احتفاالت 5 في جميع مناطق  •

األعمال حيث تم استضافة ما يفوق 400 طفل وطفلة من األيتام.

رعاية العديد من المؤتمرات و الملتقيات في مجاالت ) البيئة و الصحة و السالمة و حفظ النعمة( •

تنفيذ أكثر من 30 برنامج بمشاركة موظفي الشركة في زيارات المرضى وتنظيف البيئة. •

إقامة ورش تعليمية وتدريبية للتعريف بأهمية التطوع والخدمة االجتماعية تزامنًا مع اليوم  •

للشباب. العالمي 

استضافة فريق أصدقاء القراءة وإقامة ورش على مدار ثالثة أيام تحت مسمى »أصدقاء الكتاب«. •

إقامة كرنفال »الحركة الوردية« بالتعاون مع جمعية زهرة والذي يستمر لمدة ثالث أيام وذلك تزامنًا  •

مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

التضامن في وسائل التواصل االجتماعي لعدة مناسبات )اليوم الوطني، اليوم العالمي لليتيم،  •

التوحد، سرطان الثدي، الزهايمر وغيرها(

استضافة أبناء شهداء الواجب للمشاركة باحتفاالت الشركة بمناسبة اليوم الوطني في جميع  •

مناطق المملكة.

المشاركة في يوم البيئة العالمي بالتعاون مع القوات الجوية الملكية السعودية. •

تقديم العديد من أوراق العمل في عدة من المنتديات والملتقيات المتخصصة في مجال السالمة  •

وحماية البيئة.

مشاركة فريق متطوعي الكهرباء مع الكشافة لحج عام 2017م •

توزيع كتيبات السالمة الكهربائية في حج عام 2017م. •

المشاركة بفيديو لليوم العالمي لساعة األرض. •

المشاركة بفيديو توعوي لليوم العالمي لمرضى الزهايمر. •

حملة وعيك يحميك بالتعاون مع تقنية المعلومات.  •

المشاركة بالحملة الوطنية لنصرة األشقاء في سوريا. •

إنتاج وإخراج أعمال فيديو وتصاميم متخصصة للنشر عبر منصات السالمة )سالمتك بيدك( في  •

مواقع التواصل االجتماعي.

إقامة معرض )تدوير( للمحافظة على البيئة. •
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وصف خطط وقرارات الشركة 
المهمة والتوقعات المستقبلية
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2- وصف خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية: 

أ( إعادة هيكلة أنشطة الشركة: 

مواكبًة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني والذي يهدف إلى تطوير صناعة الكهرباء في 

المملكة وبناء سوق كهرباء تنافسي فقد قامت الشركة خالل عام 2017م بجهود كبيرة لتحقيق 

أهداف الرؤية من خالل دراسة الكثير من الخيارات والخطط االستراتيجية إلعادة هيكلة أنشطتها 

بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة.

تهدف إعادة الهيكلة إلى تحسين مستوى المنظومة الكهربائية والعمل على تحقيق التنافس بين مختلف 

الجهات المزودة للطاقة في المملكة، والذي سينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمشتركين بكافة 

فئاتهم في جميع مدن وقرى وهجر المملكة ومن ثم زيادة ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في مجال 

االستثمار في قطاع الكهرباء، كما أن من أهم التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه قطاع الكهرباء 

بالمملكة والتي من اجلها تقوم الشركة بدراسة هذا التوجه هي:

تلبية الطلب المتنامي على الطاقة.

االستدامة وتنويع مصادر الطاقة.

 كفاء التشغيل.

كما أن خطة إعادة هيكلة الشركة والتي يتم متابعتها من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 

والشركة السعودية للكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج وصندوق االستثمارات العامة ووزارة 

المالية، تهدف إلى تطوير سوق الكهرباء في المملكة وزيادة التنافسية في التشغيل االقتصادي للنظام 

 الكهربائي، مما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وزيادة الموثوقية في الشبكة.

وخالل العام المنصرم قامت الشركة بإنشاء الشركة السعودية لشراء الطاقة داخل الشركة السعودية 

.)Ring Fenced( للكهرباء، كما تم إنشاء كيان المشغل المستقل للنظام داخل الشركة الوطنية لنقل الكهرباء

وستعمل الشركة في استكمال باقي خطوات خطة إعادة هيكلة أنشطتها بالتنسيق مع وزارة الطاقة 

والصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج وفقًا لألهداف واالستراتيجيات التي 

تساهم في تنمية وتطوير سوق الكهرباء، والذي سيكون له دور كبير في دفع عجلة االقتصاد الوطني 

وخطط التنمية الشاملة في المملكة بإذن الله.

ب( القرارات المهمة:

وافق مجلس إدارة الشركة في جلسته التي عقدت يوم االثنين 2017/02/20م الموافق  •

1438/05/23هـ على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، مملوكة بالكامل للشركة باسم 

 )الشركة السعودية لشراء الطاقة(.

تلقت الشركة يوم االثنين 2017/02/27م خطاب هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج الصادر  •

بتاريخ 2017/02/27م والمبني على المرسوم الملكي القاضي بإلغاء رسم الكهرباء البالغ 2% من 

قيمة االستهالك لصالح البلديات، وكذلك إعفاء الشركة من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم 

 الكهرباء من قيمة االستهالك لصالح البلديات.

سددت الشركة كامل قيمة الشريحة األولى للصكوك اإلسالمية الدولية بمبلغ )500 مليون دوالر  •

أمريكي( المصدرة في 4 أبريل 2012م والمدرجة في سوق لندن لألوراق المالية والمستحقة 

 السداد في 3 أبريل 2017م.

 أتمت الشركة بنجاح عملية الشراء الجزئي لصكوك كهرباء السعودية 3 وذلك بتاريخ 2017/05/10م •

وقعت شركة ضوئيات وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء بتاريخ  •

1438/11/9هـ الموافق 2017/8/1م اتفاقية إطارية مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 

للمشاركة في تنفيذ مبادرة نشر خدمات النطاق العريض بتقنية األلياف الضوئية عالية السرعة في 

 المناطق الحضرية.
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وقعت الشركة يوم األربعاء 2017/08/16م اتفاقية تمويل دولي مشترك، مدته خمس سنوات  •

تنتهي يوم الثالثاء 2022/08/16م، بقيمة 1.75 مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 6.56 مليار ريال 

 سعودي(، يسدد دفعة واحدة.

سجلت الشركة األسهم المملوكة للحكومة في رأس مال الشركة، والبالغ عددها  •

3,096,175,320 سهم والتي تمثل 74.31% من إجمالي رأس مال الشركة، في محفظة صندوق 

االستثمارات العامة في شركة مركز إيداع األوراق المالية، وذلك اليوم األحد 1438/12/26هـ 

 الموافق 2017/09/17م.

تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، أبلغ صندوق االستثمارات العامة )الصندوق( الشركة عن نيته  •

مشاركة صندوق رؤية سوفت بانك SoftBank Vision Fund )SBVF( في وضع خطة جديدة 

للطاقة الشمسية 2030، وكجزء من هذه الخطة وقع الصندوق وصندوق رؤية سوفت بانك 

 )SBVF( مذكرة تفاهم غير ملزمة في يوم االثنين 1439/02/03هـ الموافق 2017/10/23م. 

وفقًا لما أقره مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/12/12م، لبدء التصحيح  •

التدريجي ألسعار بعض منتجات الطاقة، أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج تعديل تعريفة 

بيع الطاقة الكهربائية على بعض فئات المشتركين وتغيير في بعض شرائح االستهالك. وتلقت 

الشركة السعودية خطابًا من وزارة المالية يفيد بأن الشركة ووفقا لألمر الملكي رقم )١٤٠٠٦( وتاريخ 

1439/3/23هـ ستدفع رسما للدولة يعادل الفارق بين التعريفة الحالية والجديدة التي ستطبق بدءًا 

 من تاريخ 2018/1/1م.

ج( الخطط والتوقعات المستقبلية:

في ضوء النمو المضطرد لالقتصاد الوطني والتوسع في كافة نواحي الحياة بالمملكة، تستهدف 

 الشركة تلبية لهذا الطلب التوسع لتصل بنهاية عام 2021م إلى التالي:

اضافة قدرات توليد جديدة من محطات الشركة بحوالي )5,612( ميجاوات. •

ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص في زيادة قدرات التوليد لمجابهة األحمال المستقبلية، ستضاف  •

قدرات بحوالي )11,895( ميجاوات. 

إضافة خطوط نقل بطول )13,151( كم دائري، و)166( محطة تحويل. •

إيصال الخدمة الكهربائية لحوالي )1.8( مليون مشـترك جديد بنهاية عام 2021 وبذلك يصل إجمالي  •

عدد المشتركين إلى )10.8( مليون مشترك.

تعزيز شبكات التوزيع بإضافة أطوال خطوط توزيع بطول )132,158( كم. •

وتسعى الشركة من خالل برامج التطوير إلى رفع كفاءة الموظفين وتزويدهم بالتدريب الالزم ألداء العمل 

بكفاءة وفاعلية، حيث ستبلغ نسبة أيام التطوير إلى أيام العمل 2.1% بنهاية عام 2021م، وفي إطار 

برنامج توطين الوظائف وخدمة المجتمع الذي تنتهجه الشركة سيتم رفع نسبة التوطين إلى ما يقارب 

92% إن شاء الله.

د( برنامج التحول االستراتيجي المتسارع المرحلة الثانية )نما(:

في ضوء مراجعة مستقبل سوق الكهرباء والفرص الخارجية واألداء الداخلي؛ قررت الشركة تبني أكبر 

برنامج للتحول في تاريخها وهو برنامج التحول االستراتيجي المتسارع )ASTP(، حيث وضعت الشركة 

أقدامها على مسار التحول داخليًا وخارجيًا، ويهدف البرنامج إلى وضع الشركة على المسار السليم 

لتصبح مرفق خدمات عالمي.

حقق البرنامج العديد من اإلنجازات الملموسة، حيث تم إنجاز المرحلة األولى للبرنامج بنجاح، والبدء في 

المرحلة الثانية )نما(، وشارك في هذا الجهد ما يزيد عن 1000 موظف، يدعمهم خبراء ومستشارون 

عالميون إلدارة مبادرات البرنامج.
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أسباب التغيير:

تشهد المملكة توسعًا اقتصاديًا كبيرًا، وقد نجحت الشركة خالل مسيرتها الطويلة في التغلب على 

العقبات التي اعترضت مسارها، لكن التحديات اآلن باتت أكثر صعوبة. وفيما يلي نسلط الضوء على أهم 

أربعة تحديات رئيسية:

أواًل: نمو االقتصاد السعودي القوي يعني استمرار التحدي لتوفير الطاقة. ولمواجهة هذا التحدي يلزم 

توفير استثمارات مالية ضخمة وعلى نحو متسارع وإدارتها بشكل سليم.

ثانيًا: أصبحت البيئة التنظيمية أكثر تعقيدًا، فالشركة تعمل في وسط منظومة متكاملة من منتجين 

مستقلين وشركات تساهم في توفير الطاقة، في ظل إطار تنظيمي تقوده هيئة تنظيم الكهرباء 

واإلنتاج المزدوج يهدف لصياغة معالم جديدة لقطاع الكهرباء في المملكة.

ثالثًا: دأبت الدولة على تقديم دعم مالي للشركة، وينبغي علينا تقليل اعتمادنا على التمويل الحكومي 

ما أمكن، فلدينا ثروات هائلة وإمكانيات ضخمة يجب أن تستثمر من خالل تقليل التكلفة التشغيلية 

وزيادة اإلنتاجية، مع الحفاظ على معدالت األمان والجودة.

رابعًا: في ظل المنافسة القوية على المواهب أصبح توظيف والمحافظة على أفضل الموارد البشرية 

المؤهلة تحديًا للشركة، حيث يصعب استقطاب الموهوبين فضاًل عن المحافظة على استمرارهم في 

الشركة في ظل وجود شركات أخرى منافسة في المملكة.

نحن بحاجة ماسة إلى مواجهة هذه التحديات، التي ُتعد بمثابة الحافز الذي يدفعنا للمضي قدمًا 

بثبات حتى نحقق هدف الشركة في التحول إلى مرفق خدمات عالمي من الطراز األول قادر على 

المنافسة محليًا وعالميًا، وبناء على هذه المتطلبات فقد وضعت الشركة السعودية للكهرباء ثالث 

مرتكزات استراتيجية لتحقيق أهدافها وهذا ما اشتملت عليه المرحلة الثانية من برنامج التحول 

 االستراتيجي المتسارع )نما(:

 :(Smart( الحلول الذكية 

قيادة التحول إلى نظام كهرباء ذكي ومستدام، وتأسيس بنية تحتية للشبكة الذكية تتمتع بخاصية 

 التفاعل الذاتي مع األحداث، واستخدام العدادات الذكية.

 :(Efficient( الكفاءة 

زيادة كفاءة وفعالية األعمال األساسية للتوليد والنقل والتوزيع، والتشغيل وفق أفضل المؤشرات 

 العالمية.

 :(Customer centric( التركيز على العمالء 

 مزود خدمة مبتكرة وذات مستوى عالمي، من خالل تطبيق أفضل منهجية لخدمة العمالء عن بعد.

وقد بلغ إجمالي الوفر من برنامج التحول االستراتيجي المتسارع منذ انطالقه في بداية 2014م 

وحتى اآلن 13.9 مليار ريال والذي يتوافق مع الخطة االستراتيجية للشركة وبرنامج التحول الوطني 

وقد بلغ إجمالي الوفر المتحقق خالل 2017م حوالي 2.87 مليار ريال ومن ابرز ما تم تحقيقه في عام 

 2017م، ما يلي :

فوات االيرادات بمقدار 570 مليون ريال من خالل إعادة تصنيف فئات االستهالك وتجميع  •

العدادات ومعامل الضرب وغيرها .

توفير 1.6 مليار ريال من التحول من كابالت النحاس إلى األلومنيوم . •

توفير 70 مليون ريال نتيجة إيقاف طباعة وتوزيع فواتير المشتركين التي تقل قيمتها عن 100 ريال شهريًا. •

توفير 56 مليون ريال بعد تطبيق المنهجية الجديدة لتجميع العقود . •

•  Value( توفير 323 مليون ريال من خالل تطبيق مشروع الصيانة المبنية على القيمة المضافة

. )Based Maintenance

توفير 255 مليون ريال من تطبيق توصيات الدراسات التحسينية واقتراحات برنامج إبداع. •
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ملخص النتائج المالية
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18- ملخص النتائج المالية:

فيما يلي بيان بقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة، وتوضح الجداول التالية تفاصيل الموجودات والمطلوبات، وحقوق المساهمين واإليرادات والمصروفات، وصافي الربح للعام المالي 2017م، مقارنة 

باألعوام المالية األربعة السابقة )ولمزيد من التفاصيل يمكن االطالع على القوائم المالية المرفقة واإليضاحات المتممة لها(:

األرقام باأللف ريال   أ( قائمة المركز المالي:                

IFRSSOCPA

20172016201520142013البيان

38,627,70544,101,74038,747,45841,207,82036,923,281موجودات متداولة 

2,843,2192,911,08989,288,72261,326,98356,301,171الموجودات األخرى طويلة األجل

404,289,536374,009,392229,993,769215,373,390183,563,192صافي الموجودات الثابتة 

445,760,460421,022,221358,029,949317,908,193276,787,644إجمالي الموجودات 

151,718,123158,338,11262,691,53146,949,38241,743,868المطلوبات المتداولة  

85,003,76569,450,87557,207,44452,360,61836,741,452قروض وصكوك طويلة األجل

136,729,165127,635,437177,781,847159,355,697142,026,011المطلوبات األخرى

373,451,053355,424,424297,680,822258,665,697220,511,331إجمالي المطلوبات

41,665,93841,665,93841,665,93841,665,93841,665,938رأس المال المدفوع

30,643,46923,931,85918,683,18917,576,55814,610,375االحتياطيات واألرباح المدورة

72,309,40765,597,79760,349,12759,242,49656,276,313حقوق المساهمين

445,760,460421,022,221358,029,949317,908,193276,787,644إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

القوائم المالية لعام 2017م معدة حسب المعايير الدولية IFRS وتم التعديل على السنة المقارنة 2016م بالمعايير الدولية. •

• .SOCPA القوائم المالية من عام 2013م إلى 2015م معدة حسب المعايير السعودية
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األرقام باأللف ريال
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خالل األعوام 2013 - 2017م
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األرقام باأللف ريال
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األرقام باأللف ريال  ب( قائمة الدخل:                 

IFRSSOCPA

20172016201520142013البيان

35,672,129 38,490,670 41,538,732 49,860,998 50,615,317 ايرادات تشغيلية

)33,030,721))36,462,927))38,953,467))43,008,530))43,995,312)تكلفة المبيعات

2,641,408 2,027,743 2,585,265 6,852,468 6,620,005 مجمل الربح

)660,579))929,495))992,421))1,060,516))1,440,400)مصاريف إدارية وعمومية

)33,691,300))37,392,422))39,945,888))44,069,046))45,435,712)إجمالي مصاريف تشغيلية

   )110,257()2,829,155(برنامج تحسين انتاجية الموارد البشرية

   0 6,119,546 اعفاء من مديونية رسوم البلديات

   978,895 1,534,686 ايرادات اخرى،صافي

1,980,829 1,098,248 1,592,844 6,660,590 10,004,682 الدخل التشغيلي

0 2,635,181 0 0 0 عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

729,186 )537,239(201,513 0 0 ايرادات غير متكررة)مصاريف( 

0 0 0 )2,053,806()2,752,144(تكاليف التمويل، صافي

325,854 410,404 )250,715(0 0 إيرادات ومصروفات أخرى - صافي

الحصة في خسارة االستثمارات في الشركات المسجلة 

بطريقة حقوق الملكية
)108,876()59,835(   

   )1,692()235,413(مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

3,035,869 3,606,594 1,543,642 4,545,257 6,908,249 صافي الربح

القوائم المالية لعام 2017م معدة حسب المعايير الدولية IFRS وتم التعديل على السنة المقارنة 2016م بالمعايير الدولية. •

• .SOCPA القوائم المالية من عام 2013م إلى 2015م معدة حسب المعايير السعودية



91 التقرير السنوي 2017

2014 201620152013

395,000,000
365,000,000
335,000,000
305,000,000
275,000,000
245,000,000
215,000,000
185,000,000
155,000,000
125,000,000

95,000,000
65,000,000
35,000,000

5,000,000

2017

األرقام باأللف ريال

مجموع المطلوباتالقرض الحكوميالمطلوبات غير المتداولةالمطلوبات المتداولة

15
1,

71
8,

12
3

17
7,

36
8,

30
3

44
,3

64
,6

27

37
3,

45
1,

05
3

15
8,

33
8,

11
2

15
4,

67
4,

79
5

42
,4

11
,5

17

35
5,

42
4,

42
4

62
,6

91
,5

31

19
4,

99
7,

80
9

39
,9

91
,4

82

29
7,

68
0,

82
2

46
,9

49
,3

82

17
7,

95
5,

70
8

33
,7

60
,6

07

25
8,

66
5,

69
7

41
,7

43
,8

68

15
0,

51
8,

69
6

28
,2

48
,7

67

22
0,

51
1,

33
1

مقارنة المطلوبات المتداولة وغير المتداولة والقرض الحكومي بمجموع المطلوبات

خالل األعوام 2013 - 2017م



التقرير السنوي 922017

19- التحليل الجغرافي إليرادات الشركة: 

األرقام باأللف ريال تمارس الشركة أعمالها في جميع مناطق المملكة، حيث يوضح الجدول التالي تحلياًل جغرافيًا لمبيعات الشركة حسب المناطق )القطاعات( التي تعمل بها:   

البيانالسنة
منطقة األعمال

المجموع
الجنوبيةالغربيةالشرقيةالوسطى

45,446,163 3,925,163 13,329,644 13,334,402 14,856,954 اإليرادات / المبيعات2017

45,321,470 3,893,911 13,499,899 13,208,190 14,719,470 اإليرادات / المبيعات2016

األرقام باأللف ريال 20- إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:      

نسبة التغيرالتغيرات + / -20172016البيان

2 754,319 49,860,998 50,615,317 المبيعات / اإليرادات

3 )1,366,666()44,069,046()45,435,712(مصاريف التشغيل

57 555,791 978,895 1,534,686 إيرادات أخرى، صافي

2,466 )2,718,898()110,257()2,829,155(برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية

100 6,119,546 0 6,119,546 إعفاء من مديونية رسوم البلديات

50 3,344,092 6,660,590 10,004,682 صافي الربح التشغيلي

34 )698,338()2,053,806()2,752,144(تكاليف التمويل، صافي

82 )49,041()59,835()108,876(الحصة في خسارة االستثمارات في الشركات المسجلة بطريقة حقوق الملكية

13,813 )233,721()1,692()235,413(مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

52 2,362,992 4,545,257 6,908,249 صافي الربح 
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21- إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: 

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين.

22- الشركات التابعة والمستثمر بها:

تمتلك الشركة حصًصا/ أسهمًا في رأسمال كل من الشركات التابعة والمستثمر بها كما قامت الشركة بنقل كامل حصتها في ملكية شركة الماء والكهرباء إلى الحكومة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 494 بتاريخ 

5 شعبان 1438 هـ الموافق 1 مايو 2017، وعليه لم تقم الشركة بعملية التوحيد النسبي بحصتها في شركة الماء والكهرباء كما في 31 ديسمبر 2017. حسب الجدول التالي يبين حصة الشركة :

مكان التأسيسالشركات التابعة والمستثمر بهام
مكان مزاولة 

النشاط
النشاطرأس المال المدفوع

نسبة 

الملكية

1
هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية

المملكة العربية 

السعودية

دول الخليج 

العربية

1,407,000,000

دوالر أمريكي
31.6%نقل الطاقة بين الدول األعضاء

شركة الماء والكهرباء2
المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية
30,000,000  ريال

شراء وبيع الكهرباء وشراء الوقود الذي تحتاجه لتحقيق 

أغراضها
%50

شركة الكهرباء للصكوك3
المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية

تقديم الخدمة والمساندة للصكوك والسندات التي تصدرها 500,000 ريال

الشركة السعودية للكهرباء
%100

شركة ضوئيات لالتصاالت4
المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية
50,000,000  ريال

إنشاء واستئجار وإدارة وتشغيل شبكات األلياف البصرية 

والكهربائية لتقديم خدمات االتصاالت
%100

5
المملكة العربية الشركة الوطنية لنقل الكهرباء

السعودية

المملكة العربية 

السعودية
10,000,000,000 ريال

نقل الكهرباء وتشغيل منظومة الكهرباء والتحكم فيها 

وصيانتها وتأجير سعة خطوط شبكة النقل

%100

شركة ضرماء للكهرباء6
المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية
4,000,000 ريال

تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع ضرماء إلنتاج 

الكهرباء بمنطقة الرياض
%50
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مكان التأسيسالشركات التابعة والمستثمر بهام
مكان مزاولة 

النشاط
النشاطرأس المال المدفوع

نسبة 

الملكية

شركة هجر إلنتاج الكهرباء7
المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية
2,506,230,000 ريال

تملك وتوليد وإنتاج ونقل وبيع الكهرباء بمشروع القرية 

بالمنطقة الشرقية 
%50

شركة رابغ للكهرباء8
المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية
923,750,000 ريال

تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع رابغ بمنطقة 

مكة المكرمة
%20

شركة المرجان إلنتاج الكهرباء9
المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية
10,000,000 ريال

تطوير وانشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع رابغ 2 

بمنطقة مكة المكرمة
%50

شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع10
المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية
5,000,000  ريال

إدارة المشاريع االنشائية، ووضع التصاميم التفصيلية، وشراء 

المواد، وتنفيذ المشاريع في قطاع الطاقة
%100

11
شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات 

الكهربائية

المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية
90,000,000 ريال

انتاج محوالت ومولدات كهربائية وأجهزة التحكم لمحطات 

الكهرباء وخطوط وكابالت الضغط العالي وأجهزة اختيار 

المعدات

%25

شركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج12
المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية
1,500,000 ريال

القيام بنشاط اإلنتاج المزدوج للبخار والمياه منزوعة المعادن 

الستخدامها لألغراض الصناعية وتوليد وتخزين وبيع الطاقة 

الكهربائية والبخار والمياه منزوعة المعادن وتملك وتطوير 

وتمويل وإنشاء وصيانة مصنع اإلنتاج المزدوج

%30

الشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون 13
المملكة العربية 

السعودية

المملكة العربية 

السعودية
1,000,000ريال

تطوير وادارة اعمال وانظمة وبرامج تخفيض انبعاث 

الكربون ومشروعات الية التنمية النظيفة وفق البروتكوالت 

والمعاهدات الدولية واإلقليمية واالنظمة المحلية ذات 

العالقة لصالحها أو لصالح الغير ومزاولة أنشطة وإدارة أعمال 

تجارة شهادات تخفيض انبعاث الكربون الصادرة من برامج 

تخفيض االنبعاث وتسجيلها لصالحها او لصالح الغير  في 

االسواق العالمية واإلقليمية والمحلية.

%51
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23- تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة والمستثمر بها: 

أدوات الدينعدد األسهم / الحصصالشركات التابعة والمستثمر بهام

ال يوجد1,407,000  سهمهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية1

ال يوجد600,000  سهمشركة الماء والكهرباء2

ال يوجد10,000  حصةشركة الكهرباء للصكوك3

ال يوجد5,000,000  حصةشركة ضوئيات لالتصاالت4

ال يوجد200,000,000  حصةالشركة الوطنية لنقل الكهرباء5

ال يوجد400,000  سهمشركة ضرماء للكهرباء6

ال يوجد250,623,000   سهمشركة هجر إلنتاج الكهرباء7

ال يوجد92,375,000  سهمشركة رابغ للكهرباء8

ال يوجد1,000,000  سهمشركة المرجان إلنتاج الكهرباء9

ال يوجد100,000  حصةشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع10

ال يوجد9,000,000 سهمشركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية11

ال يوجد150,000 حصةشركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج12

ال يوجد1,000,000 حصةالشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون13

24- سياسة الشركة في توزيع األرباح: 

توزع الشركة األرباح الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

يجنب )10%( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.. 1

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابته قدر اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح . 2

مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات.

مع مراعاة األحكام الواردة في الفقرة )2( من البند )ثانيًا( من قرار مجلس الوزراء رقم )169( وتاريخ 1430/9/24هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم )327( وتاريخ 1430/9/24هـ، يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين . 3

نسبة ال تقل عن )5%( من رأسمال الشركة المدفوع.
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مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )العشرون( من النظام األساس للشركة السعودية للكهرباء، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات، تصرف مكافأة مجلس اإلدارة وفق ما تقرره الجمعية العامة، . 4

على أن يكون استحقاق المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض الجمعية العامة للشركة لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنويًا.. 5

وقد حققت الشركة خالل عام 2017م، أرباًحا صافية قدرها )6,908,249( ألف ريال وذلك بعد حسم الزكاة الشرعية وقبل توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. ويقترح مجلس اإلدارة توزيع هذه األرباح وفقًا لما 

األرقام  باأللف ريال ورد في النظام األساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:                      

إجمالي األرباحنسب األرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة

7%7%النسبة

547,252547,252اإلجمالي

25- وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغيير في تلك 

الحقوق خالل السنة المالية األخيرة: 

سجلت الشركة األسهم المملوكة للحكومة في رأس مال الشركة، والبالغ عددها 3,096,175,320 سهم والتي تمثل 74.31% من إجمالي رأس مال الشركة، في محفظة صندوق االستثمارات العامة في شركة 

مركز إيداع األوراق المالية، وذلك اليوم األحد 1438/12/26هـ الموافق 2017/09/17م.

ويوضح الجدول التالي قائمة بأسماء وملكية المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر وأي تغير في الملكية خالل 2017م:

نسبة التغير صافي التغير عدد األسهم في نهاية العامعدد األسهم في بداية العام

100%--3,096,175,32003,096,175,320الحكومة

92.6%33,062,2303,129,237,5503,096,175,320صندوق االستثمارات العامة

288,630,420288,630,42000شركة أرامكو السعودية
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26- وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، 

وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة: 

أ( وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

الصفةاالسم
نهاية العامبداية العام

نسبة التغيرصافي التغير
أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

100%1000-0-1000اعتباريةصالح بن حسين العواجي

0%0-1,050-1,050شخصيةسليمان بن عبدالله القاضي

100%1000-0-1000اعتباريةعصام بن علوان البيات

يوسف بن عبدالعزيز التركي
100%1000-0-1000اعتبارية

100%25,750-0-25,750شخصية

100%1000-0-1000شخصيةعلي بن احمد السويد

100%1000-0-1000اعتباريةصالح بن سعد المهنا

100%1000-0-1000اعتباريةعبدالحميد بن أحمد العمير

100%1000-0-1000اعتباريةعبدالمجيد بن عبدالله المبارك

100%1000-0-1000شخصيةسعود بن محمد النمر

ب( وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

االسم
نهاية العامبداية العام

نسبة التغيرصافي التغير
أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

0%0-2,250-2,250أسامة بن عبدالوهاب خوندنة
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27- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة: 

أ( بيان بالقروض التجارية كما في 2017/12/31م                 

األرقام باأللف ريال يوضح الجدول التالي تفاصيل المديونية بنهاية عام 2017م بغرض الصرف على المشاريع الرأسمالية:        

البيان
القيمة اإلجمالية 

ألصل القروض
تاريخ االستحقاقتاريخ القرض

رصيد القروض أول 

الفترة كما في 

2017/1/1م

المسحوب من 

القروض خالل 

العام

المسدد الفعلي 

للقروض خالل 

العام

رصيد القروض

 نهاية الفترة 

2017/12/31م

 )I( قرض مرابحة

بمشاركة عدد من الجهات
6,000,000200820201,909,092-545,4551,363,637

 )II( قرض مرابحة

بمشاركة عدد من الجهات
5,000,000201020253,460,800-384,8003,076,000

 )III( قرض مرابحة

بمشاركة عدد من الجهات*
8,000,000201620235,000,0003,000,000-8,000,000

قرض مباشر من صندوق االستثمارات 

العامة 
2,583,375200920241,616,160-214,9401,401,220

قرض مباشر من بنك الصين للصناعة 

والتجارة 
5,625,710201620215,625,710--5,625,710

قرض مباشر من بنوك الصادرات 

والواردات األمريكي والكندي
4,057,417201020211,596,684-362,7101,233,974

قرض بمشاركة عدد من الجهات بضمان 

بنك الصادرات الفرنسي
3,709,125201120242,206,558-309,1271,897,431

قرض بمشاركة عدد من الجهات وبضمان 

ومشاركة بنوك الصادرات الكورية
5,251,120201220264,375,714-437,5553,938,159

* قامت الشركة في 26 مارس 2017م  بتعديل اتفاقية تمويل المرابحة المحلي المشترك المشار إليها أعاله، حيث تم رفع قيمة القرض من 5 مليار ريال سعودي إلى 8 مليار ريال سعودي.

ولدى الشركة قروض تجارية قصيرة األجل لمدة 12 شهر مع عدة بنوك محلية تستخدم للنفقات التشغيلية وصل إجماليها بنهاية عام 2017م مبلغ 2,950,000,000 ريـال وبلغ رصيد المستغل منها نهاية العام 2017م مبلغ 1,750,000,000 ريـال.
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البيان
القيمة اإلجمالية 

ألصل القروض
تاريخ االستحقاقتاريخ القرض

رصيد القروض أول 

الفترة كما في 

2017/1/1م

المسحوب من 

القروض خالل 

العام

المسدد الفعلي 

للقروض خالل 

العام

رصيد القروض

 نهاية الفترة 

2017/12/31م

قرض بمشاركة عدد من الجهات وبضمان 

ومشاركة بنوك الصادرات الكورية 

والصادرات اليابانية

7,240,715201320287,101,725-603,3076,498,418

قرض بمشاركة عدد من الجهات وبضمان 

)KEXIM( ومشاركة بنك الصادرات الكورية
3,375,585201620293,375,585--3,375,585

قرض بمشاركة عدد من الجهات بضمان 

)KSURE( بنك الصادرات الكورية
1,575,336201620291,575,336--1,575,336

قرض دوار )بمشاركة عدد من الجهات( 

)شريحة الريـال( 
2,500,000201520182,500,000--2,500,000

قرض دوار )بمشاركة عدد من الجهات( 

)شريحة الدوالر(
5,251,120201620195,251,120-562,5444,688,576

1,500,000-1,500,000-1,500,00020172020قرض ثنائي مع بنك ساب 

1,300,000-1,300,000-1,300,00020172021قرض ثنائي مع البنك األهلي التجاري

3,500,000-3,500,000-3,500,00020172022قرض ثنائي مع مصرف الراجحي

6,562,878-6,562,878-6,562,87820172022قرض مشترك دولي 

تسهيالت مدفوعات تجارية

وقعت المجموعة عدة اتفاقيات مع عدد من البنوك تسهيالت المدفوعات التجارية بالريال السعودي بلغ رصيده في نهاية عام 2017م 1,776,000,000 ريال.
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األرقام باأللف )بالريال / الدوالر حسب ماهوموضح في البيان( ب( بيان بإصدارات الصكوك القائمة كما في 2017/12/31م            

تاريخ اإلصدارحجم اإلصدار البيان
المسدد الفعلي للصكوك 

خالل العام

القيمة اإلجمالية لإلصدار 

بعد التعديل
تاريخ االستحقاق

الصكوك المحلية )اإلصدار الثالث( 

بالريـال السعودي
 7,000,0002010

1,269,3105,730,690

2030م

مع حق الشراء المبكر في عام 

2022م، 2024م، 2026م

الصكوك المحلية )اإلصدار الرابع(

بالريـال السعودي*
 4,500,0002014

-
ال يوجد تعديل

2054م

 مع حق االسترداد المبكر في عام 

2024م، 2034م، 2044م

500,0002012500,000الصكوك الدولية )500 مليون دوالر أمريكي(
تم التسديد بالكامل في 

موعد االستحقاق
2017

2022ال يوجد تعديل-1,250,0002012الصكوك الدولية )1250 مليون دوالر أمريكي( 

2023ال يوجد تعديل-1,000,0002013الصكوك الدولية )1000 مليون دوالر أمريكي( 

2043ال يوجد تعديل-1,000,0002013الصكوك الدولية )1000 مليون دوالر أمريكي( 

2024ال يوجد تعديل-1,500,0002014الصكوك الدولية )1500 مليون دوالر أمريكي( 

2044ال يوجد تعديل-1,000,0002014الصكوك الدولية )1000 مليون دوالر أمريكي( 

* بموجب قرار الجمعية الخاصة بحملة صكوك كهرباء السعودية 3 البالغ قيمتها 7,000,000,000 ريال سعودي والمنتهية في 2030م 
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ج( بيان بالقروض الحكومية كما في 2017/12/31م                                     األرقام باأللف ريال 

البيان

بالريـال السعودي

القيمة 

اإلجمالية ألصل 

القروض

 تاريخ 

القرض

تاريخ 

االستحقاق

رصيد القروض أول 

المدة كما في 

2017/1/1م

المسحوب من 

القروض خالل 

العام

المسدد الفعلي 

للقروض خالل 

العام

رصيد القروض 

نهاية المدة 

2017/12/31م

المسجل كفرق 

بين القيمة 

الحالية والقيمة 

المستلمة

القرض الحكومي

)ناتج عن المقاصة(
14,938,060

منذ تأسيس 

الشركة
-14,938,060--14,938,060-

وزارة المالية

قرض حسن من الدولة )1(
15,000,0002010203415,000,000--15,000,000)6,885,293(

وزارة المالية

قرض حسن من الدولة )2(
51,100,0002011203638,325,000--38,325,000)22,490,742(

وزارة المالية

قرض حسن من الدولة )3(
49,400,0002014203816,075,000--16,075,000)10,597,399(

)39,973,434)84,338,060-130,438,06084,338,060اإلجمالي

* يظهر القرض الحكومي للشركة في القوائم المالية بالقيمة الحالية وفق معايير المحاسبة ذات الصلة، ويتم تسجيل الفرق بين القيمة المستلمة والقيمة الحالية ضمن منح  حكومية مؤجلة.

28- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي 

عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك: 

ال توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.  

29- وصف ألي حقوق التحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 2017م.
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30- وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، 

وقيمة األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:  

أواًل: أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن نتائج اجتماع الجمعية الخاصة بحملة صكوك كهرباء 

السعودية 3 البالغ قيمتها 7،000،000،000 ريال سعودي والمنتهية في 2030م )الصكوك(، 

والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم األربعاء 1438/08/07ه الموافق 

2017/05/03م في المركز الرئيس للشركة في واحة غرناطة - مبنى A1، الرياض، المملكة العربية 

السعودية )الجمعية(. بعد اكتمال النصاب المطلوب )بنسبة حضور 97.5%(، كانت نتائج التصويت على 

جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

الموافقة على التعديالت المقترحة ألحكام وشروط الصكوك.  •

بموجب قرار الجمعية، قامت الشركة في تاريخ 10 مايو 2017م بشراء ما قيمته 1,269,310,000  •

ريال سعودي من القيمة االسمية اإلجمالية للصكوك )أي ما يمثل نسبة 18,13% من القيمة 

االسمية اإلجمالية للصكوك كما في 3 مايو 2017م( وبالنسبة للمتبقي من الصكوك تمت إضافة 

تاريخ جديد لحق الشراء المبكر ليكون عام 2022م، 2024م، 2026م

وتم تطبيق هامش ربح جديد وهو 1.35% )بداًل من 0,95%( وذلك الحتساب مبالغ التوزيع الدورية  •

المتبقية بالنسبة للصكوك التي لم يتم شراؤها في 10 مايو 2017م

ثانيًا: سداد كامل قيمة الشريحة األولى للصكوك اإلسالمية الدولية بمبلغ )500 مليون دوالر 

أمريكي( المصدرة في 4 أبريل 2012م والمدرجة في سوق لندن لألوراق المالية والمستحقة السداد 

في 3 أبريل 2017م.

31- عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ 

انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه أسماء الحاضرين: 

عقد مجلس إدارة الشركة )8( اجتماعات خالل عام 2017م، وفيما يلي بيان بأسمـاء أعضاء مجلس 

اإلدارة وعـدد االجتماعات التي حضرها كل عضو:

x عدم الحضور الحضور 
                                    

االسم

عدد االجتماعات وتاريخها

اإلجمالي
12345678

02
/2

0

04
/1

8

04
/1

9

06
/0

6

09
/2

5

11
/2

7

12
/1

9

12
/2

7

صالـح بن حسيـن العواجـي
)رئيس مجلس اإلدارة(

8

سليمـان بن عبد الله القاضـي
)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

8

عصـام بن علـوان البيات
)عضو مجلس اإلدارة(

8

صالح بن سعد المهنـا
)عضو مجلس اإلدارة(

8

سعود بن محمـد النمـر
)عضو مجلس اإلدارة(

8

علي بن احمد السويد
)عضو مجلس اإلدارة(

8

يوسف بن عبدالعزيز التركي
)عضو مجلس اإلدارة(

8

عبدالمجيد بن عبدالله المبارك
)عضو مجلس اإلدارة(

8

عبدالحميد بن أحمد العمير
)عضو مجلس اإلدارة(

8

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة : 2017/05/03م
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32- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد الطلبات الشركة لسجل 

المساهمين
أسباب الطلبتاريخ الطلب

ثمانية طلبات

اجراءات الشركة2017/01/31

اجراءات الشركة2017/02/28

اجراءات الشركة2017/03/30

عقد جمعية 2017/04/19

صرف األرباح2017/04/19

اجراءات الشركة2017/04/30

اجراءات الشركة2017/05/16

اجراءات الشركة2017/09/14

33- وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة:

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

يتمثل الطرف المتحكم النهائي للمجموعة في حكومة المملكة العربية السعودية حيث يعتبر صندوق 

االستثمارات العامة وأرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جهات تحت سيطرة 

مشترك )حيث ان الجهات المشار اليها تحت السيطرة النهائية لحكومة المملكة العربية السعودية(.

فيما يلي بيان بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:

أ( مبيعات الطاقة الكهربية   

     

السنة المنتهية في

31 ديسمبر 

2017

31 ديسمبر 

2016

11,993,90212,014,082الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

536,039590,487- أرامكو السعودية

498,207271,997- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة   

13,028,14812,876,566اإلجمالي 
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ب( مشتريات الطاقة ورسوم البلديات

السنة المنتهية في

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017مشتريات الطاقة

كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

10,058,43611,240,906- أرامكو السعودية

538,586530,324- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة   

العمليات المشتركة

583,816552,058- شركة ضرما للكهرباء  

957,436923,793- شركة رابغ للكهرباء

805,241795,913- شركة هجر إلنتاج الكهرباء

-132,512- شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

13,076,02714,042,994

رسوم البلدية

723,861-- الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

-723,861

13,076,02714,766,855اإلجمالي 



105 التقرير السنوي 2017

34- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد 

أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم:   

ال يوجد خالل عام 2017م أية عقود كانت الشركة طرفًا فيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء 

مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم. 

35- بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة مجلس إدارة الشركة أو 

أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:  

ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار 

التنفيذيين عن أي مكافآت.

36- بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح:  

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 327 وتاريخ 1430/9/24هـ، وافقت الحكومة على تمديد تنازلها 

عن نصيبها من األرباح التي توزعها الشركة السعودية للكهرباء لمدة عشر سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 

1430/12/30هـ. وال توجد خالل عام 2017م، أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين 

عن حقوقه في األرباح.

37- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو 

رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز 

لها وبيان وأسبابها:  

الجدول أدناه يوضح قيمة المستحقات للجهات النظامية أو الرقابية بالدولة:

البيان
بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

6,9104,437الرسوم الجمركية

14,94722,449الزكاة والضريبة

1,012,1111,034,926المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

0723,861رسوم البلدية

10,86511,749أخرى

  1,044,5331,797,422اإلجمالي

38- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة: 

أ( برنامج االدخار:

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير واالدخار )اختياري( لتحفيز الموظفين وتعزيز والئهم وانتمائهم 

للشركة؛ مما يساهم في رفع مستوى األداء، وكذلك استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة وتحفيزهم 

على االستمرار في الخدمة، ومساعدة الموظف السعودي على تجميع مدخراته واالستفادة منها عند 

التقاعد أو انتهاء الخدمة.
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وتقوم الشركة باستقطاع جزء من الراتب الستثماره اختياريًا لمصلحة الموظف المشترك في البرنامج، 

وتختار الشركة مجاالت مناسبة الستثمار أموال البرنامج وفقًا لشروط االستثمار اإلسالمية، في أوعية 

ومحافظ متدنية المخاطر، وعلى الوجه الذي يحقق مصالح الموظفين المشتركين.

وتساهم الشركة بنسبة 100% من قيمة االشتراك الشهري للموظف وتقّيده في حسابه، كما يتم 

احتساب استحقاق الموظف لمساهمة الشركة وفق أسس وضعتها الشركة تبدأ من 10% عند اكتمال 

السنة األولى لالشتراك وتصل إلى 100% عند اكتمال السنة العاشرة لالشتراك، وتحسب مستحقات 

 الموظف من هذه المساهمة في حالة انتهاء االشتراك وفق الضوابط النظامية. 

وفيما يلي إيضاح للتغير الذي حدث على مساهمة الموظفين المشتركين في البرنامج 

والمستحق لهم من مساهمة الشركة خالل العام:

البيان
مساهمة 

الموظف

المستحق للموظفين 

من مساهمة الشركة

513,844,478327,116,956الرصيد كما في بداية العام

38,496,83123,064,147صافي المضاف/ المستبعد خالل العام 2017م

552,341,310350,181,103الرصيد نهاية العام

ب( برنامج القروض:

واصلت الشركة للعام الثامن تقديم القروض السكنية للموظفين السعوديين وفق ضوابط البرنامج 

لتمويل تملك أو بناء أو إكمال بناء المساكن بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية )مرابحة( 

بتمويل يصل إلى )1,200,000 ريال( ومدة سداد تمتد إلى عشرين عامًا، مع مساهمة الشركة بتحمل 

70% من تكلفة التمويل، وتوقف مساهمة الشركة عند انتهاء خدمة الموظف ألي سبب، وقد استفاد 

)235( موظًفا من البرنامج خالل عام 2017م.

39- السجالت المحاسبية ونظام الرقابة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها: 

إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتسعى الشركة إلى 
تنفيذه بفاعلية، وذلك من خالل ما يظهر من مالحظات خالل أداء المراجعة 

الداخلية والمراجع الخارجي لمهامهما وتقوم المراجعة الداخلية بمتابعة 
الجهات ذات الصلة لتصحيح المالحظات وتقديم تقرير دوري إلى لجنة 

المراجعة يوضح فيه ما تم تصحيحه من مالحظات من قبل اإلدارة ومتابعة 
ما هو جار تصحيحه، حيث أن نظام الرقابة الداخلية تم تصميمه إلدارة 

المخاطر والمحافظة على أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة بسالمة 
التقارير المالية التي يتم إعدادها من واقع السجالت المحاسبية، وطبقت 

 الشركة نظاًما مالًيا محاسبًيا متكاماًل لقيد كافة المعامالت المالية. 

وتؤكد الشركة بأنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح، علمًا بأن إدارة المراجعة الداخلية إدارة 

مستقلة وترتبط بلجنة المراجعة، وتقوم بتنفيذ مهام عملها طبًقا لالئحة المراجعة الداخلية المعتمدة 

من مجلس اإلدارة، حيث تقوم بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكـل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته 

 والقيام بمراجعات مالية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة. 
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وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة بالنظر في المالحظات التي يقدمها مراجعو الحسابات الخارجيون والمراجع الداخلي ونتائج دراستهم لمدى كفاءة وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة 

واستخالص التوصيات ذات الصلة لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة، كما تقوم بمتابعة المالحظات التي ظهرت من خالل تلك المراجعات والتركيز على مجموعة المالحظات ذات األثر المباشر واألهم 

على نظام الرقابة الداخلية، علمًا أن أي نظام رقابة داخلية، بغض النظر عن مدى سـالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه، ال يمـكن أن يوفر تأكيًدا مطلًقـا عن ذلك، وتقر الشركة أنه ال يوجد أي شـك بشأن قدرتها على 

مواصلة نشاطها.

40- تقرير المحاسب القانوني للشركة:

وافقت الجمعيـة العامة العادية السادسة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2017/04/19م على تعيين شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه كمحاسب قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. ولم 

يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

41- توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة:

لم تصدر أية توصية من مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني منذ اعتماده في الجمعية العامة السابقة.

وفي ختام هذا التقرير يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم خالص شكره وتقديره وعظيم امتنانه لجميع منسوبي الشركة على 
عطائهم المتواصل والمخلص لتحقيق أهدافها، والحرص على مكتسباتها ومصالحها، ورفع مكانتها وقدراتها التنافسية، سائاًل الله، سبحانه وتعإلى، 

أن يبارك الجهود، وأن تستمر الشركة في تنفيذ خططها وبرامجها لدعم وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمملكة، والوفاء بمتطلباتها من 
الكهربائية. الطاقة 
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القوائم المالية الموحدة
الشركة السعودية للكهرباء
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كي بي أم جي الفوزان وشركاه 
محاسبون و مراجعون قانونيون 

برج كي بي ام جي، طريق صالح الدين األيوبي 
ص.ب 92876، الرياض 11663، المملكة العربية السعودية 

إلى السادة/ المساهمين الشركة السعودية للكهرباء 
)شركة مساهمة سعودية(

الرياض المملكة العربية السعودية 

الرأي

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة السعودية للكهرباء )الشركة( وشركاتها التابعة لها )يشار إليها مجتمعة ب 
المجموعة(، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2017م والقوائم الموحدة للدخل والدخل 

الشامل األخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات، المكونة من 
ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات األخرى.

في رأينا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة 
كما في 31 ديسمبر 2017م، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك 
المعايير تم توضيحها في قسم )مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة( في تقريرنا. ونحن مستقلون عن 

لمجموعة وفقًا للقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية 
الموحدة، كما وفينا أيضًا بمتطلبات السلوك وآداب المهنة األخرى وفقًا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصنا 

عليها كفاية ومناسبة لتوفير أساسًا لرأينا في المراجعة.

تلـفـون :  966118748500+، فاكس : 966118748600+
www.kpmg.com/sa : الموقع اإللكتروني

رقم الترخيص 46/11/323، بتاريخ 1412/9/7 هـ

تقرير المراجع المستقل 

األمور الرئيسية للمراجعة

األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية 
الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها، 

ولم نقدم رأيًا منفصاًل في تلك األمور.

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ألرصدة ذمم مستھلكي الكھرباء

یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 17 من اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتناأمر رئیسي للمراجعة

بلغ الرصید الدفتري لذمم مستھلكي الكھرباء كما في 31 
دیسمبر 2017 م مبلغ 30,7 ملیار ريال سعودي 

كما بلغ رصید مخصص ذمم مستھلكي الكھرباء المشكوك 
في تحصیلھا في ذلك التاریخ مبلغ 1,2 ملیا ر، وتم زيادة 

رصید المخصص خالل السنة بصافى مخصص بلغ 9,6 ملیون 
ريال سعودي.

یتعین على اإلدارة إستخدام إفتراضات والحكم الشخصي 
عند تقدیر مخصص ذمم مستھلكي الكھرباء المشكوك في 
تحصیلھا وعلیه تم إعتبار مخصص ذمم مستھلكي الكھرباء 

المشكوك في تحصیلھا من أحد أمور المراجعة الرئیسیة.

قمنا باإلجراءات التالیة من بین أموٍر أخرى:
تقییم تصمیم وتنفیذ وفحص الكفاءة التشغیلیة لنظم 	 

الرقابة الداخلیة ذات الصلة بإجراءات اإلدارة المتعلقة 
بالرقابة علي أرصدة ذمم مستھلكي الكھرباء والتي 

تتضمن أیضا مخصص ذمم مستھلكي الكھرباء المشكوك 
في تحصیلھا.

دراسة أرصدة ذمم مستھلكي الكھرباء الجوھریة متأخرة 	 
السداد والتي لم یتم االعتراف بمخصص في قیمتھا وفقا 

للسیاسة المستخدمة من قبل المجموعة وما إذا كان 
ھناك مؤشرات على تعرضھا لإلنخفاض في قیمتھا.

متابعة عینة من تحصیالت أرصدة ذمم مستھلكي 	 
الكھرباء في الفترة الالحقة لتاریخ القوائم المالیة، بما ذلك 
المناقشات التي أجریت مع اإلدارة وأي مراسالت مع كبار 
العمالء حول التواریخ المتوقعة للسداد وذلك لتقییم ما 

إذا كانت تقدیرات اإلدارة مدعمة بصورة معقولة.
الحصول على عینة من أرصدة ذمم مستھلكي الكھرباء 	 

والتي تم إحتساب مخصص لھا خالل السنة لتقدیر مدي 
معقولیة التقدیرات المستخدمة من قبل إدارة المجموعة.



التقرير السنوي 1122017

إثبات إیراد مبیعات الطاقة الكھربائیة

یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 42 من اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة.

كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتناأمر رئیسي للمراجعة 

قامت المجموعة بإثبات إیرادات مبیعات طاقة كھربائیة بلغ
إجمالیھا 45,4 ملیار ريال سعودي عن السنة المنتھیة في

31 دیسمبر 2017م.
یتم إثبات إیرادات مبیعات الطاقة الكھربائیة عند إصدار

الفواتیر للمشتركین بقیمة استھالكھم للطاقة الكھربائیة. 
كما یتم تقدیر اإلیرادات المستحقة للكھرباء المستھلكة من 

قبل المشتركین والتي لم یصدر بھا فواتیر حتى تاریخ قائمة
المركز المالي الموحدة إستنادا إلي تقدیرات وإفتراضات

وسیاسات داخلیة تعتمد بصورة جوھریة علي خبرة ورؤیة
اإلدارة والتي قد یكون لھا تأثیرا جوھریا علي إحتساب مبلغ

اإلیرادات المستحقة وكذلك علي القوائم المالیة ككل.
كما تعتبر اإلیرادات أحد المؤشرات الجوھریة لقیاس أداء 
المجموعة، ویترتب علي ذلك وجود مخاطر متأصلة من

خالل إثبات اإلیرادات بأكثر من قیمتھا الفعلیة.
وعلیة ونظرا لجوھریة مبلغ اإلیرادات والمخاطر المتأصلة في 

عملیة إثبات اإلیرادات بإعلى من قیمتھا الفعلیة ووجود
تقدیرات تتعلق بإحتساب اإلیرادات المستحقة، فإن تحقق 

اإلیرادات یعتبر من أحد أمور المراجعة الرئیسیة.

قمنا باإلجراءات التالیة من بین أموٍر أخرى:
تقییم تصمیم وتنفیذ وفحص الكفاءة التشغیلیة لنظم 	 

الرقابة الداخلیة ذات الصلة بإجراءات اإلدارة المتعلقة 
بالرقابة علي إثبات إیراد مبیعات الكھرباء.

تنفیذ إجراءات تحلیلیة، تضمنت تحلیل ھامش الربح 	 
اإلجمالي، وحصلنا على تفسیرات بخصوص التغیرات 

الجوھریة مقارنًة بالسنة الماضیة.
إستعلمنا من ممثلي اإلدارة بشأن معرفتھم بمخاطر 	 

الغش وعن ما إذا كانت ھناك حاالت غش فعلیة.
اختبار عینة من القیود الیومیة للحسابات المتعلقة 	 

بالمخاطر المحددة لألخطاء الجوھریة ومقارنتھا مع 
المستندات الثبوتیة المؤیدة.

تقییم تقدیرات اإلدارة المتعلقة بتأثیر إستخدام األحكام 	 
واالفتراضات على اثبات األیرادات الخاصة بالسنة.

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية

يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 7 من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة.

كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتناأمر رئیسي للمراجعة 

بالنسبة لجميع الفترات وحتى السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2016م، قامت المجموعة بإعداد وعرض القوائم 

المالية الموحدة وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في 
المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين.
بالنسبة للفترات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2017م، تتطلب 

األنظمة المعمول بها من المجموعة إعداد وعرض القوائم 
المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة 

عن المجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في 
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 

المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
)المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 

العربية السعودية(.
وبناء على ذلك، قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية 

الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وفقًا 
للمعايير الدولية للتقرير المالي كما هي معتمدة في المملكة 

العربية السعودية باستخدام المعيار الولي رقم-1 )تطبيق 
المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة(

وكجزء من هذا التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي 
كما تم اعتماده في المملكة العربية السعودية، قامت إدارة 

المجموعة بإجراء تحليل مفصل للفجوات لتحديد الفروقات بين 
إطار التقارير السابق والمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 

في المملكة العربية السعودية، وفي ضوء هذا التحليل 
للفجوات والمتطلبات ذات الصلة للمعيار الدولي للتقرير 

المالي رقم1 تم تحديد التسويات الناتجة من عملية التحول 
واإلفصاحات اإلضافية المطلوبة في القوائم المالية الموحدة. 
وقد اعتبرنا ذلك أمر مراجعة هام حيث أن التعديالت االنتقالية 

الناجمة عن التغيير في إطار التقارير المالية واإلفصاحات 
المتعلقة بالتحول في القوائم المالية تتطلب اهتماما إضافيا 

أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة. 

قمنا بتنفيذ إجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق بتغيير إطار 
إعداد القوائم المالية: 

تم األخذ بعين االعتبار عملية الحوكمة بالمجموعة حول 	 
اعتماد وتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 

في المملكة العربية السعودية، وخاصة فيما يتعلق األمور 
التي تتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام. 

الحصول على وفهم التحليالت التي قامت بها اإلدارة 	 
لتحديد جميع الفروقات الهامة بين إطار التقارير السابقة 

والمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة 
العربية السعودية والتي يمكن أن تؤثر على القوائم المالية 

للمجموعة.
تقييم نتائج تحليل اإلدارة للفجوات والقرارات الرئيسية 	 

المتخذة فيما يتعلق بالتحول باستخدام معرفتنا 
بالمتطلبات ذات الصلة للمعايير الدولية التقرير المالي 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية وكذلك تفهمنا 
إلعمال المجموعة وعملياتها.

اختبار التسويات الناتجة من عملية التحول من خالل تحليل 	 
الفجوات الذي تم إعداده بواسطة اإلدارة والمعلومات 

المالية المتعلقة بذلك التحليل، وألية احتساب هذه 
التسويات. 

تقييم اإلفصاحات التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالتحول 	 
إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 
العربية السعودية من خالل األخذ باالعتبار المتطلبات ذات 

الصلة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم1.
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المعلومات األخرى 

إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي،  ولكن 
ال تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا عنها، ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا. 

وال يغطي رأينا في القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى، ولن ُنبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي فيها. 
وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح 

متاحة، وعند فعل ذلك، األخذ في الحسبان ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية 
الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها من خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري. عندما نقرأ 

التقرير السنوي، إذا َخُلَصنا إلى وجود تحريف جوهري فيه، نكون مطالبين باإلبالغ عن األمر للمكلفين بالحوكمة. 

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة 

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها العادل، وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 
في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام 
نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد 

قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة المجموعة على البقاء كمجموعة مستمرة 
وعن اإلفصاح بحسب مقتضي الحال، عن األمور ذات العالقة باإلستمرارية، واستخدام أساس اإلستمرارية في المحاسبة، ما 

لم تكن هناك نية لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار واقعي بخالف ذلك.
والمكلفين بالحوكمة هم المسؤولين عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة.  

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواء 
بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس 
ضمانًا على أن المراجعة التي تم القيام بها للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف 

دائمًا عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجودًا. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وُتَعد جوهرية إذا كان يمكن 
بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس 

هذه القوائم المالية الموحدة. 

وكجزء من المراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني 
ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضًا:

تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ 	 
إجراءات المراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة ألن تكون أساسًا لرأينا، يعد خطر عدم 
اكتشاف أي تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو 

حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

الحصول على الفهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض 	 
إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.

تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة 	 
التي قامت بها اإلدارة.

استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة، واستنادًا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول 	 
عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا كبيرًا بشأن قدرة المجموعة على البقاء 
كمجموعة مستمرة. وإذا َخٌلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات 

ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا. 
وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ قريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف 

المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن البقاء كمجموعة مستمرة.
تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما ذا كانت القوائم المالية 	 

الموحدة تظهر المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضًا عاداًل. 
الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن 	 

المجموعة، إلبداء رأي حوا القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة 
للمجموعة ونظل الجهة الوحيدة المسئولة عن رأينا في المراجعة.

لقد بلغنا المكلفين بالحوكمة، فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة 
للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خالل مراجعتنا للشركة السعودية للكهرباء 

)الشركة( وشركاتها التابعة لها )المجموعة(.

لقد زودنا أيضًا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقاللية، 
وأبلغناهم بجميع العالقات واألمور األخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقاللنا، وبحسب مقتضى الحال 

إجراءات الوقاية ذات العالقة. 
ومن األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة، نحدد تلك األمور التي كانت لها األهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية 

الموحدة للسنة الحالية، وبناًء على ذلك ُتَعد األمور الرئيسة للمراجعة. ونوضح هذه األمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو 
الئحة اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما، في ظروف نادرة للغاية، نرى أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه في تقريرنا بسبب 

أنه من المتوقع بشكل معقول أن تفوق التبعات السلبية لفعل ذلك فوائد المصلحة من ذلك اإلبالغ.

عن كي بي ام جي الفوزان و شركاه 
محاسبون و مراجعون قانونيون

عبد الله حمد الفوزان 
ترخيص رقم 348

التاريخ : 5 رجب 1439 هـ 
الموافق : 22 مارس 2018م
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1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017إيضاح

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

10404,289,536374,009,392331,716,685العقارات واآلالت والمعدات، بالصافي 

11535,144538,595538,595عقارات استثمارية

12372,115394,311354,469موجودات غير ملموسة، بالصافي 

131,529,4721,570,3381,607,223استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية

1465,465116,893118,273استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

15305,622290,952281,595استثمارات مالية متاحة للبيع

--3635,401الموجودات الضريبية المؤجلة

407,132,755376,920,481334,616,840إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

165,697,8466,997,5526,592,834المخزون، بالصافي 

1729,540,20728,564,04120,512,544ذمم مستهلكي الكهرباء، بالصافي 

181,497,6303,290,9704,974,034قروض ودفعات مقدمة

19833,8124,203,7904,038,159مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

201,058,2101,045,3871,848,367النقدية وما في حكمها

38,627,70544,101,74037,965,938إجمالي الموجودات المتداولة  

445,760,460421,022,221372,582,778إجمالي الموجودات

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2017م  

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

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )51( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

2141,665,93841,665,93841,665,938رأس المال 

233,543,5792,863,3052,646,630احتياطي نظامي 

23696,294569,506557,898احتياطي عام 

)507,211()118,975(24106,897احتياطيات أخرى

2526,296,69920,618,02316,836,693األرباح المبقاة

72,309,40765,597,79761,199,948إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

3453,210,26043,385,52530,622,886قروض بنكية طويلة األجل

3431,793,50526,065,35034,940,490صكوك

3444,364,62742,411,51739,991,482قروض حكومية

267,602,8946,080,2626,594,911التزامات منافع الموظفين

2738,391,10531,927,77826,842,646إيرادات مؤجلة طويلة األجل

2845,608,96946,667,60846,035,284منح حكومية مؤجلة

34299,002360,722492,729أدوات مالية مشتقة

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2017م  

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

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )51( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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29193,373187,550176,126مطلوبات متعلقة بإزالة الموجودات

--36269,195مطلوبات ضريبة مؤجلة

221,732,930197,086,312185,696,554إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

3417,142,15113,651,5413,673,974قروض بنكية قصيرة األجل

-8,875,140-34صكوك

3032,586,24154,415,76641,435,321ذمم تجارية دائنة 

317,530,2626,832,3047,012,457مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

32494,680132,420138,771مخصصات اللتزامات ورسوم أخرى

1,935,9381,845,0801,743,429تأمينات مشتركين مستردة

3380,550,57758,099,04958,098,794ذمم دائنة حكومية 

358,703,39712,077,25511,290,327دفعات مستلمة من المشتركين

272,720,7012,372,1672,259,207إيرادات مؤجلة قصيرة األجل 

3454,17637,39033,996أدوات مالية مشتقة 

151,718,123158,338,112125,686,276إجمالي المطلوبات المتداولة

373,451,053355,424,424311,382,830إجمالي المطلوبات

445,760,460421,022,221372,582,778إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2017م  

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

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )51( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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4250,615,31749,860,998إيرادات التشغيل

)43,008,530()43,995,312)43تكاليف اإليرادات

6,620,0056,852,468إجمالي الربح 

451,534,686978,895إيرادات أخرى، بالصافي

)1,060,516()1,440,400)44مصروفات عمومية وإدارية

)110,257()2,829,155)26برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية

-466,119,546إعفاء من مديونية رسوم البلديات

10,004,6826,660,590الربح التشغيلي للسنة

8,4367,378إيرادات تمويلية

)2,061,184()2,760,580)مصروفات تمويلية

)2,053,806()2,752,144)47تكاليف التمويل، بالصافي

)59,835()108,876)13الحصة في خسارة االستثمارات بطريقة حقوق الملكية

7,143,6624,546,949ربح السنة قبل الزكاة والضريبة  

)1,692()4,875)36 مصروف الزكاة  

-)230,538)36مصروف الضريبة المؤجلة

6,908,2494,545,257صافي ربح السنة

ربح السهم )بالرياالت السعودية(

401,661,09الربح األساسي والمخفض للسهم

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م    

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

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )51( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017إيضاح

6,908,2494,545,257ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى قائمة الدخل الموحدة

2414,6709,357التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع

2441,678124,971تحوطات التدفقات النقدية-الجزء الفعال

56,348134,328إجمالي البنود التي من الممكن إعادة تبويبها الحقا إلى قائمة الدخل الموحدة

البند التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة

26169,524253,908إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

169,524253,908البند التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى قائمة الدخل الموحدة

225,872388,236الدخل الشامل اآلخر للسنة

7,134,1214,933,493إجمالي الدخل الشامل للسنة

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة الدخل الشامل االخر الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م  

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

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )51( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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احتياطيات أخرى

رأس المال
احتياطي 

نظامي

احتياطي 

عام

أدوات مالية 

مشتقة بالقيمة 

العادلة

التزامات منافع 

موظفين

التغير في القيمة 

العادلة لالستثمارات 

المتاحة للبيع

إجمالي 

االحتياطيات 

األخرى

أرباح مبقاه
إجمالي حقوق 

الملكية

16,836,69361,199,948)507,211(8,965-)516,176(41,665,9382,646,630557,898الرصيد في 1 يناير 2016

4,545,2574,545,257-------صافي ربح السنة

388,236-124,971253,9089,357388,236---الدخل الشامل اآلخر

124,971253,9089,357388,2364,545,2574,933,493---إجمالي الدخل الشامل

المعامالت مع المساهمين 

بصفتهم مالكين

توزيعات األرباح على المساهمين 

المرتبطة بسنة 2015
-------)547,252()547,252(

-)216,675(-----216,675-تحويل إلى االحتياطي النظامي

11,608-----11,608--تحويل إلى االحتياطي العام

إجمالي المعامالت مع 

المساهمين بصفتهم مالكين
-216,67511,608----)763,927()535,644(

20,618,02365,597,797)118,975)253,90818,322)391,205)41,665,9382,863,305569,506الرصيد في 31 ديسمبر 2016

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م  

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

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )51( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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احتياطيات أخرى

رأس المال
احتياطي 

نظامي

احتياطي 

عام

أدوات مالية 

مشتقة بالقيمة 

العادلة

التزامات منافع 

موظفين

التغير في القيمة 

العادلة لالستثمارات 

المتاحة للبيع

إجمالي 

االحتياطيات 

األخرى

أرباح مبقاه
إجمالي حقوق 

الملكية

6,908,2496,908,249-------صافي ربح السنة

225,872-41,678169,52414,670225,872---الدخل الشامل اآلخر

41,678169,52414,670225,8726,908,2497,134,121---إجمالي الدخل الشامل

المعامالت مع المساهمين 

بصفتهم مالكين

توزيعات األرباح على المساهمين 

المرتبطة بسنة 2016
-------)547,252()547,252(

-)680,274(-----680,274-تحويل إلى االحتياطي النظامي

126,788-----126,788--تحويل إلى االحتياطي العام

استبعاد حقوق الملكية في 

عمليات مشتركة
-------)2,047()2,047(

إجمالي المعامالت مع 

المساهمين بصفتهم مالكين
-680,274126,788----)1,229,573()422,511(

الرصيد كما في 31 ديسمبر 

2017
41,665,9383,543,579696,294(349,527(423,43232,992106,89726,296,69972,309,407

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م  

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

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )51( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

7,143,6624,546,949صافي ربح السنة قبل الزكاة والضريبة  

تسويات ل:

15,671,16313,461,040استهالك العقارات واآلالت والمعدات 

97,36816,284إطفاء موجودات غير ملموسة

)770,859()1,058,639)استنفاذ منح حكومية مؤجلة

2,752,1442,053,875تكاليف التمويل، بالصافي

9,582664,846مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)7,956(303,707مخصص مواد بطيئة الحركة

-364,777مخصص االلتزامات والرسوم األخرى

)5,904(34,195خسارة / )أرباح( استبعاد العقارات واآلالت والمعدات

-)6,119,546)إعفاء من مديونية رسوم البلديات 

3,382,792913,638منافع الموظفين

-327خسارة في بيع العمليات المشتركة

108,87659,835الحصة في خسارة استثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية

22,690,40820,931,748التدفق النقدي بعد تعديل البنود غير النقدية

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة التدفقات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م  

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

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )51( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

التغيرات في رأس المال العامل

)396,762(875,287المخزون

)8,716,343()1,010,748)ذمم مستهلكي الكهرباء

)162,241(3,369,819مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

1,784,4151,672,739قروض ودفعات مقدمة

6,937,27312,980,445ذمم تجارية دائنة

558,3621,212,390مستحقات وارصده دائنة أخرى

90,858101,652تأمينات مشتركين مستردة

786,928)3,373,858)دفعات مستلمة من المشتركين

6,811,8625,198,092إيرادات مؤجلة 

)2,027,813()3,245,235)تكاليف التمويل المدفوعة بالصافي

)6,505()2,517)زكاة مدفوعة

)1,308,871()1,871,699)التزامات منافع الموظفين المدفوعة

33,614,22730,265,459صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة التدفقات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م  

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

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )51( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)55,799,471()43,143,262)شراء عقارات وآالت ومعدات 

)12,625()68,010)شراء استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية

49,84651,629مبالغ محصلة من بيع العقارات واآلالت والمعدات

)56,126()75,405)موجودات غير ملموسة

)18,620(51,428شراء استثمارات مالية محتفظ بها إلى تاريخ االستحقاق

-8,925قروض لشركات زميلة

-)57,040)النقدية المحولة عند استبعاد العمليات المشتركة صافي النقد المستلم واألرباح المبقاة المحولة  

)55,835,213()43,233,518)صافي التدفقات النقدية المستخدمة األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

18,750,31328,286,714متحصالت من القروض 

)2,983,711()8,579,418)المسدد من القروض والصكوك 

)536,229()538,781)توزيعات أرباح مدفوعة

9,632,11424,766,774صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)802,980(12,823صافي التغير في النقدية وما في حكمها

1,045,3871,848,367النقدية وما في حكمها في بداية السنة

1,058,2101,045,387النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة التدفقات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م  

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

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )51( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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1- معلومات عن الشركة

تأسست الشركة السعودية للكهرباء بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 169 المؤرخ 11 شعبان 1419هـ 

الموافق 29 نوفمبر 1998م القاضي بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية، 

ودمج جميع الشركات المحلية العاملة في مجال تقديم خدمة الطاقة الكهربائية )عدد عشر شركات 

مساهمة كانت تغطي معظم مناطق المملكة جغرافيًا( باإلضافة إلى مشروعات المؤسسة العامة 

للكهرباء وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الصناعة والكهرباء )عدد أحد عشر مشروعًا تشغيليًا كانت 

تغطي مناطق مختلفة في شمال المملكة( في الشركة.

تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/16 المؤرخ 6 رمضان 1420هـ الموافق 

13 ديسمبر 1999م بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 153 المؤرخ 5 رمضان 1420هـ الموافق 12 

ديسمبر 1999، وقرار وزير التجارة رقم 2047 المؤرخ 30 ذو الحجة 1420هـ الموافق 5 إبريل 2000م 

كشركة مساهمة سعودية، بموجب السجل التجاري الصادر من الرياض برقم 1010158683 وتاريخ 

28 محرم 1421هـ الموافق 3 مايو 2000.

تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تعتبر الشركة المنتج 

الرئيس للطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف 

القطاعات الحكومية والصناعية والزراعية والتجارية والسكنية.

تخضع الشركة للرقابة على تعريفة الخدمات الكهربائية والتي تحدد بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بناء 

على توصية من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج "الهيئة"، التي تأسست في 13 نوفمبر 2001 

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11 شعبان 1419هـ. تم إجراء تعديل على تعريفة الطاقة 

الكهربائية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 170 وتاريخ 12 رجب 1421هـ حيث بلغت أعلى شريحة فيها 

26 هللة للكيلو واط/ساعة وبدأ تطبيقها اعتبارا من 1 شعبان 1421هـ الموافق 28 أكتوبر 2000.

كما تم إجراء تعديل آخر على تعريفة الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجلس الوزراء )قرار رقم 333( بتاريخ 

16 شوال 1430هـ الموافق 5 أكتوبر 2009 بأن يكون لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج 

المزدوج عند مراجعة تعريفة الكهرباء لفئات االستهالك غير السكني )التجاري، الصناعي، الحكومي 

)الحق في إجراء تعديالت على قيمها وإقرارها بما ال يتجاوز 26 هللة لكل كيلو واط/ساعة بحيث تراعي 

هذه التعريفات األحمال الكهربائية في أوقات الذروة وغيرها وبدأ تطبيقها اعتبارا من 19 رجب 1431هـ 

الموافق 1 يوليو 2010. 

بتاريخ 17 ربيع األول 1437هـ الموافق 28 ديسمبر 2015م صدر قرار مجلس الوزراء )رقم 95( بزيادة 

أسعار منتجات الطاقة اعتبارا من 18 ربيع األول 1437هـ الموافق 29 ديسمبر 2015، وزيادة تعريفة 

استهالك الكهرباء لجميع الفئات حيث بلغت أعلى شريحة فيها 32 هللة لكل كيلو واط/ساعة والتي بدأ 

تطبيقها اعتبارًا من 1 ربيع الثاني 1437هـ الموافق 11 يناير 2016. 

بتاريخ 24 ربيع األول 1439هـ الموافق 12 ديسمبر 2017م صدر قرار مجلس الوزراء )رقم 166( 

بزيادة أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهالك الكهرباء لبعض فئات المشتركين وتغيير بعض شرائح 

االستهالك اعتبارا من 1 يناير 2018م ووفقًا لألمر الملكي رقم )14006( وتاريخ 23 ربيع األول 

1439هـ الموافق 11 ديسمبر 2017 فإن الشركة ستدفع رسمًا للدولة ما يعادل الفرق بين التعريفة 

السابقة والتعريفة الجديدة.

تبدأ السنة المالية من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية وفقًا للنظام 

األساسي للشركة.

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 

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

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )51( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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يتم اإلشارة إلى الشركة السعودية للكهرباء بـ)"الشركة"( أو يشار إليها مجتمعة مع الشركات التابعة لها 

والعمليات المشتركة بـ)"المجموعة"(.

يقع المقر الرئيسي للشركة بالرياض - المملكة العربية السعودية.

2- أسس اإلعداد

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 

المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين.

لكافة الفترات حتى 31 ديسمبر 2016، كانت الشركة تقوم بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة 

والسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة 

السعودية للمحاسبين القانونيين )معايير المحاسبة السعودية السابقة(.

ابتدأ من 1 يناير 2017، وبناًء على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التحول 

للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتطلب من الشركة إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير 

الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة 

من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعليه فقد تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا 

لتلك المعايير.

3- تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى

تم اإلفصاح في إيضاح رقم )7( من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة عن أثر التحول إلى 

المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة المركز المالي  كما في 31 ديسمبر 2016 قائمة الدخل 

 الموحدة والدخل الشامل اآلخر الموحدة  للمجموعة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، 

كما يتضمن اإليضاح رقم )7( من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة،  طبيعة ونتيجة 

التعديالت الهامة الناتجة عن تغيير السياسات المحاسبية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2016.يجب قراءة هذه القوائم المالية الموحدة  مع القوائم المالية الموحدة السنوية المعدة وفقًا 

لإلطار المحاسبي السابق "المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة 

من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

1.3- التغيرات في السياسات المحاسبية وااليضاحات

إن المعايير والتفسيرات الصادرة وغير النافذة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة مبينة 

أدناه. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير، إن وجدت، عندما تصبح سارية المفعول.

معايير وتعديالت جديدة صادرة وغير سارية المفعول بعد 

هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير السارية على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 

1 يناير 2018م ويجوز تطبيقها قبل ذلك التاريخ؛ ومع ذلك لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر للمعايير 

الجديدة أو المعدلة التالية بشكل مسبق عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9: األدوات المالية

يتناول المعيار للتقرير المالي رقم 9 "األدوات المالية" تصنيف وقياس وإلغاء االعتراف بالموجودات 

المالية والمطلوبات المالية، كما ويقدم قواعد جديدة لمحاسبة التحوط ونموذج جديد لحساب 

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية. تطبيق المعيار غير ملزم حتى 1 يناير 2018 ولكنه متاح 

للتطبيق المبكر. اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9.

إن الموجودات المالية للمجموعة ستظهر وفقًا لشروط التصنيف إما بالتكلفة المستنفذة أو بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة.

يتطلب نموذج هبوط القيمة الجديد االعتراف بخسائر هبوط القيمة بناء على خسائر االئتمان 

المتوقعة وليس فقط على الخسائر االئتمانية المتكبدة كما هو الحال في معيار المحاسبة الدولي 
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رقم 39. ينطبق هذا المعيار على الموجودات المالية المصنفة بالتكلفة المستنفذة وأدوات الدين 

المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وعقود الموجودات وفقًا للمعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم 15 اإليرادات من العقود مع العمالء، ذمم تأجير مدينة، والتزامات القروض وبعض 

عقود الضمانات المالية. 

على الرغم من أن المجموعة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل ألثر تطبيق هبوط القيمة بالنموذج 

الجديد، فإنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى االعتراف المبكر بخسائر ائتمان.  ال تعتقد المجموعة، 

استنادًا إلى تقييمها األولي، أن سيكون لمتطلبات التصنيف الجديدة، إذا تم تطبيقها في 31 ديسمبر 

2017م، تأثيرًا جوهريًا على احتسابها للذمم المدينة التجارية والقروض واالستثمارات في سندات الدين 

واالستثمارات في سندات الملكية التي تتم إدارتها على أساس القيمة العادلة.

كما يقدم المعيار الجديد متطلبات إفصاح موسعة وتغييرات في طريقة العرض، من المتوقع أن تتغير 

طبيعة ومدى اإلفصاحات الخاصة بالمجموعة عن أدواتها المالية.

يسري مفعول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 

2018 مع السماح بالتطبيق المبكر. وباستثناء محاسبة التحوط، فإن التطبيق بأثر رجعي مطلوب ولكن 

تقديم معلومات المقارنة ليس إلزاميا. بالنسبة لمحاسبة التحوط، يتم تطبيق المتطلبات بشكل عام بأثر 

مستقبلي، مع بعض االستثناءات المحدودة.

إن التأثير الفعلي لتطبيق المعيار رقم 9 من المعايير الدولية  للتقرير المالي على القوائم المالية  •

الموحدة للمجموعة في سنة 2018م غير معروف وال يمكن تقديره بشكل موثوق حيث يعتمد 

على األدوات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة والظروف االقتصادية في ذلك الوقت 

وكذلك التقديرات واألحكام المحاسبية التي ستقوم المجموعة بوضعها في المستقبل. يتطلب 

المعيار الجديد من المجموعة مراجعة إجراءاتها المحاسبية والضوابط الداخلية المتعلقة باألدوات 

المالية التي يتم إصدار تقارير بشأنها، ولم يتم االنتهاء من هذه التغييرات بعد. ومع ذلك، قامت 

المجموعة بإجراء تقييم مبدئي للتأثيرات المحتملة لتطبيق المعيار رقم 9 من المعايير الدولية  للتقرير 

المالي استنادا إلى مراكزها في 31 ديسمبر 2017م وعالقات التحوط المحددة خالل سنة 2017م 

وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39.

ال تعتقد المجموعة، استنادًا إلى تقييمها األولي، أن سيكون لمتطلبات التصنيف الجديدة، إذا تم  •

تطبيقها في 31 ديسمبر 2017م، تأثيرًا جوهريًا على احتسابها للذمم المدينة التجارية والقروض 

واالستثمارات في سندات الدين واالستثمارات في سندات الملكية التي تتم إدارتها على أساس 

 القيمة العادلة.

تعتقد المجموعة أنه من المحتمل أن تزداد خسائر الهبوط في القيمة وتصبح أكثر تقلبًا بالنسبة  •

لألصول التي تقع ضمن نطاق نموذج الهبوط في القيمة الوارد في المعيار رقم 9 من المعايير 

 الدولية للتقرير المالي.

لم تقم المجموعة بتصنيف أي إلتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وال  •

يوجد لدى المجموعة نية لعمل ذلك في الوقت الراهن. لم يظهر تقييم المجموعة األولي أي 

تأثير جوهري في حالة تطبيق متطلبات المعيار رقم 9 من المعايير الدولية للتقرير المالي بخصوص 

تصنيف اإللتزامات المالية في 31 ديسمبر 2017م.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15: اإليرادات من العقود مع العمالء

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار جديد لالعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء. المعيار 

الدولي للتقرير المالي رقم 15 سيحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 18 الذي يشمل اإليرادات 

الناتجة عن بيع السلع وتقديم الخدمات والمعيار المحاسبي الدولي رقم 11 الذي يغطي عقود اإلنشاء. 

يستند المعيار الجديد إلى مبدأ إثبات اإليرادات عند انتقال السيطرة على السلعة أو الخدمة إلى العميل.
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ويسمح المعيار بتطبيقه إما بأثر رجعي كامل أو باتباع نهج رجعي معدل. يجب تطبيق المعيار الجديد 

للفترة المرحلية األولى ضمن فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018، ويسمح 

بالتطبيق المبكر. اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15.

تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 في مايو 2014 ويضع نموذجا من خمس 

خطوات لحساب اإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم 15، يتم إثبات اإليرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المؤسسة أن يكون مستحقا مقابل 

تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16: عقود اإليجار

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيارا جديدا لالعتراف بعقود اإليجار. المعيار الدولي للتقرير 

المالي رقم 16 سيحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 17-"عقود اإليجار":

تفسير لجنة معايير التقارير رقم 4-" ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار" •

لجنة تفسيرات المعايير 15-” عقود إيجار تشغيلية - حوافز" •

لجنة تفسيرات المعايير 27-” تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لتأجير" •

بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 17، كان يجب على المستأجر التمييز بين عقد اإليجار التمويلي 

)في قائمة المركز المالي( وعقود اإليجار التشغيلي )خارج قائمة المركز المالي(.

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 من المستأجر االعتراف بالتزام اإليجار الذي يعكس 

مدفوعات اإليجار المستقبلية و "حق استخدام األصل" لجميع عقود اإليجار. وقد تضمن مجلس معايير 

المحاسبة الدولية استثناء اختياري لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات 

المنخفضة القيمة.

إن التاريخ اإللزامي العتماد المعيار هو 1 يناير 2019، ويسمح بالتطبيق المبكر. اختارت المجموعة عدم 

التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16.

 تقوم إدارة المجموعة حاليا بدراسة أثر التطبيق واألثر من تطبيق المعايير والتعديالت المذكورة أعاله. 

4- أسس القياس 

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات المالية المتاحة 

للبيع والموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

يتعين على المجموعة االلتزام بنموذج التكلفة لكل من االستثمارات العقارية والعقارات واآلالت 

والمعدات والموجودات غير الملموسة لمدة 3 سنوات ابتداًء من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقرير 

المالي وذلك تطبيقًا للتعميم الصادر من هيئة السوق المالية بتاريخ 16 أكتوبر 2016.

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية 

وعملة العرض للمجموعة. وتظهر كل القيم ألقرب ألف ريال سعودي مالم يذكر خالف ذلك.

 تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة في 20 مارس 2018م الموافق

 3 رجب 1439هـ. 

5- استخدام التقديرات واألحكام

إن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 

المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والتكاليف 

والموجودات والمطلوبات المعلن عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير.
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يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر وهي تستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في 

ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الحالية.

يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في 

فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والفترات 

المستقبلية.

1.5- استخدام التقديرات والفرضيات

تقوم المجموعة بوضع تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ونادرًا ما تتساوى التقديرات 

المحاسبية الناتجة عن ذلك مع النتائج الفعلية ذات الصلة. وفيما يلي أدناه التقديرات والفرضيات 

المعرضة لمخاطر جوهرية قد تؤدي إلى تعديل هام على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات 

خالل السنة المالية الالحقة. 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم األصل فيما إذا كان هناك مؤشر بأن األصل قد 

انخفضت قيمته. إذا وجد أي مؤشر على ذلك، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل. 

إن مبلغ األصل الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل ناقصا تكاليف البيع أو قيمته المستخدمة 

أيهما أعلى. عند تقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل 

إلى قيمتها الحالية باستخدام سعر خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال 

والمخاطر المحددة لألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، تؤخذ معامالت السوق 

األخيرة في االعتبار.

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.

في حالة عكس خسارة هبوط في القيمة الحقا، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى القيمة المعدلة 

للقيمة الممكن تحصيلها، ولكن فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية عن القيمة الدفترية 

التي كان من الممكن تحديدها في حالة عدم وجود خسارة هبوط في القيمة الدفترية لألصل في 

السنوات السابقة. يتم االعتراف بعكس خسارة الهبوط في القيمة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.

المخصصات

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة مطلوبات ناشئة )قانونية أو ضمنية( عن أحداث 

سابقة وإن تسديد المطلوبات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في 

تاريخ التقرير مع األخذ في االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس المخصص 

باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية التزام الحالي، فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية 

لتلك التدفقات النقدية.

في حالة توقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية أحد المخصصات من 

طرف ثالث، يتم االعتراف بالمبلغ المستحق كأصل إذا كان من المؤكد أن يتم استرداد المبلغ وإن قيمة 

المبلغ المستحق يمكن قياسها بشكل يعتمد عليه.

العمر اإلنتاجي للعقارات واآلالت والمعدات

تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للعقارات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك. 

يتم هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو التقادم الفعلي. تقوم اإلدارة 

بمراجعة دورية لألعمار اإلنتاجية المقدرة بصفة سنوية على األقل وطريقة االستهالك للتأكد من أن 

طريقة وفترات االستهالك تتفق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية لألصول.
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فرضيات التزامات منافع الموظفين

تمثل منافع ما بعد انتهاء الخدمة المطلوبات التي سيتم تسويتها في المستقبل وتتطلب استخدام 

فرضيات تجاه المطلوبات المتوقعة. يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم 19 من اإلدارة استخدام 

المزيد من الفرضيات المتعلقة بمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل زيادات التعويضات والعائد 

على األصل ومعدالت الوفيات ودوران الموظفين وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية. تستخدم إدارة 

المجموعة خبيرا إكتواريًا خارجيًا لحساب االلتزام. يمكن أن يكون للتغييرات في الفرضيات الرئيسية تأثير 

كبير على مطلوبات المنافع المتوقعة و / أو تكاليف منافع الموظفين الدورية المتكبدة.

مطلوبات متعلقة بإزالة الموجودات

یتم عمل تقديرات وافتراضات ھامة في تحديد المخصص للمطلوبات القائمة بإزالة الموجودات حیث 

أن ھناك العدید من العوامل التي سوف تؤثر علی المبلغ النھائي المستحق. وتشمل هذه العوامل 

تقديرات لمدى وتكاليف أنشطة إعادة التأهيل والتغيرات التكنولوجية والتغييرات التنظيمية وزيادة 

التكاليف مقارنة بمعدالت التضخم والتغيرات في معدالت الخصم. وقد تؤدي هذه االفتراضات إلى 

اختالف النفقات الفعلية في المستقبل عن المبالغ المتوقعة حاليا. يمثل المخصص في تاريخ التقرير 

أفضل تقديرات اإلدارة للقيمة الحالية للتكاليف المستقبلية. 

الزكاة وضريبة الدخل

تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة و الضريبة وفقًا ألنظمة الھيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة 

العربية السعودية ويتم إثبات استحقاق الزكاة و الضريبة ويحمل على قائمة الدخل الموحدة. ويتم 

احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الھيئة 

العامة للزكاة والدخل في السنة التي يتم فيھا إصدار الربوط النهائية.

يخضع بعض المساهمون في الشركة والمساهمون األجانب في الشركات التابعة لضريبة دخل والتي 

يتم إدراجها كمصروف ضمن قائمة الدخل الموحدة. 

مصروف الضريبة والذي يشمل مصروف الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة يحمل على قائمة الدخل 

الموحدة.

تحسب الضريبة الحالية المستحقة على أساس الربح الضريبي للسنة. يختلف الربح الضريبي عن صافي 

الربح المعروض في قائمة الدخل الموحدة ألنه يستثني بنود دخل أو مصروف خاضع للضريبة أو قابل 

لالستقطاع في سنوات الحقة وكذلك يستثني بنود غير خاضعة للضريبة أو غير قابلة لالستقطاع. 

يتم احتساب المطلوبات على المجموعة للضريبة الحالية باستخدام معدالت الضريبة المعمول بها أو 

المتوقع إلى حد كبير العمل بها بتاريخ التقرير.

يتم إثبات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات 

ألغراض التقرير المالي والمبالغ الضريبية المستخدمة ألغراض الضرائب. يتم عادة إثبات مطلوبات 

الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة. موجودات الضريبة المؤجلة يتم إثباتها 

بالقدر الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباحًا خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء الفروقات المؤقتة القابلة 

لالستقطاع. ال يتم إثبات هذه الموجودات والمطلوبات في حالة كون الفروقات المؤقتة عائد إلى 

اإلثبات المبدئي لشهرة أو عائد إلى موجودات أو مطلوبات في عملية غير مؤثرة على الربح الضريبي أو 

المحاسبي ماعدا في حالة اندماج الشركات. 

يتم إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة والتي تنتج من 

االستثمارات في الشركات التابعة والعمليات المشتركة والشركات الزميلة باستثناء عندما يكون لدى 

المجموعة القدرة على عكس هذه الفروق المؤقتة ومن الممكن أن هذه الفروق المؤقتة سوف لن 

تنعكس في المستقبل المنظور.

تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها بالقدر الذي ال 

يحتمل أن يكون هناك أرباح كافية خاضعة للضريبة تسمح باسترداد األصل أو جزء منه.

يتم احتساب الضريبة المؤجلة على أساس معدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها 
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تسوية المطلوبات أو يتحقق األصل بناء على القوانين المعمول بها أو المتوقع إلى حد كبير العمل بها 

في تاريخ التقرير. ُتحمل الضريبة المؤجلة أو ُتسترجع من قائمة الدخل الموحدة ما عدا في حالة كونها 

تعود إلى بنود ُحملت أو تم استرجاعها مباشرة من حقوق الملكية وفي هذه الحالة تعالج الضريبة 

المؤجلة مباشرة في حقوق الملكية.

تقديرات القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة 

عند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تستخدم المجموعة معطيات السوق القابلة للمالحظة 

قدر اإلمكان ويتم تصنيف القيم العادلة في مستويات مختلفة في نظام متدرج للقيمة العادلة استنادا 

إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم المبينة على النحو التالي: 

المستوى 1: أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن  •

الحصول عليها في تاريخ القياس.

المستوى 2: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى 1 وهي قابلة للمالحظة  •

للموجودات أو المطلوبات بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة( مشتقة من األسعار(. 

المستوى 3: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة  •

)مدخالت غير قابلة للمالحظة(. 

2.5- األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة

1.2.5- العمليات المشتركة مع منتجي الطاقة المستقلين ومشروعات المياه والطاقة المستقلين

الترتيب المشترك هو ترتيب يكون فيه لطرفين أو كثر سيطرة مشتركة. تنقسم العمليات المشتركة إلى 

مشاريع أو عمليات مشتركه بناء على الحقوق وااللتزامات ذات العالقة.

بناء على تقييم سيطرة المجموعة، يتم تصنيف االستثمارات المحتفظ بها في خمس شركات منها 

شركة الماء والكهرباء )تم بيعها خالل العام 2017( كعمليات مشتركة. بناء على حكم اإلدارة، ينص 

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

تقوم المجموعة بإثبات حصتها المباشرة في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المتعلقة 

بالعمليات المشتركة.

2.2.5- تحديد ما إذا كان االتفاقيات تحتوي على عقد إيجار

منتجو الطاقة المستقلون

قامت المجموعة، على مدى فترة من الزمن، بالدخول في عدد من ترتيبات مشروعات الطاقة 

المستقلة من أجل تطوير وبناء وتملك وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء في جميع أنحاء 

المملكة. ويتمثل أحد المدخالت الرئيسية لمحطات توليد الطاقة في الوقود المستخدم في التوربينات 

إلنتاج الكهرباء، ويتم تقديم ذلك إلى الشركة السعودية للكهرباء بسعر مدعوم تم االتفاق عليه بين 

المجموعة وشركة أرامكو السعودية )المورد الوحيد للوقود في المملكة العربية السعودية( ويتم 

توريده إلى محطة توليد الكهرباء مجانا بموجب اتفاقيات مع منتجي الطاقة المستقلين.

وتوجد اتفاقات موحدة لتنظيم مشروعات الطاقة المستقلة. وبموجب بنود هذه الترتيبات، يقوم 

منتجو الطاقة المستقلون ببناء وتشغيل محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الوقود الذي توفره 

المجموعة. تقوم المجموعة بشراء جميع الطاقة المولدة للمحطات.

وبتحليل جوهر الشروط الحالية للترتيبات، ترى اإلدارة أنها ال تلبي متطلبات التأجير التمويلي وفقًا لمعيار 

المحاسبة الدولي رقم 17 ويجب تصنيفها كعقود إيجار تشغيلي.
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بنود أخرى من العقارات واآلالت والمعدات

قامت المجموعة بإبرام عدد من عقود التأجير قصيرة األجل الستئجار أنواع مختلفة من السيارات  •

والحواسيب من أجل دعم عملياتها اليومية. من غير المرجح جدا أن تقوم المجموعة بتجديد هذه 

العقود لفترة تزيد عن فترة الثالث سنوات لالتفاق األولي.

تعتبر اإلدارة أن المجموعة غير معرضة لمعظم مخاطر ومنافع ملكية األصل المستأجر. وبناء على  •

ذلك، وبالنظر إلى الوقائع واألدلة، يعتبر من المناسب تصنيف ترتيب السيارات والحواسيب كإيجار 

تشغيلي وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 17.

6- ملخص ألهم السياسات المحاسبية
1.6- أسس توحيد القوائم المالية 

1.1.6- الشركات التابعة

الشركات التابعة هي جميع المنشآت التي تسيطر علیھا المجموعة. تتحقق السيطرة عندما يكون 

للمجموعة حقوق في العائدات من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على 

التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تسيطر 

المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة جميع ما يلي:

السلطة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة على توجيه أنشطة  •

الشركة المستثمر فيها(؛

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. •

بشكل عام، هناك افتراض بأن أحقية أغلبية التصويت تؤدي إلى السيطرة. لدعم هذا االفتراض وعندما 

يكون لدى المجموعة أقل من 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:

الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشرکة المستثمر فیھا. •

الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.  •

حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة. •

يتم قياس الحصص غير المسيطرة بحصتها النسبية من صافي الموجودات المحددة للشركة المقتناة 

في تاريخ االستحواذ.

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 وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على 

الشركة التابعة. يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ويتم إلغاء 

توحيدها من تاريخ توقف تلك السيطرة.

يتم عرض حصة األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات التي ال تسيطر عليها المجموعة بشكل منفصل 

في قائمة 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.

يتم استبعاد المعامالت واألرصدة واألرباح أوالخسائر غير المحققة من المعامالت بين شركات 

المجموعة. يتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع 

السياسات المتبعة من قبل المجموعة.
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تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للشركة السعودية للكهرباء وشركاتها التابعة التالية:

اسم الشركة
بلد التسجيل 

ومكان النشاط

نسبة ملكيـة الشركة 

في األسهم العادية %

31 ديسمبر 2017م

النشاط 

الرئيسي

 الشركة الوطنية لنقل الكهرباء 

"شركة النقل" 

المملكة العربية 

السعودية
نقل100

شركة ضوئيات لالتصاالت 
المملكة العربية 

السعودية
اتصاالت100

شركة الكهرباء للصكوك
المملكة العربية 

السعودية
تمويل100

 شركة كهرباء السعودية 

لتطوير المشاريع

المملكة العربية 

السعودية
100

إدارة 

مشاريع

تمويل100جزر الكايمنشركة الكهرباء للصكوك الدولية 

تمويل100جزر الكايمنشركة الكهرباء للصكوك الدولية - 2

تمويل100جزر الكايمنشركة الكهرباء للصكوك الدولية - 3

الشركة السعودية لشراء الطاقة 
المملكة العربية 

السعودية
100

المشتري 

الرئيسي

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة للشركة 

والمشار إليها في اإليضاح في الجدول الموضح أعاله. وال تختلف نسبة حقوق التصويت المملوكة 

للشركة في الشركات التابعة عن نسبة األسهم العادية المملوكة. تبدأ السنة المالية للشركات التابعة 

من بداية شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية. فيما يلي تفصيل للشركات التابعة 

للشركة السعودية للكهرباء: 

الشركة الوطنية لنقل الكهرباء هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في الرياض بالمملكة . 1

العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010306123 بتاريخ 29 ربيع الثاني 1432هـ )الموافق 

3 أبريل 2011( ومملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء. تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في نقل 

الكهرباء وتشغيل منظومة نقل الكهرباء والتحكم فيها وصيانتها وتأجير سعة خطوط شبكة النقل. 

 تقدم الشركة خدماتها لعميل واحد وهو الشركة السعودية للكهرباء.

تم تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكهرباء ضمن خطة الشركة لفصل أنشطتها الرئيسية إلى 

شركات مستقلة بناء على قراري مجلس اإلدارة رقم 2008/81/1 بتاريخ 25 ذي الحجة 1429هـ 

 الموافق 23 ديسمبر 2008 ورقم 2009/86/1 بتاريخ 7 جمادى األول 1430هـ الموافق

 3 مايو 2009. وعليه، وافق مجلس إدارة الشركة في 1 يناير 2012 على نقل جميع موجودات 

ومطلوبات نشاط النقل في الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة الوطنية لنقل الكهرباء 

بقيمتها الدفترية الصافية كما في 1 يناير 2012. 

شركة ضوئيات لالتصاالت هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الرياض بالمملكة العربية . 2

 السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010277672 وتاريخ 25 ذي الحجة 1430 هـ الموافق

 12 ديسمبر 2009 وبموجب عقد تأسيس الشركة بتاريخ 23 جمادى الثاني 1430 هـ الموافق 16 

 يونيو 2009 والمملوكة بالكامل من الشركة السعودية للكهرباء.

في تاريخ 25 رجب 1437هـ الموافق 2 مايو 2016م حصلت شركة ضوئيات لالتصاالت على ترخيص 

تقديم الخدمات الفئوية من النوع )ب( من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم 37-20-001 

 خدمة تأجير مرافق االتصاالت CSP ومدة الترخيص عشر سنوات تنتهي في 1447/7/24هـ.

يتمثل نشاط شركة ضوئيات لالتصاالت الرئيسي في إنشاء واستئجار وإدارة وتشغيل شبكات األلياف 

البصرية والكهربائية لتقديم خدمات االتصاالت.
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شركة الكهرباء للصكوك، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الرياض بالمملكة العربية . 3

 السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010233775 وتاريخ 16 جمادى األولى 1428هـ الموافق

  2 يونيو 2007م والمملوكة بالكامل من الشركة السعودية للكهرباء.

يتمثل نشاط شركة الكهرباء للصكوك الرئيسي في تقديم الخدمات المساندة المطلوبة فيما يتعلق 

بالسندات والصكوك التي تصدرها الشركة والشركات التي تملكها أو تشارك فيها بعد الحصول على 

 موافقة الجهات المختصة على ذلك. 

تم تأسيس شركة الكهرباء للصكوك لتقوم بدور أمين موجودات معينة )موجودات الصكوك( وفقًا 

التفاقيات تحويل موجودات الصكوك بين كل من الشركة )كمراقب أو أمين( والشركة )كمصدر( 

وشركة ساب لألوراق المالية )كوكيل حملة الصكوك(.

تم تأسيس شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع كشركة ذات مسئولية محدودة في المملكة . 4

العربية السعودية. ويتمثل نشاط الشركة في إدارة المشاريع اإلنشائية، ووضع التصاميم التفصيلية 

وشراء المواد، وتنفيذ المشاريع في قطاع الطاقة.

تم تأسيس شركة الكهرباء للصكوك الدولية في جزر الكايمن كشركة ذات مسئولية محدودة. وتم . 5

تأسيس الشركة لتقديم الخدمات والدعم الالزمين فيما يتعلق بإصدار السندات والصكوك الدولية.

تم تأسيس شركة الكهرباء للصكوك الدولية - 2 في جزر الكايمن كشركة ذات مسئولية محدودة. وتم . 6

تأسيس الشركة لتقديم الخدمات والدعم الالزمين فيما يتعلق بإصدار السندات والصكوك الدولية.

تم تأسيس شركة الكهرباء للصكوك الدولية 3- في جزر الكايمن كشركة ذات مسئولية محدودة. وتم . 7

تأسيس الشركة لتقديم الخدمات والدعم الالزمين فيما يتعلق بإصدار السندات والصكوك الدولية.

قامت الشركة بتأسيس "الشركة السعودية لشراء الطاقة" المملوكة بالكامل للشركة السعودية . 8

للكهرباء بموجب سجل تجارى رقم 1010608947 بتاريخ 31 مايو 2017 ويتمثل النشاط الرئيسي 

للشركة المذكورة القيام بنشاط المشترى الرئيسي وفقًا ألحكام الرخصة الصادرة من ھيئة تنظيم 

الكهرباء واإلنتاج المزدوج. ويشمل ذلك طرح مشاريع توليد الكهرباء وشراء الكهرباء وبيعھا وإبرام 

االتفاقيات الالزمة لذلك ال تمتلك هذه الشركة أية أصول أو التزامات ولم تقم بأية تعامالت مادية. 

وعليه، ال يوجد لھا أية أرصدة تم توحيدھا ضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة.

2.1.6- العمليات المشتركة

الترتيب المشترك هو ترتيب يكون فيه لطرفين أو كثر سيطرة مشتركة. تنقسم العمليات المشتركة 

إلى مشاريع أو عمليات مشتركه بناء على الحقوق وااللتزامات ذات العالقة. السيطرة المشتركة هي 

المشاركة المتفق عليها تعاقديا للسيطرة على ترتيب ما، ويتواجد فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة 

ذات العالقة موافقة باإلجماع من األطراف التي تتقاسم السيطرة.

بناء على تقييم سيطرة المجموعة، يتم تصنيف االستثمارات المحتفظ بها في أربع شركات إنتاج طاقة 

مختلفة وشركة الماء والكهرباء كعمليات مشتركة. بناء على حكم اإلدارة، ينص الترتيب التعاقدي على 

أن األطراف تشترك في جميع الموجودات المتعلقة بالترتيب. فيما يلي تفصيل للعمليات المشتركة 

للشركة السعودية للكهرباء:
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نسبة ملكيـة الشركة في األسهم العادية %بلد التسجيل ومكان النشاطالعمليات المشتركة

1 يناير 2016م31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017ممنتجو الطاقة المستقلون

505050المملكة العربية السعوديةشركة هجر إلنتاج الكهرباء

202020المملكة العربية السعوديةشركة رابغ للكهرباء

505050المملكة العربية السعوديةشركة ضرما للكهرباء

505050المملكة العربية السعوديةشركة المرجان إلنتاج الكهرباء

منتجو المياه والطاقة المستقلون

5050-المملكة العربية السعوديةشركة الماء والكهرباء

 قامت المجموعة بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم 2010/95/4 وتاريخ 12 رمضان 1431هـ الموافق 22 أغسطس 2010 بإنشاء شركة هجر إلنتاج الكهرباء برأس مال 2 مليون ريال سعودي. وخالل سنة 2011، . 1

تم إدخال شريك جديد وزيادة رأس المال بمبلغ 8 مليون ريال سعودي ليصبح رأس مال الشركة 10 مليون ريال سعودي مسددة بالكامل وأصبحت حصة المجموعة 50% من أسهم الشركاء. ساهمت المجموعة 

خالل سنة 2015 في زيادة رأس مال شركة هجر إلنتاج الكهرباء وفقًا لنسبة حقوق الملكية بمبلغ 1,248 مليون ريال سعودي تم تحويلها من القرض الممنوح سابقًا، لتصبح حصة المجموعة في رأس مال شركة 

هجر إلنتاج الكهرباء 1,253 مليون ريال سعودي.

 قامت المجموعة بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم 2008/76/06 وتاريخ 26 جمادى األولى 1429هـ الموافق 3 يونيو 2008م بإنشاء شركة رابغ للكهرباء برأس مال 2 مليون ريال سعودي. خالل سنة 2009م، . 2

 تم زيادة رأس مال شركة رابغ للكهرباء من 2 مليون ريال سعودي إلى 10 مليون ريال سعودي وإدخال شركاء جدد وأصبحت حصة المجموعة 20% من أسهم الشركاء. 

ساهمت المجموعة خالل سنة 2013، في زيادة رأس مال شركة رابغ للكهرباء -وفقًا التفاقية تم توقيعها بين الشركاء بمبلغ 183 مليون ريال سعودي تم تحويلها من القرض الممنوح سابقًا، لتصبح حصة المجموعة 

في رأس مال شركة رابغ للكهرباء 185 مليون ريال سعودي.
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قامت المجموعة بناًء على قرار مجلس اإلدارة رقم 2009/88/4 بتاريخ 18 رمضان 1430 هـ . 3

الموافق 8 سبتمبر 2009م بتأسيس شركة ضرما للكهرباء )شركة مساهمة مقفلة( برأس مال 

2 مليون ريال سعودي. وخالل سنة 2011م، تم إدخال شريك جديد وزيادة رأس المال بنفس 

المبلغ ليصبح رأس مال الشركة 4 مليون ريال سعودي وأصبحت حصة المجموعة 50% من أسهم 

المساهمين.

قامت المجموعة بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم 2012/107/4 بتاريخ 27 ربيع األول 1433 هـ . 4

الموافق 19 فبراير 2012 بتأسيس شركة مرجان إلنتاج الكهرباء )شركة مساهمة مقفلة( برأس مال 

2 مليون ريال سعودي، وخالل سنة 2013م، تم إدخال شريك جديد وزيادة رأس مال الشركة ليصبح 

10 مليون ريال سعودي وأصبحت حصة المجموعة 50% من أسهم الشركة.

شاركت المجموعة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تأسيس شركة الماء والكهرباء . 5

كشركة ذات مسئولية محدودة وذلك بناء على قرار المجلس االقتصادي األعلى رقم 23/5 وتاريخ 

23 ربيع األول 1423 هجريا المتضمن تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع تحلية 

المياه المالحة. بلغت قيمة المشاركة في تاريخ التأسيس 15 مليون ريال سعودي مسددة بالكامل 

وهي عبارة عن 300.000 حصة والتي تمثل 50% من رأس مال الشركة. قامت الشركة بنقل كامل 

 حصتها في ملكية شركة الماء والكهرباء إلى الحكومة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 494 بتاريخ

5 شعبان 1438 هـ الموافق ١ مايو 2017، وعليه لم تقم الشركة بعملية التوحيد النسبي بحصتها 

في شركة الماء والكهرباء كما في 31 ديسمبر 2017

3.1.6- االستثمارات في الشركات المسجلة بطريقة حقوق الملكية

يتم تسجيل الشركات التي تتمتع الشركة فيها بالقدرة على ممارسة تأثير جوهري على السياسات المالية 

والتشغيلية وكذلك المشروع المشترك في القوائم المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية. 

يتم إثبات الحصص في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية، ويتم 

إثباتها بشكل أولي بالتكلفة، التي تتضمن تكاليف المعاملة. بعد اإلثبات األولي تشتمل القوائم المالية 

الموحدة على حصة المجموعة من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها 

بطريقة حقوق الملكية حتى تاريخ توقف التأثير الهام أو السيطرة المشتركة.

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.

استثمارات مسجلة 

بطريقة حقوق الملكية

بلد التسجيل 

ومكان النشاط
نسبة ملكيـة الشركة في األسهم العادية %

 
 31 ديسمبر

 2017م

31 ديسمبر 

2016م

1 يناير 

2016م

هيئة الربط الكهربائي لدول 

مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية

المملكة العربية 

السعودية
31,631,631,6

شركة المختبر الخليجي 

لفحص المعدات الكهربائية 

المملكة العربية 

السعودية
2525-

شركة الفاضلي لإلنتاج 

المزدوج

المملكة العربية 

السعودية
3030-

الشركة السعودية الخضراء 

لخدمات الكربون

المملكة العربية 

السعودية
51--
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في حالة زيادة حصة المجموعة في الخسائر في االستثمارات وفقًا لحقوق الملكية عن صافي حقوق 

الملكية للشركات المستثمر بها فان المجموعة تخفض قيمة االستثمار إلى الصفر ومع االستمرار في 

تسجيل خسائر إضافية في حال وجود أي مطلوبات تعاقدية قانونية أو تعاقدية أو دفعات نيابة عن 

الشركات المستثمر بها.

2.6- العمالت األجنبية

أ( العملة الوظيفية وعمالت العرض

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال السعودي الذي يمثل عملة العرض والعملة 

الوظيفية لدى الشركات. ويتم تحديد العملة الوظيفية لكل كيان داخل المجموعة بناًء على البيئة 

االقتصادية األساسية المسجل فيها الكيان والتي يعمل فيها.

ب( معامالت العمالت األجنبية

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 الصرف السائد بين العملة 

الوظيفية والعملة األجنبية بتاريخ التقرير.

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 المبدئية.

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

3.6- العقارات واآلالت والمعدات

تسجل العقارات واآلالت والمعدات )ما عدا األراضي ومشاريع تحت التنفيذ( بالتكلفة مطروحًا منها 

أي استهالك متراكم وأي خسائر ناتجة عن االنخفاض المتراكم في القيمة إن وجدت. وتسجل األراضي 

ومشاريع تحت التنفيذ بالتكلفة مطروحًا منها أي خسائر ناتجة عن االنخفاض المتراكم في القيمة 

إن وجدت. تتضمن التكلفة جميع المبالغ الالزمة إلحضار األصل إلى الحالة والموقع الحالي ليكون 

جاهزا لالستخدام المقصود من قبل اإلدارة. وتتضمن هذه التكاليف تكلفة استبدال جزء من العقارات 

واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع البناء طويلة األجل )الموجودات المؤهلة لتحمل تكلفة 

اإلقتراض(، في حال استيفاء معايير االعتراف وكذلك التكاليف المتكبدة خالل فترة ما قبل التشغيل، 

بعد خصم عائدات بيع اإلنتاج التجريبي.

  

عندما تكون أجزاء من العقارات واآلالت والمعدات ذات قيمة جوهرية في التكلفة بالمقارنة مع 

التكلفة اإلجمالية لألصل، وعندما 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 وفقًا لذلك. وبالمثل، عندما يتم إجراء 

عملية إصالح كبيرة )مخطط أو غير مخطط لها(، يتم إدراج التكلفة المنسوبة مباشرة لها في القيمة 

الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات في حالة استيفاء معايير االعتراف. يتم تسجيل ذلك كجزء منفصل 

مع عمر إنتاجي يساوي الفترة حتى عملية اإلصالح المقررة التالية. ويتم شطب القيمة الدفترية للجزء 

المستبدل. في حالة حدوث اإلصالح التالي قبل التاريخ المخطط له، يتم تسجيل أي قيمة دفترية قائمة 

لعملية اإلصالح السابقة كمصروف. تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى يتم االعتراف بها في قائمة 

الدخل الموحدة عند تكبدها.

يتم احتساب االستهالك من التاريخ الذي تكون فيه الموجودات متاحة لالستخدام المقصود، وأما فيما 

يتعلق بالموجودات التي تم إنشاؤها ذاتيا فتكون من تاريخ اكتمال هذه الموجودات وجعلها جاهزة 

 لالستخدام المقصود. 
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يتم احتساب االستهالك على الموجودات األخرى على أساس القسط الثابت على مدى األعمار 

اإلنتاجية لألصل كما يلي:

10-40 سنواتالمباني

5-30 سنواتاآلالت والمعدات

5-40 سنواتشبكات النقل والتوزيع

10-25 سنواتقطع غيار رأسمالية

5-15 سنواتسيارات وآليات

5-25 سنواتأخرى

ال يتم استهالك األراضي والمشاريع تحت التنفيذ. تتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار التشغيلية 

وطرق االستهالك الخاصة بالموجودات، وتعديلها عند الحاجة في نهاية كل عام.

يتم استبعاد أي بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات عند التخلص منه أو عندما يكون من غير 

المرجح أن ينشأ عن االستخدام المستمر للموجودات أي منافع اقتصادية مستقبلية. يتم تحديد األرباح 

والخسائر الناتجة عن استبعاد العقارات واآلالت والمعدات المتقاعدة أو المباعة أو غير المعترف بها عن 

طريق مقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بها ضمن " إيرادات أخرى - صافي" 

في قائمة الدخل الموحدة.

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

من قيمته القابلة لالسترداد المقدرة. 

4.6- االستثمارات العقارية

االستثمارات العقارية هي أراضي محتفظ بها ألغراض غير االستخدام في األنشطة التشغيلية 

للمجموعة. تحتفظ المجموعة باالستثمارات العقارية، والتي يتم االحتفاظ بها ألغراض اإليجار و / أو 

ألغراض زيادة القيمة الرأسمالية. يتم قياس االستثمارات العقارية وفقًا لنموذج التكلفة وألن هذه 

العقارات هي أراضي فبالتالي ال يتم استهالكها.

يتم إلغاء االعتراف باالستثمارات العقارية عندما يتم بيعها أو عندما تقوم الشركة باستخدامها أو في 

حالة عدم االحتفاظ بها بهدف ارتفاع قيمتها. 

5.6- الموجودات غير الملموسة

يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة عند االعتراف المبدئي. 

بعد االعتراف المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي استنفاذ متراكم وخسائر 

انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت.

تصنف تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة. يتم 

استنفاذ الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ويتم 

تقييم االنخفاض في القيمة للموجودات الغير محددة المدة كلما كان هناك مؤشر على أن األصل 

غير الملموس قد انخفضت قيمته. يتم مراجعة فترة االستنفاذ وطريقة االستنفاذ للموجودات غير 

الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية كل سنة مالية. يتم احتساب التغيرات 

في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع من استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة 

في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة االستنفاذ، حسب االقتضاء، ويتم اعتبارها كتغيرات في 

 التقديرات المحاسبية. 
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يتم إدراج مصروف االستنفاذ على الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة 

الدخل الموحدة ضمن المصروفات بما يتماشى مع غاية األصل غير الملموس. يتم احتساب استنفاذ 

الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل كما يلي:

10 سنواتبرامج حاسب آلي

20 سنواتحقوق 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 الالحقة. ال يتم استنفاذ الموجودات غير 

الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبارها سنويا للتأكد من وجود انخفاض في 

قيمتها بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المدرة للنقدية.

يعترف بالربح أو الخسارة عند استبعاد الموجودات غير الملموسة والذي ينتج عن الفرق بين صافي 

عوائد البيع وصافي القيمة الدفترية. ويثبت الربح أو الخسارة عند االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة 

 في السنة التي يتم خاللها االستبعاد.

6.6- االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

يتم إثبات خسارة التدني في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات قيمتها القابلة لالسترداد. 

والقيمة القابلة لالسترداد هي القيمة األعلى بين القيمة العادلة ألي من الموجودات مطروحًا منه 

تكاليف االستبعاد أو قيمة األصل قيد االستخدام. وألغراض تقييم التدني في القيمة، يتم تصنيف 

الموجودات ضمن مجموعات إلى أدنى المستويات التي يوجد لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل 

منفصل والتي تكون مستقلة إلى حٍد كبير عن التدفقات النقدية المتأتية من الموجودات أو مجموعات 

الموجودات األخرى )وحدات توليد النقد(. وتتم مراجعة الموجودات غير المالية، بخالف الشهرة، التي 

تعرضت لتدني في القيمة للوقوف على احتمالية عكس التدني في القيمة في نهاية كل فترة من 

الفترات المشمولة بالتقارير.

ال تخضع الموجودات غير الملموسة التي لها عمر إنتاجي غير محدد لإلطفاء بل يتم اختبارها سنويًا 

لتقدير التدني في القيمة، أو بشكل أكثر تكرارًا إذا كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى 

أنها قد تكون متدنية القيمة. ويتم اختبار الموجودات األخرى لتقدير االنخفاض في القيمة كلما وقعت 

أحداث أو تغييرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.

7.6- األدوات المالية

  1.7.6-الموجودات المالية  

التصنيف

تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية إلى واحدة من الفئات التالية:

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل	 

القروض والذمم المدينة 	 

االستثمارات المالية المتاحة للبيع 	 

استثمارات مالية حتى تاريخ االستحقاق	 

يتم تحديد تصنيف أي من الموجودات المالية بناًء على نية المجموعة في وقت الشراء أو النشأة. في 

حالة الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة حتى االستحقاق، يتم إعادة تقييم التصنيف في نهاية كل 

فترة التقارير المالية.
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أ( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

يتم مبدئيًا تسجيل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة. وبعد 

القياس المبدئي، يتم تضمين األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة في قائمة الدخل 

الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها. ويتم تضمين الفوائد المكتسبة وأرباح األسهم المستلمة في 

"إيرادات أخرى" في قائمة الدخل الموحدة.

ب( القروض والذمم المدينة 

القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير 

مدرجة في سوق نشط. وهي مدرجة في الموجودات المتداولة، باستثناء فترات االستحقاق التي 

تزيد عن 12 شهرا بعد نهاية السنة المشمولة بالتقرير. يتم تصنيف هذه الموجودات كموجودات 

غير متداولة. تتكون قروض ومدينو المجموعة من "ذمم مستهلكي الكهرباء" و"قروض" و"دفعات 

مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى" في قائمة المركز المالي الموحد.

ج( االستثمارات المالية المتاحة للبيع 

االستثمارات المالية المتاحة للبيع هي أدوات غير مشتقة يتم تصنيفها في هذه الفئة أو لم يتم 

تصنيفها في أي من الفئات األخرى. يتم إدراجها في الموجودات غير المتداولة ما لم يستحق االستثمار 

أو تنوي اإلدارة التصرف فيها خالل 12 شهرا من نهاية فترة التقرير.

د( استثمارات مالية حتى تاريخ االستحقاق

ُتعد الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أداة غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة 

للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت على أن تكون المجموعة تنوي االحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها. 

يشمل هذا البند أيضا الصكوك المحتفظ بها من قبل المجموعة.

االعتراف واالستبعاد 

يتم إثبات عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ المعاملة وهو التاريخ الذي تلتزم 

فيه الشركة بشراء أو بيع األصل. ويتم استبعاد الموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق الخاصة 

باستالم التدفقات النقدية أو يتم تحويلها وتكون الشركة قد حولت جميع مخاطر ومنافع الملكية.

عند بيع األوراق المالية المصنفة كمتاحة للبيع، يتم إعادة تصنيف تعديالت القيمة العادلة المتراكمة 

في حقوق الملكية والمعترف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة إن وجد إلى قائمة الدخل 

الموحدة كأرباح وخسائر من استثمارات في أوراق مالية.

القياس 

تدرج االستثمارات المالية المتاحة للبيع والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

الحقًا بالقيمة العادلة. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة كما يلي:

بالنسبة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، فإن التغير في القيمة العادلة  •

يتم تصنيفه ضمن قائمة الدخل الموحدة ضمن اإليرادات األخرى أو المصاريف األخرى.

بالنسبة االستثمارات المالية المتاحة للبيع، فإن التغير في القيمة العادلة يتم تصنيفه ضمن الدخل  •

الشامل اآلخر الموحد.

يتم إثبات توزيعات األرباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

واالستثمارات المالية المتاحة للبيع في قائمة الدخل الموحد كجزء من األرباح األخرى.

يتم اإلفصاح عن تفاصيل كيفية تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية في اإليضاح 3-49.
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االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة في نهاية كل فترة من فترات إعداد التقارير المالية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر 

موضوعي على أن أحد الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها. 

وتنخفض قيمة أحد الموجودات المالية أو مجموعة منها وتكون هناك خسائر متكبدة نتيجة االنخفاض 

في القيمة فقط إذا كان هناك مؤشر موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة كنتيجة لوقوع حدث 

أو أكثر بعد اإلثبات األولي لألصل وأن لحدث الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق به.

وفي حالة استثمارات حقوق الملكية المصنفة على أنها متاحة للبيع، يشمل الدليل الموضوعي هبوطًا 

ملحوظًا أو طويل المدة دون التكلفة في القيمة العادلة لالستثمار.

إذا ُوجد دليل موضوعي لالنخفاض، يتم قياس الخسارة المتراكمة باعتبارها الفرق بين تكلفة االقتناء 

والقيمة العادلة الحالية مخصومًا منها أي خسائر انخفاض في القيمة في تلك الموجودات المالية   

والتي سبق االعتراف بها في األرباح أو الخسائر ويتم استبعادها من حقوق الملكية وإثباتها في قائمة 

الدخل الموحدة.

فيما يتعلق بالقروض والذمم المدينة، ُتقاس قيمة الخسائر باعتبارها الفرق بين القيمة الدفترية 

للموجودات والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )باستثناء الخسائر االئتمانية 

المستقبلية التي لم يتم تكُبدها( المخصومة بسعر الفائدة األصلية الفعلية بالنسبة للموجودات المالية. 

ويتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات وإثبات قيمة الخسائر في قائمة الدخل الموحدة.

إذا كانت الفائدة على القرض متغيرة، فإن معدل الخصم لقياس أي خسارة تدني في القيمة هو معدل 

الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد. وكإجراء عملي، يمكن للمجموعة قياس التدني في 

القيمة على أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام معدل الفائدة المتداول في السوق.

إذا انخفضت، في فترة الحقة، قيمة الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة وكان من الممكن ربط هذا 

االنخفاض بشكل موضوعي بحدث واقع بعد إثبات انخفاض القيمة )على سبيل المثال تحسين في 

تصنيف االئتمان(، يتم إثبات عكس خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة سابقا في قائمة الدخل 

الموحدة.

إذا زادت القيمة العادلة ألداة الدين المصنفة كمتاحة للبيع في فترة الحقة ويمكن ربط الزيادة بشكل 

موضوعي بحدث وقع بعد إدراج خسارة التدني في القيمة في قائمة الدخل الموحدة، يتم عكس 

خسارة التدني في القيمة من خالل قائمة الدخل الموحدة.

2.7.6- المطلوبات المالية 

تصنف المجوعة االلتزامات األولية غير المشتقة في الفئات التالية: التزامات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة، والتزامات مالية أخرى.

بعد االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقياس المطلوبات المالية )عدا المطلوبات المالية التي يتم 

قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة( بالتكلفة المستنفذة. إن التكلفة المستنفذة 

هي المبلغ الذي يتم قياس الدين به عند االعتراف المبدئي له مطروحا منه المدفوعات، زائدا الفائدة 

المحسوبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم احتساب التسويات باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

يتم االعتراف بالفرق بين العائدات )صافي بعد تكلفة المعاملة( وقيمة االسترداد في قائمة الدخل 

الموحدة على مدى فترة القرض أو االقتراض.

يتم إلغاء االعتراف بالقروض والصكوك والقروض الحكومية عندما يتم اإلعفاء من االلتزام أو إلغائه أو 

انتهاء صالحيته. عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريا 

أو يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التغير أو التعديل على أنه 
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إلغاء االعتراف بالمطلوبات األصلية واالعتراف بالمطلوبات الجديدة. يتم االعتراف بالفرق في القيمة 

الدفترية ذات الصلة في قائمة الدخل الموحدة.

3.7.6- األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط

تدرج األدوات المالية المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األدوات المالية المشتقة 

ويعاد قياسها الحقًا بقيمتها العادلة في تاريخ كل فترة تقرير مالي. تعتمد طريقة االعتراف باألرباح أو 

الخسائر الناتجة على ما إذا كانت األدوات المالية المشتقة مخصصة كأداة تحوط، وإذا كان األمر كذلك، 

فطبيعة األمر الذي يتم التحوط له.

تقوم المجموعة بتصنيف بعض األدوات المالية المشتقة كتحوطات لمخاطر معينة مرتبطة بموجودات 

أو مطلوبات معترف بها أو معاملة متوقعة محتملة )تحوطات التدفقات النقدية(.

توثق المجموعة عند بدء معاملة التحوط العالقة بين أدوات التحوط والبنود المتحوط ضدها، وكذلك 

أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر في إجراء معامالت التحوط المختلفة. كما تقوم المجموعة بتوثيق 

تقييمها، عند بداية التحوط وبشكل مستمر، فيما إذا كانت األدوات المالية المشتقة المستخدمة في 

معامالت التحوط والتي ستستمر فعالة في التحوط للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 

للبنود المتحوط لها.

يتم تصنيف القيمة العادلة الكاملة لمشتقات التحوط كموجودات أو مطلوبات غير متداولة عندما 

يكون البند المتبقي المتحوط له أكثر من 12 شهرا وكموجودات أو مطلوبات متداولة عندما تكون فترة 

االستحقاق المتبقية للبند المتحوط له أقل من 12 شهرا. يتم تصنيف المشتقات التجارية كموجودات أو 

 مطلوبات متداولة.

تحوطات التدفقات النقدية

يتم إثبات الجزء الفعال من التغييرات التي تطرأ على القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة التي يتم 

تعينها والمؤهلة أن تكون تحوطات للتدفقات النقدية في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة. ويتم 

إثبات األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في قائمة الدخل الموحدة   ضمن "األرباح /

الخسائر األخرى، بالصافي".

ُيعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية بالربح أو الخسارة في الفترات التي يؤثر فيها البند 

المتحوط ضده على الربح أو الخسارة. ويتم إثبات األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت 

أسعار الفائدة التي تستخدم في إجراء تحوط لعمليات االقتراض متغيرة المعدل في قائمة الدخل 

الموحدة ضمن "إيراد / مصروفات التمويل".

عندما تنتهي صالحية أداة التحوط أو يتم بيعها، أو إذا لم يعد التحوط مستوفيًا لشروط محاسبة 

التحوط، فإن أي ربح أو خسارة متراكمة موجودة في حقوق الملكية في ذلك الوقت يبقى ضمن 

حقوق الملكية ويتم إثباتها عندما يتم إثبات المعاملة المتوقعة في نهاية المطاف في قائمة الدخل 

الموحدة. عندما يصبح من غير المتوقع حدوث مزيد من المعامالت المتوقعة، يتم تحويل األرباح أو 

الخسائر المتراكمة التي تم تسجيلها في حقوق الملكية مباشرة إلى قائمة الدخل الموحدة ضمن " 

األرباح/ الخسائر األخرى، بالصافي".

8.6- منافع الموظفين

التزامات المنافع قصيرة األجل

المنافع قصيرة األجل هي تلك المبالغ المتوقع تسويتها بشكل كامل خالل 12 شهرًا في نهاية السنة 

التي يقدم فيها الموظفون الخدمات التي تنشأ عنها المنافع.

إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة والمزايا 

العينية التي يتوقع تسويتها بالكامل خالل اثني عشر شهرا بعد نهاية السنة التي يقوم فيها الموظفون 
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بالخدمة ذات الصلة فيتم االعتراف بها حتى نهاية فترة التقارير ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها 

عند تسوية المطلوبات. يتم عرض هذه المطلوبات كالتزامات منافع الموظفين متداولة تحت بند 

"مستحقات وذمم دائنة أخرى" في قائمة المركز المالي الموحدة.

التزامات منافع ما بعد الخدمة

تقوم المجموعة بمنح مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها وفقًا لمتطلبات المادتين 87 و88 من 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 

تسجيل التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.

خطط التزامات استحقاقات الموظفين غير ممولة. وبناء على ذلك، يقوم خبراء اكتواريون مستقلون 

بتقييم االلتزامات بموجب هذه الخطط استنادا إلى طريقة ائتمان الوحدة المخططة ويتم تسجيل 

االلتزام على أساس تقييم اكتواري.

إن االلتزام المعترف به في قائمة المركز المالي الموحدة فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين 

هو القيمة الحالية لمنافع نهاية الخدمة الموظفين في نهاية فترة التقرير. ويحسب التزام منافع نهاية 

خدمة الموظفين سنويا من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 

وتحدد القيمة الحالية اللتزام منافع نهاية الخدمة الموظفين بخصم التدفقات النقدية الخارجة المقدرة 

في المستقبل باستخدام أسعار الفائدة لسندات عالية الجودة المحسوبة بالعملة التي ستدفع بها 

المنافع، والتي لها شروط استحقاق تقارب شروط التزام منافع نهاية الخدمة.

يتم إثبات تكاليف الخدمات السابقة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.

يتم احتساب تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على رصيد التزام المنافع المحددة والقيمة العادلة 

ألصول الخطة. يتم إدراج هذه التكلفة في تكاليف التمويل في قائمة الدخل الموحدة. يتم تحميل أو 

إدراج األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن تسويات الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في 

حقوق الملكية في قائمة الدخل الشامل األخر الموحدة في السنة التي تنشأ فيها.

خطة مساهمة الشركة

تقوم الشركة بتشغيل خطة المساهمة المحددة وهي خطة االدخار. يتم إدراج مساهمة الشركة في 

خطط المساهمة المحددة كمصروفات في قائمة الدخل الموحدة عند تقديم الخدمة ذات الصلة. لن 

يتم دفع حصة الشركة إال بناء على طلب خطي من الموظف إلنهاء الخطة أو عند التقاعد أو الوفاة أو 

العجز الكامل للموظف وفقا لالئحة المعتمدة. يتم المحاسبة عن موجودات صندوق االدخار بما يتفق مع 

السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة. حيث تم عمل مقاصة بين مطلوبات وموجودات الصندوق.

استحقاقات إنهاء الخدمة

تدفع الشركة استحقاقات إنهاء الخدمة عند االستغناء عن خدمات الموظف قبل تاريخ التقاعد 

االعتيادي، أو عندما يقبل الموظف إنهاء خدماته اختياريًا مقابل هذه االستحقاقات. تقوم الشركة 

باالعتراف باستحقاقات نهاية الخدمة في إحدى حالتين أيهما يأتي أواًل

)أ( عندما ال تستطيع المجموعة سحب عرض االستحقاقات 

)ب( عندما تقوم المجموعة بالتعرف على تكاليف إعادة الهيكلة وتتضمن استحقاقات إنهاء الخدمة 

في حالة تقديم عرض لتشجيع التقاعد، تقاس استحقاقات إنهاء الخدمة على أساس عدد الموظفين 

المتوقع منهم قبول العرض. إن االستحقاقات التي تقع بعد أكثر من 12 شهًرا من نهاية فترة 

التقرير يتم خصمها في القيمة الحالية.

9.6- مطلوبات متعلقة بإزالة الموجودات

تقوم المجموعة بتسجيل القيمة الحالية للتكاليف المقدرة لاللتزامات القانونية المطلوبة إلعادة 

الموقع إلى حالته األصلية في السنة 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.
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وينشأ االلتزام عموما عند تثبيت األصل أو تسوية األرض / البيئة في الموقع. عند االعتراف المبدئي 

بااللتزام، يتم رسملة القيمة الحالية للتكاليف المقدرة من خالل زيادة القيمة الدفترية للعقارات واآلالت 

والمعدات ذات الصلة إلى الحد الذي يتم تكبده نتيجة تطوير / إنشاء األصل.

مع مرور الوقت، يتم تعديل المطلوبات المخصومة للتغير في القيمة الحالية استنادا إلى معدالت 

الخصم التي تعكس تقييمات السوق الحالية والمخاطر المحددة للمطلوبات. يتم االعتراف بالفائدة 

الدورية للخصم في قائمة الدخل الموحدة كجزء من التكاليف التمويلية.

10.6- المنح الحكومية

ھي عبارة عن مساعدات حكومية في صورة تحويالت موارد إلى الشركة مقابل التزام سابق أو 

مستقبلي المتعلقة باألنشطة التشغيلية للشركة. وال تشمل صور المساعدات التي ال یمكن أن تُحدد 

لھا قیمة على نحو معقول، وكذلك المعامالت مع الحكومة التي ال یمكن تمییزھا عن المعامالت 

التجاریة العادیة للشركة.

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.. 1

وأنه سيتم استالم المنح.. 2

إن استالم المنحة ال يوفر في حد ذاته دليال قطعيًا على أن الشروط المرتبطة بالمنحة قد تحققت . 3

أو ستستوفى.

وال تؤثر الطريقة التي يتم بها تلقي المنحة علی الطريقة المحاسبية التي سيتم اعتمادها فيما . 4

يتعلق بالمنحة لذلك يتم احتساب المنحة بنفس الطريقة سواء كانت مستلمة نقدا أو كتخفيض 

لاللتزام تجاه الحكومة.

إن المنح مقابل مصروفات محددة یتم إثباتھا في قائمة الدخل الموحدة في السنة نفسھا التي . 5

یتم فیھا إثبات المصروفات المتعلقة بھا. تقوم الشركة بتقییم العالقة بین المنحة والمصروفات 

ذات الصلة عند قیامھا باإلثبات.

يتم وضع مخصصات للمطلوبات المقدرة النتائج إذا تبين انه من المحتمل وجوب تسديد المنحة . 6

التي تم إثباتها سابقًا.

يتم إثبات المنح المتعلقة بالموجودات القابلة لالستهالك في قائمة الدخل الموحدة على فترات . 7

وبالنسب التي یتم بھا إثبات مصروفات االستهالك على تلك الموجودات.

ویتم إثبات المنح المتعلقة بالموجودات غیر القابلة لالستهالك، والتي تتطلب استیفاء بعض . 8

المطلوبات، في قائمة الدخل الموحدة على مدى الفترات التي تحمل تكلفة الوفاء بالمطلوبات. 

أما بالنسبة للمنح المرتبطة بأصول غیر القابلة لالستهالك، والتي ال تتطلب استیفاء بعض . 9

االلتزامات فیتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة بقیمتھا اإلسمية في نفس السنة.

إن المعاملة المحاسبية للمنح تحت أسعار فائدة دون السوق يعترف بها بالفرق بين القيمة اإلسمية . 10

للقرض والقيمة العادلة وتسجل ضمن المطلوبات الغير متداولة في قائمة المركز المالي الموحدة 

كمنح حكومية مؤجلة.

11.6- المخصصات

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة مطلوبات ناشئة )قانونية أو ضمنية( عن أحداث 

سابقة وإن تسديد المطلوبات 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 في تصنيف المطلوبات ككل. ویتم االعتراف بالمخصص حتی إذا 

کان هناك احتمال ضئيل لحدوث تدفقات خارجة عن أي بند مدرج في نفس صنف المطلوبات.

يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير لإلدارة، وذلك للنفقات المطلوب تسويتها لاللتزام 

الحالي في نهاية فترة التقرير. إن معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية هو معدل ما قبل 

الزكاة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يتم 

إدراج الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كمصروفات فوائد.
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12.6- اإليرادات المؤجلة

تتعلق اإليرادات المؤجلة بتعرفة توصيل خدمة الكهرباء المستلمة من المستهلكين والتي يتم تأجيلها 

وإثباتها على أساس القسط الثابت على مدى متوسط األعمار اإلنتاجية للمعدات المستخدمة في 

خدمة المستهلكين والتي تقدر ما بين 20 إلى 30 سنة.

13.6- الزكاة 

تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقًا ألنظمة الھيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية 

السعودية ويتم إثبات استحقاق الزكاة ويحمل على قائمة الدخل للشركة والشركات التابعة. ويتم 

احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الھيئة 

في السنة التي يتم فيھا إصدار الربوط النھائية.

14.6- ضريبة الدخل وضريبة االستقطاع 

يخضع بعض المساهمون في الشركة والمساهمون األجانب في الشركات التابعة لضريبة دخل والتي 

يتم إدراجها كمصروف ضمن قائمة الدخل الموحدة تقوم المجموعة باستقطاع ضرائب على بعض 

المعامالت مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية السعودية حسب نظام ضريبة الدخل السعودي.

كما تخضع حصة الشريك الغير سعودي للضريبة على حصتها في أرباح الشركة المستثمر فيها بصورة 

مباشرة وغير مباشرة وفق متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل.

تحسب الضريبة الحالية المستحقة على أساس الربح الضريبي للسنة. يختلف الربح الضريبي عن صافي 

الربح المعروض في قائمة الدخل ألنه يستثني بنود دخل أو مصاريف خاضعة للضريبة أو قابلة 

لإلستقطاع في سنوات الحقة وكذلك يستثني بنود غير خاضعة للضريبة أو غير قابلة لإلستقطاع. 

يتم إحتساب المطلوبات على المجموعة للضريبة الحالية بإستخدام معدالت الضريبة المعمول بها أو 

المتوقع إلى حد كبير العمل بها بتاريخ التقرير.

15.6- الضريبة المؤجلة

يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفوارق المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات 

والمطلوبات ألغراض التقرير المالي والمبالغ الضريبية المستخدمة ألغراض الضريبة. يتم االعتراف 

 بالمطلوبات الضريبية المؤجلة عادة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة.

يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن يكون الربح الخاضع 

للضريبة متاحا مقابل استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم. يتم االعتراف بهذه الموجودات 

والمطلوبات في حال نشأت الفروقات المؤقتة من االعتراف المبدئي بالشهرة أو العائد إلى الموجودات 

 أو المطلوبات في عملية غير فعالة على األرباح الضريبية أو المحاسبية باستثناء في حالة االندماج.

يتم إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة والتي تنتج من 

االستثمارات في الشركات التابعة والعمليات المشتركة والشركات الزميلة باستثناء عندما يكون لدى 

المجموعة القدرة على عكس هذه الفروقات وال يمكن أن تنعكس في المستقبل المنظور.

تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها بالقدر الذي ال 

يحتمل أن يكون هناك أرباح كافية خاضعة للضريبة تسمح باسترداد األصل أو جزء منه.

يتم احتساب الضريبة المؤجلة على أساس معدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة التى يتم فيها 

تسوية المطلوبات أو يتحقق األصل بناءًا على القوانين المعمول بها أو المتوقع إلى حد كبير العمل بها 

في تاريخ التقرير. ُتحمل الضريبة المؤجلة أو ُتسترجع من قائمة الدخل الموحدة ما عدا في حالة كونها 

تعود إلى بنود ُحملت أو تم استرجاعها مباشرة من حقوق الملكية وفي هذه الحالة تعالج الضريبة 

المؤجلة مباشرة في حقوق الملكية.



145 التقرير السنوي 2017

16.6- االحتياطي النظامي

وفقًا للنظام األساسي للشركة والذي تم تعديله بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد والمعتمدة 

بالجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 19 أبريل 2017م الموافق 22 رجب 1438هـ، يتعين على الشركة 

أن تحول 10% من صافي الدخل الموحد الي االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 30% من 

رأس المال. 

17.6- االعتراف باإليراد

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، وتمثل مبالغ مستحقة لصالح 

المجموعة. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عندما يمكن قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوق منها 

وعندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية إلى المجموعة.

وحيث أن المجموعة ملتزمة باألسعار المحددة الموضوعة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج 

)"المنظم"(، فإن مبلغ اإليرادات الناتجة عن معاملة ما يتم تحديده مسبقا من قبل المنظم للسنة.

وفيما يلي بيان بأنواع اإليرادات المتعلقة بالمجموعة:

مبيعات الطاقة الكهربائية 

يتم إثبات إيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية عند إصدار الفواتير للمشتركين بقيمة استهالكهم للطاقة 

الكهربائية والتي تقاس بالكيلو واط / ساعة. ويتم تقدير اإليرادات المستحقة للطاقة المستهلكة من 

قبل المشتركين والتي لم يصدر بها فواتير حتى تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة واالعتراف بها في 

قائمة الدخل الموحدة.

إيرادات تعريفة قراءة وصيانة العدادات 

يتم إثبات إيرادات تعريفة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفواتير عند إصدارها للمشتركين وهي عبارة عن 

التعريفة الشهرية الثابتة التي يتم احتسابها بناء على سعة العدادات المستخدمة من قبل المشتركين ويتم 

إثباتها على فترة تقديم الخدمة. ويتم تقدير اإليرادات المستحقة للتعريفة الخاصة بالفواتير التي لم تصدر 

حتى تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة واالعتراف بها في قائمة الدخل الموحدة. 

إيرادات تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية 

يتم تسجيل مبالغ تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية المستلمة من المشتركين كإيراد مؤجل ضمن 

المطلوبات ومن ثم يتم إثباتها كإيراد باستخدام طريقة القسط الثابت بناء على متوسط أعمار المعدات 

المستخدمة في خدمة المشتركين.

إيرادات منظومة النقل

تتكون إيرادات منظومة النقل من رسوم استخدام منظومة النقل حيث يتم إثبات تلك اإليرادات عند 

إصدار الفواتير للمستخدمين المرخص لهم بتوليد الطاقة واإلنتاج المزدوج.  يتم إصدار تلك الفواتير 

بنهاية كل شهر ويتم قياس مبلغ اإليرادات بناء على الرسوم المعتمدة من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج 

المزدوج حسب قدرة وكمية الطاقة المنقولة.

18.6- أرباح االستثمارات

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

19.6- تكاليف االقتراض

إن تكاليف االقتراض العامة والمحددة المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة 

والتي هي بالضرورة موجودات 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 على 

أصل مؤهل، تقوم المجموعة بتحديد مبلغ تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة بتطبيق معدل رسملة 

للمصروفات على ذلك األصل. يكون معدل الرسملة هو المتوسط المرجح لتكاليف االقتراض المطبقة 
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على قروض المجموعة والتي تكون قائمة خالل السنة، بخالف القروض التي تم الحصول عليها خصيصا 

لغرض الحصول على أصل مؤهل.

إن مبلغ تكاليف االقتراض التي تقوم 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.

20.6- عقود اإليجار

إن عقود إيجار الموجودات أو العقارات تعتبر فیھا المجموعة كمستأجر والتي يتم بموجبها تحويل كافة 

المخاطر والمنافع المصاحبة للملکیة تصنف كعقود إيجارات تمويلية. يتم رسملة عقود التأجير التمويلي 

عند بدء عقد اإليجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار 

أيهما أقل. يتم إدراج مطلوبات اإليجار المقابلة، صافي بعد خصم تكاليف التمويل، ضمن ذمم دائنة 

قصيرة األجل وطويلة األجل. يتم توزيع كل دفعة إيجارية بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل 

تكلفة التمويل على قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة اإليجار بحيث ينتج معدل فائدة دوري 

ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. يتم استهالك الموجودات والعقارات التي تم حيازتها 

بموجب عقود التأجير التمويلي على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو فترة اإليجار أيهما أقصر إذا لم يكن 

 هناك تأكيد معقول بأن المجموعة سوف تحصل على الملكية في نهاية فترة اإليجار.

يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال يتم فيها تحويل جزء كبير من المخاطر والمنافع المصاحبة للملکیة 

إلى المجموعة كعقود إيجارات تشغيلية. يتم تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار 

التشغيلي )صافي من أي حوافز مستلمة من المؤجر( على قائمة الدخل الموحدة على أساس القسط 

الثابت على مدى فترة اإليجار.

21.6- توزيعات األرباح

يتم االعتراف بتوزيع األرباح على مساهمي الشركة كالتزام في القوائم المالية الموحدة للمجموعة في 

السنة التي يتم فيها اعتماد توزيعات األرباح من قبل مساهمي الشركة.

22.6- التقارير القطاعية

القطاع التشغيلي ھو أحد مكونات المجموعة الذي يقوم بأنشطة أعمال قد يكتسب منھا إيرادات 

ويتحمل عنھا مصروفات )بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع مكونات أخرى 

للمنشأة نفسها( والذي تراجع نتائجه التشغيلية - بشكل منتظم -من قبل متخذ القرارات التشغيلية 

الرئيس بالمنشأة حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع، ولتقويم أدائه. والذي تتوفر عنه معلومات 

مالية منفصلة.

يمكن أن يقوم قطاع تشغيلي بأنشطة أعمال لم يكتسب منھا إيرادات بعد، على سبيل المثال، عمليات 

بدء التشغيل يمكن اعتبارها قطاعات تشغيلية قبل أن تكتسب إيرادات.

23.6- مقاصة األدوات المالية 

يتم إجراء مقاصة بين أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الرصيد الصافي في قائمة المركز المالي 

الموحدة   فقط عند وجود حق نظامي ملزم إلجراء مقاصة لتلك األرصدة المدرجة وكذلك عندما يكون 

لدى المجموعة نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

24.6- القيمة العادلة

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: 

في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام . 1

في حالة غياب السوق الرئيسي، في أكثر األسواق مالئمة لألصل أو االلتزام.. 2

تستخدم المجموعة أساليب تقويم مناسبة مع الظروف الُمحيطة والتي ُتتاح لها بيانات كافية لقياس 

القيمة العادلة، بحيث تزيد -إلى أكبر حّد ممكن-من استخدام الُمدخالت المالئمة التي يمكن رصدها 

وأن تقّلل -إلى أكبر حّد ممكن-من استخدام الُمدخالت التي ال يمكن رصدها.
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إّن قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يأخذ بالحسبان قدرة المشارك في السوق على توليد منافع 

اقتصادية من خالل استعمال األصل في أقصى وأفضل استخدام له أو عبر بيعه لمشارٍك أخر في 

السوق، والذي قد يستعمل األصل في أقصى وأفضل استخدام له.

إّن جميع األصول وااللتزامات التي ُتقاس قيمها العادلة أو ُيفصح عنها في القوائم المالية ُمصّنفة 

ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ويوصف ذلك، كما يلي، بناًء على أدنى مستوى ُمدخل ُيعّد 

مهمًا بالنسبة لمجمل القياس:

المستوى 1: أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن 

 الحصول عليها في تاريخ القياس.

المستوى 2: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى 1 وهي قابلة للمالحظة 

للموجودات أو المطلوبات بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(. 

المستوى 3: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة 

 )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.  

بالنسبة لألصول وااللتزامات التي يتّم قياسها في القوائم المالية بالقيمة العادلة على أساس متكّرر، 

فإّن المجموعة تحّدد ما إذا حصلت تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي عبر إعادة تقييم التصنيف 

)بناًء على أدنى مستوى ُمدخل ُيعّد مهمًا بالنسبة لمجمل القياس( عند نهاية كّل فترة تقرير.

25.6- المخزون

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

ُيقاس المخزون بشكل أولي بسعر التكلفة، والذي يشمل تكاليف الشراء وتكاليف التحويل وغيرها من 

التكاليف التي تترتب على وصول المخزون إلى موقعه ووضعه الحالي. تعتمد المجموعة على طريقة 

 المتوسط المرجح للتكلفة عند قياس المخزون.

د تكلفة كل بند تبًعا للمتوسط المرجح لتكلفة بنود  وعماًل بمعادلة المتوسط المرجح للتكلفة، ُتحدَّ

مماثلة في بداية فترة معينة ولتكلفة البنود المماثلة التي تم شراؤها أو إنتاجها خالل السنة. الحقًا يتم 

قياس المخزون بسعر التكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل.

صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في السياق العادي لألعمال مطروحا منه التكاليف 

المقدرة إلتمام التكاليف المقدرة الضرورية إلنفاذ البيع. 

7- تطبيق معايير المحاسبة الدولية للمرة األولى

كما هو مبين في اإليضاح رقم 2، بالنسبة لجميع الفترات حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، 

قامت الشركة السعودية للكهرباء وشركاتها التابعة بإعداد بياناتها المالية وفقًا للمعايير المحاسبية 

الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

بالنسبة للسنة التي تبدأ في 1 يناير 2017م، سيتعين على المجموعة إعداد بياناتها المالية الموحدة 

األولى وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية 

والمعايير والنشرات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.

من أجل إعداد المجموعة األولى من القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، قامت اإلدارة بإعداد بيان إفصاحات المركز المالي وفقًا للمعايير 

الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية لألرصدة االفتتاحية في 1 يناير 2016م والذي يمثل 

تاريخ انتقال المجموعة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية 

والمعايير والنشرات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين. 
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يوضح هذا اإليضاح التعديالت الجوهرية التي أجرتها المجموعة في إعادة عرض المركز المالي الموحد 

وقائمة الدخل الموحدة وحقوق الملكية على أساس المعايير السعودية للوفاء بمتطلبات المعايير 

الدولية للتقرير المالي واإلعفاء المتبع في تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي كما هو مسموح به 

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1" تطبيق معايير المحاسبة الدولية ألول مرة".

تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة في اإليضاح رقم 6 عند إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بما في ذلك المعلومات المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2016م وقائمة المركز المالي االفتتاحية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية  للتقرير المالي كما في 1 يناير 

 2016م )"تاريخ التحول"(. 

وعليه، قامت المجموعة بإعداد هذه القوائم المالية السنوية الموحدة بحيث تتوافق مع المعايير الدولية  

للتقرير المالي السارية كما في نهاية فترات التقارير المعنية التي تغطيها هذه القوائم المالية الموحدة.

1.7- اإلعفاء المطبق

یسمح المعیار الدولي للتقارير المالیة رقم 1 لمطبقي معايير المحاسبة الدولية ألول مرة بإعفاءات 

محددة من التطبيق بأثر رجعي لبعض المتطلبات.

وقد طبقت المجموعة اإلعفاء التالي:

التكلفة المفترضة - يقدم المعيار الدولي رقم 1 إلعداد التقارير المالية إعفاء اختياري للكيانات التي 

يتم وضع معدل أسعارها عن طريق المنظم الستخدام القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات 

والموجودات غير الملموسة في تاريخ التحول كتكلفة مفترضة حيث القيمة الدفترية تتضمن تكاليف غير 

قابلة للرسملة طبقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي.

تم تطبيق هذا اإلعفاء فقط على العقارات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة وفق 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 وقد قامت المجموعة بتطبيق هذا اإلعفاء باستخدام القيم 

الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة. 

إن تطبيق هذا الخيار يحتم على المجموعة إجراء اختبار انخفاض لهذه الموجودات، والذي تم عمله من 

قبل الشركة السعودية للكهرباء وتم استنتاج عدم وجود انخفاض في قيمة الموجودات.

القروض الحكومية: يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة تصنيف جميع القروض الحكومية المستلمة 

على إنها التزام مالي أو أداة حقوق ملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 32 " األدوات المالية: 

العرض و اإلفصاح "ويجب علي المنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق المتطلبات الواردة في المعيار 

الدولي للتقرير المالي رقم 9" األدوات المالية " ومعيار المحاسبة الدولي رقم 20 " المحاسبة عن المنح 

الحكومية و اإلفصاح عن المساعدة الحكومية "بأثر مستقبلي على القروض الحكومية الموجودة في 

تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي وال يجوز لها إثبات المنفعة المقابلة للقرض الحكومي، 

 بأقل من معدل الفائدة في السوق، علي أنها منحة حكومية.

وتبعا لذلك فإذا لم تقم المنشأة بإثبات وقياس القرض الحكومي بأقل من معدل الفائدة في السوق 

علي أساس متفق مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي فيجب عليها استخدام المبلغ الدفتري 

للقرض )وفقًا لمعايير المحاسبة السعودية السابقة( في قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحية 

المعدة وفقًا للمعايير الدولية  للتقرير المالي. ويجب علي المنشأة إن تطبق المعيار الدولي للتقرير 

المالي رقم 9 لقياس مثل هذه القروض بعد تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي؛ وقد 

ألتزمت الشركة بدأ عملية تطبيق للمعايير الدولية للتقرير المالي رقم 9 من بداية تاريخ نفاده. 
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2.7- تسوية قائمة المركز المالي الموحدة بين معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية )المعايير السعودية( والمعايير الدولية للتقرير المالي كما في 1 يناير 2016 

)تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي(:

إيضاح
 31 ديسمبر 2015م 

طبقًا للمعايير السعودية

أثر التحول إلى للمعايير الدولية 

للتقرير المالي

1 يناير 2016م طبقًا

للمعايير الدولية للتقرير المالي

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

7315,512,11216,204,573331,716,685-3-1العقارات واآلالت والمعدات، بالصافي 

538,595538,595-7-3-2عقارات استثمارية

7197,892156,577354,469-3-3موجودات غير ملموسة، بالصافي

1,607,223)1,965,264(73,572,487-3-4استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية

118,273118,273-7-3-4استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

281,595281,595-7-3-5استثمارات مالية متاحة للبيع

319,282,49115,334,349334,616,840إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

76,495,06697,7686,592,834-3-6/أالمخزون، بالصافي 

720,512,38416020,512,544-3-6/أذمم مستهلكي الكهرباء، بالصافي

4,974,0344,974,034-7-3-8قروض ودفعات مقدمة

4,038,159)4,803,735(78,841,894-3-9مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

-)859,885(7859,885-3-7قروض لشركات زميلة

النقدية وما في حكمها
7-3-6/أ و 

10-3-7
2,038,229)189,862(1,848,367

37,965,938)781,520)38,747,458إجمالي الموجودات المتداولة

358,029,94914,552,829372,582,778إجمالي الموجودات
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إيضاح
 31 ديسمبر 2015م

 طبقًا للمعايير السعودية

أثر التحول إلى للمعايير الدولية 

للتقرير المالي

1 يناير 2016م طبقًا

للمعايير الدولية للتقرير المالي

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

41,665,938-41,665,938رأس المال 

72,629,21017,4202,646,630-3-6/جاحتياطي نظامي 

557,898-557,898احتياطي عام 

)507,211))507,211(-7-3-19احتياطيات أخرى 

-550,186)550,186(7-3-19احتياطي التدفقات النقدية لعقود التحوط

716,046,267790,42616,836,693-3-20األرباح المبقاة

60,349,127850,82161,199,948إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

722,266,9548,355,93230,622,886-3-6/بقروض بنكية طويلة األجل

34,940,490-34,940,490صكوك

39,991,482-39,991,482قروض حكومية

-)100,445,372(7100,445,372-3-15ذمم حكومية طويلة األجل

76,019,260575,6516,594,911-3-10التزامات منافع الموظفين

26,842,646)2,527,427(729,370,073-3-11إيرادات مؤجلة طويلة األجل 

46,035,28446,035,284-7-3-12منح حكومية مؤجلة

-)1,743,429(71,743,429-3-14تأمينات مشتركين مستردة
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إيضاح
 31 ديسمبر 2015م

 طبقًا للمعايير السعودية

أثر التحول إلى للمعايير الدولية 

للتقرير المالي

1 يناير 2016م طبقًا

للمعايير الدولية للتقرير المالي

-)212,231(7212,231-3-13مخصص عقود تحوطات التدفقات النقدية

492,729492,729-7-3-13أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة

176,126176,126-7-3-6/بمطلوبات متعلقة بإزالة الموجودات

185,696,554)49,292,737)234,989,291إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

41,435,321)11,025,093(752,460,414-3-16ذمم تجارية دائنة  

76,883,995128,4627,012,457-3-17مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

138,771138,771-7-3-17مخصصات اللتزامات ورسوم أخرى

73,347,122326,8523,673,974-3-6/بقروض بنكية قصيرة األجل

1,743,4291,743,429-7-3-14تأمينات مشتركين مستردة

58,098,79458,098,794-7-3-18ذمم دائنة حكومية 

11,290,32711,290,327-7-3-16دفعات مستلمة من المشتركين

2,259,2072,259,207-7-3-11إيرادات مؤجلة قصيرة األجل

33,99633,996-7-3-6/بأدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة

62,691,53162,994,745125,686,276إجمالي المطلوبات المتداولة

297,680,82213,702,008311,382,830إجمالي المطلوبات

358,029,94914,552,829372,582,778إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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 3.7- اإليضاحات المتعلقة بتسوية األرصدة االفتتاحية لقائمة المركز المالي الموحدة 

في 1 يناير 2016م:

1.3.7- العقارات واآلالت والمعدات 

تتعلق التسويات المعدة على بنود العقارات واآلالت والمعدات بصفة أساسية في:

وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، عندما تكون عناصر العقارات واآلالت والمعدات ذات أهمية 

نسبية ولها أعمار إنتاجية مختلفة فأنه يتم احتساب هذه العناصر كبنود منفصلة )مكونات رئيسية( ويتم 

استهالكها بشكل منفصل.

قامت المجموعة باالعتراف بحصتها في العقارات واآلالت والمعدات من العمليات المشتركة والتي 

كان يتم المحاسبة عنها سابقا باستخدام طريقة حقوق الملكية.

فيما يلي جدول بتفصيل تأثير التسويات المذكورة أعاله:

 

1 يناير 2016الوصف

تأثير تفصيل العقارات واآلالت والمعدات والذي نتج عنه انخفاض مجمع 

االستهالك لألصول
5,589,648

11,309,864حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة )إيضاح 7-3-6/أ(

إعادة تبويب صافي القيمة الدفترية:

)538,595(إلى عقارات استثمارية )إيضاح 2-3-7(

)156,344(إلى موجودات غير ملموسة )إيضاح 3-3-7(

16,204,573اإلجمالي

2.3.7- عقارات استثمارية 

وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتطلب تصنيف األراضي المحتفظ بها لغرض التأجير أو ارتفاع 

القيمة الرأسمالية كعقارات استثمارية. لذا تم إعادة تبويب مبلغ 538.6 مليون ريال سعودي من عقارات 

آالت ومعدات إلى عقارات استثمارية.

3.3.7- موجودات غير ملموسة 

قامت المجموعة بإعادة تبويب مبلغ 156.34 مليون ريال سعودي والذي يمثل صافي القيمة 

الدفترية للموجودات غير الملموسة من عقارات وآالت ومعدات إلى موجودات غير ملموسة. عالوة 

على ذلك، تم إضافة حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة )والتي كان يتم المحاسبة 

 عنها سابقا باستخدام طريقة حقوق الملكية طبقًا لمعايير المحاسبة السعودية( بإجمالي مبلغ

 0.23 مليون ريال سعودي.

4.3.7- استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية

وفقًا للمعايير السعودية، تم تصنيف جميع االستثمارات تحت مسمى "استثمارات مسجلة بطريقة 

حقوق الملكية وأخرى". لذا، طبقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، قامت المجموعة بتصنيف هذه 

االستثمارات " استثمارات مالية متاحة للبيع" و"استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق" بناء على 

خصائص هذه االستثمارات.

 

1 يناير 2016الوصف

إعادة التبويب وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

)210,273(استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق*

)272,630(استثمارات مالية متاحة للبيع

تسويات للمعايير الدولية للتقرير المالي

استبعاد قيمة االستثمارات التي كان يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة 

حقوق الملكية
)1,482,361(

)1,965,264)اإلجمالي

* تم إعادة تصنيف رصيد االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والمتعلقة بصندوق االدخار إلى التزامات منافع 

الموظفين بمبلغ 92 مليون ريال سعودي.
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5.3.7- استثمارات مالية متاحة للبيع

وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، فيما يخص االستثمارات غير المدرجة والمصنفة كاستثمارات مالية 

متاحة للبيع يتطلب قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموحد. سابقا، كان يتم 

قياس هذه االستثمارات بالتكلفة. 

 

 طبقًا لما سبق، تم تلخيص تسويات المعايير الدولية على هذا البند كما يلي: 

 

1 يناير 2016الوصف

272,630إعادة تبويب من بند " استثمارات مسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكية وأخرى "

8,965تسويات القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

281,595اإلجمالي

 

 6.3.7- حصة المجموعة في موجودات ومطلوبات العمليات المشتركة

وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، تم تصنيف استثمارات المجموعة في شركات إنتاج الطاقة 

المستقلة كعمليات مشتركة والتي تتطلب التوحيد لحصة المجموعة في إيرادات ومصروفات 

وموجودات ومطلوبات قائمة المركز المالي الموحدة لهذه العمليات. قامت المجموعة سابقا 

بالمحاسبة عن هذه االستثمارات باستخدام طريقة حقوق الملكية. وبالتالي فقد نتجت التغيرات التالية 

على البنود المذكورة أدناه:     

أ( الحصة في موجودات العمليات المشتركة 

تتمثل حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة فيما يلي:

 

1 يناير 2016الوصف

11,309,864العقارات واآلالت والمعدات، بالصافي

232موجودات غير ملموسة، بالصافي

97,768المخزون، بالصافي

160ذمم تجارية مدينة وأخرى 

137,741مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

4,058قروض ودفعات مقدمة

192,849النقدية وما في حكمها

11,742,672اإلجمالي
 

ب( الحصة في مطلوبات العمليات المشتركة 

تتمثل حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة فيما يلي:

1 يناير 2016الوصف

8,355,932قروض بنكية طويلة األجل

2,559التزامات منافع الموظفين

280,498أدوات مالية مشتقة *

176,126مطلوبات متعلقة بإزالة الموجودات

265,203ذمم تجارية دائنة 

267,233مخصصات اللتزامات ورسوم أخرى 

326,852قروض بنكية قصيرة األجل 

33,996أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة *

9,708,399اإلجمالي

* يتمثل هذا المبلغ في حصة المجموعة من األدوات المالية المشتقة للعمليات المشتركة بمبلغ 418 مليون ريال سعودي 

مخصومًا منه قيود استبعاد االستثمار بمبلغ 138 مليون ريال سعودي.
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ج( الحصة في حقوق ملكية العمليات المشتركة

تتمثل حصة المجموعة في حقوق ملكية العمليات المشتركة فيما يلي:

1 يناير 2016الوصف

17,420احتياطي نظامي

34,010احتياطيات أخرى *

)62,713(األرباح المبقاة **

)11,283)اإلجمالي

* يتمثل هذا المبلغ في حصة المجموعة من احتياطيات الدخل الشامل اآلخر للعمليات المشتركة بمبلغ 475 مليون ريال سعودي 

مخصومًا منه قيود استبعاد مبلغ 441 مليون ريال سعودي.

** يتمثل هذا المبلغ في حصة المجموعة من األرباح المبقاة للعمليات المشتركة بمبلغ 298 مليون ريال سعودي مخصومًا منه 

قيود استبعاد االستثمار بمبلغ 360 مليون ريال سعودي.

7.3.7- قروض لشركات زميلة 

 في تاريخ التحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت المجموعة بإعادة تبويب مبلغ

 860 مليون ريال سعودي من قروض لشركات زميلة إلى قروض ودفعات مقدمة.

8.3.7- قروض ودفعات مقدمة

تتمثل تسويات معايير المحاسبة الدولية على هذا البند فيما يلي:

 

1 يناير 2016الوصف

إعادة تبويب:

859,885إعادة تبويب من بند قروض لشركات زميلة )إيضاح 7-3-7(

4,941,476إعادة تبويب من بند مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى )إيضاح 9-3-7(

4,058حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة )إيضاح 6-3-7(

استبعادات:

)831,385(استبعادات القروض المتبادلة بين شركات المجموعة

4,974,034اإلجمالي

9.3.7- مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

تتمثل التسويات التي تمت على هذا البند فيما يلي:

 

1 يناير 2016الوصف

إعادة تبويب:

)4,941,476(إعادة تبويب إلى قروض ودفعات مقدمة

قيد تسوية:

137,741حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة )إيضاح 6-3-7(

)4,803,735)اإلجمالي 

10.3.7- التزامات منافع الموظفين 

طبقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، تصنف مكافآت نهاية الخدمة كخطة منافع محددة، والتي تتطلب 

التقييم االكتواري. سابقا قامت المجموعة باحتساب هذا االلتزام وفقًا لنظام العمل في المملكة 

العربية السعودية ودون النظر إلى فترة الخدمة المتوقعة في المستقبل من الموظفين، والزيادات في 

الرواتب وأسعار الخصم. وقامت المجموعة بعمل تقييم عن طريق الخبير االكتواري في 1 يناير 2016 

والذي نتج عنه زيادة االلتزام كما هو موضح أدناه:
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1 يناير 2016الوصف

إعادة قياس التزامات منافع الموظفين طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي للتقرير 

المالي رقم 19

1,047,803

إعادة تصنيف موجودات صندوق االدخار في أرصدة لدى البنوك واستثمارات 

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى التزامات منافع الموظفين لألرصدة التالية

)92,000(استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

)382,711(ارصدة لدى البنوك

2,559حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة )إيضاح 6-3-7(

575,651اإلجمالي 

11.3.7- إيرادات مؤجلة

تتمثل هذه التسوية في قيمة استبعاد اإليرادات المؤجلة بمبلغ 268.2 مليون ريال سعودي والمرتبطة 

بالمعدات الكهربائية والمحولة بدون مقابل إلى المجموعة من العمليات المشتركة )منتجي الطاقة(، 

باإلضافة إلى إعادة تبويب إيرادات مؤجلة طويلة األجل إلى قصيرة األجل مبلغ 2.3 مليار ريال سعودي.

12.3.7- منح حكومية مؤجلة

تم االعتراف سابقا بالمنح الحكومية المؤجلة كجزء من الذمم الدائنة الحكومية طويلة األجل 

واستنفاذها على مدى فترة القروض الحكومية المعنية. وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتم 

استنفاذ المنح الحكومية المؤجلة على مدى العمر االنتاجي لألصول ذات الصلة والتي تم استخدام 

القروض من أجلها.

تتمثل التسويات المتعلقة بالمنح الحكومية المؤجلة في التالي:

1 يناير 2016الوصف

42,346,578إعادة تبويب ذمم حكومية مؤجلة إلى منح حكومية 

3,688,706تسوية على اإلطفاء 

46,035,284اإلجمالي

13.3.7- أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة 

فيما يلي بيان بالتسويات المعدة على هذا البند في تاريخ التحول:

1 يناير 2016الوصف

212,231إعادة تبويب من مخصصات تحوطات التدفقات النقدية

418,177حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة )إيضاح 6-3-7(

عكس ما تم تسجيله سابقا في الحركة على القيمة العادلة لتحوطات 

التدفقات النقدية )إيضاح 6-3-7(

)137,679(

492,729اإلجمالي 

14.3.7- تأمينات مشتركين مستردة 

تم إعادة تبويب مبلغ 1.74 مليار ريال سعودي من المطلوبات غير المتداولة والتي تمثل تأمينات 

مشتركين مستردة إلى مطلوبات متداولة يتم تسديدها بناء على طلب المشتركين تحت مسمى 

"تأمينات مشتركين مستردة". 

15.3.7- ذمم حكومية طويلة األجل 

تم إعادة تبويب ذمم حكومية طويلة األجل بناء على طبيعة هذه الذمم إلى التالي:

دائنو وقود وذمم أخرى بمبلغ 58.1 مليار ريال سعودي إلى مطلوبات متداولة. •



التقرير السنوي 1562017

ذمم حكومية مؤجلة بمبلغ 42,35 مليار ريال سعودي المتعلقة بالقروض الحسنة والذي تم إعادة  •

تبويبها إلى منح حكومية مؤجلة )إيضاح 12-3-7(.

16.3.7- ذمم تجارية دائنة 

تم إعادة تبويب مبلغ 11,29 مليار ريال سعودي والمتعلق بدفعات مقدمة من عمليات توصيل خدمة 

الكهرباء من ذمم دائنة إلى بند منفصل تحت مسمى "دفعات مستلمة من المشتركين" كونه ذو 

طبيعة وسيولة وتوقيت مختلفين. تم إضافة مبلغ 265 مليون ريال سعودي والخاص بحصة المجموعة 

في مطلوبات العمليات المشتركة )إيضاح 6-3-7(.

17.3.7- مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

تتلخص تسويات المعايير الدولية للتقرير المالي في الجدول التالي:

1 يناير 2016الوصف

267,233حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة )إيضاح 6-3-7(

)138,771(إعادة تبويب إلى مخصصات اللتزامات ورسوم أخرى

128,462الرصيد في 1 يناير 2016 طبقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي

18.3.7- ذمم دائنة حكومية

طبقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتطلب ادراج مبلغ 58,1 مليار ريال سعودي ضمن المطلوبات 

المتداولة في ظل عدم وجود جدول سداد لهذا الرصيد. سابقا تم اعتبار هذه المبالغ على أنها 

مطلوبات غير متداولة )إيضاح 15-3-7(.

19.3.7- احتياطيات أخرى

في تاريخ التحويل إلى المعايير الدولية، تم عمل تسويات على بند "الدخل الشامل اآلخر الموحد" باعتبار التالي:

1 يناير 2016الوصف

إعادة تبويب الجزء الفعال من عقود مبادلة خاصة بمعدل الفائدة )تم تصنيف 

هذا البند سابقا كمخصص عقود تحوطات التدفقات النقدية كجزء من حقوق 

الملكية على أساس المعايير السعودية(

)550,186(

التغير في القيمة العادلة الستثمارات مالية متاحة للبيع )تم قياس هذه 

االستثمارات سابقا بالتكلفة(

8,965

)441,625(حصة المجموعة في حسابات العمليات المشتركة

أثر استبعاد تحوطات التدفقات النقدية والتي كانت مسجلة وفقًا لطريقة حقوق 

الملكية في دفاتر الشركة 

475,635

)507,211)احتياطيات الدخل الشامل اآلخر الموحد في 1 يناير 2016

20.3.7- األرباح المبقاة

1 يناير 2016الوصف

تسويات المعايير الدولية التي أثرت على األرباح المبقاة:

5,589,648تفصيل مكونات العقارات واآلالت والمعدات )إيضاح 1-3-7(

)3,688,706(التغير في استنفاذ المنح الحكومية المؤجلة )إيضاح 12-3-7(

)1,047,803(مخصص التزامات منافع الموظفين )إيضاح 10-3-7(

)62,713(استبعاد األرباح المبقاة للعمليات المشتركة )إيضاح 7-3-6/ج( *

790,426إجمالي تسويات المعايير الدولية

* يتمثل هذا المبلغ في حصة المجموعة من األرباح المبقاة للعمليات المشتركة بمبلغ 298 مليون ريال سعودي مخصومًا منه 

قيود االستبعاد بمبلغ 360 مليون ريال سعودي.
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4.7- تسوية قائمة المركز المالي الموحدة بين المعايير السعودية والمعايير الدولية للتقرير المالي كما في 31 ديسمبر 2016

إيضاح
 31 ديسمبر 2016 طبقًا 

للمعايير السعودية

 أثر التحول إلى للمعايير 

الدولية للتقرير المالي

 31 ديسمبر 2016 طبقًا 

للمعايير الدولية للتقرير المالي

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

7354,394,10519,615,287374,009,392-5-1العقارات واآلالت والمعدات، بالصافي

538,595538,595-عقارات استثمارية

7181,810212,501394,311-5-2موجودات غير ملموسة، بالصافي

1,570,338)2,104,000(73,674,338-5-3استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية

116,893116,893-استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

290,952290,952-7-5-4استثمارات مالية متاحة للبيع

358,250,25318,670,228376,920,481إجمالي الموجودات غير متداولة

الموجودات المتداولة

76,930,27367,2796,997,552-5-5/أالمخزون، بالصافي 

28,564,041-28,564,041ذمم مستهلكي الكهرباء، بالصافي

7583,8382,707,1323,290,970-5-6قروض ودفعات مقدمة 

4,203,790)3,216,434(77,420,224-5-7مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

1,045,387)176,759(71,222,146-5-5/أ و 7-5-9النقدية وما في حكمها

44,101,740)618,782)44,720,522إجمالي الموجودات المتداولة

402,970,77518,051,446421,022,221إجمالي الموجودات
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إيضاح
 31 ديسمبر 2016 طبقًا 

للمعايير السعودية

 أثر التحول إلى للمعايير 

الدولية للتقرير المالي

 31 ديسمبر 2016 طبقًا 

للمعايير الدولية للتقرير المالي

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

41,665,938-41,665,938رأس المال 

72,839,66823,6372,863,305-5-5/جاحتياطي نظامي 

569,506-569,506احتياطي عام 

)118,975))118,975(-7-5-16احتياطيات الدخل الشامل اآلخر

-443,698)443,698(7-5-16احتياطي التدفقات النقدية لعقود التحوط

717,392,2093,225,81420,618,023-5-17األرباح المبقاة

62,023,6233,574,17465,597,797إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

734,985,6158,399,91043,385,525-5-18قروض بنكية طويلة األجل

26,065,350-26,065,350صكوك

42,411,517-42,411,517قروض حكومية

75,723,895356,3676,080,262-5-9التزامات منافع الموظفين 

31,927,778)3,136,689(735,064,467-5-10إيرادات مؤجلة طويلة األجل

46,667,60846,667,608-7-5-11منح حكومية مؤجلة

360,722360,722-7-5-12أدوات مالية مشتقة 

187,550187,550-7-5-5/بالتزامات متعلقة بإزالة الموجودات
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إيضاح
 31 ديسمبر 2016 طبقًا 

للمعايير السعودية

 أثر التحول إلى للمعايير 

الدولية للتقرير المالي

 31 ديسمبر 2016 طبقًا 

للمعايير الدولية للتقرير المالي

-)1,845,081(71,845,081-5-13تأمينات مشتركين مستردة

-)100,025,591(7100,025,591-5-8ذمم دائنة حكومية

-)122,049(7122,049-5-12مخصص عقود تحوط التدفقات النقدية

197,086,312)49,157,253)246,243,565إجمالي المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة

54,415,766)11,970,007(766,385,773-5-14ذمم تجارية دائنة  

6,832,304)1,502(76,833,806-5-15مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

132,420132,420-7-5-15مخصصات اللتزامات ورسوم أخرى

712,608,8681,042,67313,651,541-5-5/بقروض بنكية قصيرة األجل

8,875,140-8,875,140صكوك

1,845,0801,845,080-7-5-13تأمينات مشتركين مستردة

58,099,04958,099,049-7-5-8ذمم دائنة حكومية

12,077,25512,077,255-7-5-14دفعات مستلمة من المشتركين

2,372,1672,372,167-7-5-10إيرادات مؤجلة قصيرة األجل

37,39037,390-7-5-5/بأدوات مالية مشتقة

94,703,58763,634,525158,338,112إجمالي المطلوبات المتداولة

340,947,15214,477,272355,424,424إجمالي المطلوبات

402,970,77518,051,446421,022,221إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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5.7- اإليضاحات المتعلقة بتسويات أرصدة قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 

2016 بين المعايير السعودية والمعايير الدولية للتقرير المالي 

1.5.7- العقارات واآلالت والمعدات

تتمثل تسويات معايير المحاسبة الدولية على هذا البند في 31 ديسمبر 2016 فيما يلي:

31 ديسمبر 2016الوصف

16,204,573تسويات األرصدة االفتتاحية )إيضاح 1-3-7(

التغيرات خالل العام

االنخفاض في استهالك العقارات واآلالت والمعدات خالل عام 2016 

نتيجة الموجودات المستهلكة دفتريا بالكامل وتفصيل مكونات العقارات 

واآلالت والمعدات

4,153,454

)12,666(حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة 

)880,949(مصروفات غير قابلة للرسملة

219,275تكاليف تمويل اضافية مرسملة على الموجودات خالل العام

)55,934(إعادة تبويب إلى موجودات غير ملموسة

التغير في صافي القيمة الدفترية للموجودات المستبعدة خالل العام نتيجة 

إلى تفصيل مكونات الموجودات والموجودات المستهلكة دفتريا 

)12,466(

19,615,287اإلجمالي

2.5.7- موجودات غير ملموسة 

إضافة إلى إعادة التبويب المسجلة في تاريخ التحول بمبلغ 156,6 مليون ريال سعودي، تم أيضا إعادة 

تبويب مبلغ 55,9 مليون ريال سعودي من عقارات وآالت ومعدات إلى موجودات غير ملموسة خالل 

العام. كذلك تم إضافة مبلغ 233 مليون ريال سعودي المتمثل في حصة المجموعة في موجودات 

العمليات المشتركة خالل العام.

تتمثل صافي التسويات على هذا البند فيما يلي:

 

31 ديسمبر 2016الوصف

156,334إعادة تبويب من عقارات وآالت ومعدات في تاريخ التحول

55,934إعادة تبويب إلى عقارات وآالت ومعدات خالل العام

233حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة )إيضاح7-5-5/أ(

212,501اإلجمالي

 

3.5.7- استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية

تتمثل التسويات المعدة فيما يلي:

31 ديسمبر 2016الوصف

1,965,264تسويات األرصدة االفتتاحية )إيضاح 4-3-7(

تسويات المعايير الدولية للتقرير المالي:

عكس قيمة االستثمارات التي كان يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة 

حقوق الملكية والتي تم تسجيلها كعمليات مشتركة طبقًا للمعايير الدولية 

للتقرير المالي خالل العام

138,736

2,104,000اإلجمالي

* تم إعادة تصنيف رصيد االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والمتعلقة بصندوق االدخار إلى التزامات منافع 

الموظفين بمبلغ 112 مليون ريال سعودي.
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4.5.7- استثمارات مالية متاحة للبيع 

تتمثل تسويات معايير المحاسبة الدولية على هذا البند في 31 ديسمبر 2016 فيما يلي:

31 ديسمبر 2016الوصف

281,595تسويات األرصدة االفتتاحية )إيضاح 5-3-7(

9,357التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في نهاية عام 2016

290,952اإلجمالي

 

5.5.7- حصة المجموعة في موجودات ومطلوبات العمليات المشتركة )والتي كان يتم 

المحاسبة عنها سابقا باستخدام طريقة حقوق الملكية طبقًا لمعايير المحاسبة السعودية(

أ(  الحصة في أصول العمليات المشتركة

تتمثل حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة فيما يلي:

31 ديسمبر 2016الوصف

11,297,198العقارات واآلالت والمعدات، بالصافي

233موجودات غير ملموسة، بالصافي

67,279المخزون، بالصافي

6,419قروض ودفعات مقدمة

49,942مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

264,017النقدية وما في حكمها

11,685,088اإلجمالي

ب( الحصة في مطلوبات العمليات المشتركة 

تتمثل حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة فيما يلي:

31 ديسمبر 2016الوصف

8,542,671قروض بنكية طويلة األجل

2,993التزامات منافع الموظفين 

238,673الجزء غير المتداول من األدوات المالية مشتقة*

187,550مطلوبات متعلقة بإزالة الموجودات

107,249ذمم تجارية دائنة  **

130,917مخصصات اللتزامات ورسوم أخرى

1,042,673الجزء المتداول من قروض غير متداولة

37,390الجزء المتداول من أدوات مالية مشتقة

10,290,116اإلجمالي

 
*  يتمثل هذا المبلغ في حصة المجموعة من األدوات المالية المشتقة للعمليات المشتركة بمبلغ 341 مليون ريال سعودي 

مخصومًا منه قيود استبعاد بمبلغ 102 مليون ريال سعودي.

**  يتمثل هذا المبلغ في حصة المجموعة من الذمم الدائنة للعمليات المشتركة بمبلغ 399 مليون ريال سعودي مخصومًا منه 

قيود استبعاد بمبلغ 292 مليون ريال سعودي.
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ج( الحصة في حقوق ملكية العمليات المشتركة

تتمثل حصة المجموعة في حقوق ملكية العمليات المشتركة فيما يلي:

31 ديسمبر 2016الوصف

23,637احتياطي نظامي

52,493احتياطيات الدخل الشامل اآلخر*

)67,584(األرباح المبقاة**

8,546اإلجمالي

*  يتمثل هذا المبلغ في حصة المجموعة من احتياطيات الدخل الشامل اآلخر للعمليات المشتركة بمبلغ 423 مليون ريال سعودي 

مخصومًا منه قيود االستبعاد بمبلغ 371 مليون ريال سعودي.

**  يتمثل هذا المبلغ في حصة المجموعة من األرباح المبقاة للعمليات المشتركة بمبلغ 396 مليون ريال سعودي مخصومًا منه 

قيود االستبعاد بمبلغ 464 مليون ريال سعودي.

6.5.7- قروض ودفعات مقدمة

تتمثل تسويات معايير المحاسبة الدولية على هذا البند في 31 ديسمبر 2016 فيما يلي:

31 ديسمبر 2016الوصف

إعادة تبويب:

3,266,376إعادة تبويب من مصاريف مدفوعة مقدما

حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة )والتي كان يتم 

المحاسبة عنها سابقا باستخدام طريقة حقوق الملكية طبقًا لمعايير 

المحاسبة السعودية( )إيضاح 7-5-5/أ(

6,419

استبعادات :

)565,663(استبعادات القروض المتبادلة بين شركات المجموعة

2,707,132اإلجمالي

7.5.7- مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

تتمثل تسويات معايير المحاسبة الدولية على هذا البند في 31 ديسمبر 2016 فيما يلي:

 

31 ديسمبر 2016الوصف

إعادة تبويب:

)3,266,376(إعادة تبويب إلى قروض ودفعات مقدمة

تسوية:

49,942حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة )إيضاح 7-5-5/أ(

)3,216,434)اإلجمالي 

 

8.5.7- ذمم دائنة حكومية طويلة األجل 

تم إعادة تبويب ذمم حكومية طويلة األجل بناء على طبيعة هذه الذمم إلى التالي:

دائنو وقود وذمم أخرى بمبلغ 58 مليار ريال سعودي إلى مطلوبات متداولة.	 

ذمم حكومية مؤجلة بمبلغ 42 مليار ريال سعودي المتعلق بالقروض الحسنة والذي تم إعادة 	 

تبويبها إلى منح حكومية مؤجلة )إيضاح 12-3-7(
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9.5.7- التزامات منافع الموظفين

تتمثل التسويات التي تمت على هذا البند فيما يلي:

31 ديسمبر 2016الوصف

1,047,803تسويات الرصيد االفتتاحي

المصروف المسجل خالل السنة نتيجة التقييم االكتواري اللتزام منافع 

الموظفين
)120,153(

تكاليف التمويل المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة وفقًا للمعيار الدويلة 

للتقرير المالي رقم 19
232,408

)253,908(الربح من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين طبقًا للمعيار الدولي رقم 19

2,993حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة )إيضاح 7-5-5/ب(

إعادة تصنيف موجودات صندوق االدخار في أرصدة لدى البنوك 

واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى التزامات منافع 

الموظفين لألرصدة التالي:

)112,000(استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

)440,776(ارصدة لدى البنوك

356,367اإلجمالي

 

10.5.7- إيرادات مؤجلة

تتمثل التسويات المعدة على اإليرادات المؤجلة في 31 ديسمبر 2016 فيما يلي:

31 ديسمبر 2016الوصف

استبعاد اإليراد المؤجل الخاص بالمرافق الكهربائية الخاصة الممنوحة من 

العمليات المشتركة 

)781,716(

17,194تسوية االستنفاذ خالل العام

)2,372,167(إعادة تصنيف اإليرادات المؤجلة قصيرة األجل

)3,136,689)اإلجمالي

تتمثل هذه التسوية في قيمة استبعاد اإليرادات المؤجلة بمبلغ 782 مليون ريال سعودي والمرتبطة 

بالمعدات الكهربائية والمحولة بدون مقابل إلى المجموعة من العمليات المشتركة )منتجي الطاقة(، 

باإلضافة إلى إعادة تبويب إيرادات مؤجلة طويلة األجل إلى قصيرة األجل مبلغ 2,4 مليار ريال سعودي.

11.5.7- منح حكومية مؤجلة

تتمثل التسويات المعدة على هذا البند في 31 ديسمبر 2016 فيما يلي:

31 ديسمبر 2016الوصف

41,926,542إعادة تبويب من ذمم حكومية طويلة األجل في نهاية العام

3,688,706تسويات على االستنفاذ في تاريخ التحول

1,823,217عكس استنفاذ المنح الحكومية طبقًا للمعايير السعودية

)770,857(استنفاذ المنح الحكومية خالل السنة طبقًا للمعايير الدولية

46,667,608اإلجمالي 



التقرير السنوي 1642017

12.5.7- أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة 

تتمثل التسويات المعدة على هذا البند في 31 ديسمبر 2016 فيما يلي:

31 ديسمبر 2016الوصف

122,049رصيد 31 ديسمبر 2016 طبقًا للمعايير السعودية

238,673حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة )إيضاح 7-5-5/ب( *

360,722اإلجمالي 

*  يتمثل هذا المبلغ في حصة المجموعة من األدوات المالية المشتقة للعمليات المشتركة بمبلغ 341 مليون ريال سعودي 

مخصومًا منه قيود استبعاد بمبلغ 102 مليون ريال سعودي.

13.5.7- تأمينات مشتركين مستردة 

في 31 ديسمبر 2016، تم إعادة تبويب مبلغ 1,845 مليون ريال سعودي من المطلوبات الغير 

المتداولة والتي تخص تأمينات مشتركين مستردة حسب طلب المشتركين إلى مطلوبات متداولة. 

14.5.7- ذمم تجارية دائنة 

تم إعادة تبويب مبلغ 12,08 مليار ريال سعودي المتعلق بدفعات مقدمة من عمليات توصيل خدمة 

الكهرباء من ذمم تجارية دائنة إلى بند منفصل تحت مسمى "دفعات مستلمة من المشتركين". على 

جانب آخر، تم إضافة مبلغ 107,2 مليون ريال سعودي والخاص بحصة المجموعة في مطلوبات 

العمليات المشتركة.

15.5.7- مستحقات وذمم دائنة أخرى 

تم عمل التسويات التالية المتعلقة بمعايير المحاسبة الدولية على هذا البند في 31 ديسمبر 2016:

31 ديسمبر 2016الوصف

)132,420(إعادة تبويب إلى مخصصات اللتزامات ورسوم أخرى

130,918حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة

)1,502)اإلجمالي 

16.5.7- احتياطيات أخرى 

في 31 ديسمبر 2016، تم عمل تسويات على بند "الدخل الشامل اآلخر الموحد" باعتبار التالي: 

 

31 ديسمبر 2016الوصف

)443,698(الجزء الفعال من عقود مبادلة خاصة بمعدل الفائدة 

253,908الربح من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين طبقًا للمعيار الدولي رقم 19

18,322التغير في القيمة العادلة الستثمارات مالية متاحة للبيع

52,493حصة المجموعة في حسابات العمليات المشتركة )إيضاح 7-5-5/ج( *

)118,975(احتياطيات الدخل الشامل اآلخر في 31 ديسمبر 2016

*  يتمثل هذا المبلغ في حصة المجموعة من احتياطيات الدخل الشامل اآلخر للعمليات المشتركة بمبلغ 371 مليون ريال سعودي 

 مخصومًا منه قيود استبعاد بمبلغ 424 مليون ريال سعودي.
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17.5.7- األرباح المبقاة

31 ديسمبر 2016الوصف

تسويات المعايير الدولية التي أثرت على األرباح المبقاة:

5,589,648الموجودات المستهلكة دفتريا وتفصيل مكونات العقارات واآلالت والمعدات

)3,688,706(التغير في استهالك منح حكومية مؤجلة في تاريخ التحول

)1,047,803(إعادة قياس التزام مخصص منافع الموظفين في تاريخ التحول

االنخفاض في استهالك العقارات واآلالت والمعدات خالل عام 2016 

نتيجة الموجودات المستهلكة دفتريا بالكامل وتفصيل مكونات العقارات 

واآلالت والمعدات

4,153,454

)880,949(مصروفات غير قابلة للرسملة 

استهالك المنح الحكومية على أساس العمر اإلنتاجي للموجودات خالل 

عام 2016

770,857

)17,194(تأثير استهالك اإليرادات المؤجلة على أساس يومي طبقًا للمعايير الدولية

التغير في أرباح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات نتيجة التغير في صافي 

القيمة الدفترية للموجودات المالية المستبعدة خالل العام هو نتيجة إلى 

الموجودات المستهلكة دفتريا وتفصيل مكونات العقارات واآلالت والمعدات

)12,476(

)1,461,178(تكاليف التمويل اإلضافية المسجلة طبقًا للمعايير الدولية خالل عام 2016

)112,255(إعادة قياس التزام مخصص منافع الموظفين بواسطة الخبير االكتواري

)67,584(استبعاد األرباح المبقاة للعمليات المشتركة )إيضاح 7-5-5/ج(*

3,225,814إجمالي تسويات المعايير الدولية للتقرير المالي

*   يتمثل هذا المبلغ في حصة المجموعة من األرباح المبقاة للعمليات المشتركة بمبلغ 397 مليون ريال سعودي مخصومًا منه 

قيود االستبعاد بمبلغ 464 مليون ريال سعودي.

18.5.7- القروض - الجزء غير المتداول

تتمثل التسويات التي تمت على هذا البند فيما يلي:

31 ديسمبر 2016الوصف

إعادة تبويب:

8,542,671حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة )إيضاح 7-5-5ب(

)142,761(تكاليف المعاملة المتعلقة بالقروض

8,399,910اإلجمالي 
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6.7- تسوية قائمة الدخل الموحدة بين المعايير السعودية وللمعايير الدولية للتقرير المالي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م:

طبقًا للمعايير السعوديةإيضاح
أثر التحول إلى للمعايير 

الدولية للتقرير المالي

 طبقًا للمعايير الدولية 

إلعداد التقارير المالية

49,860,998)53,759(749,914,757-8-1إيرادات

)43,008,530(3,899,343)46,907,873(7-8-2تكاليف اإليرادات

3,006,8843,845,5846,852,468إجمالي الربح

7251,824727,071978,895-8-4إيرادات أخرى، بالصافي

)1,060,516()76,484()984,032(7-8-3مصروفات عمومية وإدارية

)110,257(-)110,257(برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية

2,164,4194,496,1716,660,590صافي إيرادات التشغيل

7,3787,378-إيرادات تمويلية

)2,061,184()2,061,184(-مصروفات تمويلية

)2,053,806))2,053,806(-7-8-5تكاليف التمويل، بالصافي

)59,835(-)59,835(الحصة في خسارة االستثمارات بطريقة حقوق الملكية بطريقة حقوق الملكية

2,104,5842,442,3654,546,949ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

)1,692()1,692(-7-8-6الزكاة وضريبة الدخل للسنة

2,104,5842,440,6734,545,257صافي ربح السنة
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7.7- تسوية قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة بين المعايير السعودية والمعايير الدولية للتقرير المالي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2016:

إيضاح
31 ديسمبر 2016 طبقًا 

للمعايير السعودية

تأثير التحول إلى للمعايير 

الدولية للتقرير المالي

31 ديسمبر 2016 طبقًا للمعايير 

الدولية إلعداد التقارير المالية

2,104,5842,440,6734,545,257صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها الحقا إلى قائمة الدخل الموحدة:

9,3579,357-24التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع

124,971124,971-24تحوطات التدفقات النقدية-الجزء الفعال

-134,328134,328

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة:

253,908253,908-24إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

-253,908253,908

388,236388,236إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

2,104,5842,828,9094,933,493إجمالي الدخل الشامل للسنة

1.8.7- اإليرادات 

تتمثل إجمالي تسويات المعايير الدولية على بند إيرادات التشغيل في التالي: 

31 ديسمبر 2016الوصف

)36,565(استبعاد استنفاذ اإليرادات المؤجلة المتعلق بالمرافق الكهربائية الخاصة الممنوحة من العمليات المشتركة

)17,194(التغير في استنفاذ اإليرادات المؤجلة

)53,759)اإلجمالي
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2.8.7- تكاليف اإليرادات 

تتمثل إجمالي تسويات المعايير الدولية على بند تكاليف اإليرادات في التالي:

 

31 ديسمبر 2016الوصف

4,042,071تأثير تعديل العمر االنتاجي ومكونات الموجودات على االستهالك

)722,376(حصة تكاليف اإليرادات من المصروفات الغير قابلة للرسملة 

حصة تكاليف اإليرادات من تكاليف الخدمة الخاصة بإعادة قياس التزامات 

منافع الموظفين 

94,925

األثر على تكاليف اإليرادات من الغاء المحاسبة بطريقة حقوق الملكية 

للعمليات المشتركة والتي كانت مستخدمة طبقًا للمعايير السعودية )حيث 

أنه كان يتم سابقا خصم حصة صافي أرباح العمليات المشتركة من بند 

تكلفة المبيعات(

)103,162(

استبعاد هامش ربح العمليات المشتركة نتيجة للتوحيد النسبي لهذه 

العمليات

599,699 

)-11,814( إعادة تبويب

3,899,343اإلجمالي

3.8.7- مصروفات عمومية وإدارية

تتمثل تسويات المعايير الدولية المعدة على بند مصروفات عمومية وإدارية فيما يلي:

 

31 ديسمبر 2016الوصف

111,382تأثير تعديل العمر اإلنتاجي ومكونات الموجودات على االستهالك

)158,573(حصة المصروفات العمومية واإلدارية من المصروفات الغير قابلة للرسملة 

حصة المصروفات العمومية واالدارية من تكاليف الخدمة الخاصة بإعادة 

قياس التزامات منافع الموظفين 

25,228

)84,094(حصة المجموعة في مصروفات العمليات المشتركة خالل السنة

)932(تعويضات عن تكاليف مجلس اإلدارة

30,505إعادة تبويب

)-76,484) اإلجمالي 

4.8.7- إيرادات )مصروفات( أخرى، بالصافي 

تتمثل التسويات المعدة على بند إيرادات )مصروفات( أخرى فيما يلي:

31 ديسمبر 2016الوصف

770,857استنفاذ المنح الحكومية طبقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي

االختالف في صافي أرباح استبعاد العقارات واآلالت والمعدات خالل السنة 

نتيجة التغير في قيمة هذه الموجودات نتيجة التغير في قيمتها الدفترية

)12,476(

)12,550(حصة المجموعة في المصروفات األخرى للعمليات المشتركة خالل السنة

)18,760(إعادة تبويب

727,071اإلجمالي
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5.8.7- تكاليف التمويل

تم عمل تسويات المعايير الدولية للتقرير المالي على هذا البند كما يلي:

31 ديسمبر 2016الوصف

مصروفات تمويلية غير قابلة للرسملة طبقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي 

متكبدة بواسطة المجموعة خالل العام
)1,461,178(

حصة المجموعة من نتائج االستثمار المصنفة كعمليات مشتركة وفقًا 

للمعايير الدولية للتقرير المالي
)367,667(

)232,408(الفائدة على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

7,378ناقص: إيرادات التمويل المسجلة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي

69إعادة تبويب

)2,053,806)اإلجمالي

6.8.7- الزكاة

تتمثل التسويات المعدة على بند مصروف الزكاة في حصة المجموعة في مصروفات العمليات 

المشتركة خالل السنة.

8- التغيرات الموسمية

يتأثر نشاط المجموعة وإيراداتها بعوامل الطقس الموسمية خالل العام، إذ تقل إيرادات المجموعة 

بشكل جوهري خالل أشهر الشتاء النخفاض استهالك الطاقة الكهربائية وتزيد اإليرادات خالل أشهر 

الصيف بسبب زيادة استهالك الطاقة الكهربائية نتيجة الرتفاع درجات الحرارة وتنعكس هذه التغييرات 

على النتائج المالية ألعمال المجموعة خالل العام.

9- المعلومات القطاعية والهيكلة المستقبلية ألنشطه المجموعة

تقسم األنشطة التشغيلية الرئيسة في المجموعة إلى أنشطة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات 

المشتركين والتي تعتبر مكملة لبعضها البعض في إنتاج الطاقة الكهربائية وإيصالها إلى المستهلك، 

حيث تتحقق إيرادات المجموعة حاليًا من بيع الطاقة للمستهلك النهائي حسب التسعيرة الرسمية 

المقررة نظامًا. وتتم جميع عمليات المجموعة داخل المملكة. 

فيما يلي وصف لألعمال الرئيسة لكل نشاط:

التوليد: توليد وتوفير الطاقة الكهربائية.

النقل: نقل الطاقة من محطات التوليد باستخدام شبكة النقل إلى شبكة التوزيع وتشغيل منظومة 

نقل الكهرباء وصيانتها.

التوزيع وخدمات المشتركين: استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها على المشتركين. وإصدار 

وتوزيع فواتير االستهالك وتحصيلها.

تعمل المجموعة حاليا على تطبيق خطة متكاملة تهدف إلى فصل األنشطة الرئيسة إلى شركات مستقلة 

وتطوير أسعار بيع بينية، وعليه ستحدد إيرادات ومصروفات كل شركة على حدة عند اكتمال عملية الفصل 

وذلك لقياس أداء كل نشاط ونتائج أعماله بشكل مستقل وكجزء من هذه الخطة، تم تأسيس الشركة 

الوطنية لنقل الكهرباء واعتماد أسس اتفاقيات التعامل الخاصة بها من قبل مجلس اإلدارة. وقد بدأت 

الشركة الوطنية لنقل الكهرباء عملياتها التشغيلية والمتعلقة بنشاط النقل في 1 يناير 2012.

تشتمل البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء الواردة في الجدول التالي على نشاط التوليد 

والتوزيع وخدمات المشتركين إضافة إلى المركز الرئيسي حيث مازالت اإلجراءات جارية لفصل نشاطي 

التوليد والتوزيع -حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة -ضمن خطة الشركة المتكاملة للفصل.
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كما في وعن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )بآالف الرياالت السعودية(

الشركة السعودية 

للكهرباء

الشركة الوطنية 

لنقل الكهرباء

العمليات 

المشتركة

الشركات التابعة 

األخرى
اإلجمالياألرصدة المتداخلة

اإليرادات

50,615,317)43,272(28,581--50,630,008العمالء الخارجيون

-)12,874,391(-10,760,5542,113,837-بين القطاعات

50,615,317)12,917,663)50,630,00810,760,5542,113,83728,581إجمالي اإليرادات

تكلفة اإليرادات

)9,026,790(----)9,026,790(وقود

)8,021,451( 2,113,838-)965,644(-)9,169,645(الطاقة المشتراة

)11,672,168(10,769,128)10,352()271,626()1,837,466()20,321,852(تكاليف التشغيل والصيانة

)15,274,903( 43,272-)309,802()5,305,100()9,703,273(االستهالك -التشغيل والصيانة

)43,995,312)12,926,238)10,352))1,547,072))7,142,566))48,221,560)إجمالي تكلفة اإليرادات

)1,044,140( -)18,492()59,409()266,447()699,792(مصاريف إدارية وعمومية

)396,260(--)396,260(االستهالك -العمومية واإلدارية

)1,440,400)-)18,492))59,409))266,447))1,096,052)إجمالي المصاريف االدارية والعمومية

1,534,686)1,118,198(2,489,5474,133158,580624الدخل / المصروفات غير التشغيلية، بالصافي

6,119,546----6,119,546 إعفاء من مديونية رسوم البلديات

)2,829,155()891()198,996()2,629,268( برنامج تحسين اإلنتاجية

)2,752,144(1,7831,109,623)381,665()1,142,136()2,339,749(تكلفة التمويل، بالصافي

الحصة في خسارة االستثمارات بطريقة حقوق الملكية 

بطريقة حقوق الملكية
)108,876(----)108,876(
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الشركة السعودية 

للكهرباء

الشركة الوطنية 

لنقل الكهرباء

العمليات 

المشتركة

الشركات التابعة 

األخرى
اإلجمالياألرصدة المتداخلة

)4,875)--)4,875)-- مصروف الزكاة  

)230,538)--)28,360)-)202,178)مصروف ضريبة الدخل المؤجلة

6,908,249-4,641,4182,014,542251,0361,253صافي الدخل للسنة

79,954,663--42,698,13636,136,0751,120,452مشاريع تحت التنفيذ

324,334,873--196,572,965117,374,55710,387,351العقارات واآلالت والمعدات

404,289,536--239,271,101153,510,63211,507,803إجمالي العقارات واآلالت والمعدات

445,760,460)133,089,086) 12,919,061283,406 140,784,669 424,862,410إجمالي الموجودات

373,451,053)121,586,689)359,962,634123,758,11811,154,417162,573 إجمالي المطلوبات

اإليرادات
49,860,998)38,096(56,343--49,842,751العمالء الخارجيون

-)10,927,555(-8,420,3752,507,180-بين القطاعات

49,860,998)10,965,651)49,842,7518,420,3752,507,18056,343إجمالي اإليرادات

تكلفة اإليرادات

)9,989,313()9,989,313(وقود

)7,430,004(2,507,180-)1,450,094(-)8,487,090(الطاقة المشتراة

)12,468,394(8,475,373)16,903()273,785()1,809,661()18,843,418(تكاليف التشغيل والصيانة

)13,120,819(--)248,702()4,870,998()8,001,119(االستهالك - التشغيل والصيانة

)43,008,530)10,982,553)16,903))1,972,581))6,680,659))45,320,940)إجمالي تكلفة اإليرادات
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الشركة السعودية 

للكهرباء

الشركة الوطنية 

لنقل الكهرباء

العمليات 

المشتركة

الشركات التابعة 

األخرى
اإلجمالياألرصدة المتداخلة

)720,295(-)8,821()55,559()140,844()515,071(مصاريف إدارية عمومية

)340,221(----)340,221(االستهالك -العمومية واإلدارية

)1,060,516))8,821))55,559))140,844))855,292)إجمالي المصاريف اإلدارية والعمومية

978,895)1,621,052()229()5,604(2,598,8686,912الدخل / المصروفات غير التشغيلية، بالصافي

------ إعفاء من مديونية رسوم البلديات

)110,257(---)6,843()103,414( برنامج تحسين اإلنتاجية

)2,053,806(3,2231,604,150)366,584()1,629,430()1,665,165(تكلفة التمويل، بالصافي

الحصة في خسارة االستثمارات بطريقة حقوق الملكية 

بطريقة حقوق الملكية
)59,835(----)59,835(

)1,692(--)1,692(--  مصروف الزكاة

4,545,257-105,16033,613)30,489)4,436,973صافي الدخل للسنة

------كما في 31 ديسمبر 2016 

88,322,121--42,811,01343,118,3352,392,773مشاريع تحت التنفيذ

285,687,271--180,161,61896,621,2248,904,429العقارات واآلالت والمعدات

374,009,392--222,972,631139,739,55911,297,202إجمالي العقارات واآلالت والمعدات

421,022,221)110,021,393)402,480,341115,536,53612,759,229267,508إجمالي الموجودات

355,424,424)98,647,676)342,125,217100,543,25011,250,094153,539إجمالي المطلوبات
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10- العقارات واآلالت والمعدات، بالصافي 

آالت ومعداتمبانيأراضي
قطع غيار 

رأسمالية

شبكة النقل 

والتوزيع
أخرىسيارات وآليات

مشاريع تحت 

التنفيذ
المجموع

التكلفة:

2,630,03424,994,163156,751,0874,970,488229,816,3791,614,4667,439,89486,978,170515,194,681كما في 1 يناير 2016

479,90011,513,9518,819,715330,84631,226,401176,3631,971,83753,698,660108,217,673االضافات 

المحول من المشاريع إلى 

الموجودات الثابتة 
-------)52,354,709()52,354,709(

)692,769()19,167()15,590()280,479()180()363,748()13,005()600(االستبعادات

3,109,33436,495,109165,207,0545,301,154260,762,3011,775,2399,392,56488,322,121570,364,876كما في 31 ديسمبر 2016

392,2996,772,11911,782,370541,37230,647,636146,1504,120,86043,761,22498,164,030اإلضافات

المحول من المشاريع إلى 

الموجودات الثابتة 
-------)52,128,682()52,128,682(

--)94,168()511()1,310(7,307)262(93,767)4,823(اعادة تبويب

)2,668,769(-)45,212()98,252()269,246()9,966()2,182,518()63,575(-االستبعادات

3,496,81043,297,420174,806,6445,839,867291,139,3811,822,62613,374,04479,954,663613,731,455كما في 31 ديسمبر 2017

االستهالك المتراكم: 

183,477,996-14,055,48563,298,2092,495,88899,153,1641,211,8753,263,375-كما في 1 يناير 2016

13,461,040-722,563 1,258,4064,444,209127,1546,803,542105,166-المحمل للسنة

)583,552(-)9,030()15,563()194,427()180()351,388()12,964(-االستبعادات
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آالت ومعداتمبانيأراضي
قطع غيار 

رأسمالية

شبكة النقل 

والتوزيع
أخرىسيارات وآليات

مشاريع تحت 

التنفيذ
المجموع

196,355,484-15,300,92767,391,0302,622,862105,762,2791,301,4783,976,908-كما في 31 ديسمبر 2016

15,671,163-1,375,7445,785,930181,4937,572,338138,768616,890-المحمل للسنة

--)7,349()465()388(-)262(8,464-إعادة تبويب

)2,584,728(-)44,968()98,238()246,475()8,632()2,128,939()57,476(-االستبعادات

16,627,65971,047,7592,795,723113,087,7541,341,5434,541,481209,441,919-كما في 31 ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية:

2,630,03410,938,67893,452,8782,474,600130,663,215402,5914,176,51986,978,170331,716,685كما في 1 يناير 2016

3,109,33421,194,18297,816,0242,678,292155,000,022473,7615,415,65688,322,121374,009,392كما في 31 ديسمبر 2016

3,496,81026,669,761103,758,8853,044,144178,051,627481,0838,832,56379,954,663404,289,536كما في 31 ديسمبر 2017

كما في 31 ديسمبر 2017، تم استهالك كامل الممتلكات والمعدات التي تبلغ تكلفتها األصلية 57,9 مليار ريال سعودي وهي التي ال تزال قيد االستخدام وال تتوقع اإلدارة تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية 

جوهرية من هذه الموجودات.

يتضمن اإلضافة على المشاريع تحت التنفيذ فوائد مرسملة بلغت قيمتها 2,9 مليار ريال سعودي خالل عام 2017 )2,7 مليار ريال سعودي لعام 2016(. بلغ معدل الرسملة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

3,6% )31 ديسمبر 2016: نسبة %3(.

وتشمل األراضي قطع أراضي بقيمة دفترية 25 مليون ريال سعودي، وسندات الملكية الخاصة بها التي لم يتم تحويلها إلى المجموعة بعد.

* يتضمن إيضاح رقم 7 التسويات بين المعايير السعودية والمعايير الدولية للتقرير المالي للمبالغ كما في 1 يناير 2016.
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إّن القيمة الدفترية لعقارات، آالت، ومعّدات المجموعة )فيما عدا مشاريع تحت التنفيذ( موّزعة على أنشطتها الرئيسية كما يلي:

المجموعالعمليات المشتركةعامةالتوزيعالنقلالتوليد

كما في 1 يناير 2016

2,630,034-131,737593,698219,0071,685,592أراضي

5,388,3313,441,080269,3731,253,272586,62210,938,678مباني

81,230,1062,354,228314,383569,0448,985,11793,452,878آالت ومعدات

1,697,752528,333135,93866112,5112,474,600قطع غيار رأسمالية

130,663,215--65,873,26464,789,951-شبكة النقل والتوزيع

402,107275402,591-209-سيارات وآليات

2,637,626417,181408,825703,7199,1684,176,519أخرى

91,085,55273,207,99366,137,4774,613,8009,693,693244,738,515القيمة الدفترية، بالصافي

كما في 31 ديسمبر 2016

3,109,334-131,137593,698219,0072,165,492أراضي

12,611,2556,305,174298,9961,405,011573,74621,194,182مباني

84,830,7893,830,827383,845559,2488,211,31597,816,024آالت ومعدات

1,894,064539,005135,55355109,6152,678,292قطع غيار رأسمالية

155,000,022--84,295,91270,704,110-شبكة النقل والتوزيع

464,6528,518473,761-591-سيارات وآليات

2,839,8841,056,017440,2171,078,3031,2355,415,656أخرى

102,307,12996,621,22472,181,7285,672,7618,904,429285,687,271القيمة الدفترية، بالصافي
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المجموعالعمليات المشتركةعامةالتوزيعالنقلالتوليد

كما في 31 ديسمبر 2017

3,496,810-131,137591,303219,0182,555,352أراضي

16,802,6757,326,388330,9061,555,372654,42026,669,761مباني

88,634,2014,425,848490,058591,4689,617,310103,758,885آالت ومعدات

2,070,230563,455296,01238114,4093,044,144قطع غيار رأسمالية

178,051,627--103,597,45474,454,173-شبكة النقل والتوزيع

5318,334472,023195481,083-سيارات وآليات

2,705,049869,578424,6954,832,2241,0178,832,563أخرى

110,343,292117,374,55776,223,19610,006,47710,387,351324,334,873القيمة الدفترية، بالصافي

المشروعات تحت التنفيذ

المجموعالعمليات المشتركةمشاريع عامةمشاريع التوزيعمشاريع النقلمشاريع التوليد

28,398,90943,279,93812,915,402767,7501,616,17186,978,170كما في 1 يناير 2016

13,023,77123,582,14712,002,7141,612,715776,60250,997,949إضافات

2,700,711-650,3431,746,359168,629135,380تكاليف تمويل مرسملة

)52,354,709(-)1,035,840()8,889,238()25,490,109()16,939,522(تحويالت

25,133,50143,118,33516,197,5071,480,0052,392,77388,322,121كما في 31 ديسمبر 2016

7,742,86919,401,00710,245,7513,099,567383,15640,872,350إضافات

790,7821,349,272603,63054,52090,6702,888,874تكاليف تمويل مرسملة

)52,128,682()1,746,146()1,182,434()7,509,873()27,732,539()13,957,690(تحويالت

19,709,46236,136,07519,537,0153,451,6581,120,45379,954,663كما في 31 ديسمبر 2017

إّن معدل الرسملة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2017 هو %3,6 )2016: %3(.
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11- عقارات استثمارية

بلغت تكلفة االستثمارات العقارية كما في 31 ديسمبر 2017م مبلغ 535 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 539 مليون ريال سعودي، 

1 يناير 2016: 539 مليون ريال سعودي(. قامت اإلدارة بعمل تقييم للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في 31 ديسمبر 2016 وبلغت القيمة العادلة 1.4 مليار ريال سعودي. ترى اإلدارة أن القيمة العادلة 

في 31 ديسمبر 2017 ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2016.  

تم تقييم أراضي المجموعة المصنفة كعقارات استثمارية بواسطة مقّيم خارجي لتحديد القيمة العادلة لألراضي كما في 31 ديسمبر 2016. تم تقييم األراضي بواسطة شركة ميداد للتقييم واالستشارات مكتب 

احمد بن محمد البابطين بعضوية رقم 11000112 لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

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

إن معلومات قياس القيمة العادلة طبقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 13 كما في 31 ديسمبر 2016 والذي تم االنتهاء منه خالل الربع األول من عام 2017 كالتالي:

قياس القيمة العادلة في 31 ديسمبر 2016 باستخدام

أسعار مقتبسة من أسواق نشطة ألصول 

مطابقة )المستوى األول(

 مدخالت هامة أخرى يمكن مالحظتها

)المستوى الثاني(

 مدخالت هامة أخرى ال يمكن مالحظتها

)المستوى الثالث(

-1,398,402-قياس القيمة العادلة -األرض

أساليب التقييم المستخدمة الشتقاق المستوى الثاني للقيمة العادلة 

تم اشتقاق المستوى الثاني للقيمة العادلة بصفة عامة باستخدام نهج مقارنة المبيعات. فقد تم تسوية أسعار البيع لعقارات مشابهة. ويعد سعر المتر المربع هو المدخل األساسي في هذا النهج المستخدم للتقييم.

إن آلية تقييم العقارات التي تم اتباعها في تقييم االستثمارات العقارية متماشية مع المجلس الدولي لمعايير التقييم وكذلك الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. 
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12- موجودات غير ملموسة، بالصافي

ُحملت كلفة االستنفاذ التي بلغت 97 مليون ريال سعودي )16:2016 مليون ريال سعودي( في قائمة الدخل الموحدة.

المجموعأعمال قيد التنفيذ برامج حاسب آليحّق استخدام أنبوب النفط

التكلفة:

178,086161,247156,143495,476كما في 1 يناير 2016

56,12556,125--اإلضافات

178,086161,247212,268551,601كما في 31 ديسمبر 2016

74,0721,10075,172-اإلضافات

-)100,506(100,506-المحول من المشاريع قيد التنفيذ

178,086335,825112,862626,773كما في 31 ديسمبر 2017

االستنفاذ المتراكم: 

141,007-35,617105,390كما في 1 يناير 2016

16,283-16,283-المحمل للسنة

35,617121,673157,290كما في 31 ديسمبر 2016

97,368-44,52252,846المحمل للسنة

254,658-80,139174,519كما في 31 ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية:

142,46955,857156,143354,469كما في 1 يناير 2016

142,46939,574212,268394,311كما في 31 ديسمبر 2016

97,947161,306112,862372,115كما في 31 ديسمبر 2017
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13- استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية 

تتمثل األرصدة المتعلقة بهذه االستثمارات فيما يلي:

31 ديسمبر 

2017

31 ديسمبر 

2016

1 يناير 

2016

هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية
1,443,7971,548,7211,607,223

-84,86721,167شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية

-298450 شركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج

--510الشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون

1,529,4721,570,338 1,607,223 

هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

شاركت الشركة في رأسمال ھيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك 

لتعزيز االستفادة من نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين الدول األعضاء. بلغت قيمة المشاركة في تاريخ 

التأسيس ٤٨٤٫٨ مليون دوالر أمريكي بما يعادل مبلغ ١٫٨ مليار ریال سعودي.

شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية  

استنادًا إلى القرار الوزاري رقم )38/ق( بتاريخ 10 صفر 1437 هجري الموافق لـ 10 نوفمبر 2016، تّم 

تأسيس شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية )شركة مساهمة مقفلة( برأس مال مصرح 

به 360 مليون ريال سعودي. بلغت حصة الشركة 25% في راس مال الشركة، ودفع المؤسسون مبلغ 

90 مليون ريال سعودي وبلغت حصة الشركة 22,5 مليون ريال سعودي تم دفعها بالكامل كما في 

31 ديسمبر 2016. خالل عام 2017، تم دفع كامل رأس مال الشركة ليصبح 360 مليون ريال سعودي 

وبلغت حصة الشركة المدفوعة من رأس المال 90 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017. 

لم تبدأ الشركة المذكورة أنشطتها التشغيلية بعد. تمثل القيمة الدفترية لالستثمار صافي رأس المال 

المدفوع مخصوم منه مصاريف ما قبل التشغيل.

شركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج

استنادًا إلى قرار مجلس اإلدارة رقم 2016/143/5 بتاريخ 17 ذي الحجة 1437 هجري الموافق لـ 20 

سبتمبر 2016، تّم تأسيس شركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج برأس مال قدره 1,5 مليون ريال سعودي. 

تتمثل حصة الشركة بـ 30% من رأس المال. لم تبدأ هذه الشركة أنشطتها التشغيلية بعد. تمثل القيمة 

الدفترية لالستثمار صافي رأس المال المدفوع مخصوم منه مصاريف ما قبل التشغيل.

الشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون

شاركت المجموعة مع شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة في تأسيس الشركة السعودية 

الخضراء لخدمات الكربون كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال قدره مليون ريال. بلغت قيمة حصة 

الشركة 510 الف ريال سعودي بنسبة 51% من رأس المال.
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إّن الحركة في االستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية هي كما يلي:

اإلجمالي 
الشركة السعودية الخضراء 

لخدمات الكربون

شركة الفاضلي لإلنتاج 

المزدوج

المختبر الخليجي لفحص 

المعدات الكهربائية

هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية

1,607,223 - - - 1,607,223 الرصيد كما في 1 يناير 2016

22,950 - 450 22,500 - اإلضافة خالل السنة

)59,835( - - )1,333( )58,502( الحصة في صافي الخسارة

1,570,338 - 450 21,167 1,548,721 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016

68,010 510 - 67,500 - اإلضافة خالل السنة

)108,876( - )152( )3,800( )104,924( الحصة في صافي الخسارة

1,529,472 510 298 84,867 1,443,797 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017

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

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

692,010431,690 711,165 الموجودات المتداولة

3,867,1094,052,9144,236,878 الموجودات غير المتداولة

73,83836,01137,334المطلوبات المتداولة

31,96926,636 36,068 المطلوبات غير المتداولة

4,468,3684,676,9444,604,598حقوق الملكية
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31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

149,393142,024إيرادات التشغيل

 )376,275()358,350(تكاليف اإليرادات

 )234,251()208,957)إجمالي الخسارة 

 )18,491()18,799(مصروفات عمومية وإدارية

 )252,742( )227,756)خسارة التشغيل للسنة

11,85416,358إيرادات أخرى، بالصافي

7,78515,165إيرادات تمويلية

 )221,219( )208,117)صافي خسارة السنة

 ال تظهر الشركات المستثمر بها وفقا لحقوق الملكية األخرى ألنها ليست جوهرية

14- استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

صكوك البنك السعودي 

البريطاني " ساب"
20,00070,00070,000

صكوك شركة صدارة للخدمات 

األساسية "صدارة"
25,00025,00025,000

صكوك شركة أرامكو توتال 

العربية للخدمات "ساتورب"
20,46521,89323,273

65,465116,893118,273

إّن معلومات القيمة العادلة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 13 موجودة في إيضاح رقم 49,3.

15- استثمارات مالية متاحة للبيع

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

شركة الشعيبة للمياه 

والكهرباء
148,293133,415134,463

شركة الشقيق للمياه 

والكهرباء
99,87599,16087,925

شركة الجبيل للمياه 

والكهرباء
41,92643,19343,060

شركة توسعة الشعيبة 

القابضة المحدودة
15,52815,18416,147

305,622290,952281,595

إّن معلومات القيمة العادلة وفقًا للمعيار الدولي التقرير المالي رقم 13 موجودة في إيضاح رقم 3-49.

16- المخزون، بالصافي 

1 يناير 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017  

3,200,217 2,951,572 2,928,391 مواد ولوازم محطات 

التوليد

2,567,466 2,818,450 2,339,742 مواد ولوازم شبكات التوزيع

371,156 326,070 342,189 مواد ولوازم شبكات النقل 

441,135 949,775 809,751 وقود وزيوت
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506,214 437,083 66,878 أخرى

7,086,188 7,482,950 6,486,951 المجموع

)493,354( )485,398( )789،105( يخصم: مخصص المخزون 

بطيء الحركة )أ(

6,592,834 6,997,552 5,697,846

أ( فيما يلي بيان بحركة مخصص المخزون بطيء الحركة خالل السنة:

31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017

493,354 485,398 الرصيد في بداية السنة 

)7,956( 303,707 محمل/)معكوس( خالل السنة

485,398 789،105 الرصيد في نهاية السنة 

17- ذمم مستهلكي الكهرباء، بالصافي

1 يناير 2016  31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017

ذمم مستهلكي الكهرباء 

10,063,733 16,857,157 18,788,803 جهات حكومية

4,260,106 4,401,333 4,834,047 تجاري وسكني

3,046,281 3,944,833 2,136,277
ذمم مشاريع توصيل 

الخدمة الكهربائية

1,543,209 1,760,395 2,426,342
مطلوب من أطراف ذات 

عالقة

18,913,329 26,963,718 28,185,469
مجموع ذمم مستهلكي 

الكهرباء

)485,937( )1,150,783( )1,160,365(
 يخصم: مخصص ديون 

مشكوك في تحصيلها )أ(

2,085,152 2,751,106 2,515,103 يضاف: إيرادات مستحقة

20,512,544 28,564,041 29,540,207 المجموع

أ( فيما يلي بيان بحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة: 

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

1,150,783485,937 رصيد أول السنة 

269,083664,846المحمل

-)259,501(المعكوس

1,160,3651,150,783رصيد نهاية السنة 

إّن معلومات القيمة العادلة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 13 موجودة في إيضاح رقم 3-49.
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18- قروض ودفعات مقدمة

1 يناير 2016  31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017

قروض لشركة ذات عالقة

28,500 18,175 9,250 شركة الجبيل للمياه والكهرباء 

دفعات مقدمة

4,920,037 3,243,006 1,467,567 مقاولين وموردين

25,497 29,789 20,813 ذمم موظفين

4,974,034 3,290,970 1,497,630 اإلجمالي

19- مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

1 يناير 2016م 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017

2,875,434 2,982,382 - ذمم حكومية أخرى 

242,611 414,105 290,129 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأخرى

267,777 325,376 174,406 قيمة الوقود المورد لشركات اإلنتاج المستقل

285,041 220,332 170,529 قيمة مطالبات التأمين ومطالبات أخرى

427,512 318,849 256,002 ذمم أخرى، بالصافي

4,098,375 4,261,044 891,066 المجموع

)60,216( )57,254( (57,254( يخصم: مخصص األرصدة المدينة األخرى المشكوك في تحصيلها

4,038,159 4,203,790 833,812 اإلجمالي
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20- النقدية وما في حكمها

1 يناير 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017

4,084 3,659 32,826 نقد في الصندوق

1,689,158 712,017 732,563 نقد لدى البنوك

155,125 329,711 292,821 ودائع قصيرة األجل

1,848,367 1,045,387 1,058,210 اإلجمالي

21- رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة 41,665,938,150 ريال سعودي وينقسم إلى 4,166,593,815 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم. قد تم نقل ملكية األسهم المملوكة لحكومة المملكة العربية 

السعودية في رأس مال الشركة والبالغ نسبتها 74,31% إلى صندوق االستثمارات العامة بموجب المرسوم الملكي رقم 47995 بتاريخ 19 شوال 1438هـ الموافق 13 يوليو 2017م.

22- المعامالت مع المالك التي تم االعتراف بها في قائمة حقوق الملكية مباشرة

طبقًا للنظام األساسي للشركة يوزع من األرباح، بعد خصم االحتياطيات كدفعة أولى للمساهمين نسبة ال تقل عن 5% من رأس المال المدفوع مع مراعاة األحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11 

شعبان 1419هـ والتي بموجبه تنازلت الحكومة عن نصيبها في األرباح الموزعة بشرط اال تتجاوز األرباح السنوية الموزعة نسبة 10% من القيمة اإلسمية للسهم وذلك لمدة عشر سنوات من قيام الشركة، وفي حالة 

تجاوز نسبة األرباح الموزعة النسبة المذكورة، تعامل حصة الحكومة مثل بقية المساهمين، بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 327 وتاريخ 24 رمضان 1430هـ الموافق 13 سبتمبر 2009 الخاص بتمديد تنازل الحكومة عن 

نصيبها في األرباح التي توزعها الشركة لمدة عشر سنوات أخرى.

أقرت الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 أبريل 2017م توزيع أرباح نقدية عن سنة 2016م للمساهمين بمبلغ 547 مليون ريال سعودي بواقع 0,70 ريال سعودي للسهم الواحد وتمثل 7% من 

القيمة اإلسمية للسهم )عن سنة 2015: مبلغ 547 مليون ريال سعودي(. 

أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 مارس 2018م الموافق 3 رجب 1439ھ بتوزيع أرباح  نقدية لسنة 2017 م للمساھمين األفراد بمبلغ 547 مليون ريال سعودي بواقع 0,70 ريال سعودي 

للسھم الواحد وتمثل 7% من القيمة اإلسمية للسھم. ھذا ويتطلب توزيع األرباح للسنة الحالية موافقة الجمعية العمومية للشركة. 
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23- احتياطيات

احتياطي نظامي

وفقًا للنظام األساسي للشركة والذي تم تعديله بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد واعتماد ذلك بالجمعية العامة غير العادية بتاريخ 19 أبريل 2017م، يتعين على الشركة أن تجنب في كل سنة 10% من 

أرباحها الصافية لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 30% من رأس المال. اإلحتياطي النظامي غير متاح للتوزيع.

احتياطي عام

يتكون االحتياطي العام من أرصدة االحتياطيات التي كانت مسجلة ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة السعودية للكهرباء في تاريخ الدمج )إيضاح 1( باإلضافة إلى المبالغ التي يتم تحصيلها من األفراد عن 

رسم الكهرباء بعد تاريخ 31 ديسمبر2001.

24- احتياطيات أخرى

اإلجمالي التزامات منافع موظفين
أدوات مالية مشتقة بالقيمة 

العادلة*

التغير في القيمة العادلة 

لالستثمارات المالية المتاحة للبيع

)507,211( - )516,176( 8,965 في 1 يناير 2016

9,357 - - 9,357 التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع

253,908 253,908 - - الربح من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

124,971 - 124,971 - الربح/الخسارة من تحوطات التدفقات النقدية

(118,975( 253,908 (391,205( 18,322 في 31 ديسمبر 2016

14,670 - - 14,670 إعادة تقييم استثمارات ُمتاحة للبيع

169,524 169,524 - الربح من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

41,678 - 41,678 - الربح/الخسارة من القيمة العادلة لتحّوط التدفق النقدي

106,897 423,432 (349,527( 32,992 في 31 ديسمبر 2017

* يمثل االحتياطي القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة، بعد خصم الضريبة المؤجلة، المعينة كتحوط للتدفقات النقدية.
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25- األرباح المبقاة

إّن الحركة على األرباح المبقاة هي كما يلي:

31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017

16,836,693 20,618,023 الرصيد في بداية السنة 

4,545,257 6,908,249 صافي ربح السنة

)216,675( )680,274( المحول إلى االحتياط النظامي

- استبعاد حقوق في عمليات مشتركة )2,047(

)547,252( توزيعات األرباح على المساهمين )547,252(

20,618,023 26,296,699 الرصيد في نهاية السنة 

26- التزامات منافع الموظفين

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

5,467,6966,060,444 4,859,499مزايا نهاية الخدمة للموظفين

479,013461,066400,933صندوق التوفير واالدخار

133,534 2,264,382151,500برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية

7,602,8946,080,2626,594,911

1.26- مزايا نهاية الخدمة للموظفين

قامت المجموعة بإجراء تقييم اكتواري لمنافع الموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة 

لمطلوباتها كما في 31 ديسمبر 2017 و1 يناير 2016 والناتجة عن مكافآت نهاية الخدمة.

وترد في الجدول أدناه االفتراضات الديمغرافية الرئيسية للتقييمات:

معدل االستقالة 

قبل سن التقاعد
%6,25

سن التقاعد 

المفترض

58 سنة وثالثة أشهر ميالدية )60 سنة هجرية(. يفترض تقاعد الموظفين 

األكبر سنا من سن التقاعد المفترض على الفور في تاريخ التقييم.

وفيات ما قبل 

التقاعد

استندت المجموعة إلى معدل وفيات ما قبل التقاعد على جدول الحياة 

في المملكة العربية السعودية، مستمدة من قاعدة بيانات المرصد الصحي 

العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية.

 

وترد في الجدول أدناه االفتراضات االقتصادية للتقييمات:

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

3,2%3,7%3,55%سعر الخصم اإلجمالي 

2%2,9%2,65%معدل تضخم األسعار

4%4,9%4,65%معدل تضخم األجور

)0,77%()1,14%()1,05(%سعر الخصم الصافي



187 التقرير السنوي 2017

تحليل الحساسية

التأثير على التزامات المنافع المحددة للسنة المنتهية في 2017 

انخفاض بنسبة 1%1% زيادة

447,411)525,666(تضخم الرواتب

)526,117(447,810معدل الخصم

التأثير على التزامات المنافع المحددة للسنة المنتهية في 2016 

انخفاض بنسبة 1%1% زيادة

516,497)595,454(تضخم الرواتب

)606,735(515,574معدل الخصم

إن افتراضات تأثير الحساسية المذكورة تتضمن افتراض التأثير على قائمة الدخل الموحدة وقائمة التغير في الدخل الشامل اآلخر 

الموحدة المرتبطة بمزايا نهاية الخدمة. 

يوضح الجدول التالي تسوية التزامات المزايا المحددة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و2016.

 
بيان الربح أو 

الخسارة

إعادة 

القياس

الحركة 

النقدية
اإلجمالي 

6,060,444كما في 1 يناير 2016 م

439,924--439,924تكلفة الخدمة الحالية

232,408--232,408)تكلفة الفائدة(

الربح / )الخسارة( من التغير 

في االفتراضات المالية
-)220,317(-)220,317(

)33,591(-)33,591(-المكاسب / )الخسائر(

)1,011,172()1,011,172(-   -مزايا مدفوعة

)592,748))1,011,172))253,908) 672,332إجمالي الحركات خالل العام

 5,467,696كما في 31 ديسمبر 2016م

5,467,696كما في 1 يناير 2017 م

421,581--421,581تكلفة الخدمة الحالية

182,361--182,361)تكلفة الفائدة(

الربح / )الخسارة( من التغير 

في االفتراضات المالية
-153,986-153,986

الربح / )الخسارة( من التغير 

في االفتراضات الديمغرافية
-)77,504(-)77,504(

)246,006(-)246,006(-المكاسب / )الخسائر(

 )1,042,615( )1,042,615(--مزايا مدفوعة

)608,197) )1,042,615))169,524)603,942إجمالي الحركات خالل العام

4,859,499كما في 31 ديسمبر 2017م

2.26- صندوق التوفير واالدخار

وفقًا للمادة 145 من نظام العمل، وتماشيًا مع اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 23 صفر 1429هـ 

,الموافق 2 مارس 2008م، تم تطبيق نظام التوفير و االدخار لتشجيع الموظفين السعوديين في 

الشركة على اإلدخار واستثمارها في مجاالت أكثر فائدة لهم لتأمين مستقبلهم وحافز لهم لمواصلة 

العمل مع الشركة.

المشاركة في نظام التوفير واالدخار  يقتصر على الموظفين السعوديين فقط واختياري للموظف 

الراغب بالمساهمة بحد أدنى شهري بنسبة 1% إلى حد أقصى قدره 10% من راتبهم األساسي.
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31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

461,066400,933الرصيد االفتتاحي

130,758131,049المحمل للسنة

)70,916()112,811(المدفوع خالل السنة

479,013461,066الرصيد في نهاية السنة

 كما يلي ارصدة المطلوبات لصندوق االدخار:

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

533,819495,660418,948مساهمة الشركة

556,998518,182456,696مساهمة الموظفين

1,090,8171,013,842875,644إجمالي المطلوبات

كما يلي موجودات صندوق االدخار:

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

499,804440,776382,711أرصدة وودائع لدى البنوك 

112,000112,00092,000استثمارات في صكوك

611,804552,776474,711إجمالي موجودات الصندوق

3.26- برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

--1,645,875العرض الخاص

618,507151,500133,534عرض الموائمة

2,264,382151,500133,534

من خالل سعي الشركة لتحسين انتاجية الموارد البشرية ورفع مستوى كفاءة الموظفين وتخفيض 

التكاليف اإلجمالية للموارد البشرية والتي  سينعكس اثرها االيجابي على اداء الشركة مستقبال اطلقت 

الشركة )برنامج تحسين انتاجية الموارد البشرية(. إن المؤهلين لهذا البرنامج هم الموظفون السعوديون 

الذين تنطبق عليهم شروط واحكام هذا البرنامج. وقد بلغ رصيد التزامات البرنامج 2,264 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2017 )1 يناير 2016: 151 مليون ريال سعودي(.

قامت الشركة بتنفيذ حسابات أكتوارية للبرامج المذكورة في 31 ديسمبر 2017م تتوافق مع االحتساب 

 الذي يقوم به الخبير االكتواري فيما يتعلق بتقييم مخصصات نهاية الخدمة للموظفين. 

وفيما يلي الفرضيات اإلضافية المستخدمة في تقييم هذا البرنامج:

50% من االستقاالت قبل سن التقاعد هي نتيجة قبول الموظفين المستحقين للعرض الخاص 	 

وبالتالي إنهاء العمل مع المجموعة.

من المحتمل أن يحصل كل موظف مستحق للعرض الخاص على العرض في أي سنة.	 

واستنادًا إلى الخبرة السابقة، هناك افتراض بأن 48% من الموظفين المستحقين للعرض سيختارون 	 

الخيار 1 و52% من الموظفين المستحقين للعرض سيختارون الخيار 2.

على المدى المتوسط، سيكون تضخم تكلفة الرعاية الصحية متماشيًا مع )أو مساٍو( للتضخم العام 	 

في األسعار.

تتوقف جميع المزايا بموجب الخطة عند الوفاة أو بلوغ سن 60، أيهما أسبق.	 
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لن تنتهي قروض الرهن العقاري المتعلقة بدعم األقساط قبل وصول الموظف سن 60.	 

تركيبة األسرة والتكاليف الطبية المتعلقة بها لجميع موظفي الشركة السعودية للكهرباء خالل 	 

العام 2017م تمثل المستحقين للعرض. باإلضافة إلى ذلك، فإن متوسط التكاليف الطبية الشهرية 

للموظف المستخدمة للعرض المساوي لمتوسط التكاليف الطبية الشهرية لموظفي الشركة 

السعودية للكهرباء.

فيما يلي الحركة خالل العام لبرنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية:

31 ديسمبر 312016 ديسمبر2017

151,500133,534رصيد بداية السنة

  الزيادة خالل السنة

-2,200,287العرض الخاص

628,868110,257عرض الموائمة

2,829,155110,257إجمالي الزيادة خالل السنة

)92,291()716,273(المدفوع خالل السنة

2,264,382151,500رصيد نهاية السنة

 

27- إيرادات مؤجلة 

31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017 

34,299,94529,101,853رصيد أول السنة

9,403,0057,457,299المحمل خالل السنة

)2,259,207()2,591,144(المعترف به خالل السنة

41,111,80634,299,945رصيد نهاية السنة

1 يناير 312016 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017

2,720,7012,372,1672,259,207الجزء المتداول

38,391,10531,927,77826,842,646الجزء الغير المتداول

تمثل اإليرادات المؤجلة مبالغ تم تحصيلها مقابل تقديم خدمة توصيل التيار الكهربائي للمشاريع 

المكتملة. حيث يتم استنفاذها بطريقة القسط الثابت بناء على متوسط أعمار المعدات المستخدمة.

28- منح حكومية مؤجلة

تتمثل المنح الحكومية المؤجلة البالغ قيمتها 45,6 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017 )31 

ديسمبر 2016: 46,7 مليار ريال سعودي، 1 يناير 2016: 46 مليار ريال سعودي( في الفرق بين القيمة 

المستلمة من الحكومة كقروض حسنة والقيمة الحالية لهذه القروض )إيضاح 34(. 

1 يناير 312016 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017 

-46,667,60846,035,284رصيد أول السنة

المعترف بها في تاريخ التحول 

إلى معايير التقارير المالية الدولية
--46,035,284

-1,403,183-منح حكومية محملة خالل السنة

-)770,859()1,058,639(المستنفذ من خالل السنة

45,608,96946,667,60846,035,284رصيد نهاية السنة
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29- مطلوبات متعلقة بإزالة الموجودات

31 ديسمبر 312016 ديسمبر2017

187,550176,126رصيد أول السنة

5,82311,424الزيادة في القيمة الحالية خالل السنة 

193,373187,550رصيد نهاية السنة

يظهر رصيد المطلوبات المتعلقة بإزالة الموجودات بالقيمة المخصومة بالقيمة الحالية لاللتزام المستقبلي.

30- ذمم تجارية دائنة

1 يناير 312016 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017 

ذمم أرامكو السعودية عن 

تكلفة الوقود
87,933,52383,651,36473,668,251

)57,200,552()57,200,552()79,652,087(المحول لحساب الحكومة )أ(

 8,281,43626,450,81216,467,699

المؤسسة العامة لتحلية المياه 

عن تكلفة الطاقة المشتراة
11,088,84510,430,86210,049,688

6,119,5465,390,308       -رسوم البلديات

ذمم وتأمينات محتجزة من 

المقاولين
4,944,4064,978,2783,726,369

5,230,6563,750,6962,608,003ذمم الطاقة المشتراة 

1,022,807120,086459,653ذمم الموردين

2,018,0912,565,4862,733,601أخرى )ب(

32,586,24154,415,76641,435,321

 أ( يمثل هذا المبلغ الذمم الدائنة المستحقة للوقود عن الفترة من 5 أبريل 2000م إلى 31 ديسمبر 2016 

والتي تم تحويلها من حساب أرامكو السعودية إلى الذمم الحكومية )إيضاح 33(

ب( تتضمن الذمم الدائنة األخرى مبالغ بقيمة 1,1 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017 )2016 م: 

1,1 مليار ريال سعودي( ما زالت تحت التسوية بين الشركة والدولة تتعلق بحسابات ما قبل عملية الدمج 

المشار إليه في إيضاح رقم )1(

31- مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

1 يناير 312016 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017 

6,016,0415,278,7795,411,137مصروفات مستحقة 

483,325761,050746,073مستحقات موظفين 

405,608397,137385,183توزيعات أرباح مستحقة 

556,946299,922266,483فوائد قروض مستحقة 

1,3321,3591,317مستحقات مساهمين

67,01094,057202,264أخرى 

7,530,2626,832,3047,012,457
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32- مخصصات التزامات ورسوم أخرى

مخصصات

138,771كما في 1 يناير 2016

1,692المحمل خالل السنة

)8,043(المسدد / المعكوس خالل السنة

132,420الرصيد في 31 ديسمبر 2016

364,777المحمل خالل السنة

)2,517(المسدد / المعكوس خالل السنة

494,680الرصيد في 31 ديسمبر 2017

تمثل المخصصات بشكل رئيسي مخصص القضايا المرفوعة على الشركة والمتعلقة بنزع ملكية أراضي 

من مالكيها وذلك الستخدامها في المنفعة العامة.

33- ذمم دائنة حكومية 

تشتمل الذمم الدائنة الحكومية على مبلغ 79,7 مليار ريال سعودي يمثل الذمم الدائنة المستحقة 

للوقود للفترة من 5 أبريل 2000 إلى 31 ديسمبر 2016 م )2016: مبلغ 57,2 مليار ريال سعودي للفترة 

في 5 أبريل 2000 إلى 31 ديسمبر 2012(. وتم تصنيف ھذه المبالغ كذمم دائنة حكومية استنادا 

إلى المحاضر والقرارات الوزارية والتي عالجت المديونية المستحقة على المجموعة لصالح شركة الزيت 

العربية السعودية )"أرامكو السعودية"( بتحميلھا على حساب وزارة المالية وفقًا إلجراءات وموافقات 

محددة والتي كان آخرھا قبل نھاية عام 2017. كما تشمل على مبلغ 0,9 مليار ريال سعودي متعلق 

بأصول محولة من قبل الھيئة الملكية للجبيل وينبع.

34- المطلوبات مالية
1.34- المطلوبات المالية ما عدا المطلوبات ذات الفائدة

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

أدوات مالية مشتقة

353,178398,112526,725أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة

إجمالي االلتزامات المالية بالقيمة 

العادلة
353,178398,112526,725

االلتزامات المالية بالقيمة المستنفذة، ماعدا القروض ذات الفائدة

32,586,24148,296,22036,045,013ذمم تجارية دائنة*

7,530,2626,832,3047,012,457مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

80,550,57758,099,04958,098,794ذمم دائنة حكومية

120,667,080113,227,573101,156,264إجمالي االلتزامات المالية األخرى

إجمالي المطلوبات المالية ما عدا 

المطلوبات ذات الفائدة
121,020,258113,625,685101,682,989

* استبعاد رسوم البلدية التي تصل إلى ال شيء في 2017 )31 ديسمبر 2016: 6,1 مليار ريال سعودي، 1 يناير 2016: 5,4 

مليار ريال سعودي(.
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2.34- المطلوبات ذات الفائدة

إّن تصنيف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي كما في 1 يناير 2016 يظهر كما يلي:

اإلجمالي قروض حكوميةالصكوكقروض بنكية

30,622,88634,940,49039,991,482105,554,858غير متداولة

3,673,974--3,673,974متداولة

34,296,86034,940,49039,991,482109,228,832

إّن تصنيف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2016 يظهر كما يلي:

اإلجماليقروض حكوميةالصكوكقروض بنكية

43,385,52526,065,35042,411,517111,862,392غير متداولة

22,526,681-13,651,5418,875,140متداولة

57,037,06634,940,49042,411,517134,389,073

إّن تصنيف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017 يظهر كما يلي:

اإلجمالي قروض حكوميةالصكوكقروض بنكية

53,210,26031,793,50544,364,627129,368,392غير متداولة

17,142,151--17,142,151متداولة

70,352,41131,793,50544,364,627146,510,543
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إجمالي قروض حكوميةالصكوكقروض بنكيةتتمثل الحركة في االقتراض خالل السنة فيما يلي:

34,296,86034,940,49039,991,482109,228,832كما في 1 يناير 2016

2,000,00027,866,678-25,866,678المستلم من القروض الجديدة

)2,983,711(--)2,983,711(المسدد من القروض 

)142,761(--)142,761(المضاف على التكاليف المؤجلة

)1,403,180()1,403,180(--فروقات بين الدفعات المستلمة والقيمة الحالية

1,823,2151,823,215--الزيادة في القيمة الحالية للقروض 

57,037,06634,940,49042,411,517134,389,073كما في 31 ديسمبر 2016

19,019,64919,019,649المستلم من القروض الجديدة

)8,579,418(-)3,144,450()5,434,968(المسدد من القروض 

)271,871(-)2,535()269,336(المضاف على التكاليف المؤجلة

----فروقات بين الدفعات المستلمة والقيمة الحالية

1,953,1101,953,110--الزيادة في القيمة الحالية للقروض

70,352,41131,793,50544,364,627146,510,543كما في 31 ديسمبر 2017

1.2.34- قروض بنكية

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017غير متداولة

44,617,39134,842,85422,266,954الشركة السعودية للكهرباء

8,592,8698,542,6718,355,932عمليات المشتركة

53,210,26043,385,52530,622,886

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017متداولة

16,678,61812,608,8683,347,122الشركة السعودية للكهرباء

463,5331,042,673326,852عمليات المشتركة

17,142,15113,651,5413,673,974
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كما يلي القروض طويلة اآلجل:

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017القيمة ألصل القرضتاريخ االستحقاقعملة القرض

20206,000,0001,363,6371,909,0922,454,546ريال سعوديبنوك محلية 1

20255,000,0003,076,0003,460,8003,845,600ريال سعوديبنوك محلية 2

-20238,000,0008,000,0005,000,000ريال سعوديبنوك محلية 3*

--20201,500,0001,500,000ريال سعوديبنك محلي 4    

--20211,300,0001,300,000ريال سعوديبنك محلي 5

--20223,500,0003,500,000ريال سعوديبنك محلي 6

20242,583,3751,401,2201,616,1601,831,097ريال سعوديقرض مباشر من صندوق االستثمارات العامة

20214,057,4171,233,9741,596,6841,959,475دوالر أمريكيقرض مشترك دولي 1

20243,709,1251,897,4312,206,5582,515,733دوالر أمريكيبنك دولي 2

20265,251,1203,938,1594,375,7144,813,240دوالر أمريكيقرض مشترك دولي 3

20287,240,7156,498,4187,101,7257,194,385دوالر أمريكيقرض مشترك دولي 4  

-20215,625,7105,625,7105,625,710دوالر أمريكيبنك دولي 5

-20293,375,5853,375,5853,375,585دوالر أمريكيقرض مشترك دولي 6

-20291,575,3361,575,3361,575,335دوالر أمريكيقرض مشترك دولي 7

--20226,562,8786,562,878دوالر أمريكيقرض مشترك دولي 8

65,281,26150,848,34837,843,36324,614,076القيمة اإلجمالية

)2,347,122()2,857,748()5,964,188(خصم: الجزء المتداول من القروض والسلف طويلة األجل

-)142,761()266,769(خصم الجزء غير المطفأ من الرسوم المدفوعة مقدمة وغيرها من الرسوم

44,617,39134,842,85422,266,954الجزء غير المتداول من القروض والسلف طويلة األجل

*الحاقًا إلعالن الشركة السعودية للكهرباء المنشور في موقع السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 2016/09/19م، بخصوص حصولها على تمويل مرابحة محلي مشترك بقيمة 5 مليار ريـال سعودي لمدة سبع سنوات، أعلنت الشركة إنها بتاريخ 2017/03/26م 

قامت بتعديل اتفاقية تمويل المرابحة المحلي المشترك المشار إليها أعاله، حيث تم رفع قيمة القرض من 5 مليار ريال سعودي إلى 8 مليار ريال سعودي.
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كما يلي القروض قصيرة االجل:

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017القيمة ألصل القرضعملة القرض

-700,000500,000500,000ريال سعوديقرض بنوك محلية دوار 1

2,500,0002,500,0002,500,0001,000,000ريال سعوديقرض بنوك محلية دوار 2

-1,000,000-1,000,000ريال سعوديتسهيالت بنك محلي3

-500,000500,000500,000ريال سعوديتسهيالت بنك محلي4

--750,000750,000ريال سعوديتسهيالت بنك محلي5

--1,000,000873,581ريال سعوديتسهيالت مدفوعات تجارية دولية 1

--1,000,000902,273ريال سعوديتسهيالت مدفوعات تجارية دولية 2

---375,000ريال سعوديتسهيالت مدفوعات تجارية دولية 3

---937,500ريال سعوديتسهيالت مدفوعات تجارية دولية 4

-5,251,1204,688,5765,251,120دوالر أمريكيقرض مشترك دولي دوار 1

14,013,62010,714,4309,751,1201,000,000القيمة اإلجمالية

16,678,61812,608,8683,347,122إجمالي القروض قصيرة األجل والجزء المتداول من قروض طويلة األجل
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القروض البنكية للعمليات المشتركة

كما يلي بيان في حصة المجموعة في القروض البنكية للعمليات المشتركة:

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017عملة القرض

1,769,5291,769,5291,799,616ريال سعوديتسهيالت إسالمية

)US( 807,286770,584843,988دوالر أمريكيتسهيالت مقدمة من بنك أكسم

794,379720,308498,689دوالر أمريكيتسهيالت تجارية

)Hermes Cover( مقدمة من )180,693180,693197,906دوالر أمريكيتسهيالت )المغطاه

)KEXIM( 160,432160,432163,160دوالر أمريكيتسهيالت مباشرة مقدمة من

)EXIM( مقدمة من)131,247131,247133,478دوالر أمريكيتسهيالت )المغطاه

1,136,3671,166,7231,073,489ريال سعوديتسهيالت إسالمية مجمعة

913,760938,170928,963دوالر أمريكيتسهيالت تجارية مجمعة

)US( 479,083532,131585,179دوالر أمريكي  بنك أكسم

696,925696,925-ريال سعوديتسهيالت مرابحة

1,194,515946,500464,500ريال سعوديتسهيالت استصناع-اجارة

1,064,1901,026,428936,354ريال سعوديتسهيالت إجارة بالوكالة

--50,001ريال سعوديقروض الرعاية

234,108231,342274,842دوالر أمريكيتسهيالت مؤسسة ضمان الصادرات الكورية 

456,917485,109276,890ريال سعودي تسهيالت شراء 

14,000-ريال سعوديأخرى

9,372,5079,756,1218,887,979القيمة اإلجمالية

)326,852()1,042,673()463,533(خصم: الجزء المتداول من القروض والسلف طويلة األجل

)205,195()170,777()316,105(خصم الجزء غير المطفأ من الرسوم المدفوعة مقدمة وغيرها من الرسوم

8,592,8698,542,6718,355,932الجزء غير المتداول من القروض والسلف طويلة األجل
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2.2.34- صكوك

فيما يلي بيان بالصكوك القائمة كما في 31 ديسمبر 2017:

الصكوك المحلية:

تاريخ اإلصداراإلصدار
القيمة 

االسمية للصك

القيمة اإلجمالية 

لإلصدار

تاريخ 

االستحقاق

10 مايو 2017صكوك 3
10 آالف ريال 

سعودي

5,73 مليار ريال 

سعودي
2030

30 يناير 2014صكوك 4
1 مليون ريال 

سعودي

4,5 مليار ريال 

سعودي
2054

تم إصدار الصكوك الموضحة أعاله بالقيمة اإلسمية بدون خصم أو عالوة إصدار. تحمل هذه الصكوك 

عائد يحسب على أساس سعر سايبور زائدا هامش ربح يستحق دوريا على أساس ربع سنوي من صافي 

الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي يحتفظ بها أمين موجودات الصكوك - شركة الكهرباء 

للصكوك )صكوك( المملوكة بالكامل للمجموعة. 

تعهدت الشركة بشراء هذه الصكوك من حامليها بتواريخ محدده في نشرة اإلصدار. في كل تاريخ شراء 

ستدفع المجموعة مبلغًا يتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالي القيمة اإلسمية للصكوك كمنحة لحملة 

الصكوك. تم تحديد سعر الشراء بحاصل ضرب إجمالي القيمة اإلسمية للصك في النسبة الموضحة 

مقابل تاريخ الشراء وفقًا للجدول التالي:

النسبة المئوية

%90%60%30

تاريخ الشراء الثالثتاريخ الشراء الثانيتاريخ الشراء األولاإلصدار

202220242026صكوك 3

النسبة المئوية

%95%60%30

تاريخ الشراء الثالثتاريخ الشراء الثانيتاريخ الشراء األول 

202420342044صكوك 4

قامت المجموعة بإعادة شراء جزء من اإلصدار الثالث للصكوك )صكوك 3( خالل الربع الثاني من عام 

2017 بقيمة 1.27 مليار ريال سعودي. والتي تمثل جزء من إعادة شراء اإلصدار الثالث )7 مليار ريال 

سعودي( كما قامت المجموعة بإعادة جدولة رصيد الصكوك المتبقية حتى يتم شراؤها بالكامل قبل 

نهاية شهر مايو 2022.

الصكوك الدولية:

أ( قامت المجموعة خالل أبريل 2012 بإصدار صكوك دولية بقيمة 6.6 مليار ريال سعودي )1.75 مليار 

دوالر أمريكي( حيث تضمن اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك، األولى بقيمة 0.5 مليار دوالر تستحق 

بعد خمس سنوات بعوائد ثابتة نسبتها 2.665%، والشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دوالر وتستحق بعد 

عشر سنوات بعوائد 4.211%. قامت المجموعة بتسديد مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي )0.5 مليار دوالر 

أمريكي( خالل الربع األول من عام 2017 والتي تمثل سدادا للشريحة األولى من هذه الصكوك. 

 ب( كما قامت المجموعة خالل أبريل 2013 بإصدار صكوك دولية بقيمة 7.5 مليار ريال سعودي 

)2 مليار دوالر أمريكي( حيث تضمن اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك، األولى بقيمة 3,75 مليار ريال 



التقرير السنوي 1982017

سعودي )مليار دوالر أمريكي( تستــحق بعد عشر سنوات بعوائد ثابتة نسبتها 3.473% والشريحة الثانية 

بقيمة 3,75 مليار ريال سعودي )مليار دوالر أمريكي( وتستحق بعد ثالثين سنة عائد ثابتة نسبتها %5.06. 

2014 بإصدار صكوك دولية بقيمة 9.4 مليار ريال سعودي  ج( كما قامت المجموعة خالل أبريل 

)2.5 مليار دوالر أمريكي( حيث تضمن اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك. الشريحة األولى 

بقيمة 5.6 مليار ريال سعودي )1.5 مليار دوالر أمريكي( تستــحق بعد عشر سنوات بعوائد ثابتة 

4%. الشريحة الثانية بقيمة 3.75 مليار ريال سعودي )1 مليار دوالر أمريكي( وتستحق بعد  نسـبتها 

ثابتة نسبتها %5.5. ثالثين سنة بعوائد 

3.2.34- قروض حكومية 

طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ  11 شعبان 1419هـ، تم تحديد صافي مستحقات الحكومة أ. 

لدى المجموعة وكذلك صافي مستحقات المجموعة لدى الحكومة حسب األسس والقواعد الواردة 

في المحضر الموقع بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير المالية واالقتصاد الوطني بتاريخ 27 جمادى 

الثاني 1418هـ الموافق 29 أكتوبر 1997 وتم اعتبار صافي الفرق المستحق للحكومة على المجموعة 

- المحدد بتاريخ نهاية اليوم السابق لصدور المرسوم الملكي القاضي بتأسيس الشركة- قرضا حسنا 

طويل األجل ولفترة سماح مدتها خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ إعالن المجموعة، ويعاد النظر 

 بشأن هذا القرض بعد ذلك وفقًا للظروف المالية للحكومة وللمجموعة.

لقد تضمن المحضر بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير المالية واالقتصاد الوطني المؤرخ 21 رجب 

1422هـ الموافق 8 أكتوبر 2001 والذي تحدد فيه قيمة القرض األولية - أن تتم التصفية النهائية 

للذمم الحكومية حسب نتيجة المطابقات بين مطالبات المجموعة وبعض الجهات الحكومية 

وتعديل قيمة القرض تبعا لذلك. وقد تم خالل عام 2005 االنتهاء من تلك التصفية والتي تضمنت 

تسوية بعض المبالغ الخاصة بمطالبات المجموعة وكذلك المبالغ المستحقة على المجموعة 

للجهات الحكومية وقد تم توقيع محضر بذلك بين وزير المياه والكهرباء ووزير المالية في تاريخ 15 

رجب 1426هـ الموافق 19 أغسطس 2005 ليصبح رصيد قرض الحكومة بعد تلك التصفية مبلغ 

14.9 مليار ريال سعودي. تعمل الشركة وبالتفاوض مع الجهات المقرضة على إيجاد البدائل المناسبة 

لمعالجة أرصدة هذه القروض بما يعزز المركز المالي للشركة ودورها الهام في توفير الطاقة في 

كافة قطاعات الدولة.

وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت االثنين 12 جمادى األولى 1431هـ الموافق 26 إبريل 2010 ب. 

على منح المجموعة قرض حسن بمبلغ 15 مليار ريال سعودي يسدد على 25 سنة، على أن يدفع 

القرض للمجموعة خالل سنتين وذلك وفق اتفاقية أبرمت لهذا الغرض بين وزارة المالية والمجموعة، 

وقد تم سحب القرض بالكامل كما في 31 ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 2016: تم سحبه بالكامل، 1 

يناير 2016: تم سحبه بالكامل(. وقامت المجموعة بإثبات ما تم استالمه من القرض الحكومي أعاله 

مخصومًا بالقيمة الحالية.

وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت االثنين 11 رجب 1432هـ الموافق 13 يونيو 2011 على ج. 

منح المجموعة قرض حسن بمبلغ 51.1 مليار ريال سعودي يسدد على 25 سنة، على أن يدفع القرض 

للمجموعة خالل خمس سنوات وذلك وفق اتفاقية أبرمت  لهذا الغرض بين وزارة المالية والمجموعة، 

وقد تم سحب مبلغ 38.3 مليار ريال سعودي من القرض كما في 31 ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 

2016: 38.3 مليار ريال سعودي، 1 يناير 2016: 38.3 مليار ريال سعودي( وقامت المجموعة بإثبات ما 

 تم استالمه من القرض الحكومي أعاله مخصومًا بالقيمة الحالية. 

تجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية القرض تنص على أنه يتم تخفيض قيمة القرض بالمبالغ التي تحصل 

عليها المجموعة نتيجة أي زيادة في تعرفة القطاع السكني. وفي ضوء التعديل األخير للتعريفة 

)إيضاح 1( تقوم المجموعة حاليا بدراسة أثر ذلك على فترة استحقاق القرض أو الدفعات المستقبلية 

غير المستلمة.

وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت االثنين 9 جمادى األولى 1435هـ الموافق 10 مارس 2014 د. 

على منح المجموعة قرض حسن بمبلغ 49.4 مليار ريال سعودي يسدد على 25 سنة، على أن يدفع 

القرض للمجموعة خالل خمس سنوات وذلك وفق اتفاقية أبرمت لهذا الغرض بين وزارة المالية 

والمجموعة، وقد تم سحب مبلغ 16.1 مليار ريال سعودي من القرض كما في 31 ديسمبر 2017 )31 

ديسمبر 2016: 16.1 مليار ريال سعودي، 1 يناير 2016: 14.1 مليار ريال سعودي( وقامت المجموعة 

بإثبات ما تم استالمه من القرض الحكومي أعاله مخصومًا بالقيمة الحالية.
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3.34- أدوات مالية مشتقة 

لدى المجموعة عقود تحوط مع عدد من البنوك للحماية من تقلبات أسعار الفائدة على مبلغ وقدره 

7.98 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017 )2016: 9.76 مليار ريال سعودي(. ويشتمل على 

جزء بالدوالر األمريكي يمثل حوالي 15% من القيمة اإلسمية المذكورة. تقوم عقود التحوط على 

أساس عمل المقايضة بين المجموعة والبنوك على األسعار الثابتة مقابل األسعار المتغيرة وفق مبالغ 

القروض األصلية كل ستة أشهر.

ُصّنفت جميع المشتقات في 31 ديسمبر 2017 كتحوطات تدفق نقدي وكالتزامات متداولة أو غير 

متداولة، وذلك بناًء على تاريخ صالحية األدوات المالية.

إّن القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة ُملّخصة في الجدول أدناه:

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة:

54,17637,39033,996متداولة

299,002360,722492,729غير متداولة

353,178398,112526,725

35- دفعات مستلمة من المشتركين 

تمثل مبالغ الدفعات الُمستلمًة من المشتركين، توصيل الخدمة ويتم إطفاؤها في حالة اكتمال 

المشروع.

36- الزكاة وضريبة الدخل للسنة

1.36- مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة

يتمثل مصروف الزكاة وضريبة الدخل في اآلتي:

31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017

1,692 4,875 الزكاة خالل السنة

- - الضريبة خالل السنة

- 230,538 الضريبة المؤجلة خالل السنة

1,692 235,413

تم تحميل الضريبة المؤجلة كما يلي:

31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017

- 230,538 قائمة الدخل الموحدة

- 3,256 قائمة الدخل الشامل اآلخر

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وبموجب األمر الملكي رقم أ/136، تخضع جميع األسهم 

في الشركات المقيمة في المملكة التي تمتلكها شركة أرامكو لقانون الضريبة بدال من الزكاة اعتبارا من 

1 يناير 2017. وعليه، فقد تم إثبات ضريبة الدخل لحصة أرامكو في الشركة.

1.1.36- تسوية الدخل المحاسبي والدخل المعدل الحتساب الضرائب المحلية في المملكة 

العربية السعودية لعام 2017

31 ديسمبر 2017

7,143,662 الربح المحاسبي قبل الزكاة والضريبة

495,056 الربح الخاضع لضريبة الدخل )2017: 6,93%، 2016: ال شيء(

99,011 ضريبة الدخل حسب معدل الضريبة المطبق )%20(
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تأثير الضريبة من:

)259,587( الفرق بين االستهالك المحاسبي واالستهالك حسب أنظمة الضرائب

474 خسائر بيع العقارات والمعدات واآلالت

31,055 مخصصات

38,262 الحصة في عوائد القروض الزائدة عن الحد المسموح به

255,936 تأثير الضريبة المؤجلة على العقارات والمعدات واآلالت 

)53,758( تأثير الضريبة المؤجلة على المخصصات

28,360 تأثير الضريبة المؤجلة من العمليات المشتركة

139,753

90,785 الضريبة )بالسالب( الغير معترف بها

230,538 مصروف الضريبة كما في قائمة الدخل الموحدة

2.36- الزكاة 

تتمثل المكّونات الرئيسية للوعاء الزكوي بما يلي:

31 ديسمبر2016*31 ديسمبر 2017

7,143,6622,104,584ربح السنة قبل الزكاة والضريبة

)12,232,662()14,374,632(ناقص: تعديل الزكاة

)10,128,078))7,230,970)إجمالي الخسارة الُمعّدلة

يحتسب الوعاء الزكوي كما يلي:

31 ديسمبر 2016*31 ديسمبر 2017

41,665,93841,665,938رأس المال

)10,128,078()7,230,970(إجمالي الخسارة الُمعّدلة

3,313,8363,187,108احتياطيات ُمبقاة

20,618,02316,046,267أرباح ُمبقاة

5,783,9406,695,230مخصصات مختلفة مدورة

102,145,91673,659,833قروض والصكوك طويلة األجل

89,973,59694,165,670قروض و منح حكومية مؤجلة

4,978,2784,035,770مستحقات المقاولين وغيرها

261,248,557229,327,738

ناقص:

)228,756,645()240,696,027(األصول الثابتة وأعمال البناء قيد التنفيذ، إجمالي 

)99,786,057()112,948,575(الفرق في استهالك األصول الثابتة للسنوات السابقة

)3,673,692()3,346,599(استثمارات طويلة األجل

)5,932,537()4,558,277(مخزونات المواّد وقطع الغيار

)108,821,193()100,300,921(وعاء الزكاة

ال توجد زكاة شرعية مستحقة على نسبة الشركاء السعوديون في المجموعة )93,07%( كون كل من 

الخسارة المعدلة والوعاء الزكوي بالسالب.

* تم عرض أرقام المقارنة الحتساب الزكاة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بناًء على القوائم المالية المعدة حسب معايير 

المحاسبة السعودية السابقة.
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أنهت الشركة الربوط الزكوية حتى عام 2008؛ كما قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية لألعوام من 

2009م إلى 2016 والتي ما زالت قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل وقد تم استالم 

مطالبة بمبلغ 375 مليون ريال سعودي عن السنوات من 2009-2014 وقد تم االعتراض على هذه 

المطالبة من قبل الشركة وال تتوقع الشركة أن ينتج عن هذه المطالبة أي التزام مستقبلي.

3.36- الضريبة المؤجلة:

تتمثل الضريبة المؤجلة للشركة السعودية للكهرباء بما يلي:

للمركز المالي الموحدة

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

--255,936العقارات واآلالت والمعدات

--)53,758(مخصصات

--202,178مصروف الضريبة المؤجلة / )المنفعة(

لقائمة الدخل الموحدة

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

-255,936العقارات واآلالت والمعدات

-)53,758(مخصصات

-202,178مصروف الضريبة المؤجلة / )المنفعة(

صافي التزام الضريبة المؤجلة من العمليات المشتركة يعادل 28,3 مليون سعودي تم االعتراف به على 

كل من الموجودات والمطلوبات.

تتمثل حركة الضريبة المؤجلة فيما يلي:

عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

--رصيد بداية السنة 

دخل / )مصروف( الضريبة خالل الفترة المعترف 

بها في قائمة الدخل الموحدة,
))230,538-

دخل / )مصروف( الضريبة خالل الفترة المعترف 

بها في بيان الدخل الشامل 
)3,256(-

-)233,794(رصيد اخر السنة

37- االلتزامات المحتملة
1.37- التعهدات

يوجد خالف بين المجموعة وأرامكو السعودية حول توريد زيت خفيف بداًل من الزيت الثقيل ألحد . 3

المحطات - حسب متطلبات المجموعة - وقد نتج عن ذلك فرق متراكم قدره 2.9 مليار ريال سعودي 

)31 ديسمبر 2016: 2.6 مليار ريال سعودي، 1 يناير 2016: 2 مليار ريال سعودي( لم يتم قيده ضمن 

المطلوبات في سجالت المجموعة و ال تتوقع المجموعة ان ينتج عن هذا الخالف أي مطالبة.

تطالب أرامكو السعودية بصرف نصيبها في األرباح السنوية الموزعة عن حصتها في رأس مال . 4

المجموعة وتقدر قيمة المطالبة عن أرباحها منذ بداية تأسيس الشركة وحتى 31 ديسمبر 2016 

بمبلغ 3.1 مليار ريال سعودي، وترى المجموعة عدم أحقية أرامكو السعودية في هذه المطالبة 

خالل العشرين سنة األولى من تأسيس الشركة باعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة 

وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11 شعبان 1419هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 

327 وتاريخ 24 رمضان 1430هـ الخاص بتمديد تنازل الحكومة عن نصيبها في األرباح التي توزعها 

الشركة السعودية للكهرباء لمدة عشر سنوات أخرى.
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قدمت المجموعة ضمانات لبعض البنوك التجارية عن نصيبها من القرض التمويلي الممنوح لبعض . 5

الشركات المستثمر فيها. تبلغ قيمة الضمان 17.6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2017، 

ما يعادل 66.2 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 18 مليون دوالر أمريكي أو ما يعادل 68 

مليون ريال سعودي، 1 يناير 2016: 15 مليون دوالر أمريكي ما يعادل 56 مليون ريال سعودي(. 

 

2.37- االلتزامات 

يمثل الجدول التالي الحد األدنى للدفعات المتعلقة باإللتزامات المستقبلية.

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

2,731,0342,384,5032,290,212 خالل عام واحد 

 في وقت الحق من سنة 
واحدة ولكن في موعد ال 

يتجاوز خمس سنوات 
10,856,56910,677,1509,091,525

 في وقت الحق من 
خمس سنوات 

30,771,01333,389,85328,845,949

44,358,61646,451,50640,227,686

38- تسوية الخالفات مع أرامكو السعودية

تقوم المجموعة بإيصال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات والوزارات الحكومية بما فيها أرامكو 

السعودية. تحتسب التعريفة طبقًا للتعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء وهي نفس التعريفة 

المستخدمة مع المشتركين اآلخرين فيما عدا المؤسسة العامة لتحلية المياه الصادر بشأنها قرار 

حكومي، وكذلك المنشآت السكنية ألرامكو السعودية التي كانت ترى المجموعة وجوب تطبيق 

التعريفة التجارية عليها بينما تعترض أرامكو السعودية على ذلك وتقوم بالدفع إلجمالي قيمة مبيعات 

التيار عن تلك المنشآت بناء على التعريفة الصناعية.

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 114 تاريخ 10 ربيع الثاني 1430هـ بإنهاء الخالف وأن يتم محاسبة أرامكو 

السعودية على أساس التعريفة السكنية والتجارية بدل الصناعية، وعلى أن تقوم هيئة تنظيم الكهرباء 

واإلنتاج المزدوج )"المنظم"( بتحديد المنشآت السكنية والتجارية التابعة ألرامكو السعودية، وبناء على 

ذلك فقد عقدت المجموعة مع أرامكو السعودية والمنظم عدة اجتماعات في سبيل تسوية هذا 

الموضوع حيث قام المنظم بتحديد المنشآت السكنية والتجارية التابعة ألرامكو السعودية محل الخالف.

نفذت المجموعة قرار المنظم رقم 432/49 بتاريخ 8 جمادى األول 1432 هـ القاضي بتصنيف تعريفة 

االستهالك الكهربائي ألرامكو السعودية ابتداء من 1 يناير 2012، حيث تم تحديد المنشآت السكنية 

والتجارية محل الخالف المشار إليه أعاله و تطبيق التعريفة المتفق عليها. كما قامت المجموعة بعملية 

االحتساب للسنوات السابقة من تاريخ التأسيس وحتى 31 ديسمبر 2011 حسب قرار المنظم المذكور 

اعاله وقدمت فواتيرها ألرامكو السعودية بمبلغ 1 مليار ريال سعودي. قامت المجموعة باستكمال 

إجراءات التسوية النهائية مع أرامكو السعودية حيال هذه اإليرادات واثباتها في قائمة الدخل الموحدة. 

ال تزال المجموعة تتابع مع أرامكو السعودية إجراءات تحصيل هذا المبلغ.

في بداية عام 2018 تم حل الخالف بين المجموعة وأرامكو السعودية حول رسوم مناولة الزيت الخام 

والتي كانت تطالب به أرامكو السعودية لبعض المواقع. وقد بلغ إجمالي المبلغ المختلف عليه من 

بداية تأسيس الشركة في 5 إبريل 2000 وحتى 31 ديسمبر 2017 مبلغ 5.1 مليار ريال سعودي تقريبا 

)31 ديسمبر 2016: 4.7 مليار ريال سعودي، 1 يناير 2016: 4.4 مليار ريال سعودي(.
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39- االرتباطات الرأسمالية

تتمثل االرتباطات الرأسمالية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة في قيمة الجزء غير المنفذ من العقود 

الرأسمالية التي أبرمتها المجموعة إلنشاء وتركيب محطات وأصول أخرى والتي بلغت 52.71 مليار ريال 

سعودي )31 ديسمبر 2016: 81.02 مليار ريال سعودي،1 يناير 2016: 88.55 مليار ريال سعودي(.

40- ربحية السهم

يتم احتساب الربح األساسي للسهم عن طريق قسمة الربح المتعلق بحاملي أسهم الشركة على 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل السنة. و يتم احتساب ربحية السهم المخفضة بقسمة ربح 

السنة على المتوسط   المرجح المعدل لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة بافتراض تحويل جميع 

األسهم القابلة لالنخفاض إلى أسهم عادية.

إن الربح المخفض للسهم مساو للربح األساسي للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 

2016 لعدم وجود أدوات مالية ذات تأثير مخفض للعائد األساسي للسهم.

للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

6,908,2494,545,257الربح للسنة )ألف ريال سعودي(

4,166,593,8154,166,593,815المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة "سهم"

1,661,09الربح األساسي والمخفض للسهم )ريال سعودي(

وألغراض المقارنة فيما يلي ربحية السھم بعد استبعاد أثر قيمة اإلعفاء من مديونية رسوم البلديات 

6,1 مليار ريال:

للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

788,7034,545,257الربح للسنة )ألف ريال سعودي(

4,166,593,8154,166,593,815المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة "سهم"

0,191,09الربح األساسي والمخفض للسهم )ريال سعودي(

41- المعامالت مع األطراف ذات العالقة

يتمثل الطرف المتحكم النهائي للمجموعة في حكومة المملكة العربية السعودية حيث يعتبر صندوق 

االستثمارات العامة و أرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جهات تحت سيطرة 

مشترك )حيث ان الجهات المشار إليها تحت السيطرة النهائية لحكومة المملكة العربية السعودية(.

فيما يلي بيان بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:

أ( مبيعات الطاقة الكهربائية

السنة المنتهية في

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

مبيعات الطاقة الكهربائية:

11,993,90212,014,082الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي 

للمجموعة

536,039590,487أرامكو السعودية

498,207271,997المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة   

13,028,14812,876,566اإلجمالي 
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ب( مشتريات الطاقة ورسوم البلديات

السنة المنتهية في

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017مشتريات الطاقة:

كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي 

للمجموعة

10,058,43611,240,906أرامكو السعودية

538,586530,324المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة   

العمليات المشتركة

583,816552,058شركة ضرما للكهرباء  

957,436923,793شركة رابغ للكهرباء

805,241795,913شركة هجر إلنتاج الكهرباء

-132,512شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

13,076,02714,042,994

رسوم البلدية:

723,861-الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

-723,861

13,076,02714,766,855اإلجمالي 

تقوم المجموعة بشراء الوقود من أرامكو السعودية والطاقة من المؤسسة العامة لتحلية المياه 

المالحة بأسعار منصوص عليها في القرارات الحكومية.

ج( أرصدة نهاية السنة الناتجة من مبيعات الطاقة الكهربائية / مشتريات الطاقة / رسوم البلدية

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

مستحق من أطراف ذات عالقة:

الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

   كيانات تحت سيطرة الطرف 

المسيطر النهائي للمجموعة

1,496,0381,320,9441,315,669أرامكو السعودية

930,304439,451227,540المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

2,426,3421,760,3951,543,209إجمالي مستحق من أطراف ذات عالقة

مستحق إلى أطراف ذات عالقة:

الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

80,550,57758,099,04958,098,794 مستحقات حكومية

6,119,5465,390,308-رسوم البلدية

80,550,57764,218,59563,489,102إجمالي مستحق إلى أطراف ذات عالقة

كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر 

النهائي للمجموعة

87,933,52383,651,36473,668,251أرامكو السعودية

)57,200,552()57,200,552()79,652,087(يخصم: محول إلى ذمم دائنة حكومية 

8,281,43626,450,81216,467,699صافي مستحق إلى أرامكو السعودية

11,088,84510,430,86210,049,688المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

19,370,28136,881,67426,517,387
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د( قروض ومنح من أطراف ذات عالقة

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

قروض ومنح من الحكومة:

الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

44,364,62742,411,51739,991,482 قروض حكومية

45,608,96946,667,60846,035,284منح حكومية مؤجلة

1,401,1731,616,1601,831,096قرض صندوق االستثمارات العامة

91,374,76990,695,28587,857,862اإلجمالي 

إن أرصدة القروض المستحقة إلى صندوق االستثمارات العامة هي أرصدة ناتجة عن قروض تم الحصول 

عليها قبل انتقال أسهم حكومة المملكة العربية السعودية إلى الصندوق.

هـ( قروض ومنح ألطراف ذات عالقة

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

قروض لشركات زميلة:

9,25018,17528,500شركة الجبيل للكهرباء والماء

9,25018,17528,500اإلجمالي 

و( تعويضات اإلدارة العليا

تشمل اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. إن التعويضات المدفوعة أو المستحقة 

إلى اإلدارة العليا عن خدمات الموظفين مبينة أدناه:

31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017  

10,986 11,589 الرواتب والبدالت

7,732 10,062 المكأفات السنوية والدورية

- 9,485 مكأفاة نهاية الخدمة

18,718  31,136 المجموع

42- إيرادات التشغيل

عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

45,446,16345,321,470مبيعات الطاقة الكهربائية

2,591,1442,259,207تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية

تعريفة قراءة وصيانة العدادات 

واعداد الفواتير
1,248,9601,186,350

1,096,084602,017إيرادات منظومة النقل

232,966491,954إيرادات تشغيلية أخرى

50,615,31749,860,998
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43- تكاليف اإليرادات

عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

15,274,90313,120,819استهالكات التشغيل والصيانة

11,672,16812,468,394مصاريف التشغيل والصيانة

9,026,7909,989,313وقود

8,021,4517,430,004طاقة مشتراة

43,995,31243,008,530

44- مصروفات عمومية وإدارية

عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

437,692451,954مصروفات ومزايا الموظفين

396,260340,221استهالك - العمومية واإلدارية

43,07453,787مواد

137,06340,644رسوم اتصاالت

426,311173,910مصاريف أخرى متنوعة

1,440,4001,060,516

45- إيرادات أخرى، بالصافي 

عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

1,058,639770,859استنفاذ المنح الحكومية 

286,75699,334غرامات وجزاءات

41,48526,905توزيعات ارباح مستلمة

1,7007,465بيع مستندات مناقصة

)خسائر( أرباح بيع عقارات وآالت 

ومعدات
)34,195(6,904

180,30167,428إيرادات ومصاريف أخرى متنوعة

1,534,686978,895

46- إعفاء من مديونية رسوم البلديات

بناء على المرسوم الملكي القاضي بإلغاء رسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة االستهالك لصالح البلديات، 

وكذلك إعفاء المجموعة من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء من قيمة االستهالك لصالح 

البلديات، قامت المجموعة بعكس الرصيد القائم المستحق لصالح البلديات البالغ 6.1 مليار ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2016م من االلتزامات المتداولة في قائمة الدخل الموحدة للسنة الحالية.
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47- تكاليف التمويل، بالصافي 

عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر2016 31 ديسمبر 2017 المصاريف المالية، بالصافي

مصروفات تمويلية

2,694,848 3,508,160 القروض البنكية

1,823,215 1,953,110 القروض الحكومية

)2,700,711( )2,888,874( ناقص: الفائدة المرسملة

1,817,352 2,572,396 اإلجمالي 

232,408 182,361
 التغير في القيمة الحالية اللتزامات 

منافع الموظفين

11,424 5,823
التغير في القيمة الحالية للمطلوبات 

المتعلقة بإزالة موجودات

2,061,184 2,760,580 إجمالي المصروفات التمويلية

إيرادات تمويلية

)7,378( )8,436( إيرادات الفوائد

(7,378( (8,436( إجمالي اإليرادات التمويلية

2,053,806 2,752,144 صافي التكاليف التمويلية

48- إدارة رأس المال

إن أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال هي حماية قدرة المجموعة على االستمرار من اجل توفير عوائد 

للمساهمين ومنافع ألطراف أخرى، والحفاظ على هيكل رأس المال األمثل للحد من تكلفة رأس المال.

ومن أجل المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، تنازلت الحكومة عن حصتها في األرباح الموزعة 

لفترة عشر سنوات من تاريخ تكوين المجموعة، على أن ال تزيد أرباح األسهم عن 10% من القيمة 

اإلسمية للسهم. وفي الحاالت التي يزيد فيها التوزيع عن 10% من القيمة اإلسمية للسهم، تعامل 

حصة الحكومة على غرار حصة المساهمين اآلخرين. وقد وافقت الحكومة على تمديد هذا التنازل لمدة 

عشر سنوات أخرى بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 327 وتاريخ 24 رمضان 1430 هـ. باإلضافة إلی 

ذلك، تستفيد المجموعة من القروض بنكية طويلة األجل التي ال تحمل فوائد.

تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم احتساب هذه النسبة على أساس 

صافي الدين المعدل مقسوما على حقوق الملكية المعدلة وصافي الدين المعدل. يتم احتساب 

صافي الدين على أنه إجمالي القروض )بما في ذلك "القروض بنكية قصيرة األجل" و"طويلة األجل" و 

"قروض الصكوك" كما هو موضح في قائمة المركز المالي الموحدة( ناقصا النقدية وما في حكمها. 

يتم احتساب حقوق الملكية المعدلة ك "حقوق ملكية" كما هو مبين في قائمة المركز المالي الموحدة 

زائدا صافي الدين المعدل.

كانت استراتيجية المجموعة هي المحافظة على معدل المديونية بين حدود 50% إلى 70%. وكانت 

نسب االقتراض في 31 ديسمبر على النحو التالي:

1 يناير 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017

69,237,350 91,977,556 102,145,916 إجمالي االقتراض

)1,848,367( )1,045,387( )1,058,210( خصم: النقد وما في حكمه

67,388,983 90,932,169 101,087,706 صافي الدين المعدل

61,199,948 65,597,797 72,309,407 إجمالي حقوق الملكية

128,588,931 156,529,966 173,397,113
حقوق الملكية وصافي الدين 

المعدلين

%52 %58 %58
نسبة الدين المعدل من حقوق 

الملكية المعدل
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49- إدارة المخاطر المالية
1.49- عوامل المخاطر المالية

عمليات المجموعة تتعرض إلى مخاطر السوق )مخاطر تبادل عمالت أجنبية، مخاطر سعر العموالت )الفوائد(، ومخاطر أسعار السلع(، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

ويركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة 

لتغطية مخاطر معينة.

األدوات المالية للمجموعة كما يلي:

1 يناير 2016

قروض و ذمم مدينةالموجودات وفقًا لقائمة المركز المالي الموحدة
استثمارات مالية 

متاحة للبيع

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

االستحقاق
اإلجمالي

موجودات مالية بالقيمة العادلة

281,595-281,595-استثمارات مالية متاحة للبيع

موجودات مالية ال تقاس  بالقيمة العادلة 

118,273118,273--استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

1,848,367--1,848,367النقد وما في حكمه

20,512,544--20,512,544ذمم مستهلكي للكهرباء، بالصافي

53,997--53,997القروض ودفعات مقدمة

3,794,558--3,794,558ذمم أخرى

26,209,466281,595118,27326,609,334اإلجمالي 
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31 ديسمبر 2016

اإلجماليمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقمتاحة للبيعقروض وذمم مدينةالموجودات وفقًا لقائمة المركز المالي الموحدة

موجودات مالية بالقيمة العادلة

290,952-290,952-استثمارات مالية متاحة للبيع

موجودات مالية ال تقاس  بالقيمة العادلة 

116,893116,893--استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

1,045,387--1,045,387النقد وما في حكمه

28,564,041--28,564,041ذمم مستهلكي للكهرباء، بالصافي

47,964--47,964القروض ودفعات مقدمة

3,788,699--3,788,699ذمم أخرى

33,446,091290,952116,89333,853,936اإلجمالي 

31 ديسمبر 2017

اإلجمالي استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات مالية متاحة للبيعقروض وذمم مدينةالموجودات وفقًا لقائمة المركز المالي الموحدة

موجودات مالية بالقيمة العادلة

305,622-305,622-استثمارات مالية متاحة للبيع

موجودات مالية ال تقاس  بالقيمة العادلة 

65,46565,465--استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

1,058,210--1,058,210النقد وما في حكمه

29,540,207--29,540,207ذمم مستهلكي للكهرباء، بالصافي

30,063--30,063القروض ودفعات مقدمة

542,706--542,706ذمم أخرى 

31,171,186305,62265,46531,542,273اإلجمالي 
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1 يناير 2016

اإلجمالي التزامات مالية أخرى بالتكلفة المستنفذةأدوات مالية مشتقةالمطلوبات وفقًا لقائمة المركز المالي الموحدة

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

526,725-526,725أدوات مالية مشتقة

مطلوبات مالية بالقيمة المستنفدة

34,296,86034,296,860-قروض

34,940,49034,940,490-صكوك

39,991,48239,991,482-قروض حكومية

36,045,01336,045,013-ذمم تجارية دائنة

7,012,4577,012,457-مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

58,098,79458,098,794-ذمم دائنة حكومية

526,725210,385,096210,911,821اإلجمالي 

31 ديسمبر 2016    

اإلجمالي التزامات مالية أخرى بالقيمة المستنفذةأدوات مالية مشتقةالمطلوبات وفقًا لقائمة المركز المالي الموحدة

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

398,112-398,112أدوات مالية مشتقة

مطلوبات مالية بالقيمة المستنفدة

57,037,06657,037,066-قروض

34,940,49034,940,490-صكوك

42,411,51742,411,517-قروض حكومية

48,296,22048,296,220-ذمم تجارية دائنة

6,832,3036,832,303-مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

58,099,04958,099,049-ذمم دائنة حكومية

398,112247,616,645248,014,757اإلجمالي 
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31 ديسمبر 2017

اإلجمالي التزامات مالية أخرى بالقيمة المستنفذةأدوات مالية مشتقةالمطلوبات وفقًا لقائمة المركز المالي الموحدة

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

353,178-353,178أدوات مالية مشتقة

مطلوبات مالية بالقيمة المستنفدة

70,352,41170,352,411-قروض

31,793,50531,793,505-صكوك

44,364,62744,364,627-قروض حكومية

32,586,24132,586,241-ذمم تجارية دائنة

7,530,2627,530,262-مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

80,550,57780,550,577-ذمم دائنة حكومية

353,178267,177,623267,530,801اإلجمالي 

2.49- إطار إدارة المخاطر 

يتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولية عن الوضع واإلشراف على إطار إدارة المخاطر بالمجموعة. يتم وضع سياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة، 

ووضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر، ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف 

المجموعة إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم من خالل التدريب ومعايير إطار اإلدارة واإلجراءات.

1.2.49- مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في التذبذب في القيمة العادلة او التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار األسواق. تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر:

مخاطر تبادل عمالت أجنبية.	 

مخاطر سعر العموالت )الفوائد(.	 

مخاطر أسعار أخرى.	 
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أ( مخاطر تبادل العمالت األجنبية

تنشأ مخاطر العمالت عندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية أو األصول أو المطلوبات المعترف بها مقومة بعملة ليست العملة الوظيفية للمنشأة.

ترتبط مخاطر العمالت األجنبية في تغير قيمة العملة الوظيفية بالنسبة للعمالت األجنبية للمعامالت التي تقوم بها المجموعة. العملة الوظيفية للمجموعة هي الريال السعودي المرتبطة بالدوالر األمريكي 

بسعر صرف ثابت 3.75 ريال سعودي مقابل كل دوالر أمريكي. بإستثناء المعامالت بالدوالر األمريكي، فإن معظم المعامالت الجوهرية غير معرضة إلى مخاطر العمالت األجنبية. وقد بلغ إجمالي الموجودات 

المالية بالدوالر األمريكي 66,6 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 2016: 19,5 مليون دوالر أمريكي(، )1 يناير 2016: 102,1 مليون دوال أمريكي(. بينما بلغت المطلوبات المالية 

بالدوالر األمريكي 16,5 مليار دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 2016: 15,8 مليار دوالر أمريكي(، )1 يناير 2016: 11,8 مليار دوالر أمريكي(.

ب( مخاطر سعر العموالت )الفوائد(

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سوق أسعار الفائدة. 

تعُرض المجموعة إلى مخاطر التغيرات في سوق أسعار الفوائد يعود أساسًا إلى القروض. إن القروض الصادرة بمعدالت متغيرة تعرض 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.

إن تعرض الشركة القتراض التغيرات في أسعار الفائدة هو كما يلي:

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

79,346,67666,940,38243,837,384قروض بمعدالت فائدة متغيرة

22,799,24025,037,17425,399,966قروض بمعدالت فائدة ثابتة 

حساسية سعر الفائدة  

إن التغيير المعقول المحتمل ل 100 نقطة أساس ألسعار الفائدة بتاريخ التقارير المالية كان من شأنه زيادة )انخفاض( حقوق الملكية واألرباح أوالخسائر بالمبالغ الموضحة أدناه. ويفترض التحليل أن جميع المتغيرات 

األخرى، ال سيما أسعار صرف العمالت األجنبية، تظل ثابتة



213 التقرير السنوي 2017

قائمة حقوق الملكيةقائمة الدخل

تخفيض 100 نقطة زيادة 100 نقطة  تخفيض 100 نقطة زيادة 100 نقطة  

التأثير بأالف الريال السعودي 

31 ديسمبر 2016

--578,343)578,343(قروض بمعدالت فائدة متغيرة

)3,981(3,981--مقايضة معدل الفائدة

)3,981(3,981 578,343)578,343(التغيرات في التدفقات النقدية

قائمة حقوق الملكيةقائمة الدخل

تخفيض 100 نقطة زيادة 100 نقطة  تخفيض 100 نقطة زيادة 100 نقطة  

التأثير بأالف الريال السعودي 

31 ديسمبر 2017

--707,431)707,431(قروض بمعدالت فائدة متغيرة

)3,352(3,352--مقايضة معدل الفائدة

)3,352(3,352 707,431)707,431(التغيرات في التدفقات النقدية

ج( مخاطر أسعار أخرى

تتمثل مخاطر أسعار أخرى في التذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق )بخالف تلك الناتجة عن مخاطر العمالت ومعدالت الفائدة(. تتعرض 

المجموعة لمخاطر القيمة العادلة نتيجة للتغيرات في أسعار األصول المالية المتاحة للبيع المملوكة من قبل الشركة، حيث إن المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة ليست جوهرية، وإن االستثمارات المالية 

المتاحة للبيع تتضمن استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة.

2.2.49- مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر اإلئتمان في النقدية وما في حكمها من ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية وكذلك التعرض االئتماني من الذمم المدينة القائمة للمبيعات. ال يتم تصنيف المشتركين بشكل فردي وتقوم 

المجموعة بتقييم الجودة االئتمانية للعميل مع األخذ في االعتبار خبراته السابقة وعوامل أخرى.
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يتم تسوية المبيعات نقدا أو خدمة سداد أو باستخدام بطاقات االئتمان الرئيسية.

إًن الجودة االئتمانية لذمم مستهلكي الكهرباء للمجموعة هي كما يلي:

31 ديسمبر 2017

المجموعأكثر من سنةأكثر من 6 اشهر و وأقل من سنةأكثر من 3 اشهر و أقل من 6 اشهرأقل من 3 اشهر

10,434,4174,288,5832,478,76613,498,80630,700,572ذمم مستهلكي الكهرباء

31 ديسمبر 2016

المجموعاكثر من سنةاكثر من 6 اشهر واقل من سنةاكثر من 3اشهر و اقل من 6 اشهراقل من 3 اشهر

12,134,4454,332,5584,803,6308,444,19129,714,824ذمم مستهلكي الكهرباء

1 يناير 2016

المجموعأكثر من سنةأكثر من 6 اشهر و وأقل من سنةأكثر من 3 اشهر و أقل من 6 اشهرأقل من 3 اشهر

8,318,9733,206,5804,010,1555,462,77320,998,481ذمم مستهلكي الكهرباء

تعتقد اإلدارة أن الذمم التجارية المدينة التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها تتعلق بالمشتركين الحاليين الذين ليس لديهم عجز عن السداد في الماضي.

ترى الشركة أنها قادرة على تحصيل الذمم المدينة التي تتجاوز السنة ألنها بشكل أساسي تمثل ذمم حكومية بنسبة 81% من إجمالي المديونيات الغير محصلة ألكثر من عام. وانه حسب سياسة الشركة ال يتم 

أخذ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها للجهات الحكومية. كما ترى الشركة أنها قادرة على تحصيل الذمم غير الحكومية وذلك من خالل قدرة الشركة في التوقف عن تقديم الخدمة للجهات المتأخرة في 

سداد مديونيتها باإلضافة إلى متابعتها قانونيا مع الجهات المختصة. تشكل الذمم غير الحكومية نسبة 19% من إجمالي الذمم الغير مدفوعة ألكثر من سنة.
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تم احتساب مخصص أرصدة ذمم مستهلكي الكهرباء الغير حكومية وفقًا للسياسة المطبقة فالشركة تبقي المجموعة النقدية وما في حكمها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني من الدرجة االستثمارية.

في 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2016 ويناير 2016، ال توجد أي ضمانات لألدوات مالية المحتفظ بها.

إن القروض مضمونة بسندات إذنيه موقعة من قبل المجموعة للقيمة اإلسمية للقرض مضافا إليها مدفوعات الفائدة و / أو هامش المرابحة.

يتحمل كل كيان في المجموعة مسؤولية إدارة وتحليل مخاطر االئتمان لكل عميل جديد قبل تقديم معيار وشروط الدفع وتقييم الخدمة.

تنشأ مخاطر االئتمان في النقدية وما في حكمها من الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية، وكذلك التعرض لمخاطر االئتمان للمبيعات، بما في ذلك الذمم المدينة القائمة. ال يتم تصنيف المشتركين بشكل 

مستقل. تقوم المجموعة بتقييم الجودة االئتمانية للعميل مع األخذ في االعتبار خبراته السابقة وعوامل أخرى.

يتم تحديد المخاطر بناء على الحدود االئتمانية المحددة سابقا للعميل حسب المشتركين ووفقًا للقيود التي يحددها مجلس اإلدارة. يتم مراقبة استخدام حدود االئتمان بشكل منتظم/ دوري.يتم تسوية 

المبيعات نقدا أو خدمة سداد أو باستخدام بطاقات االئتمان الرئيسية.

3.2.49- مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة أن تواجه المجموعة صعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية.

إن هدف اإلدارة من مخاطر السيولة هو التأكد من توفر التسهيالت التمويلية الكافية للمجموعة للوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية. وتهدف المجموعة إلى الحفاظ على قدر كاف من المرونة في التمويل عن 

طريق االحتفاظ بالتسهيالت االئتمانية المناسبة.

تتوقع المجموعة من أن توفي بالتزاماتها المالية المستقبلية وذلك من خالل التحصيالت النقدية للذمم المدينة وعن طريق التسهيالت والقروض البنكية.

يحلل الجدول أدناه المطلوبات المالية الغير المشتقة للمجموعة في مجموعات االستحقاق ذات الصلة على أساس الفترة المتبقية بتاريخ بيان المركز المالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. يتم إدراج المطلوبات 

المالية المشتقة في التحليل إذا كانت استحقاقاتها التعاقدية ضرورية لفهم توقيت التدفقات النقدية. المبالغ المبينة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.

تتضمن االلتزامات المتداولة ما قيمته ١١٣ مليار اللتزامات الحكومة و تدير الشركة مخاطر السيولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الدائنة وفقا لموقف السيولة لدى الشركة.
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كما في 31 ديسمبر 2017

على مدى خمس سنواتبين سنتين وخمس سنواتبين سنة وسنتينأقل من سنة واحدة

األدوات المالية غير المشتقة

17,142,1519,558,89227,540,12916,111,23970,352,411قروض بنكية

10,418,19021,375,31531,793,505--صكوك

44,364,62744,364,627---قروض حكومية

32,586,241---32,586,241ذمم تجارية دائنة 

7,530,262---7,530,262مستحقات وارصدة دائنة أخرى

80,550,577---80,550,577ذمم دائنة حكومية

54,17630,99492,982175,026353,178األدوات المالية المشتقة

137,863,4079,589,88638,051,30182,026,207267,530,801اإلجمالي 

كما في 31 ديسمبر 2016

إجمالي على مدى خمس سنواتبين سنتين وخمس سنواتبين سنة وسنتينأقل من سنة واحدة

األدوات المالية غير المشتقة

13,651,5415,912,09219,960,64817,512,78557,037,066قروض بنكية

26,065,35034,940,490--8,875,140صكوك

42,411,51742,411,517---قروض حكومية

48,296,220---48,296,220ذمم تجارية دائنة

6,832,3046,832,304مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

58,099,049---58,099,049ذمم دائنة حكومية

37,39025,65576,965258,102398,112األدوات المالية المشتقة

248,014,758 135,791,6445,937,74720,037,61386,247,754اإلجمالي 
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كما في 1 يناير 2016

إجمالي بدون تاريخ استحقاق ثابتعلى مدى خمس سنواتبين سنتين وخمس سنواتبين سنة وسنتينأقل من سنة واحدة

األدوات المالية غير المشتقة

34,296,860-3,673,9744,126,34212,104,53914,392,005قروض بنكية

34,940,490-26,065,350-8,875,140-صكوك

39,991,482-39,991,482---قروض حكومية

36,045,013----36,045,013ذمم تجارية دائنة

7,012,4577,012,457مستحقات وارصدة دائنة أخرى

58,098,794----58,098,794ذمم دائنة حكومية

526,725-74,552418,177-33,996األدوات المالية المشتقة

210,911,821-104,864,23413,001,48212,179,09180,867,014اإلجمالي 

3.49- القيمة العادلة

تقوم المجموعة بقياس أدواتها المالیة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير.القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق وفي تاريخ 

القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:

في السوق الرئيسي لألصول أو االلتزامات.	 

في غياب السوق الرئيسي، وفي السوق األكثر فائدة لألصول أو االلتزامات. 	 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون لصالحهم االقتصادي.

تستخدم المجموعة أسالب لتقییم مناسبة في ظل الظروف التي تتوفر فیھا قوائم کافیة لقیاس القیمة العادلة، وتعظيم استخدام المدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.

الجدول التالي هو لتحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة، حسب طريقة التقييم. وقد تم تحديد المستويات المختلفة على النحو التالي:

المستوى 1: أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس.

المستوى 2: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى 1 وهي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة( مشتقة من األسعار(. 

المستوى 3: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.  
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بالنسبة لألصول وااللتزامات التي يتم االعتراف بها في القوائم المالية الموحدة األولية الخاصة الموحدة على أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين المستويات في 

التسلسل الهرمي عن طريق إعادة التقييم التصنيف )استنادا إلى أدنى معطيات هامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير. 

إّن الجدول أدناه يعرض الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة والُمقاسة بالقيمة العادلة في 1 يناير 2016

اإلجمالي  المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

الموجودات

281,595 281,595 -   - استثمارات مالية متاحة للبيع   

281,595 281,595 -   - إجمالي الموجودات

المطلوبات

526,725 - 526,725 - أدوات مالية مشتقة للتحوط

526,725 - 526,725 - اإلجمالي 

إّن الجدول أدناه يعرض الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة والُمقاسة بالقيمة العادلة في 31 ديسمبر 2016

اإلجمالي  المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

الموجودات

290,952 290,952 - - استثمارات مالية متاحة للبيع

290,952 290,952 - - إجمالي  الموجودات

المطلوبات

398,112 - 398,112 - أدوات مالية مشتقة للتحوط

398,112 - 398,112 - إجمالي  المطلوبات
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إّن الجدول أدناه يعرض الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة والُمقاسة بالقيمة العادلة في 31 ديسمبر 2017

اإلجمالي  المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

الموجودات

305,622 305,622 - - استثمارات مالية متاحة للبيع

305,622 305,622 - - إجمالي  الموجودات

المطلوبات

353,178 - 353,178 - أدوات مالية مشتقة للتحوط

353,178 - 353,178 - إجمالي المطلوبات

تقنيات التقييم المستخدمة الستخالص المستوى 2 من القيمة العادلة

يتم تقييم مقايضات أسعار الفائدة بالقيمة العادلة باستخدام القيمة السوقية )أو القيمة العادلة( من تقنية مبادلة أسعار الفائدة. وعادة ما تكون آثار التخفيض غير هامة بالنسبة لمشتقات المستوى 2.

يتم احتساب القيمة العادلة على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. إن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية بأسعار الفائدة العائمة تستند إلى معدالت المبادلة المتداولة وأسعار 

العقود اآلجلة ومعدالت االقتراض بين البنوك. يتم خصم التدفقات النقدية المقدرة باستخدام منحنى العائد الذي تم إنشاؤه من مصادر مماثلة والذي يعكس سعر الفائدة المعتاد بين البنوك المستخدم من 

قبل المشاركين في السوق لهذا الغرض عند تسعير عقود تبادل أسعار الفائدة. إن تقدير القيمة العادلة يخضع لتعديل مخاطر االئتمان الذي يعكس مخاطر االئتمان للمجموعة والطرف اآلخر. يتم احتساب ذلك 

على أساس فروق االئتمان المستمدة من أسعار المبادلة أو السندات االفتراضية الحالية.

قياس القيمة العادلة باستخدام معطيات هامة غير قابلة للرصد )المستوى3) 

لدى المجموعة أربعة موجودات مالية متاحة للبيع، 8% حصة في شركة شعيبة للمياه والكهرباء، 8% حصة في شركة الشقيق للمياه والكهرباء، 5% حصة في شركة الجبيل للمياه والطاقة، 8% حصة في شركة 

شعيبة للتمديدات القابضة. یتم إجراء التقییم العادل لھذه االستثمارات األربعة باستخدام نموذج تقییم توزیعات األرباح.



التقرير السنوي 2202017

وفقًا لهذه المنهجية، من المتوقع أن يتم توزيع األرباح المستقبلية المتوقعة من االستثمارات )يتم 

استخدام نمط توزيع األرباح التاريخية كأساس للتوقعات المستقبلية على أفق االستثمارات( والخصم 

باستخدام تكلفة حقوق الملكية كمعدل خصم ذي صلة للتأكد من القيمة العادلة لهذه االستثمارات.

بلغ إجمالي الربح الغير محقق للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 المدرجة في الدخل الشامل اآلخر 

الموحدة )"التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع"( ألوراق مالية متاحة للبيع مبلغ 

14.7 مليون ريال سعودي )2016: 9.4 مليون ريال سعودي(.

كما في 31 ديسمبر 2017، تمثل توزيعات األرباح المتوقعة وتكلفة حقوق الملكية المتغيرة الرئيسية 

المدخلة للنموذج المستخدم للتقييم العادل لالستثمارات المتاحة للبيع. إن الزيادة / النقص بنسبة %5 

في تكلفة حقوق الملكية سوف تؤدي إلى زيادة / نقص بمبلغ 12,7 مليون ريال سعودي )2016: 

12.2 مليون ريال سعودي( في التقييم العادل لالستثمارات المتاحة للبيع. حيث بلغ معدل خصم الخطر 

في 2017: %9.9 )2016: %10(

إن زيادة / نقص بنسبة 5% في األرباح المتوقعة سوف تؤدي إلى زيادة / نقص بمبلغ 15,2 مليون 

ريال سعودي )2016: 14.5 مليون ريال سعودي( في التقييم العادل لالستثمارات المتاحة للبيع.

3 من القیمة العادلة خالل  2 والمستوى  1 والمستوى  لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى 

عام 2017. 

إن الحركة في المستوى الثالث من األدوات المالية بالقيمة العادلة الممثلة في االستثمارات المالية 

المتاحة للبيع خالل السنة هي كما يلي:

1 يناير 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017

272,630 281,595 290,952 الرصيد في بداية السنة

8,965 9,357 14,670
التغير في القيمة العادلة 

لالستثمارات المتاحة للبيع

281,595 290,952 305,622 الرصيد في نهاية السنة

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المستنفذه

إًن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تقارب قيمتها الدفترية. 

50- المعامالت الغير نقدية

تتمثل المعامالت غير النقدية األساسية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 في:

استبعاد معامالت أنشطة االستثمار والتمويل التي ال تتطلب استخدام النقدية وما في حكمها من 	 

قائمة التدفقات النقدية.

استبعاد رسوم البلديات والصادر عنها قرار مجلس الوزراء الموقر الذي يفيد بإلغاء تللك الرسوم 	 

بمبلغ  6,1 مليار ريال سعودي واعتبارها معاملة غير نقدية.  

تحويل مبلغ 22,5 مليار ريال سعودي من ذمم أرامكو السعودية إلى ذمم حكومية )إيضاح 33(.	 

51- أحداث الحقة

بتاريخ 18 يناير 2018، وقعت الشركة اتفاقية تمويل تجسيري دولي مشترك، وذلك بمشاركة ثمانية 

بنوك دولية رائدة وهي سيتي بنك، بنك طوكيو، ميتسوبيشي يو اف جي المحدودة بنك ابوظبي 

األول شركة هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية المحدودة،بنك ميزوهو المحدود بنك 

ناتيكسيس،شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية ومصرف ستاندر تشارترد وذلك بقيمة 2.6 مليار دوالر 

أمريكي )9,75 مليار ريال سعودي( يسدد دفعة واحدة ولمدة سنة.
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