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نظرًا لما يلقاه قطاع صناعة الطاقة الكهربائية بمملكتنا الغالية من اهتمام، وما تبعه من تحوالت 
إيجابية خالل عام 2018م، ونتج عن هذه التحوالت والمبادرات قرارات ومشاريع ُتمثل انطالقة قوية 

لتوجهات الشركة الجديدة وخططها المستقبلية خالل الفترة المقبلة؛ فإنني على يقين من أن 
الوقت ال يزال مبكرًا للوقوف على جميع النتائج الطموحة لهذه التحوالت أو اتضاح الصورة الكاملة 
التي يستهدف مجلس اإلدارة رسمها لهذا الصرح الوطني الرائد محليًا وإقليميًا وعالميًا، خاصًة وأن 

هذه اإلنجازات ُتمثل بالنسبة لنا مجرد بداية نسعى ألن يكون لها أثُر بالغ على تحديث وتطوير جميع 
قطاعات الشركة، وتطلعات أكثر من )9.4( مليون مشترك في الحصول على خدمة كهربائية عالية 

الموثوقية يصاحبه ترشيد في استهالك الكهرباء، وفقًا ألعلى معايير السالمة العالمية. 
 

ومن هذا المنطلق، فإن مجلس اإلدارة حرص منذ توليه المسؤولية هذا العام 
على أن تتواكب جميع خطط التحول والتغيير في أداء الشركة السعودية 
للكهرباء مع رؤية المملكة 2030، ومتطلبات النمو االقتصادي والسكاني 

والتوسع العمراني، وما يصاحب هذا التوسع من زيادة الطلب على الطاقة 
الكهربائية، وسياسات وخطط الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه اهلل - ، وسمو ولي 
عهــده األميــن األميــر محمد بن ســلمان - حفظه اهلل - ، وتطلعاتهما بأن 

تصبــح المملكــة ضمن أفضل االقتصاديــات العالمية ، مدعومة بفكر 
اقتصــادي واعــد، وخبرات وطنية متراكمة، وتقنيــات حديثة، يتم توطينها 

محليــًا لتحويــل المملكة إلى مرتكــز إقليمي واعد في مجال صناعة 
الكهربائية. الطاقة 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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وللمطلع في ثنايا التقرير، تم سرد كافة اإلنجازات بشكل تفصيلي وما تم تنفيذه من مشاريع 
متنوعة للشركة خالل عام كامل؛ وهي مشاريع وإنجازات لم تكن لتتحقق دون توفيق من اهلل، ثم 
جهود أبناء هذا الوطن من قيادات وموظفي السعودية للكهرباء، على ما قدموه من جهد وأعمال 

مميزة أسهمت في تحقيق هذه المكانة الرائدة للسعودية للكهرباء بين أقرانها من الشركات، 
والدعم الالمحدود والمساندة المستمرة من معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة 

والصناعة والثروة المعدنية، لكافة خطط ومشاريع الشركة.

وبمناسبة هذا التقرير الختامي، فإنني أتوجه بخالص الشكر والثناء والعرفان، باألصالة عن نفسي 
وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة، لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده األمين األمير محمد بن سلمان – حفظهما اهلل – على الدعم 

الالمحدود الذي قدموه للشركة، وأسهم في تحقيق هذه اإلنجازات؛ سائاًل المولى عز وجل أن يوفقنا 
جميعًا إلى تحقيق المزيد من اإلنجازات والبناء والتطوير في مجال صناعة الطاقة الكهربائية لدعم 

مسيرة التنمية في المملكة.

الدكتور خالد بن صالح السلطان
رئيس مجلس اإلدارة

وقد قطعت الشركة، خالل السنوات الماضية، خطوات مهمة على طريق تطبيق استراتيجية بعيدة 
المدى لتوطين هذه الصناعات، وذلك بعد أن نجحت في رفع نسبة الشراء من المصانع الوطنية إلى 
)68%( خالل السنوات األربع الماضية، وتعزيز ُقدرات الُمصنعين المحليين والشركات الوطنية، ودعم 

فرص العمل للكوادر والكفاءات الوطنية على المدى الطويل، في ظل حرص الشركة على تعزيز 
قدرات الكوادر السعودية في هذا المجال، ال سيما وأنه يعمل بها نحو )34,599( موظف، يمثل 

السعوديون منهم )92%(، وهي من أعلى نسب التوطين بين الشركات في المملكة.

كما حرص مجلس اإلدارة منذ اللحظة األولى على اتخاذ خطوات جادة ومدروسة لتطوير هذا الصرح 
الوطني الرائد في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ومن 

بين هذه الخطوات تأسيس الشركة السعودية إلنتاج الطاقة )التابعة لـلشركة السعودية للكهرباء( 
بهدف رفع كفاءة التشغيل، واالستغالل األمثل للموارد، والوصول إلى أفضل النتائج، سواًء للشركة 

ومساهميها، أو للمشتركين الذين وصل عددهم إلى نحو )9.4( مليون مشترك.

ولعل المتابع ألرقام الشركة وانجازاتها في عام 2018م، ُيمكنه أن ُيدرك مقدار النمو الكبير في 
كافة أعمالها وأنشطتها، ودورها في تلبية احتياجات مشتركيها من الطاقة الكهربائية بكفاءة 

وموثوقية، وكذلك خططها في تنفيذ مشاريع ضخمة تتواكب مع خطط الدولة الرامية إلى 
تقليل االعتماد على الوقود السائل والديزل لتوليد الطاقة الكهربائية، والتوجه نحو استخدام وسائل 
الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، إضافة إلى البدء في التحول نحو الشبكات الذكية في مجال 

نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وقد شهد عام 2018م ارتفاعًا ملحوظًا في أداء المنظومة الكهربائية وإنجازات الشركة، حيث 
ارتفعت قيمة أصول الشركة بحوالي )18.8( مليار ريال لتصبح )464( مليار ريال، كما وصلت القدرات 

المتاحة من الطاقة الكهربائية إلى أكثر من )76.9( جيجاوات. إضافة إلى أنه تم تحسين الكفاءة 
الحرارية لمنظومة إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى )39.9%(، وتوفير )22( مليون برميل من النفط 
المكافئ و)16.7( مليون برميل من الديزل، كجزء من خطط الشركة لمواكبة توجهات الدولة في 

تقليل االعتماد على الوقود السائل والديزل.
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تتواصل المسيرة وتستمر اإلنجازات وتتحقق عامًا بعد عام طموحاتنا المتواصلة وأهدافنا السامية 
في تطوير أكبر منظومة للطاقة الكهربائية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بأيدي وطنية 

وخبرات متراكمة وكفاءات ومواهب شابة، تحرص الشركة السعودية للكهرباء على دعمها بأفضل 
الخبرات وبرامج التطوير والتدريب، وتعزيزها بأحدث التقنيات في مجال صناعة الطاقة الكهربائية، 

وذلك انطالقًا من عقيدٍة راسخة ووعي عميق، بأن هذه التقنيات لم تعد ضربًا من الرفاهية أو 
مرحلة عابرة من مراحل العملية التشغيلية لكافة منشآت ومعدات الشركة، بل ُتعتبر حاجة ُملحة 

وضرورية للوصول بعمليات الصيانة والتشغيل إلى أفضل مستوياتها، والتي تًمكن الشركة من 
المنافسة بقوة على الوصول إلى أعلى مؤشرات األداء العالمية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية 

وإنتاج طاقة نظيفة وتحقيق معايير بيئية عالمية ودعم وتطوير خدمات المشتركين وتحقيق 
تطلعات أكثر من )9.4( مليون مشترك في الحصول على خدمة كهربائية موثوقة وفقًا ألعلى 

معايير السالمة المعتمدة عالميًا.

وفي هذا اإلطار، فإن السعودية للكهرباء شهدت خالل عام 2018م تطورًا ملحوظًا في جميع 
خدماتها، كنتيجة طبيعية للمشاريع الكهربائية المتنوعة التي تم تنفيذها في مختلف مناطق 

المملكة وفي كافة قطاعاتها، ال سيما القطاعات الخاصة بتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية 
وتطوير العملية التشغيلية ورفع الكفاءة الحرارية لمحطات التوليد وزيادة خطوط النقل الكهربائية 
وذلك لربط المزيد من مناطق المملكة بالشبكة الرئيسية، مما ساعد على توفير )22( مليون برميل 

من النفط المكافئ وخفض استهالك الديزل بمقدار )16.7( مليون برميل، باإلضافة إلى المشاريع 
األخرى التي استفادت من إمكانيات الشركة لخدمة التنمية االقتصادية والمجتمعية في المملكة، 
ومن بينها مشاريع النطاق العريض واأللياف البصرية التي تنفذها شركة )ضوئيات( بدعم من وزارة 

االتصاالت وتقنية المعلومات وبالتعاون مع عدد من شركات االتصاالت، وكذلك مشاريع المسؤولية 
االجتماعية التي تتطلع من خاللها الشركة السعودية للكهرباء إلى التعاون مع العديد من 

المؤسسات والجهات والجمعيات الخيرية المختلفة في كل مناطق المملكة.

كلمة الرئيس التنفيذي
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مما ال شك فيه أن لدينا الكثير من التحديات، وهي تحديات ال يخلو أي 
عمل منها، لكنها لم تكن يومًا عائقًا أمام طموحاتنا وإنجازاتنا، ألننا ُندرك 

حجم هذه التحديات ونعمل بشكل علمي مدروس على تجاوزها، بل 
وتحويلها إلى نقاط قوة يمكن االستفادة منها في دعم وتعزيز أهدافنا، 

والبحث عن حلول مبتكرة تتغلب على مثل هذه التحديات وتخدم خططنا 
االستراتيجية المستقبلية.

ال يتسع المجال لسرد كافة اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل عام 2018م في هذه المساحة، لكن 
يمكننا تسليط الضوء على البعض منها، والتي تتمثل في:

تعزيز قدرات التوليد بإضافة 1,146 ميجاوات ليصل مجموع قدرات الشركة إلى 53.5 جيجاوات  •
ووصلت قدرات المنظومة الكهربائية إلى 76.9 جيجاوات.

إيصال الخدمة الكهربائية لـ )393( ألف مشترك جديد، وإنشاء مركز متابعة ودعم أعمال قراءة  •
العدادات لرفع كفاءتها.

تعزيز منظومة األلياف الضوئية التي تملكها الشركة إلى ما يقارب )73( ألف كيلو متر على  •
مستوى المملكة.

زيادة عدد المصانع المحلية المسجلة لدى الشركة وذلك بتأهيل 63 مصنع خالل عام 2018م،  •
وبذلك يصبح مجموع المصانع الوطنية المؤهلة لدى الشركة 575 مصنع.

خفض استهالك الوقود الخام بمقدار 22 مليون برميل نفط مكافئ، وخفض استهالك الوقود  •
الديزل بمقدار 16.7 مليون برميل.

التوسع في شبكة النقل الكهربائي بإضافة شبكات هوائية وكابالت أرضية إلى الشبكات القائمة  •
بلغت حوالي 6,914 كم دائري.

إنشاء )78( محطة تحويل جديدة بها )295( محواًل جديدًا بإجمالي سعة )45,351( ميجا فولت  •
أمبير، وتعزيز واستكمال )18( محطة بـ )32( محواًل بصافي سعة بلغت )5,817( ميجا فولت أمبير.

بلغ إجمالي القوى العاملة )34,599( موظف مقارنة بالسقف المعتمد )35,905( بنسبة سعودة  •
تصل إلى ما يقارب %92.

تأسيس الشركة السعودية إلنتاج الطاقة، تابعة للشركة السعودية للكهرباء ومملوكة لها، بهدف  •
رفع كفاءة التشغيل، وتمكين قطاع الكهرباء في المملكة، والوصول إلى أفضل النتائج للشركة 

والمساهمين والمشتركين.

تأسيس شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات، وحصولها على الرخصة األولى  •
والوحيدة بالمملكة لخدمات البيع بالجملة للبنية التحتية لخدمات النطاق العريض.

إضافة )25,530( محواًل جديدًا للجهود 69 كيلو فولت فأدنى، بنسبة زيادة 5% عن عــام 2017م،  •
وبإجمالي ســــعـة )14,390( ميجا فولت أمبير.

إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية للجهود 69 كيلو فولت فأدنى، بطول )32,977( كم دائري،  •
وبنسبة زيادة 5.4% عن عام 2017م.

توقيع 30 اتفاقية وشراكة مع الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية وذلك دعمًا لبرامج  •
المسؤولية االجتماعية والتي لها صفة االستدامة وتشمل: )التدريب، التعليم، الثقافة، الصحة، تأهيل 

ذوي االحتياجات الخاصة، معالجة المشاكل األسرية(.
توقيع اتفاقيتي تعاون مع وزارة التعليم، والدفاع المدني في مجال السالمة الكهربائية، وتنفيذ  •

أكثر من 50 حملة تبرع بالدم في جميع مرافق الشركة من مباني ومحطات وأندية.
الحصول على أعلى جائزة وطنية للجودة، وهي جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة المنشآت  •

الخدمية الكبيرة في المستوى الذهبي؛ وجائزة فكرة العام الكبرى في مسابقة األفكار العربية في 
دورتها الثالثة عشر في دبي.

توقيع 3 مذكرات تفاهم للتعاون االستراتيجي مع شركات عالمية وذلك لتعزيز التعاون الدولي مع  •
الشركات الرائدة في قطاع الكهرباء.

توقيع 6 مذكرات تفاهم لتعزيز دور األبحاث والتطوير مع عدد من الجامعات والمنظمات والمراكز  •
البحثية حول العالم.

االنتهاء من عمليات التدقيق لنظام إدارة السالمة والصحة المهنية )Star-5( لعام 2018م وقد شملت  •
46 إدارة مستفيدة من أنشطة مختلفة، وتحقيق عدد 6 إدارات للخمس نجوم كأول مرة وتم تحقيق 

83.4% كمعدل تطبيق لنظام إدارة السالمة والصحة المهنية )STAR-5( على مستوى الشركة.
ارتفع مستوى التوافق البيئي مع المقاييس البيئية المحدثة )PME2014( من 28% في 2014م إلى  •

أكثر من 71% بنهاية 2018م.

ُندرك أن الطريق ال يزال طوياًل، وأن ما تحقق ليس إال خطوة من طموحات ذات سقٍف عاٍل، تتعانق 
فيها أهداف وتطلعات مجلس اإلدارة مع خطط وإنجازات اإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة 

السعودية للكهرباء؛ للوصول إلى أفضل المعايير العالمية في تقديم خدمة كهربائية موثوقة 
وآمنة للمشتركين، في ظل النهضة االقتصادية االستثنائية التي تشهدها المملكة في ظل حكومتنا 

الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده األمين
- حفظهما اهلل - وبأيدي كوادر وطنية مخلصة على أعلى مستوى من التدريب والكفاءة والمسؤولية.

فهد بن حسين السديري
الرئيس التنفيذي
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نقدم لعمالئنا ووطننا
خدمات طاقة ذات مستوى عالمي

رؤيتنا
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نمد المملكة بالكهرباء
لتزود العالم بالطاقة

رسالتنا
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قيمنا
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ـُز الـَتـَمـّي
االلتزام بالتميز

نهتم بالتميز، والدقة، والمرونة العالية

ااِلْهِتماْم
اإلنسان محور اهتمامنا

التعاطف، واالهتمام، والدعم

اإلصرار على التقدم

التطلع لألمام، وروح القيادة،
واإلحساس بمسؤوليتنا المجتمعية 

الـتـََطـّور
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توليد الطاقة الكهربائية
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توفير طاقة وقدرات 
توليد كهربائية بتقنيات 

إنتاج عالية



22

التقرير السنوي    |    2018

وتركــز  خطــط  نشــاط  التوليد  على  تشــغيل  وصيانة  محطــات  التوليد  ورفع  كفاءتهــا وموثوقيتها 
 لمجابهــة  النمــو  فــي  الطلــب  على  الطاقــة  الكهربائية وفي  هذا  اإلطار،  حقق  نشــاط  التوليد  خالل 

 عــام  2018  م  إنجــازات فــي توفير الوقود الخــام بمقدار 22 مليون برميــل مكافئ وتخفيض 
اســتهالك وقــود الديــزل خــالل عــام 2018 م بمقدار 17 مليون برميل  و إضافة  قــدرات  جديدة  تقدر  بـ 

1,146 ميجاوات.                                  

توليد الطاقة الكهربائية

ُيعدُّ  نشاط  توليد  الطاقة  الكهربائية  نشاًطا  رئيًسا  في  الشركة، تتمثل 
 مهمته بتوفير   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 

كافة  اإلمكانات  للوصول  إلى  الهدف  الرئيس  الذي  تسعى  إليه  الشركة 
 والمتمثل  في  خفض  تكلفة  إنتاج  الطاقة  الكهربائية.  وتعتبر  الطاقة 

 المنتجة  من  محطات  التوليد  بالشركة  الركيزة  األساسية  في  تغذية  النظام 
 الكهربائي  بالمملكة  العربية  السعودية  بنسبة  مشاركة  بلغت  حوالي %53 

 من  إجمالي  الطاقة  الكهربائية خالل عام 2018م.
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 القطاع الغربي

القطاع األوسط

القطاع الشرقي

بإجمالي  قدرة  مضافة  392  ميجاوات                                                                                   
عدد )1( وحدة بخارية للدورة المركبة بمحطة التوليد 

العاشرة بقدرة 115.3 ميجاوات.
عدد )1( وحدة بخارية للدورة المركبة بمحطة القصيم 

بقدرة 129 ميجاوات.
عدد )1( وحدة بخارية للدورة المركبة بمحطة حائل2 

بقدرة 147.7 ميجاوات.

بإجمالي  قدرة  مضافة  436  ميجاوات
عدد 2 وحدات غازية )للدورة المركبة مستقباًل( 

بمحطة وعد الشمال بإجمالي قدرة مضافة 
436 ميجاوات.

بإجمالي  قدرة  مضافة  318  ميجاوات 
عدد 2 وحدات غازية )للدورة المركبة مستقباًل( بمحطة ضباء 

الخضراء بإجمالي قدرة مضافة 318 ميجاوات.

توزيع القدرات المضافة
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يلتزم نشــاط التوليد بشــكل مســتمر ومتطور في األداء لتطبيق الممارسات 
المتميزة في مجال تطبيق سياســة الســالمة والصحة المهنية و سياســة 

  )5-STAR( البيئــة فــي بيئة آمنة بتوفير متطلبات الســالمة والصحة المهنية
وحمايــة البيئة، ومواكبة الشــركة  لرؤية  المملكــة  2030 لتحقيق بيئة عمل 
آمنــة وصحيــة ومحفزة لإلبداع ذات كفــاءة واعتمادية عاليتين وبما ال يؤثر 
علــى االلتــزام بتوفير طاقة كهربائية لعمالئهــا بالعمل باحترافية ومهنية 

لتقليص مســتوى احتمالية حدوث األخطار المهنية ووقوع الخســائر 
واإلصابــات للموظفين والمقاولين والــزوار والجمهور الخارجي في بيئة 

العمــل، والحــد مــن التلوث وحماية البيئة،  مــن خالل االمتثال  لكافة القوانين 
 واللوائــح  والمتطلبــات  و االعتماد  على  مصادر  الطاقة  النظيفة،  واالســتخدام 

 األمثــل  للموارد،  وإعادة  االســتخدام  والتدوير،  واتخــاذ  تدابير  تقليل  النفايات، 
 إضافــة  إلى المســاهمة  في  خفــض  غازات  االحتباس  الحراري بما يدعم 

المستدامة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       التنمية 

سياسة السالمة والصحة 
المهنية وحماية البيئة
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لقد تم وهلل الحمد تحقيق إنجازات متميزة في مجال السالمة والصحة المهنية وحماية 
 البيئة لعام 2018 كما يلي:

حصول محطات التوليد الغازية بالجنوبية على )91%( في تدقيق نظام  السالمة والصحة المهنية  •
STAR-5 وبذلك تكون جاهزة  لتطبيق التدقيق من جهة خارجية حسب متطلبات النظام.

التحســين في تطبيق عناصر نظام الســالمة والصحة المهنية الـ STAR-5 وحصول نشــاط التوليد  •
على نســبة )86%( في التدقيق الداخلي لعام 2018م بزيادة )3%( عن عام 2017م.

تحقيق مؤشــرات الســالمة االســتباقية )94%( لعام 2018م مقارنة بـ )90%( لعام 2017م. •
تحقيــق ZERO فــي عــدد )الوفيات واإلصابات المهنية الخطيــرة المقعدة عن العمل ومالحظات  •

الســالمة عالية الخطورة في جميع المحطات(.
انعقاد أكثر من )456( اجتماعًا للجان الســالمة على مســتوى النشــاط بقيادة مدراء المحطات  •

والمســؤولين والمشرفين  ومنســقي السالمة ومختصي البيئة.
تنفيــذ أكثــر من )70( خطــة وهمية وخطة إخالء في المحطات. •
حصول 13 محطة توليد على شــهادة االيزو 14001:2015.  •
تحقيق نســبة التوافق البيئي المســتمر )70%( بعام 2018م بزيادة )11.42%( عن عام 2017م •
تم  تركيب  وتشــغيل أكثر من  283  جهاز  مراقبة  مســتمرة  لالنبعاثات  من  المداخن حتى نهاية  •

عام 2018م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
تنفيــذ أكثــر مــن )47( دورة تخصصية من قبل مدربين مؤهلين )متعاونين( من موظفي نشــاط  •

التوليــد حضرهــا أكثر من )500( متدرب كاســتثمار في الكــوادر المؤهلة لتدريب زمالئهم في 
الــدورات المتخصصــة والدقيقــة في المحطات لعام 2018م ومن ضمنها في مجال الســالمة 

والصحــة المهنية وحماية البيئة.

إنجازات السالمة 
والصحة المهنية 

وحماية البيئة
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الشركة الوطنية 
لنقل الكهرباء
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شبكات هوائية
وكابالت أرضية إضافية

كم دائري6,914 بطول

78
محطة تحويل جديدة
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مهام الشركة الوطنية لنقل الكهرباء 
تشــغيل النظام الكهربائي و متابعة األحمال على مدار الســاعة مع رفع كفاءة النظام الكهربائي 

بالتشــغيل االقتصادي لجميع محطات التوليد المربوطة بالشــبكة الكهربائية، وصيانة الشــبكة 
الكهربائيــة لضمــان نقــل الطاقــة الكهربائية إلى مراكز األحمال في جميع أنحــاء المملكة بموثوقية 

واســتقراريه عالية، وتعزيز الشــبكة الكهربائية بمحطات التحويل وخطوط الربط للجهد العالي 
110- 132 كيلو فولت، كذلك تعزيز ســعة شــبكة االتصاالت الســلكية والالســلكية من خالل مراحل 

متعــددة تشــمل عمليــات التخطيط والتصميم والتنفيذ، وضمان اســتمرارية تطوير البرامج والعمليات 
في مختلف المجاالت.

ويتضمن هيكل الشركة الوطنية للكهرباء خمس أنشطة رئيسة هي: نشاط العمليات والتحكم، 
نشاط الصيانة، نشاط التخطيط، نشاط الهندسة، ونشاط الخدمات الفنية، باإلضافة إلى إدارتين 

مركزيتين.

وتنص مهام الشركة على التشغيل االقتصادي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقل الطاقة 
بموثوقية عالية إلى مراكز استهالكها، ودراسة وإصدار توقعات األحمال ووضع الخطط لتعزيز النظام 

الشركة الوطنية 
لنقل الكهرباء

هي شركة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، وقد باشرت 
أعمالها اعتبارًا من 2012/1/1م، بمسؤوليات تتضمن القيام بنقل الكهرباء  

وتقديم خدمات ذكية تلبي تطورات السوق وتدعم التنمية المستدامة 
لالقتصاد الوطني بما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية من خالل محور 

اقتصاد مزدهر لتعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة.

الكهربائي لمقابلة األحمال المتوقعة للسنوات القادمة، باإلضافة إلى خدمة كبار المشتركين وتلبية 
احتياجاتهم نحو تغذيتهم بالكهرباء، وتهيئة البيئة المناسبة والمحفزة للموظفين وتطويرهم 

لتحقيق خطة تميز األداء التشغيلي.

وأطلقت الشركة برنامج التحول االستراتيجي )إتقان( خالل عام 2018م استكمااًل الستراتيجية 
الشركة الرئيسية منذ انطالقها، والتي تحتوي على ثالث مشاريع استراتيجية )مشروع نموذج 

حوكمة شركة النقل، مشروع النموذج االستثماري، مشروع توسعة تطبيق إدارة األصول(، باإلضافة 
إلى دراسة تهدف إلى رصد التحديات والمتغيرات المحتملة في صناعة الكهرباء والطاقة بشكل 
عام في المملكة للعمل من خاللها على تهيئة األرضية المناسبة لرفع الجاهزية لمواجهة هذه 

المتغيرات، والتحديات المصاحبة لها.

ومن خالل خطط وأهداف شركة النقل في تعزيز اإلمدادات الكهربائية مع خفض تكاليفها، ومواصلة 
العمل في استكمال الشبكة الوطنية الكهربائية، أنجزت الشركة خالل عام 2018، عدًدا من المشاريع 

الجديدة بجانب مشاريع تعزيز محطات قائمة استهدفت تحسين وتطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها.

شبكات النقل
إضافة شبكات هوائية وكابالت أرضية إلى الشبكات القائمة بلغت حوالي 6,914 كم دائري، وتمثل ما 

نسبته 8.2 %من الشبكات القائمة في نهاية عام 2018م

 
محطات التحويل

إنشــاء )78( محطــة تحويــل جديــدة بهــا )295( محــواًل جديــدًا ليصبــح إجمالــي القدرة  •
)45,351( ميجــا فولــت أمبير. 

تعزيز واستكمال )18( محطة بـ )32( محواًل بصافي قدرة بلغت )5,817( ميجا فولت أمبير.  •

شبكة األلياف الضوئية
تمتلك الشركة الوطنية لنقل الكهرباء أحدث وسائط االتصاالت لنقل المعلومات بسرعات عالية 

جدًا  من خالل إشارات ضوئية تمر من خالل حزمة من كيابل األلياف الضوئية )الفايبر( الممتدة مع 
خطوط نقل الكهرباء في جميع أجزاء شبكة النقل وذلك لربط محطات التوليد ومحطات النقل 

ببعضها  البعض  ومراقبتها  و التحكم بها عن طريق  مراكز التحكم اإلقليمية و الوطنية بموثوقية 
وسرعة عالية، مع نقل القراءات الالزمة ومتابعتها بشكل مباشر من خاللها فهي إحدى أهم عناصر 
الشبكات الذكية لما تمتلك من خصائص تتماشى مع التقنيات الحديثة. فبدءًا من عام 2009م تم 

التخطيط والتنفيذ لتوسعة وتعزيز شبكة نقل الكهرباء وصواًل إلى الوضع الحالي بتدعيم شبكة 
النقل بشبكة ألياف الضوئية مترابطة لجميع مناطق المملكة مع تعزيز الشبكة الداخلية في 

كل منطقة على حده وبالتالي الحصول على بنية تحتية قوية تدعم توجهات الشركة تشغيليًا 



29

و استثماريًا، حيث تم إضافة أطول شبكة األلياف الضوئية بمقدار 6,489 كم عام 2018م ليصل 
إجمالي أطوال شبكة األلياف الضوئية إلى ما يقارب 73 ألف كم لتضع الشركة ضمن أكبر شبكات 

األلياف الضوئية على مستوى المنطقة. 

المجلس العلمي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء 
قام المجلس بالعديد من اإلسهامات الفعالة للشركة الوطنية لنقل الكهرباء خالل عام 2018 م، 

 كان من أبرزها:

دعم ومتابعة )8( مشاريع بحثية مشتركة مع منظمة EPRI العالمية لعام 2018 م، حيث قام  •
المجلس بتشكيل فرق عمل من داخل الشركة إلدارة هذه المشاريع وتقديم كافة سبل الدعم 

لها، مما أسهم في تحقيق وفورات مالية في التكاليف التشغيلية من خالل تطوير اإلجراءات 
والمواصفات الفنية.

تعزيز الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية، حيث تمت زيارة مركز التميز البحثي للطاقة  •
المتجددة وكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وعقد ورشة عمل مع وكيل 

الجامعة للبحوث وعدد من رؤساء المعاهد والمراكز البحثية بالجامعة لبحث سبل التعاون 
المشترك بين الطرفين، ومما أثمرت به هذه الشراكة استقطاب برنامج ماجستير الطاقة 

المتجددة بالجامعة واعتماد قبول موظفين من برنامج تطوير الخبرات بعد المفاضلة بين عدد 
من المرشحين.

رفع جودة األوراق العلمية المقدمة بالمؤتمرات المحلية والعالمية، عن طريق مراجعة وتقييم  •
األوراق المقدمة من قبل منسوبي الشركة.

المشاركات العلمية 
في إطار إبراز اسم الشركة الوطنية لنقل الكهرباء في المحافل المحلية والعالمية، شاركت الشركة 

بالعديد من األوراق العلمية خالل عام 2018، حيث بلغ إجمالي عدد األوراق المقدمة في المؤتمرات 
والملتقيات الداخلية والخارجية )37( ورقة علمية، بزيادة بلغت )37%( مقارنة مع عام 2017. 

كذلك شاركت الشركة بورقة علمية في مجلة )Journal of Engineering Research( والتي ُنشرت 
خالل شهر سبتمبر 2018.

وقد تم تكريم الشركة في عدة مناسبات وحصولها على بعض الجوائز، كان من أبرزها :
تكريم الشركة من قبل اللجنة المنظمة لمؤتمر سيجري الخليج كأكثر الجهات المشاركة بأوراق  •

عمل في المؤتمر حيث بلغت )15( ورقة.
حصول الشــركة على جائزة أفضل ورقة عمل مشــاركة بالمؤتمر الســعودي للشــبكات الكهربائية  •

الذكية.

التدريب والتطوير 
ساهمت البرامج التدريبية والتطويرية بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء في رفع المستوى الفني 

واإلداري لموظفي الشركة، وقد بلغ معدل أيام التدريب إلى أيام العمل )2.35%( لعام 2018، شملت 
حضور المؤتمرات وورش العمل وبرامج التدريب المصنعي والدورات القصيرة، حيث بلغ عدد المؤتمرات 

التي شاركت بها الشركة )28( مؤتمرًا حضرها )177( مشاركًا بنسبة زيادة مقدارها )22%( مقارنة 
مع عام 2017، فيما بلغ عدد ورش العمل )13( ورشة شارك بها )114( موظفًا، كذلك بلغ عدد برامج 

التدريب المصنعي )التدريب على عقود المشاريع( )36( برنامجًا، شارك بها )104( مرشحين.

كما تم بناء الجدارات الفنية لـ)50( مسمى وظيفي جديد )فني/ أخصائي/ مهندس( ضمن مشروع 
بناء الجدارات الفنية تضمن تقديم )13( ورشة تعريفية بالمشروع لموظفي الشركة الوطنية لنقل 

الكهرباء في مناطق األعمال األربع.

وتجدر اإلشارة إلى أنه تم بحمد اهلل االنتهاء من برنامج تطوير مدراء الدوائر )DMDP( في الشركة 
الوطنية لنقل الكهرباء والذي استمر لمدة 3 سنوات ونصف، واستفاد منه )127( إشرافي بالشركة 

بتطوير مهاراتهم القيادية.

برنامج تطوير الخبرات 
ساهم البرنامج بنهاية عام 2018م في تزويد )50( مشاركًا بالمهارات والخبرات الالزمة لتأدية بعض 

المهام التخصصية تضمنت )26( تخصصًا.

برنامج تحسين 
ساهم البرنامج في تحسين العديد من العمليات بإدارات الشركة خالل عام 2018م، حيث تم اعتماد 

)54( دراسة بارتفاع قدره )42%( عن العام الماضي، كذلك تمت إقامة )4( ورش تعريفية عن البرنامج 
في جميع مناطق األعمال حضرها )158( موظف، وبنهاية العام تم إقفال جميع الدراسات واعتماد 

توصيات )52( دراسة.

جائزة الملك عبدالعزيز للجودة 
تهدف الجائزة لتكريم أفضل المنشآت ذات األداء المتميز والتي تحقق أعلى مستويات الجودة 

بحصولها على التقدير الالئق على المستوى الوطني نظير ما حققته من إنجازات وبلوغها مرتبة 
متميزة بين أفضل المنشآت المحلية.

وقد ساهم فريق الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بشكل فعال ومؤثر في فوز الشركة السعودية 
للكهرباء بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة بدورتها الرابعة عن فئة المنشآت الخدمية الكبيرة في 

المستوى الذهبي.
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شبكة ألياف ضوئية 
ضخمة
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شركة ضوئيات المتكاملة

الحصول على أول رخصة تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية في المملكة
وسعيًا لدعم االقتصاد المعرفي، وتوفير بنية تحتية عالية الموثوقية بقطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات بما يحقق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي اشتمل على العديد من 
المبادرات في هذا الجانب ومن أبرزها مبادرة نشر النطاق العريض وإيصال األلياف الضوئية للمنازل، فقد 

تم توقيع اتفاقية مبادرة نشر النطاق العريض لأللياف الضوئية مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 
في عام 2017 م وتم تعميد ضوئيات بتنفيذ أكثر من )27%( من تلك المبادرة.

وبناًء على طلب الوزارة فقد تم تأسيس كيان جديد تحت مسمى )شركة ضوئيات المتكاملة 
لالتصاالت وتقنية المعلومات( في 1439/11/23هـ. وعليها قامت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

في عام 1439/12/22هـ بمنح الشركة الرخصة األولى والوحيدة بالمملكة لخدمات البيع بالجملة 
للبنية التحتية والتي تخول شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات بالتالي:

بناء وبيع وشراء وتأجير األلياف المعتمة. •
بناء وبيع وشراء وتأجير األلياف الضوئية. •
توصيل األلياف الضوئية للمنازل. •
بيع وشراء وتأجير أبراج االتصاالت. •
• .IBS -DAS بناء وتركيب وتشغيل أنظمة االتصاالت داخل المباني

ومن هذا المنطلق بدأت شركة ضوئيات المتكاملة في تنفيذ مشروع مبادرة نشر النطاق العريض 
لأللياف الضوئية. 

المشاريع التجارية
بعد اعتماد سياسة واستراتيجية شركة ضوئيات المتكاملة من مجلس مديريها، والتي تتمثل في 

فتح قنوات االتصال والتفاهم مع العديد من الجهات لتقديم خدمات االتصاالت بالشراكة مع 
مزودي الخدمات ذوي البنية التحتية، تقديم الخدمات لقطاع األعمال واألفراد، ومن ضمن المشاريع 

التي تم إنجازها لتحقيق ذلك ما يلي: 

مبادرة نشر النطاق العريض
تم الحصول على )146( مليون ريال دعم حكومي من قيمة اتفاقية مبادرة نشر النطاق العريض. •
تم استالم ستة أوامر تعميد للبدء بتنفيذ توصيل الخدمة لعدد )600( ألف منزل ضمن مبادرة نشر  •

النطاق العريض بمبلغ دعم حكومي )1,653,851,030( ريال.
تم تغطية 202 حي سكني في 30 مدينة في المناطق الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية  •

والشمالية بشبكات ألياف ضوئية ذات النطاق العريض. 
بلغ الطول اإلجمالي للبنية التحتية لشبكات األلياف الضوئية ذات النطاق العريض  والتي تم بناؤها  •

3470 كيلومترًا تصل إلى )270,616( منزل.
بلغ العدد اإلجمالي لمحطات اتصال شبكات ضوئيات للنطاق العريض 250 محطة )OLT( تقع في  •

90 موقعًا تتواجد في محطات الكهرباء الرئيسية وتنتشر في معظم مناطق ومدن المملكة 
وتطبق فيها أعلى معايير السالمة ومجهزة بطاقة احتياطية تعمل تلقائيًا في حال انقطاع التيار 

الكهربائي المفاجئ.
ويجري حاليًا استكمال أعمال بناء الشبكة الوطنية )MPLS( وهي الشبكة الرئيسية لضوئيات والتي  •

تقوم بربط شبكات النطاق العريض ومحطات االتصال على مستوى المدن أو المناطق أو المملكة 
بالكامل، وتقوم بربط كبار عمالء وشركاء ضوئيات من مزودي التجزئة لخدمات النطاق العريض 

ومشغلي الشبكات المرخصين سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي. 
تم ربط محطات اتصال شبكات ضوئيات للنطاق العريض )OLT( بشركاء ضوئيات من مزودي التجزئة  •

.)MPLS( لخدمات النطاق العريض عن طريق الشبكة الوطنية الرئيسية
تم تصميم الشبكة الرئيسية للشركة من خالل مسارات خطوط اتصاالت األلياف الضوئية متعددة  •

وبمسارات مختلفة يضمن استمرار خدمات االتصاالت.
تم توقيع اتفاقية شراكة مع شركة زين السعودية لتقديم خدمة النطاق العريض تجاريًا إلى  •

)182( ألف منزل.
تم إطالق خدمة النطاق العريض مع شركة زين وتقديمها في أربع مدن رئيسية )الرياض، جدة،  •

الدمام، المدينة المنورة( إلى أكثر من 10 ألف عميل خالل 3 أشهر من إطالقها.

تأسســت شــركة ضوئيات لالتصاالت بتاريخ 1430/12/25هـ، وهي شركة 
اتصاالت مملوكة بالكامل للشــركة الســعودية للكهرباء، وتأسست 

الشــركة بهدف االســتثمار األمثل لموارد الشــركة في مجال منظومة 
األلياف الضوئية واســعة االنتشــار التي تملكها الشــركة وتغطي ما يقارب 

)73( ألــف كيلــو متر على مســتوى المملكة بما في ذلك القرى والهجر 
والحدود واســتخدامها لتغطيــة وتوفير خدمات اتصاالت متكاملة 

وتحســين جودة وســرعة اإلنترنت في المملكة. 
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تأجير األلياف الضوئية لشركة زين وموبايلي وربط المزيد من المواقع التابعة لهم كالتالي 
تحقيق دخل سنوي من عقد شركة زين للربط بين مواقع ضمن شبكة األلياف المعتمة بمبلغ )23(  •

مليون ريال.
توقيع عقد مع شركة زين لبيع ألياف معتمة للربط بين جدة وأبها بمبلغ )32( مليون ريال، ولمدة  •

15 سنة.
توقيع عقد مع شركة موبايلي لبيع ألياف معتمة للربط بين جيزان وأبها بمبلغ )14( مليون ريال  •

ولمدة 10 سنوات.
توقيع عقد مع شركة عذيب لبيع ألياف معتمة بمبلغ )600( ألف ريال ولمدة سنة. •
 تم تأجير وربط البنك األول بمبلغ سنوي وقدره )1.43 مليون ريال سعودي( وبنك الرياض بمبلغ  •

سنوي وقدره )1.2 مليون ريال سعودي( بالشراكة مع أحد مزودي الخدمات ذوي البنية التحتية.
      

توقيع عقد شراكة )مركز البيانات العالمي(
تم توقيع عقد شراكة في 2018/2/17م مع شركة جلف داتا هب، شركة إماراتية متخصصة  •

بتقديم خدمات مراكز البيانات، إلنشاء مركز بيانات عالمي من الفئة الثالثة، حيادي االتصال، في 
جامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية، بحيث يتم بناء 8000 متر مربع تكون مخصصة الستضافة 

أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات وبقدرة تصل إلى أكثر من 22 ميجاوات. 
 بناء على عقد الشراكة، تم تأسيس شركة مركز البيانات العالمي ومقرها مدينة جدة حيث تمتلك  •

ضوئيات حصة مقدارها 50% وتم إصدار السجل التجاري في تاريخ 2018/9/11م.
 تم البدء في أعمال البناء والتشييد حيث وصلت نسبة اإلنجاز إلى 30% تقريبًا. •

مذكرات التفاهم
توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو لتوفير خدمات االتصاالت لمدينة الملك سلمان ووصالت  •

ألياف ضوئية وغيرها من الخدمات بحيث تمكنهم من تقديم خدمات االتصاالت الثابتة والبيانات إلى 
قاطنيها عن طريق المرخص لهم من مزودي الخدمات ذوي البنية التحتية.

توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المدن الصناعية لتوفير وصالت ألياف ضوئية وغيرها من الخدمات  •
بأسلوب الشبكة المحايدة المفتوحة بحيث تمكنهم من تقديم خدمات االتصاالت الثابتة والبيانات 

إلى قاطنيها عن طريق المرخص لهم  من مزودي الخدمات ذوي البنية التحتية.
تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة اإلسكان وذلك لدراسة ربط المنتجات السكنية بشبكة األلياف  •

الضوئية.
    توقيع مذكرة تفاهم مع شركة  )Cinturion( لتأجير شبكة ألياف معتمة، من غونان بالمنطقة  •

الشرقية  إلى الحديثة بالحدود الشمالية، ويبلغ طولها 1551 كم لمدة 25 عاًما مع إيرادات 
سنوية متوقعة بقيمة )5( مليون ريال سعودي، ومن جهة أخرى تم اختبار ربط الحدود األردنية مع 

مشغلين اثنين )Orange  & iLevant(، وذلك للبدء بتسويقه دوليًا عن طريق مزودي الخدمات ذوي 
البنية التحتية.       

تعزيز الوصول الدولي لشبكات األلياف الضوئية
تم استكمال تنفيذ إيصال األلياف الضوئية إلى األردن من خالل منطقة )حقل( لتمكين الربط الدولي 

لمشغلي الخدمة ذوي البنية التحتية.

المشاركة بالمؤتمرات
من أهداف واستراتيجيات شركة ضوئيات المتكاملة إبراز بنيتها التحتية وقدراتها وإمكانياتها الكبيرة 

في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، فقد تم اختيار المؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2018 
ومؤتمر عرب نت 2018 لتقديم ضوئيات المتكاملة كأول مقدم خدمات مبيعات الجملة  للبنية 
التحتية واالتصاالت في المملكة ومساهمتها اإليجابية في مشروع نشر النطاق العريض الخاص 

بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات برنامج التحول الوطني 2020.

بناء الشركة
تستمر الشركة في تعديل هيكلها التنظيمي لكي تظل منافسة كما تستمر في بناء قدراتها عن 
طريق استقطاب الشباب والشابات السعوديين المتميزين في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

في المملكة.
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393 ألف مشترك جديد
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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.

خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة
تتصدر خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة قائمة اهتمامات نشاط التوزيع وخدمات 
المشتركين في كل عام حيث تبدأ االستعدادات والتجهيزات للموسم القادم فور االنتهاء من 

تنفيذ خطة الحج للموسم الحالي، وهو ما يجعل أداء النشاط في هذه المواسم في تطور مستمر 
وتحسين دائم وتصاعد مطرد يعكس حجم المسؤولية المتبناة من جميع موظفي النشاط.

ويأتي نجاح تنفيذ خطة الشركة لموسم حج 1439هـ وفق الخطط المعتمدة كتتويج ملموس 

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.

لهذه الجهود الجبارة والخطط المحكمة حيث لم يسجل أي انقطاعات رئيسية خالل موسم الحج 
بفضل من اهلل تعالى، األمر الذي حققت من خالله الشركة إنجازًا يفخر به الجميع متمثاًل في الشكر 

المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل ورعاه وسمو ولي 
العهد األمين وفقه اهلل والذي يعكس مدى اهتمام القيادة بالوصول بجميع الخدمات المقدمة 

للمواطنين إلى مستويات فائقة الجودة وعلى رأسها الخدمة الكهربائية.

كما أن تكريم الشركة السعودية للكهرباء من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب 
السمو الملكي األمير خالد الفيصل للفريق المشارك بقافلة ملتقى مكة الثقافي للعام 1439هـ 

تحت مظلة أمارة منطقة مكة المكرمة، وحصول مبادرة الشركة السعودية للكهرباء على 
المركز الثالث يعتبر استمرارًا لإلنجازات المتوالية في سبيل رفع جودة الخدمة الكهربائية لجميع 

المستفيدين.

خدمة المشترك
يواصل نشاط التوزيع وخدمات المشتركين العمل المكثف لتحقيق رضا العمالء ورفع مستوى 

الثقة في الخدمات الكهربائية المقدمة لهم وذلك عن طريق إطالق حزم متوالية من المبادرات 
والمشاريع وتكوين فرق متخصصة ذات كفاءة عالية لمواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات، 
واالستفادة من كافة التقنيات الحديثة المتاحة للتحول الرقمي وتقديم الخدمة عن طريق قنوات 

تواصل متعددة تتيح للعمالء االستفادة من خدمات الشركة بصورة سهلة وميسرة وسريعة.

كمــا تــم إنشــاء مراكــز خاصة لمتابعة أعمال القراءة والفواتير ُتعنــى بمتابعة عملية قراءة العداد من 
مراحلها األولية بداية بتحميل مســجالت القراءة بالمســارات ومرورًا بمتابعة العدادات غير المقروءة 

خــالل اليــوم وانتهــاًء بمعالجة جميع المالحظات والنواقص لــكل العدادات المطلوب قراءتها خالل 
اليوم وتحقيق نســبة قراءة %100.

واســتمرارًا لتقديــم الخدمة الكهربائية للمشــتركين الجدد فقد تم إيصــال الخدمة الكهربائية ألكثر 
من )393( ألف مشــترك جديد ليصل إجمالي عدد المشــتركين إلى ما يفوق 9.4 مليون مشــترك 

تفخر الشــركة بخدمتهم.

كمــا الزالــت المبــادرات الخاصة بتقليص فترة إيصال الخدمة الكهربائية تحقق إنجازات ملموســة 
حيــث تــم تقليــص متوســط فترة إيصال الخدمــة الكهربائية من 29 يوم عمل إلى 19.3 يوم عمل 

فقــط ضمــن خطــة طموحة للوصول بهذا المعدل إلى مســتويات عالمية خالل الفترة القادمة بإذن 
اهلل، في ظل تطبيق مبدأ الكفاءة الرأســمالية حيث تم تخفيض تكلفة اإليصال للمشــترك 4% عن 

العام الماضي.
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إيصال الخدمة الكهربائية إلى المشترك رقم

عدد المدن والقرى والهجر المكهربة

مدينة وقرية وهجرة

9,000,000
في 2 ديسمبر 2017

13,112

بلغ عدد المشتركين

مشترك
9,414,487

تحسين أداء الشبكات
يحرص نشاط التوزيع على العناية الفائقة بالشبكات وتعزيز موثوقيتها وتحسين األداء في كافة 
مجاالت التوزيع حيث تمت إضافة )25,530( محواًل جديدًا للجهود 69 كيلو فولت فأدنى، بنسبة 

زيادة 5% عن عــام 2017م، وبإجمالي سعة )14,390( ميجا فولت أمبير.

وتمت أيضًا إضافة دوائر هوائية وكابالت أرضية للجهود 69 كيلو فولت فأدنى، بطول )32,977( كم 
دائري، وبنسبة زيادة 5.4% عن عام 2017م. 

وتعتبر النتائج اإليجابية لمؤشرات االنقطاعات المختلفة التي تم تحقيقها بنهاية العام 2018م 
إنجازًا جديدًا يضاف إلى اإلنجازات المتحققة في هذا العام حيث بلغت نسبة انخفاض متوسط تكرار 

 SAIDI عن العام الماضي كما بلغت نسبة انخفاض متوسط مدة االنقطاع SAIFI %11.4 االنقطاع
4.4% عن العام الماضي.

ويهدف النشــاط إلى تحقيق المزيد من النتائج اإليجابية في هذا المجال عن طريق إنشــاء مركز 
خاص لمتابعة وتحليل األعطال، وتحقيق تطلعات الشــركة في ســرعة إعادة التيار للمشــتركين في 

أقل من ساعتين. 

إيصال الخدمة الكهربائية إلى

مشترك جديد
393,434

إجمالي الطاقة المبيعة

ج.و.س

289,929



التقرير السنوي    |    2018

38

الشركة السعودية 
لشراء الطاقة
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المشتري الرئيس
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ويدير الشركة مجلس مديرين تم تشكيله من قبل الجمعية العامة للشركاء، وفقًا للضوابط 
المقرة من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج، ويتبع مجلس المديرين اللجنة التنفيذية ولجنة 

الترشيحات والمكافآت، ولجنة المراجعة.

ويتبع للمشــتري الرئيس ثالث وحدات تنظيمية رئيســة هي: قطاع المتاجرة، قطاع اإلنتاج المســتقل 
والطاقــة المتجــددة، قطاع اتفاقيات وإمداد الوقود، باإلضافة إلى الوحدات المســاندة، ودأبت 

الشــركة منذ الموافقة على تأسيســها على اســتكمال متطلبات التأســيس مع الجهات الحكومية 
ذات العالقة.

الشركة السعودية 
لشراء الطاقة

تعد الشركة السعودية لشراء الطاقة )المشتري الرئيس( شركة ذات 
مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، 

تأسست بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، بسجل تجاري رقم 
1010608947 بتاريخ 1438/9/5هـ الموافق 2017/5/31م برأس مال مدفوع 

قدره 2,000,000 ريال سعودي، وقد حصلت الشركة على رخصة المشتري 
الرئيس من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج رقم )170656-ر( وتاريخ 

1438/10/12هـ الموافق 2017/7/6م. 

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، وتضمنت الرخصة الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج قيام 
المشتري الرئيس بدور الخلف في اتفاقيات شراء وبيع الطاقة وإمداد الوقود المبرمة حاليًا مع 

الشركة السعودية للكهرباء.                                                                       وإلى حين استكمال تحويل طرف االتفاقيات من الشركة السعودية 
للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة، عملت الشركة على إدارة تلك االتفاقيات نيابة عن 

الشركة السعودية للكهرباء.                                                                                                                                                                                                                  

االهتمام بالطاقة المتجددة                 
في طور اهتمام الشركة بالمصادر المتجددة للطاقة فقد قامت الشركة في عام 2018م بتوقيع 
اتفاقية لشراء الطاقة من شركة سكاكا للطاقة الشمسية بقدرة تبلغ 300 ميجاوات لمدة 25 سنة 

ومتوقع أن يكون التشغيل التجاري للمشروع خالل عام 2020م.
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المســاعدة في تطوير ســوق أو أسواق لتجارة 
الكهربــاء و/أو خدمــات المنظومة في المملكة

طرح مشاريع توليد الكهرباء، وشراء 
الطاقة الكهربائية والسعة

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

بيع الكهربــاء بالجملة للمرخص لهم 
بالبيــع بالتجزئة أو إلى كبار المســتهلكين 

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

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

األنشطة المرخص بها
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االستثمار في مشاريع 
إنتاج الكهرباء



4343

توفير طاقة كهربائية 
ضخمة لمواكبة التنمية 

االقتصادية
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برنامج مشاركة القطاع 
الخاص في مشاريع إنتاج 

الكهرباء

استثمارات 
مليار ريال33بأكثر من

ولمســاندة البرنامج تعاقدت الشــركة مع بيوت خبرة عالمية لديها معرفة في المجاالت الفنية 
والقانونية والمالية بمشــاريع إنتاج الطاقة الكهربائية المســتقلة، وُقدرت االســتثمارات في هذه 
المشــاريع  بأكثر من  33 مليار ريال؛  حيث  تم تنفيذ مشــروعي رابغ-1 في رابغ بمنطقة مكة 

المكرمــة بقــدرة )1,204( ميجاوات ومشــروع الرياض )11( فــي ضرماء بمنطقة الرياض بقدرة )1,729( 
ميجاوات بنجاح ودخال التشــغيل التجاري في عام 2013م، مشــروع محطة القرية لإلنتاج المســتقل 

بالمنطقة الشــرقية وبقدرة )3,927( ميجاوات وهي أكبر محطة إنتاج مســتقل في العالم ذات 
دورة مركبــة تعمــل بالغــاز الطبيعي ووقعت اتفاقياته بتاريخ 2011/9/21م ودخلت التشــغيل 

التجاري في عام 2016م.

لمواكبــة التنميــة االقتصادية التي تعيشــها المملكة، والتي تتطلب توفير 
طاقة كهربائية ضخمة، كان البد للشــركة من إنشــاء عدٍد كبيٍر من 

محطات إنتاج الطاقة الكهربائية باســتثمارات مباشــرة منها؛ باإلضافة 
الســتثمارات مشــتركة مع القطاع الخاص ضمن برنامجها مشاركة 

 )IPPs( القطـــاع الخاص في مشــاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية
والذي أقرتـــه في عام 2007م.

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

 مشــروع محطة رابغ-2 برابغ بمنطقة مكة المكرمة وبقدرة )2,060( ميجاوات باســتخدام  •
نظــام الــدورة المركبــة التي تعمل بالغاز الطبيعي، وقد وقعــت اتفاقياته مع تحالف )اكوا باور 
وسامســونج(، ووقعت اتفاقية شــراء الطاقة في نهاية 2013م، وبدأ العمل بالمشــروع ليكون 

 موعــد التشــغيل التجــاري للمحطة في الربع األول من عام 2018م.

 دخلت الشــركة الســعودية للكهرباء في شــراكة مع شــركة أرامكو السعودية لتطوير محطة  •
)الفاضلــي( لإلنتــاج المزدوج )كهرباء - وبخار( بقدرة )1,504( ميجاوات، عام 2017م، وســيكون 

 التشــغيل التجاري للمحطة في ديســمبر 2019م إن شاء اهلل.

مشــروع محطة توليد ليلى األفالج للطاقة الشمســية وهو أول مشــروع بالمملكة يتم تطويره  •
بنظام االنتاج المســتقل يعمل بالطاقة الشمســية ويرتبط مباشــرة بالشــبكة الكهربائية بقدرة 

10 ميجاوات وهو ثمرة اتفاق وجهد مشــترك مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم وشــركة 
الســعودية للتنمية واالســتثمار التقني )تقنية(، وقد تم االنتهاء من التركيبات واإلنشــاءات 

للمشــروع وجاري تنفيذ ربط المشــروع بالشــبكة ومن المخطط أن يكون التشــغيل التجاري 
 للمشــروع خالل النصف األول من عام 2019م. 

مشروع محطة سكاكا بالطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاوات وقد وقعت اتفاقياته في 14  •
فبراير 2018م مع شركة المشروع التابعة لشركة أكوا باور السعودية بمشاركة من شركة الجهاز 

السعودية، وجاري العمل في التركيبات واإلنشاءات للمشروع ومن المخطط أن يتم التشغيل 
المبدئي للمشروع أواخر العام الحالي 2019م، وقد تضمنت اتفاقيات المشروع شرط أن تكون نسبة 

المحتوى المحلي والتوطين للخدمات والمواد ال تقل عن 30% من تكاليف إنشاءات المشروع.
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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(

مشروع محطة الفاضلي لإلنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة 
أرامكو السعودية )المشروع قيد التنفيذ(

2019/12م%40 )1504(

مشروع محطة جازان لإلنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة أرامكو 
السعودية وتكون الشركة مشتري للطاقة، )مخطط(

تحت التطوير 3,800%100

2019 100%10مشروع محطة توليد ليلى األفالج للطاقة الشمسية

2019 100%300مشروع محطة سكاكا بالطاقة الشمسية

 )IPP( مشاريع برنامج مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء
التي تحت التنفيذ والمخطط لها
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شركة كهرباء السعودية 
 لتطوير المشاريع    
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تعزيز قدرات توليد ونقل 
الطاقة
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 مهام شركة كهرباء السعودية  لتطوير المشاريع

هندسة وتصميم مشاريع توليد ونقل الطاقة واإلشراف على تنفيذها حسب 
المواصفات الهندسية والجودة المطبقة بالشركة وضمن التكلفة والجداول 

الزمنية المعتمدة والمحافظة على المتطلبات البيئية واالجتماعية وسالمة 
العاملين، كما ُتعنى الشركة باألبحاث والتطوير واالبتكار فيما يخص تحسين 

فاعلية أداء المنظومة الكهربائية وزيادة موثوقيتها واستقراريتها.

حجم العمل بالشركة 
يتم تنفيذ مشاريع لتعزيز قدرات توليد ونقل الطاقة لما يزيد عن )450( مشروع تتجاوز قيمتها 

التعاقدية )53( مليار ريال.

شركة كهرباء السعودية 
 لتطوير المشاريع    

تعد شركة كهرباء السعودية  لتطوير المشاريع شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل 
للشركة السعودية للكهرباء، تأسست بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية. 

قيمتها 53 مليار ريال 
لتعزيز قدرات توليد 

ونقل الطاقة

450
جاري تنفيذ

مشروع
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45,351
تعزيز قدرات شبكة النقل

بقدرات تحويلية لتبلغ

م.ف.ا. 

42
عدد المشاريع 

البحثية  

مشروع

إنجازات شركة كهرباء السعودية 
 لتطوير المشاريع خالل عام 2018

تــم إنجــاز العمــل بمشــاريع تتجاوز تكلفتهــا )40( مليار ريال وتتضمن تعزيــز لقدرات التوليد 
 بالمملكــة بعــدد )6( مشــاريع توليد تشــمل عدد )7( وحدات توليــد بإجمالي )1,146( ميجاوات.

وفــي مجــال تعزيز قدرات شــبكة النقل تم تشــغيل مشــاريع محطات نقل طاقــة وخطوط ربطها 
بالشــبكة لمــا يزيــد عــن  )200( مشــروع  بإجمالي عدد )78( محطة نقــل جديدة وتعزيز عدد )15( 

محطــة نقــل قائمــة بقدرات تحويليــة تبلغ )45,351( م.ف.ا. وربطها بالشــبكة بخطوط هوائية 
وكابــالت أرضية بطول )4,474( كم.دائري.

وفيمــــا يخــــص مجــــال األبحــــاث والتطوير واالبتكار، بلغ عدد المشاريع البحثية 42 مشروع تنفذ 
مــن خــالل عــدد 4 مراكز بحثية متخصصة في مجاالت الطاقة المتجــددة وتخزين الطاقة، والتوليد 

وكفاءة الوقود، والنقل والمحاكاة الرقمية، والتوزيع والشــبكات الذكية، وبمســاهمة عدد 21 
شــريك محلي وعالمي من الجامعات والمراكز البحثية والمؤسســات والشــركات الصناعية. كما تم 

نشــر عــدد 6 أوراق عمــل في مختلف المجاالت البحثية، باإلضافة إلــى بلوغ عدد األفكار المحتضنة 
إلى 25 فكرة بحاضنة طاقة االبتكار، كما تم إنجاز المشــروع البحثي في تركيز الشــمس على 

الرمال إلنتاج الكهرباء بســعة 100 كيلووات والذي يعد األول من نوعه على مســتوى العالم.

1,146
تعزيز قدرات التوليد

ميجاوات

25
عدد المشاريع 

اإلبتكارية

مشروع
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المالية

التصنيف االئتماني
اســتمرار  حصول  الشــركة  على  التصنيف  االئتماني  من  الدرجة  االســتثمارية 

 مــن  وكاالت  التصنيــف  االئتماني  العالمية،  وقد  حافظت  الشــركة  على 
 تقييــم  ائتمانــي  مرتفع،  فتقييمها  من  قبل  مؤسســات  التقييم  االئتماني 

                                                                                                 .)A2(موديز  ،)A( فيتش  ،)-A( ســتنادر  آند  بورز 

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

 الشركة  االستراتيجية  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  والتزاماتها 

 من  مختلف  مصادر  التمويل  المحلية  والدولية.                                                                                                                                                                                                 

تصنيف ائتماني قوي 
مع نظرة مستقبلية 

مستقرة
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وقعت الشركة يوم الخميس 2018/01/18م  اتفاقية تمويل  •
تجسيري دولي مشترك، مدته سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ 

التوقيع، بقيمة 2.6 مليار دوالر أمريكي )ما يعادل 9.75 مليار 
 ريال سعودي( يسدد دفعة واحدة.

تم التمويل بمشاركة ثمانية بنوك دولية رائدة وهي سيتي بنك،  •
بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي المحدود، بنك أبوظبي 

األول، شركة هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية 
المحدودة )اتش اس بي سي(، بنك ميزوهو المحدود، بنك 

ناتيكسيس، شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، مصرف 
ستاندرد تشارترد، و تم الحصول على التمويل بدون تقديم أي 
ضمانات، وبغرض الصرف على أعمال الشركة العامة متضمنة 

 نفقاتها الرأسمالية.

نجحت الشركة السعودية للكهرباء، في إصدار صكوك دولية  •
إسالمية بقيمة ملياري دوالر وذلك خالل شهر 2018/09م، 

 وسط إقبال كبير من قبل المستثمرين. 

وتنقسم الصكوك إلى شريحتين، األولى بقيمة 800 مليون دوالر  •
)3 مليارات ريال( وتستحق بعد خمس سنوات، والثانية بقيمة 1.2 

 مليار دوالر )4.5 مليار ريال(، وتستحق بعد 10 سنوات.

وشهد الطرح إقبااًل قويًا، حيث بلغت طلبات االكتتاب 7 مليارات  •
 دوالر، لتتم تغطية اإلصدار ثالث مرات ونصف المرة.

أبرز المنجزات المالية 
للشركة خالل عام 2018

يأتي طرح اإلصدار متفقًا مع استراتيجية الشركة بتنويع  •
مصادر تمويلها ونمو قاعدة مستثمريها في األسواق الدولية، 
مشيرًا إلى أن الطرح جذب أكثر من 380 مستثمرًا دوليًا في 25 

بلدًا حول العالم ليؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في قوة 
 االقتصاد السعودي.

ويعد هذا اإلصدار بقيمة ملياري دوالر أول إصدار من الدرجة  •
االستثمارية المميزة يتم طرحه من قبل الشركات السعودية 

 منذ عام 2014.

تم االتفاق في شهر 2018/09م على زيادة الحد األعلى  •
لالقتراض من خالل اتفاقية تسهيالت مرابحة بمقدار 2 مليار 

 ريال ليصبح إجمالي اتفاقية المرابحة 10 مليار ريال. 

يأتي ذلك لحرص الشركة على تمويل مشاريع الشركة  •
وشركاتها التابعة وسداد و تغطية التزاماتها الحالية 

و المستقبلية و استخدام وتوظيف األموال لتحقيق أغراض 
الشركة من وقت آلخر وسداد أي تكاليف مطلوبة لتيسير 

 أعمال الشركة بما يحقق أهدافها العامة.

أبرمت الشــركة يوم الخميس الموافق 2018/11/29م  •
اتفاقية تمويل تســهيالت دولية دوارة مشــتركة بقيمة 2.15 
مليار دوالر )8.06 مليار ريال ســعودي( على فترتين الشــريحة 

األولــى بقيمــة 1,577.5 مليون دوالر أمريكي ومدتها ثالث 
ســنوات والشــريحة الثانية بقيمة 572.5 مليون دوالر أمريكي 

 ومدتها خمس ســنوات لتمويل أغراض الشــركة العامة.

وتم تمويله من عده بنوك : بنك أبوظبي األول، بنك ميزوهو،  •
بنك إم يو إف جي، بنك ستاندرد تشارترد، مؤسسة ميتسوي 

سوميتومو المصرفية، بنك إتش إس بي سي - الشرق األوسط، 
مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية المحدودة، بنك 

 جيه بي مورجان تشيس، بنك ناتيكسيس.

أيضا أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيعها يوم  •
الثالثاء الموافق 2018/12/25م على اتفاقية تمويل مرابحة 

ثنائية. مع مجموعة سامبا المالية بقيمة 2.4  مليار ريال 
سعودي ولمدة خمس سنوات لتمويل أغراض الشركة العامة 

 والمشاريع الرأسمالية. 

تم االنتهاء من سداد كامل اتفاقية تمويل دولية دوارة من  •
 عدة بنوك بقيمة 5,25 مليار ريال في شهر 2018/12م.

كما تم أيضًا سداد كامل اتفاقية تمويل محلية دوارة بقيمة  •
2,5 مليار ريال في شهر 2018/12م. 
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الموارد البشرية 

جائزة الملك عبد العزيز 

وهي أعلى جائزة وطنية للجودة عن فئة المنشآت الخدمية الكبيرة في المستوى الذهبي

جائزة فكرة العام الكبرى  

في مسابقة األفكار العربية في دورتها الثالثة عشر المقامة في مدينة دبي

ارتفاع تصنيف برنامج إبداع 

في الشركة من المستوى الفضي في عام 2016م إلى التصنيف الذهبي في عام 

2018م لتكون الشركة الوحيدة  في السعودية التي تحصل على أعلى تصنيف لبرنامج 

إبداع من جمعية األفكار البريطانية

إقامة أيام الجودة في مناطق األعمال

حيث بلغ إجمالي المكرمين حوالي )2,000( موظف 

بلغ عدد االقتراحات اإلبداعية

3,459
 خالل 2018

 فكرة
3,177

فكرة خالل عام 2017

مقارنة بــ

الجوائز التي حصلت عليها 
الشركة وبرامج إبداع
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القوى العاملة والتخطيط 
تحقيق هدف الشركة االستراتيجي للوصول إلى السقف  •

المعتمد للقوى العاملة حيث بلغ إجمالي القوى العاملة 
بنهابة العام 2018 )34,599( مقارنة بالسقف المعتمد 

)35,905( بنسبة سعودة تصل إلى %91.5.
استحداث برنامجي المؤائمة والعرض الخاص لدعم خطط  •

الشركة في تحسين مواردها البشرية ووصواًل لتحقيق الهدف 
االستراتيجي ألعداد القوى العاملة، واستفاد من البرنامجين 

)5,533( موظف خالل الفترة ) 2018-2016(  
 البدء في تنفيذ مبادرات  نتائج  مشروع تحسين اإلنتاجية في   •

نشاط التوزيع وخدمات المشتركين )78 مبادرة( - الوصول إلى 
تحقيق نسبة موظفي نشاط الموارد البشرية مقارنة بموظفي 

الشركة إلى 1.8% مقارنة بالمستهدف %1.9 
 رفع كفاءة اإلنفاق التشــغيلي بنســبة تصل إلى 87% من  •

الميزانية

)ELDC( المركز التنفيذي لتطوير القياديين
عدد خريجي المركز التنفيذي لتطوير القياديين 135 خريج  •
 عدد الساعات التدريبية 26,114 ساعة تدريبية •
عدد المشاركين في البرنامج 1,845 مشارك •
 عدد ورش العمل 145 ورشة عمل  •
عدد المشاركين في اختبارات القياس لعام 2018 م )592(   •

مشارك

التدريب والتطوير 
االنتهاء من برنامج التدريب التعاوني مع شركة EDF الدفعة  •

الثانية لعدد 6 طالب
91% تقييم خمس نجوم في إدارة السالمة والصحة المهنية  •
 1,986 دورة تدريبية لآللية الجديدة  للدورات المبنية على   •

الجدارات العامة
عدد األيام التدريبية = 167,546 يوم تدريبي،  •
المشاركات = 48,532 مشاركة ، •
 نسبة الموظفين الحاصلين على دورات = %68،  •

نسبة أيام التطوير إلى أيام العمل = %2.22  •
إعادة تصميم وتنفيذ برنامج التدريب الصناعي لمتدربين  •

تخصص صيانة الخطوط الهوائية بالتدريب على الجدارة 
وتقليص فترة التدريب إلى أكثر من %55

 نسبة رضا المشاركين في التدريب االستثماري 95%، نسبة رضا  •
المشاركين في الدورات الداخلية %88

إنجاز كامل التجهيزات لمشروع الخاليا الشمسية في معاهد  •
الشركة وإطالق الخدمة للمقاولين حسب خطة الوزارة 

تنفيــذ عــدد 221 دورة لغــة انجليزية لعدد 1,838 موظف في  •
جميــع مناطق األعمال، عدد المشــاركات في نظام أنا أتعلم 

6,451 مشــاركة، إقامة دورة الســالمة للمعلمين ألكثر من 
900 مســؤول ومســؤولة في مدارس التعليم في المدن 

بالمملكة الرئيسية 
تخريج عدد )6( فنيين بتخصص فني آالت دقيقة بشهادة  •

اعتماد دولية
وصلت نســبة اكتمــال الخطط التطويرية لموظفي الشــركة  •

إلى %97

الخدمات المقدمة للموظفين 
تجديد التعاقد مع شركة )ميدغلف( للتأمين الطبي على غير  •

السعوديين بتكلفة أقل بنسبة 5% عن العقد السابق مما 
حقق وفر مالي بمبلغ يقدر بـ)908,212( ريال. 

التعاقد مع شركة )ميدغلف( للتأمين للسعوديين و إعداد  •
الوثيقة ذاتيًا داخل الشركة وخفض التكاليف بنسبة ما بين 

3%- 8% من إجمالي قيمة العقد
إطالق حمالت توعوية عن التأمين الطبي - تصميم برامج  •

الصحة المهنية  وتفعيلها والتي بلغ عددها )10( برامج - تفعيل 
برامج النصح واإلرشاد - عدد المستفيدين من برنامج القروض 

السكنية 5,012 موظف، عدد المستفيدين من برنامج التوفير 
واالدخار 13,446 موظف - إطالق مبادرة المرشد لخدمات 

الموارد البشرية من خالل زيارات مواقع العمل المختلفة والتي 
بلغ عددها )37( زيارة لتوعية الموظفين بدور خدمات الموارد 

البشرية - حصول )4,219( موظف على حافز االستقرار الوظيفي 
من صندوق الموارد البشرية بمبلغ 38 مليون ريال نتيجة المتابعة 

المستمرة مع صندوق الموارد البشرية وحل المشاكل المتعلقة 
مع صندوق الموارد البشرية.

التحول الرقمي لنشاط الموارد البشرية
أتمتة النماذج االلكترونية / األنظمة اآللية لنشاط الموارد البشرية 

على النحو التالي:
التقاعد المبكر •
 نقل الموظفين  •
 الجمعيات الخيرية  •
الشهادات التدريبية  •
دفع / إيقاف بدل النقل لمستخدمي مركبات الشركة  •
البيانات المالية للموظفين  •
• )HR Dashboard( لوحة بيانات الموارد البشرية
التوفير واإلدخار •

توقيع االتفاقيات والتعاون مع الجهات الخارجية
تعديل مهن موظفي الشركة إلى )موظف قطاع خاص( دون  •

الحاجة إلى حضور الموظفين إلى مراكز الخدمة المدنية 
توقيع اتفاقية مع  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  •

لتطوير الورش التدريبية المتخصصة بمعاهد الشركة
توقيع مذكرة تفاهم مع  المؤسسة العامة للتدريب التقني  •

والمهني لترخيص المعاهد للتدريب االستثماري
مع هيئة تقويم التعليم العتماد المؤهالت  •
اتفاقية التعاون الموقعة مع الهيئة العامة لالستثمار لدعمها   •

في تطبيق مشروع التميز المؤسسي  

المسؤولية االجتماعية
تنفيذ برنامج القيادات الشابة ألبناء موظفي الشركة بالتعاون  •

مع أندية الطاقة Toastmasters وقد تخرج من البرامج عدد 
17 من القيادات الشابة

 تنفيذ برنامج المساهمة االجتماعية بتدريب 2010 طالب  •
)التدريب التعاوني 1312 –التدريب الصيفي  698( 

تم قبول عدد 11 طالب ضمن برنامج )وظيفتك بعثتك( •
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نعمل بإتقان من أجلكم
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العناية بالمساهمين

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. 

تولي الشركة السعودية للكهرباء مساهميها االهتمام والعناية وتعمل على حفظ وتنمية حقوقهم، 
وتتيح المعلومات ذات العالقة بالشركة بكل شفافية للمستثمرين والمؤسسات المالية واالستثمارية.

 
واعتمدت الشركة نظام حوكمة يتضمن األحكام االسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركـات 

الصادرة عن هيئة السوق المالية، السيما ما يتعلق بحقوق المساهمين والتعليمات واإلجراءات المتعلقة 
باإلفصاح والشفافية، ومطابقة أنظمتها الداخلية مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.  

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 بالغًا ، مركزة على عامل التوقيت 
وطريقة إيصالها للمساهمين.

التقيد بتعليمات 
اإلفصاح والشفافية

تحقيق تطلعات 
المساهمين 

تسهيل الحصول 
على المعلومات

تعزيز جودة اإلفصاح
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التوزيع النسبي لرأس مال الشركة

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

أغلق سهم الشركة في نهاية شهر ديسمبر عند سعر 15.14 ريال، مقارنة مع 21.04 ريال في بداية 
عام 2017م، منخفضًا بنسبة %28.04.

أداء سهم الشركة

النسبة المئوية %20172018الـبـيـــان

23.94%444,017,114337,723,057كمية األسهم المتداولة 

38.44%10,320,382,030,816,353,479,365,10قيمة األسهم المتداولة 

6.91%212,242197,584عدد الصفقات 

28.04%21,0415,14سعر إغالق السهم 

إحصائيات

النسبة المئوية %20172018الـبـيـــان

مؤشر قطاع المرافق 
العامة 

4,561,313,369,30%26.13

من السوقمن القطاعالـبـيـــان

3.39%96.78%نسبة إستحواذ سهم الشركة



التقرير السنوي    |    2018

62

خدمات اإلمداد والعقود
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سلسلة إمداد 
فّعالة وموثوقة
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كما كان من أبرز إنجازات النشاط لعام 2018م هو المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 
التنموية 2030، وتحقيق أهداف الشركة االستراتيجية من خالل توطين الصناعات الكهربائية محليًا 

عن طريق إطالق برنامج جديد لتوطين الصناعات الكهربائية باسم )بناء وتوظيف القدرات الوطنية(. 
وقد أطلق عليه برنامج بناء الرتباطه ببناء المعرفة ونقل التقنية وبناء قاعدة للصناعات الكهربائية ومن 

إنجازات برنامج توطين الصناعات:

اعتماد استراتيجية التوطين الجديدة والتي تحتوي على مبادرتين تختص بـتطوير سياسات وآليات  •
)دعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة( كما 

تم إضافة عناصر جديدة في قياس المحتوى المحلي منها )المصروفات على تدريب وتطوير 
السعوديين، تكاليف تطوير المصانع المحلية، الصرف على األبحاث والتطوير، قيمة المواد المصدرة 

إلجمالي اإلنتاج(.
إصدار كتيب الفرص االستثمارية الصناعية في توطين صناعات الكهرباء وذلك بهدف إعطاء صورة  •

شاملة عن الفرص المتاحة لدى الشركة في ما يخص توطين الصناعة.
بلغت نسبة توطين المشتريات 57.6% وتعد من األعلى على مستوى المملكة العربية السعودية  •

بين الشركات المحلية وهذه النسبة تقيس حجم شراء الشركة من المنتجات الوطنية إلى إجمالي 
مشتريات الشركة السنوية.

زيادة عدد المصانع الوطنية المسجلة بالشركة للوصول إلى عدد )575( مصنع وطني مما  •
سيساهم في رفع نسبة المحتوى المحلي.

إدارة سلسلة اإلمداد بفعالية وموثوقية لخلق قيمة مضافة لعمالئنا من 
خالل الشراكات االستراتيجية وكفاءة العمليات والتحسين المستمر والتميز 

في خدمة العمالء. حيث كان حجم العمليات التي يتم إدارتها في سلسلة 
إمداد المواد لعام 2018 م بقيمة 8 مليار ريال )صرف - استالم - تحويل - إرجاع( 
وأكثر من 4 مليون حركة مستودعية في كافة مناطق المملكة مع الحفاظ 

على نسبة مستوى خدمة عالية تصل إلى %97.19.

خدمات اإلمداد والعقود

8,083

%1%12%13%13

42629007474,010
صرفإرجاعإستالمتحويل

4,3 M

MSAR
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6.054 5.535

5.980 5.210

2015 2017

2016 2018
كما حرصنا على تحقيق تطلعات الشركة والمساهمين بخفض قيمة مخزون الشركة لعام 2018م 

بقيمة )325( مليون ريال مقارنة بفعلي عام 2017م ليصل إلى )5.210( مليار ريال وتسجل كأدنى 
قيمة للمخزون الشركة في آخر 4 سنوات. مع الحفاظ على نسبة توفر عالية للمواد في المستودعات 

بنسبة )%98.32(. 

تحقيق وفورات وعائدات مالية للشركة تصل إلى أكثر من نصف مليار ريال

مليون ريال

مليون ريال

مليون ريال

اختبار العدادات 
والقواطع ومحوالت 
التيار لجهات خارجية

بيع الزيوت والبراميل 
الفارغة واألعمدة 

الخشبية ومواد 
مخزنية والبكرات 
الحديد والخشبية

تطبيق غرامات

بيع المواد 
المتخلص منها

بيع مستندات 
المناقصات

تجميع العقود 
وطرحها في حزمة 

واحدة

إصالح معدات 
التوزيع

التفاوض في  
العقود

الوفورات
مليون ريال 433.1

اإليرادات
113.0مليون ريال

0.55.7

22.9

8222.9 61.7

10.3

99.3

مليون ريال
التفاوض في  شراء  

وإعادة الطرح وزيادة  
مصادر التوريد وفك 

االحتكار

مليون ريال261.8
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المحافظة على البيئة
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االستدامة البيئية

التوافق البيئي

الطاقة النظيفة

الحفاظ على الموارد الطبيعية
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المحافظة على البيئة

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 المحدثة في العام 

2019 والتي تناولت تعزيز االعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، واالستخدام األمثل للموارد، وإعادة 
االستخدام والتدوير، واتخاذ تدابير التقليل من النفايات، إضافة إلى االمتثال لكافة القوانين واللوائح 

البيئية السائدة والمساهمة في خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

التوافق مع المقاييس البيئية
يتم تصميم جميع مشاريع الشركة لتتوافق مع المقاييس البيئية السائدة، وبما يحقق االلتزام 

باألنظمة والتشريعات البيئية للمساهمة في تحسين بيئة المملكة العربية السعودية. 

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الشركة لتلبية الطلب المتزايد 
على الكهرباء، وما يصاحب 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. 

السياسة البيئية
Environmental Policy

SEC and it’s subsidiary companies recognizes the potential for their activities to impact upon 
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.

• Pursue more efficient use of resources within the business, including focus on the reuse and 
recycling of resources and on waste minimization measures. 

• Promote clean energy and adopt best practical technologies and the most suitable options 
to minimize the adverse impacts on the environment which may result from SEC activities.

• Monitor, measure, and assess the environmental performance 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 commitments 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 them to make energy efficient choices.

• Ensure that the necessary personnel, equipment, and procedures are in place to safely, 
promptly, and effectively respond to any incident associated with our facilities and operations.

تدرك الشــركة الســعودية للكهرباء والشــركات التابعة لها إمكانية تأثير أنشــطتها على البيئة.

نقــر بمســؤوليتنا عــن تقليــل هذه التأثيرات ، وباالمتثال لكافة القوانين واللوائح البيئية الســائدة، كما 

نــدرك التزامنــا بالفعــل على منــع التلوث وحماية البيئة والصحة العامة بما يدعم التنمية المســتدامة ، 

وال يؤثــر علــى التزامنا بتوفيــر احتياجات عمالئنا من الطاقة. 

ودعم¥ لذلك ، سنعمل على التحسين المستمر ¢دائنا البيئي من خالل:

تضمين االعتبارات البيئية في جميع أعمال و قرارات الشركة. •

السعي إلى االستخدام ا¢مثل للموارد بما في ذلك زيادة التركيز علي إعادة االستخدام والتدوير  •

واتخاذ تدابير التقليل من النفايات.

تعزيز االعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ، واستخدام افضل التقنيات العلمية وأنسب البدائل  •

لتقيل التأثيرات السلبية علي البيئة والتي قد تنتج من ممارسة الشركة ¢نشطتها.

مراقبة وقياس وتقييم ا¢داء البيئي لمنشآتنا ، عملياتنا ، منتجاتنا ، وخدماتنا. •

التأكد من إدراك موظفينا اللتزاماتنا البيئية وانهم مؤهلون ولديهم ا¢دوات الالزمة ¢داء ا¢عمال  •

وفق¥ لهذه االلتزامات. 

إخطار مقاولينا وموردينا بالتزاماتنا والتأكد من مراعاتهم لها ضمن تعاملهم معنا. •

تثقيف عمالئنا والتواصل معهم لرفع وعيهم بالقضايا البيئية و تمكينهم من اتخاذ أكثر الخيارات  •

كفاءة في استخدام الطاقة.

التأكد من توفر ما يلزم من أفراد ومعدات وإجراءات لالستجابة ا¸منة والفورية والفعالة ¢ي حوادث  •

مرتبطة بمنشآتنا وعملياتنا.

الرئيس التنفيذي

Environmental Policyالسياسة البيئية

Chief Executive Officer
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الملخص التنفيذي لمؤشرات السالمة 2018
)5 STAR( مؤشرات تطبيق نظام إدارة السالمة

مستوى تطبيق نظام إدارة السالمة )STAR-5( لعام 2018م )83.4%( بارتفاع )2.4%( عن عام  •
2017م.

مستوى القيادة في السالمة بالشركة سجل )88%( بزيادة )4%( عن عام 2017م. •
مستوى التحكم بمخاطر األعمال اليومية سجل )82%( بزيادة )1%( عن عام 2017م. •
مستوى قياس االلتزام بمهمات الوقاية الشخصية سجل )89%( بزيادة )1%( عن عام 2017م. •
مستوى قياس سالمة أصول الشركة سجل )84%( بزيادة )1%( عن عام 2017م. •
مستوى قياس التدريب والتوعية سجل )90%( بزيادة )3%( عن عام 2017م. •
مستوى قياس التبليغ والتحقيق في الحوادث سجل )93%( بزيادة )4%( عن عام 2017م. •
مستوى قياس االستعداد للطوارئ سجل )88%( بزيادة )3%( عن عام 2017م. •
 مستوى قياس التحسين المستمر سجل )83%( وهي نفس نتيجة عام 2017م. •

مؤشرات الخسائر 2018
االستمرار في الحفاظ على سجل وفيات الموظفين بال وفيات للعام الثاني على التوالي. •
تسجيل انخفاض في وفيات المقاولين بنسبة )78%( مقارنة بعام 2017م. •
تسجيل انخفاض في حوادث المركبات بنسبة )47%( مقارنة بعام 2017م. •
تسجيل انخفاض في إصابات العمل )الموظفين - المقاولين( بنسبة )9%( مقارنة بعام 2017م. •
تسجيل انخفاض في إصابات حوادث المركبات بنسبة )44%( بعام 2017م. •
تسجيل انخفاض في إجمالي الخسائر لموظفي ومقاولي الشركة بنسبة )33%( مقارنة بــ2017م. •
 تسجيل انخفاض في الحرائق بنسبة )25%( مقارنة بالعام 2017م. •

)EXCO( اجتماعات وزيارات لجنة السالمة التنفيذية
تم تنفيذ أربع زيارات للجنة التنفيذية للسالمة )EXCO( خالل عام 2018م تشكل فيها )19( فريق وقد 
 شملت الزيارات جميع مناطق األعمال وجميع األنشطة لتفقد وضع السالمة بالشركة بصفة مستمرة.

مهمات الوقاية الشخصية
طرح مناقصة على عدة مراحل لعدد )171( من بنود مهمات الوقاية الشخصية وقد تنافس  •

عليها عدد )57( مورد.
زيارات السالمة التفتيشية. •
تنفيذ عدد )7,531( زيارة سالمة سجل خاللها عدد )15,129( مالحظة سالمة تم تصحيحها  •

بنسبة )%95(.

وفي هذا اإلطار تقوم الشركة بمراقبة مستوى التوافق مع النظام العام للبيئة الصادر في العام 
2001، والمقاييس البيئية المحدثة الصادرة بقرار الرئيس العام لألرصاد وحماية البيئة في العام 2014 

 ISO 19011: من خالل التدقيق الدوري المبني على بروتوكول التدقيق البيئي للشركة  المتوافق مع
2011 والذي يحدد مستوى توافق كل موقع من مواقع الشركة الخاضعة للتدقيق مع هذه 

المقاييس، ويحدد أيضًا حاالت عدم التوافق مع المتطلبات البيئية وخطط التصحيح خالل فترة المهلة 
الممنوحة حتى نهاية العام 2019 حيث تم إعداد وتطبيق وثائق التوافق البيئي وعددها 24 وثيقة 
معتمدة،  وتنفيذ برامج التوعية والتدريب، وإعداد الدراسات والمسوحات البيئية، وإنشاء مرافق إلدارة 

النفايات، وتركيب أنظمة استرجاع المواد البترولية المتطايرة )VOCS( بخزانات الوقود، وإنشاء برك تبخير 
وخزانات للمواد الخطرة، وتحسين أنظمة فصل الزيوت والمياه الملوثة بالمحطات، وتركيب أنظمة 

المراقبة والتحكم بانبعاثات ملوثات الهواء بمحطات التوليد مثل أنظمة التحكم بانبعاثات أكاسيد 
الكبريت والنيتروجين والدقائق العالقة. 

وتقوم مواقع الشركة بمراقبة االنبعاثات من المداخن )SO2 ,NOx, PM10,and PM2.5( حيث تم 
تركيب 288 جهاز مراقبة مستمرة لالنبعاثات من المداخن، وتقوم أيضًا بمراقبة االنبعاثات الشاردة 

وانبعاثات المصادر الثابتة والمتحركة باألجهزة المتنقلة، ومراقبة تصريف مياه الصرف الصناعي 
والصحي وتلوث المياه الجوفية والضوضاء البيئية في الشركة وجودة الهواء بالمناطق المحيطة 
بمنشآت الشركة والمواد المستنفذة لطبقة األوزون ومراقبة إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة. 

وتستثمر الشركة مبالغ طائلة للتحكم في االنبعاثات مثل استخدام أجهزة اإلحراق المطورة 
)LNB( 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%، وتقنية )Seawater FGD( الحديثة للحد من انبعاث غازات أكاسيد 

الكبريت الملوثة للهواء بنسبة تصل إلى 90% بدون أي نفايات سائلة أو صلبة، ومعالجة مياه غسيل 
الغاليات وفصل بقايا الوقود عن مياه تصريف الخزانات قبل إرسالها إلى برك التبخير، والتحكم بدرجة 

مياه التبريد التي يتم تصريفها إلى البحر ضمن الحدود المسموحة.

وقامت الشركة بإعداد دراسات مراجعة وتقييم التأثيرات البيئية )التراخيص البيئية( لعدد 38 موقع، 
وقد أدى كل ذلك إلى تحسن مستوى التوافق البيئي في الشركة، وأرتفع مستوى التوافق البيئي مع 

المقاييس البيئية المحدثة في العام PME2014( 2014( من 28% في 2014 إلى 91.6% بنهاية 2018.  
كما بلغت نسبة الوعي بالمتطلبات البيئية لدى الجهات المعنية 100%، وبلغت نسبة الخطط الموثقة 

بالمواقع لتحقيق التوافق 96.5% ونسبة توفر اإلجراءات %92.   
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االستدامة البيئية
تعتبر   الشركة   السعودية   للكهرباء والشركات التابعة لها    أكبر   شركة إلنتاج الطاقة الكهربائية في 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.  كما تواكب السعودية للكهرباء الطلبات المتزايدة على الطاقة 
الكهربائية بتوفير طاقة كهربائية مستمرة بموثوقية عالية على   الرغم   من   التحديات   الكبيرة 

 وما يصاحب   ذلك   من   تأثيرات   بيئية   على   المستويين   المحلي   واإلقليمي،   إال   أن السعودية للكهرباء 
والشركات التابعة لها    ملتزمة   بإنتاج طاقة كهربائية مع العمل باحترافية ومهنية لخفض مستوى 

أي تأثيرات بيئية مع االمتثال   للقوانين   واللوائح   والمتطلبات البيئية  وذلك   للحد   من   التلوث   وحماية للبيئة  
 والصحة   العامة وتحقيقًا للتوافق البيئي ودعمًا للتنمية   المستدامة.                                                                                                                             

تتواكب   الرؤية   البيئية للسعودية للكهرباء والشركات التابعة لها   مع    رؤية   المملكة    2030 لتحقيق 
) الريادة   في   مجال   حماية   البيئة   على   مستوى   المملكة(      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 للتوافق  البيئي.

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

 االلتزام  باألنظمة  والتشريعات  البيئية  للمساهمة  في  تحسين  بيئة  المملكة  وأثمرت هذه الجهود 
بحصول عدد )13( محطة توليد على شهادة االيزو ISO 14001:2015 الخاصة بالتوافق البيئي، وجاري 

العمل إلكمال إصدار الشهادات لباقي محطات التوليد، كما تستثمر  الشركة  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  243  وحدة  خالل  الفترة  من  عام  2015 

 إلى  عام   2018م،  وتم  تركيب  وتشغيل أكثر من  283  جهاز  مراقبة  مستمرة  لالنبعاثات  من  المداخن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
وتقوم  الشركة  بمراقبة  مستوى  التوافق  مع  المقاييس  البيئية  السائدة  لجميع  مرافقها  من  خالل 

 التدقيق  البيئي  الدوري  للتوافق مع المتطلبات البيئية  حيث أظهرت نتائج تقرير تدقيق التوافق البيئي 
إلى ارتفاع نسبة التوافق البيئي المستمر بنشاط التوليد مع متطلبات هيئة األرصاد وحماية البيئة من 

)58.6%( في العام 2017  إلى )70%( في العام 2018، ونتطلع إلى استمرار الجهود للحفاظ على ما 
تحقق ورفع نسبة التوافق المستمر إلى )100%( لكافة المتطلبات البيئية.                                                                                                                                

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  30.8%  في  عام 2018م   بينما  انخفض  استخدام  الدورة  البسيطة  من  %50 

 عام  2010م  إلى   19% عام   2018م،  وبلغت  كمية  الطاقة  النظيفة  الكلية  المنتجة  من  الدورة  المركبة 
 3,790,358  ميجاوات  ساعة  وهي  تمثل  حوالي  1.98% من  إجمالي  الطاقة  المنتجة  في  عام 2018م 

والتي بلغت  191,016,000 ميجاوات ساعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 وتنفذ  الشركة  حاليًا  مشاريع  لرفع  قدرات  التوليد  من  الدورة  المركبة  مثل  مشاريع  محطات  توليد 
 القصيم  وضباء  وحائل  والثالثة  عشر  والرابعة  عشر  ومحطة وعد  الشمال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

تمكنت السعودية للكهرباء من تحويل وحدات التوليد التي كانت تعمل بوقود الديزل للعمل على 
وقود الزيت الخام وتزامن مع ذلك التركيز على تشغيل الوحدات التي تعمل على الزيت الخام فضاًل 

عن األخرى التي تعمل بوقود الديزل مع الحرص على تعزيز موثوقية النظام الكهربائي بشكل مستمر 
ونتج عنه توفير في استهالك وقود الديزل حيث بلغت كمية خفض االستهالك في عام 2018م 

بحوالي )14.6( مليون برميل.

وقعت السعودية للكهرباء اتفاقية مع أحد المصانع المحلية لإلسمنت للحد من مخاطر الرماد 
الكربوني واالستغناء عن إنشاء خاليا طمر الرماد الكربوني بمعدل 6 خاليا سنويًا، وبذلك تم تحييد 

مخاطر الرماد الكربوني البيئية والفنية إلى منتج يستفاد منه و ذو مردود وعائد مالي للشركة 
السعودية للكهرباء كما حققت الشركة بذلك على جائزة اإلبداع والتميز كأكبر وفر مالي خالل عام 

2017م  بقيمة 46,516,880 ريال.

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 
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 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  5.9  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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ولالستفادة  من  موارد  المملكة  من  طاقة  الرياح،  تم  تنفيذ  مشروع  بمنطقة  حريمالء  بقدرة  2 7,50 
 كيلووات  من  طاقة  الرياح  مما  سيؤدي  إلى  توفير  10 29,8  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  الشركة  في  مدينة  الدمام  بالمنطقة  الشرقية  والذي  تم  إمداده  بالكامل  بالطاقة 

 الكهربية  المولَّدة  من  الطاقة  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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

 الطاقة،  حيث  انخفض  استهالك  الوقود  من  2.1  برميل  نفط/  ميجاوات  ساعة  في  العام  2009م  إلى 
 1.5  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  243  وحدة  إلى  التقاعد  في  الفترة 

 من  عام  2015م  إلى  عام  2018م،  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 

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 13,016 طن  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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 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  كفعالية ساعة  ويوم  األرض.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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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   وفكرًا   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 .                                

استراتيجياتنا 

المسؤولية    المجتمعية 

3-  شركاؤنا   وعمالؤنا
  شكلت   مسؤوليتنا   عن   إنتاج   ونقل   وتوزيع   الطاقة   الكهربائية   دافعًا   قويًا   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 .                                 

ملتزمون   تجاه   موظفينا  
 وعمالئنا   وشركائنا   والمجتمع          
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المساهمات االجتماعية

توقيع 30 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، والدفاع المدني في مجال السالمة الكهربائية. •
المساهمة في الشهر العالمي للزهايمر بالتعاون مع جمعية السعودية لمرض الزهايمر بشراكة  •

استراتيجية مستمرة في جميع منصات الشركة.
تأسيس الفريق التطوعي وتسجيل أكثر من 2000 متطوع من منسوبي الشركة. •
مساهمة الفريق التطوعي من الشركة بتوزيع سّلة الخير وإفطار صائم على مستوى المملكة. •
مساهمة فريق متطوعي السعودية الكهرباء في جميع مناطق األعمال للقيام باألعمال التطوعية  •

ضمن خطط المسؤولية االجتماعية والمشاركة مع هيئة الهالل األحمر السعودي في موسم حج 
عام 1439هـ.

استقطاع من رواتب الموظفين )حسب الرغبة( لصالح الجمعيات الخيرية المصرح لها والفعالة في  •
بناء المجتمع بأكثر من 4 مليون ريال سنويًا لعام 2018.

إقامة ورش عمل تدريبية بعنوان )السالمة المدرسية( لعدد 900 من منسوبي ومنسوبات وزارة  •
التعليم في جميع مناطق المملكة.

إقامة حفل افتتاح الشهر العالمي لسرطان الثدي مع جمعية زهرة، وبرعاية من صاحب السمو  •
الملكي أمير منطقة الرياض.

استضافة أبناء شهداء الواجب للمشاركة باحتفاالت الشركة بمناسبة اليوم الوطني في جميع  •
مناطق المملكة من مستشفيات وأندية الشركة.

 تنفيذ حملة القيادة اآلمنة تزامنًا مع قرار السماح بقيادة المرأة بحوالي 25 منطقة حول المملكة.  •
إقامة خيمة السالمة الكهربائية والبيئة بحوالي 4 مدن رئيسية بالمملكة. •
تزامنًا مع اليوم العالمي للمسنين والمسنات إقامة فعاليات لكبار السن من الرجال والسيدات  •

بالتعاون مع دور الرعاية االجتماعية في أندية الشركة.
تنفيذ أكثر من 50 حملة تبرع بالدم في جميع مرافق الشركة من مباني، محطات، أندية. •
المشــاركة بمهرجان الحريد الســنوي بجزيرة فرســان برعاية من صاحب الســمو الملكي أمير  •

منطقة جازان.

التعاون مع 30 جهة
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وصف خطط وقرارات الشركة 
المهمة والتوقعات المستقبلية
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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 2018م بجهود كبيرة لتحقيق 

أهداف الرؤية من خالل دراسة الكثير من الخيارات والخطط االستراتيجية إلعادة هيكلة أنشطتها 
 بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة.

تهــدف إعادة الهيكلة إلى تحســين مســتوى المنظومة الكهربائية والعمــل على تحقيق التنافس 
بيــن مختلــف الجهــات المزودة للطاقة في المملكة، والذي ســينعكس على جودة الخدمة 

المقدمــة للمشــتركين بكافــة فئاتهــم في جميع مدن وقرى وهجــر المملكة ومن ثم زيادة ثقة 
المســتثمرين والقطاع الخاص في مجال االســتثمار في قطاع الكهرباء، كما أن من أهم التحديات 

والفرص الرئيســية التي تواجه قطاع الكهرباء بالمملكة والتي من اجلها تقوم الشــركة بدراســة 
هذا التوجه هي:

تلبية الطلب المتنامي على الطاقة.
االستدامة وتنويع مصادر الطاقة.

 كفاءة التشغيل.

كما أن خطة إعادة هيكلة الشركة والتي يتم متابعتها من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية 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 اتخذت الجمعية العامة للشركة قرارًا هامًا بتأسيس الشركة السعودية إلنتاج 
 الطاقة كشركة مستقلة مملوكة للشركة السعودية للكهرباء.

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 اهلل.

ب( القرارات المهمة
وقعت الشركة يوم الخميس 2018/01/18م اتفاقية تمويل تجسيري دولي مشترك، مدته سنة  •

واحدة اعتبارًا من تاريخ التوقيع، بقيمة 2.6 مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 9.75 مليار ريال سعودي(، 
 يسدد دفعة واحدة.

أنهت الشركة يوم الخميس 2018/09/20م طرح إصدار صكوك إسالمية بصيغة RegS في األسواق  •
الدولية، مقسمة على شريحتين، األولى بقيمة 800 مليون دوالر أمريكي )أي ما يعادل 3000 مليون 

ريال سعودي( وعائد دوري سنوي ثابت قدره 4.222% وتستحق بعد خمس سنوات وأربعة أشهر في 
2024/1/27م، والثانية بقيمة 1200 مليون دوالر أمريكي )أي ما يعادل 4500 مليون ريال سعودي( 

 وعائد دوري سنوي ثابت قدره 4.723% وتستحق بعد عشر سنوات في تاريخ 2028/09/27م.

وافق مجلس إدارة الشركة يوم األربعاء 2018/10/03م، على استقالة المهندس زياد بن محمد  •
الشيحة، من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وتكليف األستاذ فهد بن حسين السديري، )الذي 

يشغل حينها منصب نائب رئيس تنفيذي وكبير المسؤولين الماليين( رئيسًا تنفيذيًا للشركة، اعتبارًا 
من 2018/11/16م.
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صدور قرار من مجلس الوزراء برقم 91 وتاريخ 1440/2/7هـ الذي يتضمن إدراج أسهم شركة الزيت  •
 العربية السعودية )أرامكو السعودية( ضمن المستفيدين في أي توزيعات أرباح مستقبلية.

وقعت الشركة يوم الثالثاء 2018/11/13م عقد تقديم خدمة التأمين الصحي لموظفي الشركة  •
 وأفراد اسرهم مع شركة ميد غلف للتأمين بـ 575 مليون ريال تقريبًا للسنة التأمينية الواحدة.

وقعت الشركة يوم الخميس الموافق 2018/11/29م اتفاقية تمويل تسهيالت دولية دوارة  •
 مشتركة بقيمة 2.15 مليار دوالر )8.06 مليار ريال سعودي( مع عدة بنوك دولية.

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة عشرة للشركة يوم الثالثاء 2018/12/18م على تأسيس  •
 شركة لتوليد الطاقة الكهربائية تابعة للشركة السعودية للكهرباء.

وقعت الشركة يوم الثالثاء 2018/12/25م اتفاقية تمويل مرابحة ثنائية بقيمة 2.4 مليار ريال  •
 سعودي مع مجموعة سامبا المالية لمدة خمس سنوات.

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 2023م إلى التالي:

إضافة قدرات توليد جديدة من محطات الشركة بحوالي )5,894( ميجاوات. •
ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص في زيادة قدرات التوليد لمجابهة األحمال المستقبلية،  •

ستضاف قدرات بحوالي )11,034( ميجاوات. 

إضافة خطوط نقل بطول )11,239( كم دائري، و )174( محطة تحويل. •
إيصال الخدمة الكهربائية لحوالي )1.4( مليون مشـترك جديد بنهاية عام 2023م، وبذلك يصل  •

إجمالي عدد المشتركين إلى )10.8( مليون مشترك.
تعزيز شبكات التوزيع بإضافة أطوال خطوط توزيع بطول )152,200( 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 2023م، 

وفي إطار برنامج توطين الوظائف وخدمة المجتمع الذي تنتهجه الشركة وستحافظ الشركة على 
نسبة التوطين التي تبلغ %92.

د( برنامج التحول االستراتيجي المتسارع
ستستمر الشركة في رفع جهود كفاءة األداء وتحسين اإلنتاجية والوصول بمؤشرات األداء في 

الشركة إلى معدالت األداء القياسية ألفضل شركات الطاقة العالمية. وقد بلغ إجمالي الوفر من 
برنامج التحول االستراتيجي المتسارع منذ انطالقه في بداية 2014م وحتى نهاية عام 2018م مبلغ 

16.8 مليار ريال منها 2.9 مليار ريال خالل عام 2018م على النحو التالي:

توفير 1.2 مليار ريال من التحول من كابالت النحاس إلى األلومنيوم. •
فوات اإليرادات بمقدار 1.4 مليار ريال من خالل إعادة تصنيف فئات االستهالك وتجميع العدادات  •

ومعامل الضرب وغيرها.
توفير 188 مليون ريال بعد تطبيق المنهجية الجديدة لتجميع العقود. •
توفير 165 مليون ريال نتيجة تطبيق آلية الشراء االستراتيجي. •

تنمية وتطوير سوق الكهرباء لدفع عجلة االقتصاد 
الوطني وخطط التنمية الشاملة في المملكة
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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 2018م،

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

قائمة المركز المالي 

IFRSSOCPA

20182017201620152014البيان

  41,207,820   38,747,458   44,101,740   38,627,705   43,602,873 موجودات متداولة 

  61,326,983   89,288,722   2,911,089   2,843,219   2,850,946 الموجودات األخرى طويلة األجل

  215,373,390   229,993,769   374,009,392   404,289,536   418,102,025 صافي الموجودات الثابتة 

  317,908,193   358,029,949   421,022,221   445,760,460   464,555,844 إجمالي الموجودات 

  46,949,382   62,691,531   158,338,112   151,718,123   160,776,342 المطلوبات المتداولة  

  52,360,618   57,207,444   69,450,875   85,003,765   88,178,140 قروض وصكوك طويلة األجل

  159,355,697   177,781,847   127,635,437   136,729,165   141,923,584 المطلوبات األخرى

  258,665,697   297,680,822   355,424,424   373,451,053   390,878,066 إجمالي المطلوبات

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

  17,576,558   18,683,189   23,931,859   30,643,469   32,011,840 االحتياطيات واألرباح المدورة

  59,242,496   60,349,127   65,597,797   72,309,407   73,677,778 حقوق المساهمين

  317,908,193   358,029,949   421,022,221   445,760,460   464,555,844 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 ,IFRS القوائم المالية لعام 2018م،2017م، 2016م معدة حسب المعايير الدولية  *

 ,SOCPA القوائم المالية لعام 2015م، 2014م معدة حسب المعايير السعودية  *

األرقام باأللف ريال
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األرقام باأللف ريال

مجموع حقوق المساهمينمجموع المطلوباتمجموع الموجودات

مقارنة الموجودات بالمطلوبات وحقوق المساهمين
خالل األعوام  2014 - 2018
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مجموع الموجوداتمجموع الموجودات غير المتداولةمجموع الموجودات المتداولة

 مقارنة الموجودات المتداولة وغير المتداولة بمجموع الموجودات
خالل األعوام  2014 - 2018

األرقام باأللف ريال
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قائمة الدخل

IFRSSOCPA

20182017201620152014البيان

38,490,670 41,538,732 49,860,998 50,684,906 64,063,638 إيرادات تشغيلية

)36,462,927()38,953,467()43,008,530()43,995,312()58,144,024(تكلفة المبيعات

2,027,743 2,585,265 6,852,468 6,689,594 5,919,614 مجمل الربح

)929,495()992,421()1,060,516()1,440,400()1,340,032(مصاريف إدارية وعمومية

)37,392,422()39,945,888()44,069,046()45,435,712()59,484,056(إجمالي مصاريف تشغيلية

0 0 )110,257()2,829,155(0 برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية

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

0 0 978,895 1,465,097 1,436,021 إيرادات أخرى ،صافي

1,098,248 1,592,844 6,660,590 10,004,682 6,015,603 الدخل التشغيلي

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

)537,239(201,513 0 0 0 إيرادات غير متكررة )مصاريف( 

0 0 )2,053,806()2,752,144()4,136,617(تكاليف التمويل، صافي

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

الحصة في خسارة االستثمارات في الشركات المسجلة 
بطريقة حقوق الملكية

)62,338()108,876()59,835( 0 0

0 0 )1,692()235,413()59,515(مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

3,606,594 1,543,642 4,545,257 6,908,249 1,757,133 صافي الربح

 .IFRS القوائم المالية لعام 2018م ،2017م، 2016م معدة حسب المعايير الدولية  *

  .SOCPA القوائم المالية لعام 2015م، 2014م معدة حسب المعايير السعودية  *

األرقام باأللف ريال
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األرقام باأللف ريال
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التحليل الجغرافي إليرادات الشركة 
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

59,623,454 6,004,932 18,358,051 16,508,094 18,752,377 اإليرادات / المبيعات2018

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

إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة  

نسبة التغيرالتغيرات + / -20182017البيان

26 13,378,732 50,684,906 64,063,638 المبيعات / اإليرادات

31 )14,048,344()45,435,712()59,484,056(مصاريف التشغيل

)2()29,076(1,465,097 1,436,021 إيرادات أخرى، صافي

)100(2,829,155 )2,829,155(0 برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية

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

)40()3,989,079(10,004,682 6,015,603 صافي الربح التشغيلي

50 )1,384,473()2,752,144()4,136,617(تكاليف التمويل، صافي

)43(46,538 )108,876()62,338(الحصة في خسارة االستثمارات في الشركات المسجلة بطريقة حقوق الملكية

)75(175,898 )235,413()59,515(مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

)75()5,151,116(6,908,249 1,757,133 صافي الربح 

 

األرقام باأللف ريال
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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 واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين. 

الشركات التابعة والمستثمر بها
تمتلك الشركة حصًصا/ أسهمًا في رأسمال كل من الشركات التابعة والمستثمر بها حسب الجدول التالي:

م
الشركات التابعة 

والمستثمر بها
مكان 

التأسيس
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 الكهرباء للصكوك2
المملكة العربية 

السعودية
المملكة العربية 

السعودية
تقديم الخدمة والمساندة للصكوك والسندات التي تصدرها الشركة السعودية 500,000 ريال

للكهرباء
%100

شركة ضوئيات لالتصاالت3
المملكة العربية 

السعودية
المملكة العربية 

السعودية
 50,000,000 ريال

إنشاء واستئجار وإدارة وتشغيل شبكات األلياف البصرية والكهربائية لتقديم 
خدمات االتصاالت

%100

4
الشركة الوطنية لنقل 

الكهرباء
المملكة العربية 

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 للكهرباء5
المملكة العربية 

السعودية
المملكة العربية 

السعودية
4,000,000 ريال

تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع ضرماء إلنتاج الكهرباء بمنطقة 
الرياض

%50

شركة هجر إلنتاج الكهرباء6
المملكة العربية 

السعودية
المملكة العربية 

السعودية
50%تملك وتوليد وإنتاج ونقل وبيع الكهرباء بمشروع القرية بالمنطقة الشرقية 2,506,230,000 ريال

شركة رابغ للكهرباء7
المملكة العربية 

السعودية
المملكة العربية 

السعودية
20%تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع رابغ بمنطقة مكة المكرمة 923,750,000 ريال

8
شركة المرجان إلنتاج 

الكهرباء
المملكة العربية 

السعودية
المملكة العربية 

السعودية
50%تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع رابغ 2 بمنطقة مكة المكرمة 1,403,850,000ريال

األرقام باأللف ريال
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م
الشركات التابعة 

والمستثمر بها
مكان 

التأسيس
مكان مزاولة 

النشاط
النشاطرأس المال المدفوع

نسبة 
الملكية

9
شركة كهرباء السعودية 

لتطوير المشاريع
المملكة العربية 

السعودية
المملكة العربية 

السعودية
 5,000,000 ريال

إدارة المشاريع اإلنشائية، ووضع التصاميم التفصيلية، وشراء المواد، وتنفيذ 
المشاريع في قطاع الطاقة

%100

10
شركة المختبر الخليجي 

لفحص المعدات 
الكهربائية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

360,000,000 ريال
إنتاج محوالت ومولدات كهربائية وأجهزة التحكم لمحطات الكهرباء وخطوط 

وكابالت الضغط العالي وأجهزة اختيار المعدات
%25

11
شركة الفاضلي لإلنتاج 

المزدوج
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

12
الشركة السعودية 

الخضراء لخدمات الكربون 
المملكة العربية 

السعودية
المملكة العربية 

السعودية
1,000,000ريال

تطوير وإدارة أعمال وأنظمة وبرامج تخفيض انبعاث الكربون ومشروعات آلية 
التنمية النظيفة وفق البروتكوالت والمعاهدات الدولية واإلقليمية واألنظمة 

المحلية ذات العالقة لصالحها أولصالح الغير ومزاول أنشطة وإدارة أعمال تجارة 
شهادات تخفيض انبعاث الكربون الصادرة من برامج تخفيض االنبعاث وتسجيلها 

لصالحها أو لصالح الغير  في األسواق العالمية واإلقليمية والمحلية.

%51

13
الشركة السعودية لشراء 

الطاقة
المملكة العربية 

السعودية
المملكة العربية 

السعودية
2,000,000 ريال

القيام بنشاط المشتري الرئيس وفقًا ألحكام الرخصة التي تصدر من هيئة تنظيم 
الكهرباء واإلنتاج المزدوج )الهيئة( ويشمل طرح مشاريع توليد الكهرباء، وبيعها 

وإبرام االتفاقيات الالزمة لذلك وشراء الوقود لتحقيق أغراض الشركة وتوريده إلى 
المنتجين الموقع معهم اتفاقيات تحويل الطاقة واستيراد الطاقة الكهربائية 

وتصديرها من إلى األشخاص خارج المملكة وفقًا لألسلوب أو القواعد التي تصدرها 

%100

14
شركة ضوئيات المتكاملة 

لالتصاالت وتقنية 
المعلومات

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
1,000,000 ريالالسعودية

إنشاء واستئجار وتشغيل شبكات االتصاالت ونقل المعلومات السلكية والالسلكية 
وامتالكها وتطويرها وتقديم خدمات االتصاالت ونقل البيانات وتقنية المعلومات 

الكاملة لألفراد والمؤسسات العامة والخاصة وللشركة في سبيل تحقيق ذلك 
القيام بجميع األعمال ذات العالقة بأنشطتها كالبيع والشراء والتأجير واالستئجار 

لألصول الثابتة والمقولة وتأسيس البنى التحتية الممكنة لها لمزاولة أغراضها.

%100



91

تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة والمستثمر بها

الشركات التابعة والمستثمر بهام
عدد

األسهم / الحصص
أدوات الدين

1
هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية
ال يوجدسهم1,407,000  

ال يوجدحصة10,000  شركة الكهرباء للصكوك2

ال يوجدحصة5,000,000  شركة ضوئيات لالتصاالت3

ال يوجدحصة200,000,000  الشركة الوطنية لنقل الكهرباء4

ال يوجدسهم400,000  شركة ضرماء للكهرباء5

ال يوجدسهم250,623,000شركة هجر إلنتاج الكهرباء6

ال يوجدسهم92,375,000شركة رابغ للكهرباء7

ال يوجدسهم1,000,000شركة المرجان إلنتاج الكهرباء8

9
شركة كهرباء السعودية لتطوير 

المشاريع
ال يوجدحصة100,000

10
شركة المختبر الخليجي لفحص 

المعدات الكهربائية
ال يوجدسهم36,000,000

ال يوجدحصة150,000 شركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج11

12
الشركة السعودية الخضراء لخدمات 

الكربون
ال يوجدحصة1,000,000

ال يوجدحصة200,000الشركة السعودية لشراء الطاقة13

14
شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت 

وتقنية المعلومات
ال يوجدحصة100,000

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.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة  •
الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن 

تقتطع من صافي األرباح 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 نسبة ال تقل عن )5%( من رأسمال الشركة المدفوع.

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، 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.
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وقد حققت الشركة خالل عام 2018م، أرباًحا صافية قدرها )1,757,133( ألف ريال وذلك بعد حسم 
الزكاة الشرعية وقبل توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. ويقترح مجلس اإلدارة توزيع هذه األرباح 

وفقًا لما ورد في النظام األساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:                       

إجمالي األرباحنسب األرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة

7%7%النسبة

749,293749,293اإلجمالي

وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة
المعامالت مع األطراف ذات العالقة

يتمثل الطرف المسيطر النهائي للمجموعة في حكومة المملكة العربية السعودية حيث من خالل 
ملكيتها لصندوق االستثمارات العامة و أرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 

)حيث أن الجهات المشار إليها تحت السيطرة النهائية لحكومة المملكة العربية السعودية( باإلضافة 
إلى شركات إنتاج  الطاقة المستقلين. 

فيما يلي بيان بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:

أ( مبيعات الطاقة الكهربية        

للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

12,753,5448,795,385الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر 
النهائي للمجموعة

333,689276,478أرامكو السعودية

651,812391,930المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة   

13,739,0459,463,793اإلجمالي

ب( مشتريات الطاقة ورسوم البلديات                                

للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2017 31 ديسمبر 2018 

كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر 
النهائي للمجموعة

10,781,47810,058,436أرامكو السعودية

570,566538,586المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة   

العمليات المشتركة

563,849583,816شركة ضرماء للكهرباء

908,292957,436شركة رابغ للكهرباء

713,019805,241شركة هجر إلنتاج الكهرباء

422,415132,512شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

13,959,61913,076,027اإلجمالي

األرقام باأللف ريال
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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

20182017

10,9916,910الرسوم الجمركية

10,95212,770الزكاة والضريبة

976,9081,012,111المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

00رسوم البلدية

33,19810,865أخرى

1,032,0491,042,656اإلجمالي

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
برنامج اإلدخار

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير واإلدخار )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.

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:

مساهمة الموظفالبيان
المستحق للموظفين 
من مساهمة الشركة

552,341,310533,740,479الرصيد كما في بداية العام

صافي المضاف/ المستبعد
خالل العام 2018

)4,987,287(22,096,519

547,354,023555,836,998الرصيد نهاية العام
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 المعلومات المتعلقة بقروض الشركة 
أ( بيان بالقروض التجارية كما في 2018/12/31      

يوضح الجدول التالي تفاصيل المديونية بنهاية عام 2018م بغرض الصرف على المشاريع الرأسمالية:      

البيان
القيمة اإلجمالية 

ألصل القروض
تاريخ 
القرض

تاريخ 
االستحقاق

رصيد القروض أول 
الفترة كما في 

2018/1/1م

المسحوب من 
القروض خالل 

العام

المسدد الفعلي 
للقروض خالل 

العام

رصيد القروض
 نهاية الفترة 
2018/12/31م

 )I( قرض مرابحة
بمشاركة عدد من الجهات

6,000,000200820201,363,636-545,455818,181

 )II( قرض مرابحة
بمشاركة عدد من الجهات

5,000,000201020253,076,000-384,8002,691,200

 )III( قرض مرابحة
بمشاركة عدد من الجهات*

10,000,000201620258,000,0002,000,000533,3339,466,667

214,9361,186,286-2,583,375200920241,401,222قرض مباشر من صندوق االستثمارات العامة 

937,7394,687,971-5,625,710201620215,625,710قرض مباشر من بنك الصين للصناعة والتجارة 

قرض مباشر من بنوك الصادرات والواردات األمريكي 
والكندي

4,057,417201020211,233,974-362,795871,179

قرض بمشاركة عدد من الجهات بضمان بنك 
الصادرات الفرنسي

3,709,125201120241,897,431-309,1291,588,302

قرض بمشاركة عدد من الجهات وبضمان 
ومشاركة بنوك الصادرات الكورية

5,251,120201220263,938,159-437,5843,500,575

قرض بمشاركة عدد من الجهات وبضمان 
ومشاركة بنوك الصادرات الكورية والصادرات 

اليابانية
7,240,715201320286,498,418-603,3635,895,054

*  قامت الشركة في 11 سبتمبر 2018م بتعديل اتفاقية تمويل المرابحة المحلي المشترك المشار إليها أعاله، حيث تم رفع قيمة القرض من 8 مليار ريال سعودي إلى 10 مليار ريال سعودي.

لدى الشركة قروض تجارية قصيرة األجل لمدة 12 شهر مع عدة بنوك محلية تستخدم للنفقات التشغيلية وصل إجماليها بنهاية عام 2018م مبلغ 3,150,000,000 ريـال وبلغ الرصيد المستغل منها بنهاية عام 2018م مبلغ 

1,750,000,000 ريـال.

األرقام باأللف ريال
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البيان
القيمة اإلجمالية 

ألصل القروض
تاريخ 
القرض

تاريخ 
االستحقاق

رصيد القروض أول 
الفترة كما في 

2018/1/1م

المسحوب من 
القروض خالل 

العام

المسدد الفعلي 
للقروض خالل 

العام

رصيد القروض
نهاية الفترة 
2018/12/31م

قرض بمشاركة عدد من الجهات وبضمان 
)KEXIM( ومشاركة بنك الصادرات الكورية

3,375,585201620293,375,585-281,2693,094,316

قرض بمشاركة عدد من الجهات بضمان بنك 
)KSURE( الصادرات الكورية

1,575,336201620291,575,336-131,2591,444,077

قرض دوار )بمشاركة عدد من الجهات( 
)شريحة الريـال( 

2,500,000201520182,500,000-
تم التسديد 

بالكامل في موعد 
االستحقاق

-

قرض دوار )بمشاركة عدد من الجهات( 
)شريحة الدوالر(

5,251,120201620194,688,575562,545
تم التسديد 

بالكامل في موعد 
االستحقاق

-

قرض دوار )بمشاركة عدد من الجهات( 
)شريحة الدوالر(

8,066,26320182023
-

8,066,263-8,066,263

قرض تمويل تجسيري دولي مشترك )بمشاركة 
عدد من الجهات(   

9,750,52020182019-9,750,5207,503,5002,247,020

375,0001,125,000-1,500,000201720201,500,000قرض ثنائي مع بنك ساب 

216,6661,083,333-1,300,000201720211,300,000قرض ثنائي مع البنك األهلي التجاري

437,5003,062,500-3,500,000201720223,500,000قرض ثنائي مع مصرف الراجحي

2,400,000-2,400,000-2,400,00020182024قرض ثنائي مع مصرف سامبا

6,562,878--6,562,878201720226,562,878قرض مشترك دولي 

تسهيالت مدفوعات تجارية
وقعت المجموعة عدة اتفاقيات مع عدد من البنوك تسهيالت المدفوعات التجارية بالريال السعودي بلغ رصيده في نهاية عام 2018م 482,827 ألف ريال.

األرقام باأللف ريال
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األرقام باأللف )بالريال / الدوالر حسب ما هو موضح في البيان(

ب( بيان بإصدارات الصكوك القائمة كما في 2018/12/31
             

تاريخ اإلصدارحجم اإلصدار البيان
المسدد الفعلي 

للصكوك خالل العام
القيمة اإلجمالية 

لإلصدار بعد التعديل
تاريخ االستحقاق

5,730,6902010 الصكوك المحلية )اإلصدار الثالث( بالريـال السعودي *
-

ال يوجد تعديل
2030

مع حق الشراء المبكر في عام
2026 ،2024 ،2022 

4,500,0002014 الصكوك المحلية )اإلصدار الرابع( بالريـال السعودي
-

ال يوجد تعديل
2054

مع حق االسترداد المبكر في عام
2044 ،2034 ،2024 

2022ال يوجد تعديل-4,687,8502012الصكوك الدولية )1250 مليون دوالر أمريكي( 

2023ال يوجد تعديل-3,750,7502013الصكوك الدولية )1000 مليون دوالر أمريكي( 

2043ال يوجد تعديل-3,750,7502013الصكوك الدولية )1000 مليون دوالر أمريكي( 

2024ال يوجد تعديل-5,625,6002014الصكوك الدولية )1500 مليون دوالر أمريكي( 

2044ال يوجد تعديل-3,750,4002014الصكوك الدولية )1000 مليون دوالر أمريكي( 

2024ال يوجد تعديل-3,000,8002018الصكوك الدولية )800 مليون دوالر أمريكي( 

2028ال يوجد تعديل-4,501,2002018الصكوك الدولية )1200 مليون دوالر أمريكي( 

*  بموجب قرار الجمعية الخاصة بحملة صكوك كهرباء السعودية 3 البالغ قيمتها 7,000,000,000 ريال سعودي والمنتهية في 2030
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ج( بيان بالقروض الحكومية كما في 2018/12/31

القيمة اإلجمالية البيان
ألصل القروض

تاريخ 
القرض

تاريخ 
االستحقاق

رصيد القروض أول 
المدة كما في 

2018/1/1م

المسحوب من 
القروض خالل 

العام

المسدد الفعلي 
للقروض خالل 

العام

رصيد القروض 
نهاية المدة 

2018/12/31م

المسجل كفرق 
بين القيمة الحالية 
والقيمة المستلمة

القرض الحكومي
14,938,060)ناتج عن المقاصة(

منذ تأسيس 
الشركة

-14,938,060--14,938,060-

وزارة المالية
قرض حسن من الدولة )1(

15,000,0002010203415,000,000--15,000,000)6,263,213(

وزارة المالية
قرض حسن من الدولة )2(

51,100,0002011203638,325,000--38,325,000)21,396,278(

وزارة المالية
قرض حسن من الدولة )3(

49,400,0002014203816,075,000--16,075,000)10,221,663(

)37,881,154(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.

األرقام باأللف ريال



التقرير السنوي    |    2018

98

القوائم المالية الموحدة 
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الشركة السعودية للكهرباء
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كي بي أم جي الفوزان وشركاه 
محاسبون ومراجعون قانونيون 

برج كي بي ام جي، طريق صالح الدين األيوبي 
ص.ب 92876، الرياض 11663، المملكة العربية السعودية 

تلـفـون :  966118748500+، فاكس : 966118748600+
www.kpmg.com/sa : الموقع اإللكتروني

رقم الترخيص 46/11/323، بتاريخ 1412/9/7هـ

الرأي

لقد  راجعنا القوائــم الماليــة الموحدة للشركة السعودية للكهرباء )الشركة( وشركاتها التابعـة 
لها )يشار إليها مجتمعة بـالمجموعة( شركة مساهمة سعودية، والتي تشتمل على قائمة المركز 

المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018م والقوائم الموحدة للدخل والدخل الشامل األخر 
والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات 

المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة 
والمعلومات التفسيرية األخرى. 

وفي رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة ُتعرض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، 
المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، 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  مراجع الحسابات عن 

مراجعة القوائم المالية الموحدة( في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد 
سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم 
المالية الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة 

المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

تقرير مراجع الحسابات المستقل
للسادة مساهمي الشركة السعودية للكهرباء

األمور الرئيسية للمراجعة

األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، األكثر أهمية عند 
مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا 

للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها، وال نبدي رأيًا منفصاًل في تلك األمور. 

أمر رئيسي للمراجعة

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 واالنخفاض في أرصدة ذمم مستهلكي الكهرباء 

يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 16من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة.

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتناأمر رئيسي للمراجعة

كما هو مبين في إيضاح 3-1 للقوائم المالية 
الموحدة وابتداًء من 1 يناير 2018م، قامت 
المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير 
المالي 9 الذي يحل محل األحكام الواردة 

في معيار المحاسبة الدولي 39 فيما يتعلق 
بإثبات وتصنيف وقياس الموجودات المالية 

والمطلوبات المالية، باإلضافة إلى تقديم طرق 
جديدة للمحاسبة عن االنخفاض في قيمة 

الموجودات المالية ومحاسبة التحوط. 
كما في 31 ديسمبر 2018م، بلغ إجمالي ذمم 

مستهلكي الكهرباء مبلغ 36.7 مليار ريال 
سعودي، مقابل االعتراف  بمخصص انخفاض 

في القيمة بمبلغ 1.6 مليار ريال سعودي.
 ووفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير 

المالي رقم 9، قامت المجموعة بتطبيق نماذج 
الخسائر االئتمانية لحساب االنخفاض  في قيمة 

ذمم مستهلكي الكهرباء

قمنا، من بين أمور أخرى، بتنفيذ اإلجراءات التالية 
المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 9 ومخصص االنخفاض في أرصدة ذمم 

 مستهلكي الكهرباء:

تقييم  تصميم وتنفيذ وفحص الكفاءة  •
التشغيلية لنظم الرقابة الداخلية ذات الصلة 
بإجراءات اإلدارة المتعلقة بالرقابة علي أرصدة 

ذمم مستهلكي الكهرباء والتي تتضمن أيضا 
مخصص انخفاض ذمم مستهلكي الكهرباء.

الحصول على فهم للفجوات بين متطلبات  •
تطبيق معيار المحاسبة الدولي 39 والمعيار 

الدولي للتقرير المالي 9؛ واختبار صحة 
التسويات الناتجة من عملية التحول لتطبيق 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9. 
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أمر رئيسي للمراجعة

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 و االنخفاض في أرصدة ذمم مستهلكي الكهرباء 

يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 16من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة.

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتناأمر رئيسي للمراجعة

لم ينتج عن تطبيق متطلبات المعيار المذكور 
أية تسويات جوهرية باستثناء االعتراف بخسائر 

انخفاض في أرصدة ذمم مستهلكي الكهرباء 
بمبلغ 454 مليون ريال سعودي أدرجت ضمن 

أرصدة حقوق الملكية للمجموعة في القوائم 
المالية الموحدة كما في 1 يناير 2018م 

كما هو مبين في إيضاح 3-1 للقوائم المالية 
الموحدة.

وعليه تم اعتبار بدء تطبيق المعيار الدولي 
رقم 9 وما يرتبط به من تطبيق نماذج الخسائر 

االئتمانية لحساب انخفاض أرصدة ذمم 
مستهلكي الكهرباء كأمر رئيسي للمراجعة 
نظرًا ألن تحديد االنخفاض في قيمة الذمم 

المدينة التجارية باستخدام نماذج الخسائر 
االئتمانية المتوقعة يتضمن أحكامًا وتقديرات 

هامة قد يكون لها تأثيرًا جوهري على القوائم 
المالية الموحدة للمجموعة.

فحص عينة من أرصدة ذمم مستهلكي  •
الكهرباء والتي تم احتساب مخصص لها 

خالل السنة لتقدير مدي معقولية التقديرات 
المستخدمة من قبل إدارة المجموعة.

تقييم مدى كفاية اإلفصاحات التي قامت  •
اإلدارة بإدراجها في القوائم المالية الموحدة.

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 إثبات إيراد مبيعات الطاقة الكهربائية 

يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 39 من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة.

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتناأمر رئيسي للمراجعة

كما هو مبين في إيضاح 3-1 للقوائم المالية 
الموحدة وابتداًء من 1 يناير 2018م، قامت 
المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير 

المالي 15 والذي يحل محل األحكام الواردة 
في معيار المحاسبة الدولي 18.

قمنا، من بين أمور أخرى، بتنفيذ اإلجراءات 
التالية المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير 

المالي رقم 15 وإثبات اإليراد مبيعات الطاقة 
الكهربائية:

لم يترتب على تطبيق المعيار الجديد أية 
فروقات جوهرية حول إيرادات العقود المبرمة 

مع المستهلكين.

قامت المجموعة بإثبات إيرادات مبيعات طاقة 
كهربائية بلغ إجماليها 59.6 مليار  ريال سعودي 

عن السنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2018م. 

يتم تسجيل اإليرادات المستحقة للكهرباء 
المستهلكة من قبل المشتركين والتي لم 
يصدر بها فواتير حتى تاريخ القوائم المالية 

الموحدة استنادًا إلي تقديرات وافتراضات 
وسياسات داخلية تعتمد بصورة جوهرية على 

خبرة اإلدارة.
تعتبر اإليرادات أحد المؤشرات الجوهرية لقياس 
أداء المجموعة، ويترتب علي ذلك وجود مخاطر 

متأصلة من خالل إثبات اإليرادات بأكثر من 
قيمتها الفعلية.

وعليه ونظرًا لجوهرية  مبلغ اإليرادات والمخاطر 
المتأصلة في عملية إثبات اإليرادات بأعلى من 

قيمتها الفعلية ووجود تقديرات تتعلق باحتساب 
اإليرادات المستحقة، فإن تحقق اإليرادات يعتبر 

من أحد أمور المراجعة الرئيسية.

تقييم  تصميم وتنفيذ وفحص الكفاءة  •
التشغيلية لنظم الرقابة الداخلية  ذات الصلة 
بإجراءات  اإلدارة المتعلقة بالرقابة علي إثبات 

إيراد مبيعات الطاقة الكهربائية.
الحصول على فهم للفجوات بين متطلبات  •

تطبيق معيار المحاسبة الدولي 18 والمعيار 
الدولي للتقرير المالي 15.

استعلمنا من ممثلي اإلدارة بشأن معرفتهم  •
بمخاطر الغش وعن ما إذا كانت هناك حاالت 

غش فعلية. 
اختبار عينة من القيود اليومية للحسابات  •

المتعلقة بالمخاطر المحددة لألخطاء 
الجوهرية ومقارنتها مع المستندات الثبوتية 

المؤيدة.
تقييم تقديرات اإلدارة المتعلقة بتأثير  •

استخدام األحكام واالفتراضات على إثبات 
اإليرادات الخاصة بالسنة.

تقييم مدى كفاية اإلفصاحات التي قامت  •
اإلدارة بإدراجها في القوائم المالية الموحدة. 

المعلومات األخرى

إن  اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في 
التقرير السنوي، ولكنها 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 

استنتاجات التأكيد فيما يخص ذلك.
وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار 

إليها أعاله عندما تصبح متاحة، وعند القيام  بذلك، نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات 
األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها 

خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.
عند قراءتنا للتقرير السنوي، عندما يكون متاحًا لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه 

يتعين علينا إبالغ األمر للمكلفين بالحوكمة.
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مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة، وفقًا للمعايير 
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى 

المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واألحكام المعمول بها في 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 تقييم قدره المجموعة على 
االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية وعن اإلفصاح ، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة 

باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة ، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة 
لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة. 

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل 
خالية من تحريف جوهري سواًء 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 وفقًا 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 بناًء على 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 وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن  •
غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة 

مراجعة كافية ومناسبة ألن تكون أساًسا إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري 
ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف 

متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
الحصول على فهم ألنظمة 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.

عن / كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

عبد اهلل حمد الفوزان 
ترخيص رقم 348

التاريخ : 5 رجب 1440 هـ 
الموافق : 12 مارس 2019م

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس 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 االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية. وإذا 
تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات 
ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، فإنه 

يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى 
تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة 

عن االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية.
تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات،  •

وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة 
تحقق عرضًا بصورة عادلة.

الحصول على أدلة المراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو  •
األنشطة التجارية ضمن المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون 
عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة. ونظل الجهة الوحيدة المسئولة عن 

رأينا في المراجعة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة 
والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية 

تم اكتشافها خالل المراجعة للشركة السعودية للكهرباء )الشركة( والشركات التابعة لها 
)المجموعة(.

كما زودنا 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، وإجراءات الوقاية ذات العالقة، إذا تطلب ذلك.
ومن ضمن األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور التي اعتبرناها 

األكثر أهمية عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية، والتي ُتَعد األمور الرئيسة 
للمراجعة. ونوضح هذه األمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو الئحة اإلفصاح العلني عن األمر، أو 

عندما نرى ، في ظروف نادرة للغاية، أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه في تقريرنا ألن التبعات السلبية 
للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا اإلبالغ.



التقرير السنوي    |    2018

104

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018إيضاح

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

9418,102,025404,289,536العقارات واآلالت والمعدات، بالصافي 

10535,144535,144عقارات استثمارية

11478,694372,115موجودات غير ملموسة، بالصافي 

121,473,8151,529,472استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية

1342,63465,465موجودات مالية بالتكلفة المستنفذة

14299,365305,622موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

21,29435,401الموجودات الضريبية المؤجلة

420,952,971407,132,755إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

154,745,3945,697,846المخزون، بالصافي 

1635,131,47329,540,207ذمم مستهلكي الكهرباء، بالصافي 

17694,8991,497,630قروض ودفعات مقدمة

18601,894833,812مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

192,429,2131,058,210النقدية وما في حكمها

43,602,87338,627,705إجمالي الموجودات المتداولة  

464,555,844445,760,460إجمالي الموجودات

* تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )49( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018م  

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

حقوق الملكية

2041,665,93841,665,938رأس المال 

3,712,0553,543,579احتياطي نظامي 

702,343696,294احتياطي عام 

713,609106,897احتياطيات أخرى

26,883,83326,296,699األرباح المبقاة

73,677,77872,309,407إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

3148,888,97853,210,260قروض بنكية طويلة األجل

3139,289,16231,793,505صكوك

3146,456,90944,364,627قروض حكومية

236,062,9927,602,894التزامات منافع الموظفين

2444,039,74238,391,105إيرادات مؤجلة طويلة األجل

2544,539,39545,608,969منح حكومية مؤجلة

31268,035299,002أدوات مالية مشتقة

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018م - تتمة

)جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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26258,534193,373مطلوبات متعلقة بإزالة الموجودات

33297,977269,195مطلوبات ضريبة مؤجلة

230,101,724221,732,930إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

3122,943,65917,142,151قروض بنكية قصيرة األجل

2717,050,31432,586,241ذمم تجارية دائنة 

2812,834,8397,530,262مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

29335,341494,680مخصصات اللتزامات ورسوم أخرى

1,993,5241,935,938تأمينات مشتركين مستردة

3092,494,57880,550,577ذمم دائنة حكومية 

3211,410,7898,703,397دفعات مستلمة من المشتركين

241,688,5982,720,701إيرادات مؤجلة قصيرة األجل 

3124,70054,176أدوات مالية مشتقة 

160,776,342151,718,123إجمالي المطلوبات المتداولة

390,878,066373,451,053إجمالي المطلوبات

464,555,844445,760,460إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

* تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )49( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018م - تتمة

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



107

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018إيضاح

3964,063,63850,684,906إيرادات التشغيل

)43,995,312()58,144,024(40تكاليف اإليرادات

5,919,6146,689,594إجمالي الربح 

421,436,0211,465,097إيرادات أخرى، بالصافي

)1,440,400()1,340,032(41مصروفات عمومية وإدارية

)2,829,155(-23برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية

6,119,546-43إعفاء من مديونية رسوم البلديات

6,015,60310,004,682الربح التشغيلي للسنة

16,1168,436إيرادات تمويلية

)2,760,580()4,152,733(مصروفات تمويلية

)2,752,144()4,136,617(44تكاليف التمويل، بالصافي

)108,876()62,338(12الحصة في خسارة االستثمارات بطريقة حقوق الملكية

1,816,6487,143,662ربح السنة قبل الزكاة والضريبة  

)4,875()9,741(33 مصروف الزكاة  

)230,538()49,774(33مصروف الضريبة المؤجلة

1,757,1336,908,249صافي ربح السنة

ربح السهم )بالرياالت السعودية(

370,421,66الربح األساسي والمخفض للسهم

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م  

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

* تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )49( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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1,757,1336,908,249صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى قائمة الدخل الموحدة

14,670)6,257(التغيرات في القيمة العادلة  للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

58,30341,678تحوطات التدفقات النقدية-الجزء الفعال

52,04656,348إجمالي البنود التي من الممكن إعادة تبويبها الحقا إلى قائمة الدخل الموحدة

البند الذي لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة

23554,666169,524إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

554,666169,524البند الذي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى قائمة الدخل الموحدة

606,712225,872الدخل الشامل اآلخر للسنة

2,363,8457,134,121إجمالي الدخل الشامل للسنة

* تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )49( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م  

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

رأس المال
احتياطي 

نظامي
احتياطي 

عام

أدوات مالية 
مشتقة بالقيمة 

العادلة

إلتزامات 
منافع 

موظفين

التغير في القيمة 
العادلة لالستثمارات 

المتاحة للبيع

الموجودات المالية 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

إجمالي 
االحتياطيات 

األخرى
أرباح مبقاه

إجمالي 
حقوق 
الملكية

20,618,02365,597,797)118,975(-253,90818,322)391,205(41,665,9382,863,305569,506الرصيد في 1 يناير 2017م  

6,908,2496,908,249--------صافي ربح السنة

225,872-225,872-41,678169,52414,670---الدخل الشامل اآلخر

225,8726,908,2497,134,121-41,678169,52414,670---إجمالي الدخل الشامل

المعامالت مع المساهمين بصفتهم مالكين

توزيعات األرباح على 
المساهمين المرتبطة بسنة  

2016 )إيضاح 21(
--------)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(

106,89726,296,69972,309,407-423,43232,992)349,527(41,665,9383,543,579696,294الرصيد في 31 ديسمبر 2017م

تعديالت تطبيق المعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 9 )إيضاح 1-3(

-----)32.992(32.992-)454.271()454.271(

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2018م  

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

الموجودات المالية 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

إجمالي 
االحتياطيات 

األخرى
أرباح مبقاه

إجمالي 
حقوق 
الملكية

32,992106,89725,842,42871,855,136-423,432)349,527(41,665,9383,543,579696,294الرصيد في 1 يناير 2018م

1,757,1331,757,133--------صافي ربح السنة

606,712-606,712)6,257(-58,303554,666---الدخل الشامل اآلخر

606,7121,757,1332,363,845)6,257(-58,303554,666---إجمالي الدخل الشامل

المعامالت مع المساهمين بصفتهم مالكين

توزيعات األرباح على 
المساهمين المرتبطة بسنة 

2017م )إيضاح 21(
--------)547,252()547,252(

-)168,476(------168,476-تحويل إلى االحتياطي النظامي

6,049------6,049--تحويل إلى االحتياطي العام

إجمالي المعامالت مع 
المساهمين بصفتهم مالكين

-168,4766,049-----)715,728()541,203(

الرصيد كما في 31 ديسمبر 
2018م

41,665,9383,712,055 702,343)291,224(978,098-26,735 713,60926,883,83373,677,778

* تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )49( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2018م  - تتمة

)جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

1,816,6487,143,662ربح السنة قبل الزكاة والضريبة

تسويات

16,848,56315,671,163استهالك العقارات و اآلالت و المعدات 

87,40497,368إطفاء موجودات غير ملموسة

4,136,6172,752,144تكاليف التمويل، بالصافي

905,4323,382,792التزامات منافع الموظفين

-425,684انخفاض دائم في قيمة المخزون 

340,495303,707مخصص االنخفاض في المخزون 

62,338108,876الحصة في خسارة  من استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية 

)1,058,639()1,215,508(استنفاذ منح حكومية مؤجلة

364,777)159,339(مخصص االلتزامات والرسوم األخرى 

34,195)56,063()أرباح( / خسائر استبعاد العقارات واآلالت والمعدات

)6,119,546(-إعفاء من مديونية رسوم البلديات 

9,582-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

327-خسارة بيع عمليات مشتركة

23,192,27122,690,408التدفق النقدي بعد تعديل البنود غير النقدية 

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة التدفقات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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التغيرات في رأس المال العامل:

186,273875,287المخزون

)1,010,748()17,552,290(ذمم مستهلكي الكهرباء

231,9173,369,819مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

794,4011,784,415قروض ودفعات مقدمة

7,914,8276,937,273ذمم تجارية دائنة

5,062,921558,362مستحقات وارصده دائنة أخرى

57,58690,858تأمينات مشتركين مستردة

)3,373,858(2,707,392دفعات مستلمة من المشتركين

4,616,5336,811,862إيرادات مؤجلة 

)1,871,699()2,061,973(التزامات منافع الموظفين مدفوعة

25,149,85836,861,979النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

)2,517()8,912(زكاة مدفوعة

25,140,94636,859,462صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)43,143,262()28,354,841(شراء عقارات وآالت ومعدات 

84,17749,846مبالغ محصلة من بيع عقارات وآالت ومعدات

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة التدفقات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م - تتمة  

)جميع المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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)75,405()193,983(موجودات غير ملموسة

)68,010()6,680(مدفوعات لشراء استثمارات مالية مسجلة بطريقة حقوق الملكية 

-22,744متحصالت من استثمارات مالية بالتكلفة المستنفذة

8,3308,925قروض لشركة زميلة 

)57,040(-النقدية المحولة عند استبعاد العمليات المشتركة صافي النقد المستلم واألرباح المبقاة المحولة  

51,428-شراء موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

)43,233,518()28,440,253(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

24,491,04518,750,313متحصالت من قروض 

-145,934متحصالت منح حكومية 

-7,495,657متحصالت من صكوك 

)8,579,418()22,983,975(قروض وصكوك مسددة 

)538,781()539,306(توزيعات أرباح مدفوعة

)3,245,235()3,939,045(تكاليف التمويل المدفوعة، بالصافي 

4,670,3106,386,879صافي النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

1,371,00312,823صافي التغير في النقدية وما في حكمها

1,058,2101,045,387النقدية وما في حكمها في بداية  السنة

2,429,2131,058,210النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
قائمة التدفقات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م - تتمة

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

عشرة 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 
1999م، وقرار وزير التجارة رقم 2047 المؤرخ 30 ذو الحجة 1420هـ الموافق 5 أبريل 2000م كشركة 
مساهمة سعودية، بموجب السجل التجاري الصادر من الرياض برقم 1010158683 وتاريخ 28 محرم 

1421هـ الموافق 3 مايو 2000م.

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 2001م 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 اعتبارًا من 1 شعبان 1421هـ 
الموافق 28 أكتوبر 2000م.

كما تم إجراء تعديل آخر على تعريفة الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجلس الوزراء )قرار رقم 333( 
بتاريخ 16 شوال 1430هـ الموافق 5 أكتوبر 2009م 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 اعتبارًا من 19 

رجب 1431هـ الموافق 1 يوليو 2010م. 

بتاريخ 17 ربيع األول 1437هـ الموافق 28 ديسمبر 2015م صدر قرار مجلس الوزراء )رقم 95( بزيادة 
أسعار منتجات الطاقة اعتبارًا من 18 ربيع األول 1437هـ الموافق 29 ديسمبر 2015م، 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 2016م. 

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 2017م فإن الشركة ستدفع رسمًا للدولة ما يعادل الفرق بين التعريفة السابقة 

والتعريفة الجديدة.

حصلت شركة ضوئيات لالتصاالت من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على الترخيص لتقديم 
خدمات تأجير مرافق االتصاالت كما حصلت شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات 
من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على رخصة تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية خالل 

عام 2018م.

تبدأ السنة المالية من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية وفقًا للنظام 
األساسي للشركة.

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.

الشركة السعودية للكهرباء )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م  

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

للمحاسبيين القانونيين.

تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 )األدوات المالية( و معيار 15 )العقود مع العمالء( بداية 
من عام 2018م. ألهم التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير المذكورة 

يرجى الرجوع إلى إيضاح )1-3(.

3- التغيرات في السياسات المحاسبية وااليضاحات

1.3- أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الدولية للتقرير 
المالي الجديدة

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 )األدوات المالية( والمعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم 15 )اإليرادات من العقود مع العمالء(.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 األدوات المالية: التحول
وفق مقتضيات التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 تم األخذ بخيار التعديل على حساب 

األرباح المبقاة ولم يتم تعديل أرقام المقارنة. يتم إثبات الفرق في القيم الدفترية للموجودات المالية 
والمطلوبات المالية الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 ضمن األرباح المبقاة كما في 

1 يناير 2018م. 

تم تعديل السياسات المحاسبية لتتوافق مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9. إن المعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 9 يحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 المتعلق باإلثبات، التصنيف، قياس 

األصول وااللتزامات المالية، إلغاء إثبات األدوات المالية، انخفاض قيمة الموجودات المالية ومحاسبة 
التحوط. يقوم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 بتعديل المعايير األخرى التي تتطرق إلى األدوات 

المالية مثل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 اإلفصاحات.

تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، عند اإلثبات األولي، يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة 

المستنفذة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -استثمارات أدوات الدين -أو بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - أدوات حقوق الملكية - أو القيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة. يستند تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 بشكل عام 
استنادًا إلى نموذج األعمال الذي بموجبه تتم إدارة الموجودات المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية. 

ال يتم فصل المشتقات المتضمنة في التعاقدات التي تكون فيها الموجودات المالية هي األساس 
ضمن نطاق المعيار. وبداًل عن ذلك، يتم تقييم كامل األداة المختلطة بغرض تصنيفها.

الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة إذا استوفت الشرطان التاليان ولم يتم اعتبارها 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

يحتفظ بالموجودات ضمن نموذج أعمال هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  •
ينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية ُتعد فقط  •

مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم. 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم قياس الموجودات المالية )استثمارات أدوات الدين( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

إذا استوفت كال الشرطين أدناه، وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

يحتفظ بالموجودات ضمن نموذج أعمال يتحقق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية  •
التعاقدية وبيع الموجودات المالية.

ينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية ُتعد  فقط  •
مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.

تصنيف الموجودات المالية 
عند اإلثبات األولي ألداة حقوق مالية التي ال يحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمجموعة أن تقوم بعرض 

التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في أداة حقوق ملكية ضمن الدخل الشامل اآلخر. هذا 
االختيار يتم لكل استثمار على حده. 

إن كافة الموجودات المالية التي لم يتم تصنيفها كموجودات مالية بالتكلفة المستنفذة أو القيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو موضح أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة، ويشمل ذلك كل الموجودات المالية المشتقة. عند االعتراف األولي، يمكن للمجموعة 
أن تصنف بشكل نهائي ال رجعة فيه، إذا استوفت متطلبات القياس بالتكلفة المستنفذة أو بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وقياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإذا قامت 
بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير.
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يتم قياس الموجودات المالية بقيمتها العادلة زائدا )في حالة أصل مالي ليس بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة( تكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء األصل المالي.

تنطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية: 

االعتراف  يتم  العادلة.  بالقيمة  الحقا  الموجودات  هذه  تقاس 
وتوزيعات  الفوائد  إيرادات  ذلك  في  بما  أوالخسائر  األرباح  بصافي 
األرباح ضمن قائمة الدخل الموحدة  في 31 ديسمبر 2018م  ليس 

لدى المجموعة أي من هذه الموجودات.

الموجودات المالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة

باستعمال  المستنفذة  بالتكلفة  الحقا  الموجودات  هذه  تقاس 
بخسائر  المستنفذة  القيمة  تنخفض  الفعلية.  الفائدة  طريقة 
انخفاض القيمة. يتم االعتراف بإيرادات الفوائد ومكاسب وخسائر 
الصرف األجنبي واالنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم 
قائمة  في   االستثمار  إثبات  إلغاء  من  خسارة  أو  مكسب  أي  إثبات 

الدخل الموحدة.

الموجودات المالية بالتكلفة 
المستنفذة

يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد 
وخسائر  ومكاسب  الفعلية  الفائدة  طريقة  باستخدام  المحتسبة 
صرف العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. 
الدخل  في  األخرى  الصافية  أوالخسائر  بالمكاسب  االعتراف  يتم 
الشامل اآلخر عند إلغاء اإلثبات فإن األرباح والخسائر المتراكمة في 
الدخل الشامل اآلخر ُيعاد تصنيفها إلى الربح أوالخسارة. كما في 
31 ديسمبر 2018م  ليس لدى المجموعة أي من هذه الموجودات.

الموجودات المالية من 
خالل الدخل الشامل اآلخر 

)استثمارات أدوات الدين(

تقاس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات 
األرباح كدخل ضمن الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة من 
إلغاء أو إثبات االستثمار في حقوق الملكية وال يجوز إعادة تصنيفها 

إلى قائمة الدخل الموحدة.

الموجودات المالية من 
خالل الدخل الشامل اآلخر 

)استثمارات أدوات حقوق 
ملكية(

التأثير اإلجمالي على األرباح المبقاة للمجموعة بسبب التصنيف وقياس األدوات المالية في 1 يناير 
2018م هو كما يلي: 

 1 يناير 2018

26,296,699
الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة – وفق المعيار المحاسبي الدولي 

رقم 39 – في 31 ديسمبر 2017م

التعديالت الناتجة عن تطبيق المعيار المحاسبي للتقرير المالي 
رقم 9

)454,195( الزيادة في مخصص الذمم المدينة التجارية

)76(
الزيادة في مخصص الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة 

المستنفذة

25,842,428
األرباح المبقاة االفتتاحية – وفق المعيار المحاسبي للتقرير المالي 

رقم 9 – في 1 يناير 2018م 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15: اإليرادات من العقود مع العمالء
يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 11 الذي يغطي عقود اإلنشاء ومعيار المحاسبة 

الدولي رقم 18 الذي يشمل اإليرادات الناتجة عن بيع السلع وتقديم الخدمات. يستند هذا المعيار إلى 
مبدأ إثبات اإليرادات عند انتقال السيطرة على السلعة أو الخدمة إلى العميل، ما لم تكن هذه العقود 
في نطاق معايير أخرى. يضع المعيار الجديد نموذجًا من خمس خطوات لحساب اإليرادات الناتجة عن 

العقود مع العمالء. وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، يتم إثبات اإليرادات بمبلغ يعكس 
المقابل الذي تتوقع المجموعة أن يكون مستحقا مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل.

يتطلب المعيار من المجموعة التقدير، مع األخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة 
عند تطبيق كل خطوة من النموذج على العقود مع عمالئها. كما يحدد المعيار محاسبة التكاليف 

اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف المرتبطة مباشرة بتنفيذ العقد.
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تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 - التحول
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، مما نتج عنه تعديالت للمبالغ في 

القوائم المالية.

قامت المجموعة بتطبيق اإلعفاءات من متطلبات إعادة عرض العقود المنتهية قبل 1 يناير 2018م 
وطبقت المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 فقط للعقود التي لم تكتمل في تاريخ التطبيق األولي 

أي في 1 يناير 2018م.
وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 قامت المجموعة بمراجعة الفترة التي يتم 

فيها إثبات إيرادات تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية وذلك لضمان الوفاء بالتزامات األداء على مدى 
األعمار اإلنتاجية للمعدات المستخدمة في خدمة المشتركين وترتب على ذلك تعديل فترات األداء 

المقدرة لتصبح 35 سنة بدال من التقدير السابق الذي كان من 20 إلى 30 سنة. يتم تطبيق هذا التغيير 
بأثر مستقبلي وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  15 كتغيير في التقدير وقد ترتب 

 على ذلك تخفيض إيرادات السنة بمبلغ يقدر 1.34 مليارريال سعودي.

2.3- معايير وتعديالت جديدة صادرة وغير سارية المفعول بعد 
تم اإلفصاح عن المعايير والتعديالت الصادرة دون أن تكون سارية المفعول، حتى تاريخ إصدار القوائم 

المالية الموحدة للمجموعة أدناه.
تعتزم المجموعة اعتماد هذه المعايير، إن كانت تنطبق، عندما تصبح سارية المفعول.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16: عقود اإليجار
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيارا جديدا لالعتراف بعقود اإليجار. سيحل هذا المعيار محل:

معيار المحاسبة الدولي رقم 17 - )عقود اإليجار(. •
تفسير لجنة معايير التقارير رقم 4 - )ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار(. •
تفسير لجنة معايير التقرير رقم 15 - )عقود إيجار تشغيلية - حوافز(. •
تفســير لجنة معايير التقرير رقم 27 - )تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشــكل  •

لإليجار(. القانوني 

بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 17، يجب على المستأجر التمييز بين عقد اإليجار التمويلي )في 
قائمة المركز المالي( وعقود اإليجار التشغيلي )خارج قائمة المركز المالي(. يتطلب المعيار الدولي 
للتقرير المالي 16 من المستأجر االعتراف بالتزام اإليجار الذي يعكس مدفوعات اإليجار المستقبلية 

و )أصل حق االستخدام( لجميع عقود اإليجار. وقد تضمن المعيار استثناء اختياري لبعض عقود اإليجار 
قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات المنخفضة القيمة.

التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية )دورة 2015م – 2017م( •
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3: تجميع األعمال

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11:  الترتيبات المشتركة 
معيار المحاسبة الدولي رقم23: تكاليف االقتراض

لجنــة تفســيرات التقاريــر المالية الدولية رقم 23 عدم التيقــن من معالجات ضريبة الدخل. •
المنافع طويلة األجل في الشــركات الشــقيقة والمشــاريع المشــتركة )تعديالت على المعيار  •

المحاســبي الدولي رقم 28(.
تعديالت الخطة أو التقليص أو التســويات لمنافع الموظفين )تعديالت على المعيار المحاســبي  •

الدولي رقم 19(.
ميــزات الدفعــات المقدمة مع التعويض الســلبي )تعديالت على المعيــار الدولي للتقرير المالي 9(. •

إن التاريخ اإللزامي لتطبيق المعايير هو1 يناير 2019م، ويسمح بالتطبيق المبكر. اختارت المجموعة 
عدم التطبيق المبكر للمعايير المشار إليها و تقوم إدارة المجموعة حاليا بدراسة أثر تطبيق المعايير 

والتعديالت المذكورة أعاله. 

4- أسس القياس 
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء للموجودات المالية من خالل 

الدخل الشامل اآلخر والموجودات المالية والمطلوبات المالية والتزامات منافع الموظفين  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 2016م.

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية 
وعملة العرض للمجموعة. وتظهر كل القيم ألقرب ألف ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.
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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.

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 أعداد 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 االلتزام 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.

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.
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مطلوبات متعلقة بإزالة الموجودات
تم عمل تقديرات وافتراضات هامة في تحديد المخصص للمطلوبات القائمة بإزالة الموجودات حيث 

أن هناك العديد من العوامل التي سوف تؤثر على المبلغ النهائي 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 الهيئة 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 الهيئة العامة للزكاة والدخل في السنة التي يتم فيه 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 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 
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: 

المســتوى 1: أســعار مدرجة )غير معدلة( في أســواق نشــطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة  •
يمكــن الحصــول 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(. 
المســتوى 3: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تســتند إلى معلومات الســوق القابلة للمالحظة  •

)مدخــالت غير قابلة للمالحظة(. 

اإليرادات المستحقة
يتم إثبات مبيعات الطاقة الكهربائية المستحقة عن الفترة  التي لم يتم إصدار فاتورة لها في تاريخ 

 التقرير ضمن قائمة الدخل الموحدة.
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2.5- األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 

1.2.5- العمليات المشتركة مع منتجي الطاقة المستقلين 
الترتيب المشترك هو ترتيب يكون فيه لطرفين أو كثر سيطرة مشتركة. تنقسم العمليات المشتركة 

إلى مشاريع أو عمليات مشتركة بناًء على الحقوق وااللتزامات ذات العالقة.

بناًء على تقييم سيطرة المجموعة، يتم تصنيف االستثمارات المحتفظ بها في أربع شركات كعمليات 
مشتركة بناًء 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 كانت 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.

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 وبناًء على 
ذلك، وبالنظر إلى الوقائع واألدلة، يعتبر من المناسب تصنيف 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 عليها 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؛ •
القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. •

بشكل عام، هناك افتراض بأن أحقية أغلبية التصويت تؤدي إلى السيطرة. لدعم هذا اإلفتراض 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 الشركة المستثمر فيها. •
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.
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يتم عرض حصة األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات التي ال تسيطر عليها المجموعة في حال 
وجودها 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. تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للشركة السعودية 
للكهرباء وشركاتها التابعة التالية:

نسبة ملكيـة الشركة في األسهم العادية %

النشاط الرئيسي31 ديسمبر 312017  ديسمبر 2018 بلد التسجيل ومكان النشاطاسم الشركة

نقل 100 100المملكة العربية السعوديةالشركة الوطنية لنقل الكهرباء )شركة النقل( 

اتصاالت100100المملكة العربية السعوديةشركة ضوئيات لالتصاالت 

تمويل100100المملكة العربية السعوديةشركة الكهرباء للصكوك

شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع  
)لم تبدأ النشاط(

إدارة مشاريع100100المملكة العربية السعودية

تمويل100100جزر الكايمنشركة الكهرباء للصكوك الدولية 

تمويل100100جزر الكايمنشركة الكهرباء للصكوك الدولية – 2

تمويل100100جزر الكايمنشركة الكهرباء للصكوك الدولية – 3

تمويل-100جزر الكايمنشركة الكهرباء للصكوك الدولية – 4 

الشركة السعودية لشراء الطاقة
)لم تبدأ النشاط(

المشتري الرئيسي 100 100 المملكة العربية السعودية

شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية 
المعلومات )لم تبدأ النشاط(

اتصاالت-100المملكة العربية السعودية
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تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة 
للشركة والمشار إليها 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 . 2
العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010277672 وتاريخ 25 ذي الحجة 1430هـ 

الموافق 12 ديسمبر 2009 وبموجب عقد تأسيس الشركة بتاريخ 23 جمادى الثاني 1430هـ 
 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.
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 . 4

المملكة 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 . 5
محدودة. وتم 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 . 6

محدودة. وتم 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 . 7
محدودة. وتم تأسيس الشركة لتقديم الخدمات والدعم الالزمين فيما يتعلق بإصدار السندات 

والصكوك الدولية.
تم تأسيس شركة الكهرباء للصكوك الدولية -4 في جزر الكايمن كشركة ذات مسئولية . 8

محدودة. وتم تأسيس الشركة لتقديم الخدمات والدعم الالزمين فيما يتعلق بإصدار السندات 
والصكوك الدولية.

قامت الشركة بتأسيس )الشركة السعودية لشراء الطاقة( هي شركة ذات مسؤولية محدودة . 9
المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء بموجب سجل تجارى رقم  1010608947 بتاريخ 
31 مايو 2017 ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة المذكورة القيام بنشاط المشتري الرئيسي وفقًا 

ألحكام الرخصة الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج. ويشمل ذلك طرح مشاريع 
توليد الكهرباء وشراء الكهرباء وبيعها وإبرام االتفاقيات الالزمة لذلك ال تمتلك هذه الشركة أية 

أصول أو التزامات ولم تقم بأية تعامالت مادية. وعليه، ال يوجد لها أية أرصدة تم توحيدها ضمن 
القوائم المالية الموحدة المرفقة.

شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات هي شركة ذات مسؤولية محدودة . 10
تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية وبموجب عقد تأسيس الشركة بتاريخ 21 ربيع 

الثاني 1439هـ الموافق 4 يناير 2018م  والمملوكة بالكامل من الشركة السعودية للكهرباء.
 بتاريخ 18 ديسمبر 2018م وافقت الجمعية العامة على تأسيس شركة توليد الطاقة الكهربائية.. 11
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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 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:

العمليات المشتركة
نسبة ملكيـة الشركة في 

األسهم العادية %

منتجو الطاقة المستقلون
بلد التسجيل ومكان 

النشاط
31 ديسمبر 

2018م
31 ديسمبر 

2017م

5050المملكة العربية السعوديةشركة هجر إلنتاج الكهرباء

2020المملكة العربية السعوديةشركة رابغ للكهرباء

5050المملكة العربية السعوديةشركة ضرماء للكهرباء

5050المملكة العربية السعوديةشركة المرجان إلنتاج الكهرباء

قامت المجموعة بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم 2010/95/4 وتاريخ 12 رمضان 1431هـ . 1
الموافق 22 أغسطس2010 بإنشاء شركة هجر إلنتاج الكهرباء )شركة مساهمة مقفلة( برأس 

مال 2 مليون ريال سعودي. وخالل سنة 2011، 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 . 2

الموافق 3 يونيو 2008م بإنشاء شركة رابغ للكهرباء )شركة مساهمة مقفلة( برأس مال 2 
مليون ريال سعودي. خالل سنة 2009م، 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.
قامت المجموعة بناًء على قرار مجلس اإلدارة رقم 2009/88/4 بتاريخ 18 رمضان 1430 هـ الموافق . 3

8 سبتمبر 2009م بتأسيس شركة ضرماء 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.

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.
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نسبة ملكيـة الشركة في 
األسهم العادية %

استثمارات مسجلة بطريقة 
حقوق الملكية

بلد التسجيل ومكان 
النشاط

31 ديسمبر 
2018م

31 ديسمبر 
2017م

هيئة الربط الكهربائي لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية
31.631.6المملكة العربية السعودية

شركة المختبر الخليجي لفحص 
المعدات الكهربائية 

2525المملكة العربية السعودية

3030المملكة العربية السعوديةشركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج

الشركة السعودية الخضراء 
لخدمات الكربون

5151المملكة العربية السعودية

نسبة ملكيـة الشركة في 
األسهم العادية %

مشروع مشترك
بلد التسجيل ومكان 

النشاط
31 ديسمبر 

2018م
31 ديسمبر 

2017م

-50المملكة العربية السعوديةشركة مركز البيانات العالمي

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- النقد وما في حكمه 
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك 

واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي خالل ثالثة أشهر أو أقل )إن 
وجدت( والمتاحة للمجموعة دون أي قيود.

4.6- 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 
االقتراض(، 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 
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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. 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. 

5.6- 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. 

6.6- 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. 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 
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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.

7.6- االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
يتم إثبات خسارة االنخفاض 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 النخفاض في القيمة للوقوف على احتمالية عكس االنخفاض 

في القيمة في نهاية كل فترة من الفترات المشمولة بالتقارير.

القيمة الدفترية فئة القياس

كما في 1 يناير 2018م تعديالت كما في 31 ديسمبر 2017م )المعيار رقم 39( )المعيار رقم 9(

65,389 )76( 65,465
الموجودات المالية 
بالتكلفة المستنفذة

استثمارات محتفظ بها حتى 
تاريخ االستحقاق 

صكوك

305,622 - 305,622
القيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر
االستثمارات المالية المتاحة 

للبيع
أسهم الملكية

29,086,012 )454,195( 29,540,207 التكلفة المستنفذة التكلفة المستنفذة
الذمم التجارية المدينة، 

بالصافي 

1,058,210 - 1,058,210 التكلفة المستنفذة التكلفة المستنفذة النقدية وما في حكمها

ال تخضع الموجودات غير الملموسة التي لها عمر إنتاجي غير محدد لإلطفاء بل يتم اختبارها سنويًا 
لتقدير االنخفاض 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. 

8.6- األدوات المالية

1.8.6- الموجودات المالية  
قامت إدارة المجموعة بتقييم نماذج األعمال التي تنطبق على الموجودات المالية التي تحتفظ بها في 
تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 )1 يناير 2018م(، وقد صنفت أدواتها المالية 
في فئات التصنيف المناسبة التي يعرضها المعيار نفسه. وبناًء على ذلك، تمت إعادة تصنيف التغييرات 
في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع إلى الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل 
اآلخر. وقامت بإعادة تصنيف االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى الموجودات المالية 

بالتكلفة المستنفذة. 

يعرض الجدول أدناه فئات التصنيف األصلية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 39 وفئات التصنيف 
الجديدة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 للموجودات المالية كما في 1 يناير 2018م.
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المجموع
الموجودات المالية من خالل 

الدخل الشامل اآلخر
تغيير القيمة العادلة لالستثمارات 

المالية المتاحة للبيع
التزامات منافع 

الموظفين
أدوات مالية مشتقة بالقيمة 

العادلة
حقوق الملكية

106,897 - 32,992 423,432 )349,527( في 31 ديسمبر 2017م

- 32,992 )32,992( - -
إعادة تصنيف حسب 

المعيار رقم 9

106,897 32,992 - 423,432 )349,527( في 1 يناير 2018م

1.1.8.6- اإلثبات والقياس األولي
يتم القياس األولي لألصل المالي )ما لم يكن ذمة مدينة تجارية دون عنصر تمويل جوهري والذي يتم 

قياسه مبدئيا بسعر المعاملة( بالقيمة العادلة مضافّا إليه تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى 
اقتناءه أو إصداره.

2.1.8.6- التصنيف والقياس الالحق
السياسة المطبقة اعتبارًا من 1 يناير 2018م

وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، عند اإلثبات األولي، يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة 
المستنفذة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -استثمارات أدوات الدين -أو بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - أدوات حقوق الملكية - أو القيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة. يستند تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 بشكل عام 

استنادًا إلى نموذج األعمال الذي بموجبه تتم إدارة الموجودات المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية. 
ال يتم فصل المشتقات المتضمنة في التعاقدات التي تكون فيها الموجودات المالية هي األساس 

ضمن نطاق المعيار. وبداًل عن ذلك، يتم تقييم كامل األداة المختلطة بغرض تصنيفها.

الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة إذا استوفت الشرطان التاليان ولم يتم اعتبارها 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

يحتفظ بالموجودات ضمن نموذج أعمال هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  •
ينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية ُتعد فقط  •

مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم. 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم قياس الموجودات المالية )استثمارات أدوات الدين( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

إذا استوفَي كال الشرطين أدناه، وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

يحتفظ بالموجودات ضمن نموذج أعمال يتحقق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية  •
التعاقدية وبيع الموجودات المالية.

ينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية ُتعد فقط  •
 مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.

عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، 
يحق للمجموعة أن تختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن 

الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.

إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر حسب ما هو موضح أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل الموحدة. وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة. وعند اإلثبات األولي، يحق 
للمجموعة أن تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات 
القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالية 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، إذا أدى ذلك إلى تقليل أو عدم وجود أي انخفاض جوهري 
في احتماالت المحاسبة التي قد تنشأ بطريقة أخرى.

تنطبق السياسة المحاسبية التالية علي القياس الالحق للموجودات المالية :
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بصافي  االعتراف  يتم  العادلة.  بالقيمة  الحقا  الموجودات  هذه  تقاس 
ضمن   األرباح  وتوزيعات  الفوائد  إيرادات  ذلك  في  بما  والخسائر  األرباح 
قائمة الدخل في 31 ديسمبر2018م ليس لدى المجموعة أي من هذه 

الموجودات.

الموجودات المالية 
بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة

تقاس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المستنفذة باستعمال طريقة 
الفائدة الفعلية. تنخفض القيمة المستنفذة بخسائر انخفاض القيمة. 

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد ومكاسب وخسائر الصرف األجنبي 
واالنخفاض في القيمة في  قائمة الدخل. يتم إثبات أي مكسب أو 

خسارة من إلغاء إثبات االستثمار في قائمة الدخل.

الموجودات المالية 
بالتكلفة المستنفذة

الفوائد  بإيرادات  االعتراف  يتم  العادلة،  بالقيمة  الحقا  قياسها  يتم 
المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ومكاسب وخسائر صرف 
يتم  الخسارة.  أو  الربح  في  القيمة  في  واالنخفاض  األجنبية  العمالت 
االعتراف بالمكاسب والخسائر الصافية األخرى في الدخل الشامل اآلخر 
عند إلغاء اإلثبات فإن األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر 
ُيعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل. كما في 31 ديسمبر2018م ليس لدى 

المجموعة أي من هذه الموجودات.

الموجودات المالية من 
خالل الدخل الشامل 

اآلخر )استثمارات أدوات 
الدين(

تقاس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح 
كدخل ضمن الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة من إلغاء أو 
إثبات االستثمار في حقوق الملكية وال يجوز إعادة تصنيفها إلى قائمة 

الدخل.

الموجودات المالية من 
خالل الدخل الشامل 

اآلخر )استثمارات أدوات 
حقوق ملكية(

السياسة المطبقة قبل 1 يناير 2018م
قامت المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن إحدى الفئات التالية:

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل •
القروض والذمم مدينة؛ •
االستثمارات المالية المتاحة للبيع؛  •
استثمارات مالية حتى تاريخ االستحقاق. •

الموجودات المالية 
بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل 

الموحدة

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.

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 وقروض ودفعات مدفوعة مقدما وذمم مدينة 

أخرى( في قائمة المركز المالي الموحد ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة 
باستخدام الفائدة الفعلية.

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 ويتم قياسها بالقيمة 

العادلة.

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 ويتم قياسها 
بالتكلفة المطفأة  باستخدام الفائدة الفعلية.

3.1.8.6- التوقف عن اإلثبات 
تتوقف المجموعة عن إثبات الموجودات المالية بشكل أساسي )أو عند االقتضاء جزء من األصل المالي 

أو جزء من األصول المالية المماثلة( عند:

انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية. •
قيام المجموعة بتحويل حقوق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من  •
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خاللها انتقال جميع مخاطر ومكافآت ملكية الموجودات المالية أو التي ال تقوم المجموعة من 
خاللها بالتحويل الجوهري.

 اإلبقاء على جميع مخاطر ومكافآت الملكية وال تحتفظ بالسيطرة على الموجودات المالية. •

تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من المطلوبات التعاقدية 
أو إلغاءها أو انتهائها. كما تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند تعديل 

شروطها وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة مختلفة إلى حد كبير، وفي تلك 
الحالة يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة بالقيمة العادلة استنادًا إلى الشروط المعدلة.

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

الدخل الموحدة.

4.1.8.6- المقاصة
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة 

المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي حالي ملزم لدى المجموعة بإجراء مقاصة 
لتلك المبالغ وعندما تعتزم المجموعة تسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد 

المطلوبات في آن واحد.

5.1.8.6- االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
السياسة المطبقة اعتبارًا من 1 يناير 2018م

يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 نموذج )الخسارة المحتملة( الوارد في معيار المحاسبة 
الدولي رقم 39 بنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة. ينطبق النموذج الجديد على الموجودات المالية 

التي تقاس بالتكلفة المستنفذة والموجودات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر ولكن ال ينطبق هذا النموذج على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. وفقا للمعيار 

الدولي للتقرير المالي رقم 9، يتم إثبات الخسائر االئتمانية في مرحلة مبكرة مقارنة بإثبات هذه 
الخسائر وفق معيار المحاسبة الدولي رقم 39. 

تتمثل األصول المالية التي تقاس بالتكلفة المستنفذة في الذمم التجارية المدينة لمبيعات الكهرباء 
والموجودات المالية األخرى المشار إليها أعاله:

حسب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، يقاس مخصص الخسارة وفق إحدى األسس التالية: 

الخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر شهرًا: وهي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناجمة عن  •
األحداث المحتملة لعدم السداد في غضون اثني عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية

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

تم تعديل منهجية االعتراف باالنخفاض في القيمة لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم 9 وذلك لكل فئة من فئات هذه الموجودات.

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

أ( الذمم التجارية المدينة
بالنسبة للذمم التجارية المدينة، تقوم المجموعة بتطبيق األسلوب المبسط واألسلوب العام لتقييم 

خسائر االئتمان المتوقعة والمحددة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9.

ب( الموجودات المالية )استثمارات أدوات الدين(:
تخضع الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المستنفذة )حال وجودها( إلى تحديد مخصص 

انخفاض القيمة وتعد ضمن الخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر شهرًا.
تعتمد المجموعة على معلومات منطقية ومناسبة ومتاحة دون تكلفة أو جهد غير ضروري، 

وذلك عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان للموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ 
اإلثبات األولي وعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة. ويشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية 
والنوعية على حد سواء والقائمة على خبرة المجموعة، وعلى تقييم ائتماني مدروس، بما في ذلك 

المعلومات المتاحة.

الموجودات المالية ذات المخاطر االئتمانية
في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالقيمة 
المستنفذة والموجودات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ذات 

مخاطر ائتمانية. تكون الموجودات المالية )ذات مخاطر ائتمانية( عند وقوع حدث أو أكثر من حدث له 
تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هذا األصل.

 تعتبر البيانات التالية من بين األدلة على اعتبار أن األصل المالي ذو مخاطر ائتمانية: 

الصعوبات المالية الهامة للُمقترض أو الُمصدر •
خرق العقد وذلك بعدم دفع المستحقات.  •
أو إذا أصبح من المحتمل أن يدخل الُمقترض في حالة إفالس أو في إعادة هيكلة المالية. •
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يتم تقيم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ تسجيلها المبدئي من 
خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطر التعثر الذي يحدث على المدى العمر المتبقي لألداة المالية 

لتقيم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي، فإن 
المجموعة تقوم بمقارنة مخاطر حدوث تعثر على األداة المالية كما في نهاية سنة إعداد التقرير 
مع مخاطر حدوث تعثر على األداة المالية في تاريخ االعتراف األولي. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ 

المجموعة في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم، بما في ذلك 
الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتوفرة.

تعتقد المجموعة أن مخاطر االئتمان على األداة المالية لم تزداد بشكل ملحوظ منذ التسجيل 
المبدئي إذا تم تحديد األداة المالية على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. يتم 

تحديد األداة المالية ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة إذا: )1( أن األداة المالية لديها مخاطر منخفضة 
للتعثر، )2( أن يكون لدى المقترض قدرة قوية على الوفاء بإلتزاماته النقدية التعاقدية على المدى 

القريب. )3( حدوث تغيرات سلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل، من الممكن 
ولكن ليس بالضرورة، وتقليل قدرة المقترض على الوفاء بإلتزامات التدفق النقدي التعاقدية.

إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسائر االئتمانية. يتم قياس الخسائر 
االئتمانية بأنها القيمة الحالية لكافة النقص في النقد )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة 

للشركة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(. يتم خصم الخسائر 
 االئتمانية المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.

يتم خصم مخصصات الخسارة لألصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية 
اإلجمالية للموجودات. بالنسبة لسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم 

تحميل مخصص الخسارة على الربح أو الخسارة ويتم تسجيله في الدخل الشامل اآلخر.

السياسة المطبقة قبل 1 يناير 2018م
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.

2.8.6- 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 
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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 إلغاء االعتراف بالمطلوبات األصلية واالعتراف بالمطلوبات الجديدة. يتم االعتراف بالفرق في 

القيمة الدفترية ذات الصلة في قائمة الدخل الموحدة.

3.8.6- األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط
السياسة المطبقة اعتبارًا من 1 يناير 2018م

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 التغيرات 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 
)اإليرادات 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 )اإليرادات األخرى، بالصافي(.

السياسة المطبقة قبل 1 يناير 2018م
إن السياسة المطبقة في معلومات المقارنة المعروضة لسنة 2017م مماثلة لتلك المطبقة لسنة 

2018م. ومع ذلك، بالنسبة لجميع تحوطات التدفقات النقدية، بما في ذلك تحوطات المعامالت 
التي تؤدي إلى إثبات البنود غير المالية، يعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات 

النقدية إلى الربح أو الخسارة في نفس الفترة أو الفترات التي من خاللها تؤثر التدفقات النقدية 
المتوقعة المتحوط لها على الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية 

التي تم إنهاؤها قبل سنة 2017م، يتم إثبات النقاط اآلجلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.     

9.6-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 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.
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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 اآلخر الموحدة في السنة التي تنشأ فيها.

خطة مساهمة الشركة
تقوم الشركة بتشغيل خطة المساهمة المحددة وهي خطة اإلدخار. 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 وفقًا لالئحة المعتمدة. يتم المحاسبة عن موجودات 

صندوق اإلدخار 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:

عندما ال تستطيع المجموعة سحب عرض االستحقاقات. )أ( 
عندما تقوم المجموعة بالتعرف على تكاليف إعادة الهيكلة وتتضمن استحقاقات إنهاء الخدمة )ب( 

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.

10.6- 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.
وينشأ االلتزام عمومًا 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 استنادًا إلى معدالت 
الخصم التي تعكس تقييمات السوق الحالية والمخاطر المحددة للمطلوبات. يتم االعتراف بالفائدة 

الدورية للخصم في قائمة الدخل الموحدة كجزء من التكاليف التمويلية.

11.6- المنح الحكومية
هي 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 يمكن أن تُحدد 
لها قيمة على نحو معقول، وكذلك المعامالت مع الحكومة التي ال يمكن تمييزها عن المعامالت 

التجارية العادية للشركة.

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

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

وال تؤثر الطريقة التي يتم بها تلقي المنحة على  الطريقة المحاسبية التي سيتم اعتمادها فيما 
يتعلق بالمنحة لذلك يتم احتساب المنحة بنفس الطريقة سواء كانت مستلمة نقدًا أو كتخفيض 

لاللتزام تجاه الحكومة.
إن المنح مقابل مصروفات محددة يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة في السنة نفسها التي يتم 

فيها إثبات المصروفات المتعلقة بها. تقوم الشركة بتقييم العالقة بين المنحة والمصروفات ذات 
الصلة عند قيامها باإلثبات.

يتم وضع مخصصات للمطلوبات المقدرة النتائج إذا تبين أنه من المحتمل وجوب تسديد المنحة التي 
تم إثباتها سابقًا.

يتم إثبات المنح المتعلقة بالموجودات القابلة لالستهالك في قائمة الدخل الموحدة على فترات 
وبالنسب التي يتم بها إثبات مصروفات االستهالك على تلك الموجودات.

ويتم إثبات المنح المتعلقة بالموجودات غير القابلة لالستهالك، والتي تتطلب استيفاء بعض 
المطلوبات، في قائمة الدخل الموحدة على مدى الفترات التي تحمل تكلفة الوفاء بالمطلوبات. 

أما بالنسبة للمنح المرتبطة بأصول غير القابلة لالستهالك، والتي ال تتطلب استيفاء بعض االلتزامات 
فيتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة بقيمتها االسمية في نفس السنة.

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

كمنح حكومية مؤجلة.

12.6- 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 
مطلوبًا في التسوية من خالل النظر في تصنيف المطلوبات ككل. ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا 

كان 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.

13.6- 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 تم تقديرها لتصبح 35 سنة.

14.6- الزكاة 
تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقًا ألنظمة الهيئة 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 
الهيئة في السنة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.

15.6- 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 غير السعودي للضريبة على حصته 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 
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.

16.6- الضريبة المؤجلة
يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروقات 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 
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بموجودات الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن يكون الربح الخاضع للضريبة 
متاحًا 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 التي 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.

17.6- االحتياطي النظامي
وفقًا للنظام األساسي للشركة والذي تم تعديله بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد 

والمعتمدة بالجمعية العامة غير العادية بتاريخ 19 أبريل 2017م الموافق 22 رجب 1438هـ، يتعين 
على الشركة أن تحول 10 % من صافي الدخل الموحد إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا 

االحتياطي 30 % من رأس المال. 

18.6- االعتراف باإليراد
تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات التالية من العقود مع العمالء: 

إيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية  •
إيرادات تعريفة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفواتير  •
إيرادات تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية •
إيرادات منظومة النقل •
إيرادات تشغيلية أخرى •

يتم قياس اإليراد على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العميل. تعترف المجموعة باإليرادات 
عندما تقوم بتحويل السيطرة على السلعة أو الخدمة إلى العميل على مدى زمني أو عند نقطة 

 زمنية. عند توصيل الكهرباء للعمالء، تقوم المجموعة بتوفير الخدمات التالية:

توصيل العميل بشبكة الكهرباء •
تزويد الكهرباء •
حق العميل في استخدام العداد •
توفير صيانة العداد. •

لغرض االعتراف باإليرادات وفق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، ال تعتبر الخدمات المذكورة أعاله 
خدمات أو سلعًا منفصلة بل تكون مع بعضها مجموعة من الخدمات أو السلع يشار إليها )الخدمات 

المجمعة( وتعد التزامًا واحدًا باألداء لكل الخدمات أو السلع المضمونة في )الخدمات المجمعة(. 
تفاصيل اإليرادات المذكورة أعاله وطريقة إثباتها وفق المعيار 15 كما يلي: 

1.18.6- إيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية 
يتم إثبات إيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية في الفترة المحاسبية التي تم فيها تقديم الخدمات. 

عند إصدار الفواتير للمشتركين بقيمة استهالكهم للطاقة الكهربائية والتي تقاس بالكيلو واط/ساعة. 
إن عملية تحويل السيطرة يتم إثباتها عند إصدار الفاتورة والتي تشكل أساس استهالك الكهرباء 

للشهر. ال توجد خصومات على الكميات، أو مبالغ متغيرة، وال يوجد التزامات غير منفذة من شأنها أن 
تؤثر على قبول السلع أو الخدمات.

إن التزام األداء الممثل لتدفق اإليرادات ليس التزام أداٍء منفصل، بل يشكل جزءًا من مجموعة خدمات 
توفير الكهرباء للمشترك. يستحق دفع هذه الخدمات بعد استخدامها، ولذلك يتم إثبات اإليرادات في 

النقطة الزمنية التي يتم عندها استخدام المشترك للخدمات وإصدار الفواتير.
يتم إثبات مبيعات الطاقة الكهربائية المستحقة عن الفترة  التي لم يتم إصدار فاتورة لها في تاريخ 

التقرير ضمن قائمة الدخل الموحدة.

2.18.6- إيرادات تعريفة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفواتير 
يتم إثبات إيرادات تعريفة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفواتير في الفترة المحاسبية التي يتم فيها 

تقديم هذه الخدمات، وهي عبارة عن التعريفة الشهرية الثابتة التي يتم احتسابها بناًء على سعة 
القواطع المستخدمة من قبل المشتركين. ويعتبر التزامًا ذو سعر محدد يتم إثبات إيراده بناًء على 

الخدمات الفعلية المقدمة حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير كجزء من إجمالي الخدمات التي تم 
تقديمها، وذلك باعتبار أن العميل يتلقى ويستعمل فوائد الخدمة في وقت واحد.
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يتم إثبات إيرادات تعريفة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفواتير المستحقة التي لم يتم إصدار فاتورة 
لها في تاريخ التقرير ضمن قائمة الدخل الموحدة.

3.18.6- إيرادات تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية
يتم تسجيل مبالغ تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية المستلمة من المشتركين كإيرادات مؤجلة 
ضمن المطلوبات، ومن ثم ُتثبت كإيرادات باستخدام طريقة القسط الثابت بناًء على متوسط أعمار 

المعدات المعتمدة في خدمة المشتركين. يتم استالم تعريفة التوصيل مرة واحدة من العميل في 
الوقت الذي يتقدم فيه العميل بطلب توصيل الكهرباء.

ال تمثل تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية مكونًا محددًا ومنفصاًل في العقد لتوفير استمرارية إمداد 
الكهرباء إلى العميل، وهي جزء من مجموعة الخدمات المقدمة للعميل والمذكورة أعاله. تتمثل 

سياسة االعتراف بإيرادات توصيل الخدمة الكهربائية في إثباتها على مدى العمر اإلنتاجي للمعدات 
المستخدمة في خدمة المشتركين.

4.18.6- إيرادات منظومة النقل
تتكون إيرادات منظومة النقل من رسوم اإلسناد ورسوم استخدام منظومة النقل، حيث يتم إثبات 
تلك اإليرادات على مدى زمني عند إصدار الفواتير للمستخدمين المرخص لهم بتوليد الطاقة واإلنتاج 

المزدوج. ويتم قياس مبلغ اإليرادات بناًء على الرسوم المعتمدة من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج 
المزدوج حسب قدرة وكمية الطاقة المنقولة.

5.18.6- إيرادات تشغيلية أخرى
تشتمل اإليرادات التشغيلية األخرى على إيرادات التشغيل والصيانة المتعلقة باستئجار شبكات األلياف 

البصرية، بيع المياه، مخلفات الوقود، الغرامات، رسوم إعادة التوصيل، الفصل، وغيرها. يتم إثبات 
اإليرادات عند الوفاء بالتزامات األداء المتعلقة بها.

19.6- أرباح االستثمارات
يتم االعتراف بأرباح االستثمارات حينما يتم اعتماد الحق في الحصول على دفعات التوزيعات.

20.6- 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 

على قروض المجموعة والتي تكون قائمة خالل السنة، بخالف القروض التي تم الحصول عليها 
خصيصًا 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.

21.6- عقود اإليجار
إن عقود إيجار الموجودات أو العقارات تعتبر فيها المجموعة كمستأجر والتي يتم بموجبها تحويل 

كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية 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 
للملكية 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.

22.6- 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.
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23.6- التقارير القطاعية
القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة الذي يقوم بأنشطة أعمال قد يكتسب منها إيرادات 

ويتحمل عنها 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 منها إيرادات بعد، على سبيل المثال، 
عمليات بدء التشغيل يمكن اعتبارها قطاعات تشغيلية قبل أن تكتسب إيرادات.

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

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.

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. وعماًل بمعادلة المتوسط المرجح للتكلفة، 

د تكلفة كل بند تبًعا للمتوسط المرجح لتكلفة بنود مماثلة في بداية فترة معينة ولتكلفة البنود  ُتحدَّ
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 مطروحًا منه 

 التكاليف المقدرة إلتمام التكاليف المقدرة الضرورية إلنفاذ البيع. 

26.6- االلتزامات المحتملة
هي التزامات من المحتمل أن تنشأ عن أحداث سابقة وسوف يتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو 

عدم وقوع أحد أو أكثر من أحداث مستقبلية غير مؤكدة وال تقع ضمن السيطرة الكاملة للمجموعة، 
أو التزام حالي ينشأ عن أحداث سابقة ال يتم قيده ألن من غير المحتمل أن تكون هنالك حاجة لتدفق 
الموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام وفي حال عدم القدرة على قياس مبلغ االلتزام 

بموثوقية كافية فإن المجموعة ال تقوم بإثبات المطلوبات المحتملة وإنما تفصح عنها في القوائم 
 المالية الموحدة.

7- 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.
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8- المعلومات القطاعية والهيكلة المستقبلية ألنشطة 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 حاليًا 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 2012م.

تشتمل البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء الواردة في الجدول التالي على نشاط التوليد والذي 
يشمل العمليات المشتركة والتوزيع وخدمات المشتركين، حيث مازالت اإلجراءات جارية لفصل نشاطي 

التوليد والتوزيع -حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة -ضمن خطة الشركة المتكاملة للفصل.

كما تشتمل البيانات المالية للشركة الوطنية لنقل الكهرباء على نشاط نقل الكهرباء وتشغيل 
منظومة النقل وصيانتها. 

عن السنة المنتهية في  31 ديسمبر  2018م

الشركة السعودية 
للكهرباء

الشركة الوطنية 
لنقل الكهرباء

العمليات 
المشتركة

الشركات التابعة 
األخرى

حذف األرصدة 
المتداخلة

اإلجمالي

إيرادات 

64,063,638)49,638(34,949--64,078,327مستهلكون خارجيون 

-)13,653,180(-12,372,3371,280,843-بين القطاعات 

64,063,638)13,702,818(64,078,32712,372,3371,280,84334,949إجمالي اإليرادات

تكاليف اإليرادات 

)7,669,664(----)7,669,664(وقود

)8,254,046(1,280,843---)9,534,889(طاقة مشتراة

)11,082,397(12,373,077)12,100()323,348()1,830,203()21,289,823(مصاريف التشغيل والصيانة

)14,703,780(----)14,703,780(رسوم حكومية *

* يتمثل البند في الرسم الحكومي المستحق للدولة بداية من عام 2018م والمشار إليه باإليضاح رقم 1.
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عن السنة المنتهية في  31 ديسمبر  2018م

الشركة السعودية 
للكهرباء

الشركة الوطنية 
لنقل الكهرباء

العمليات 
المشتركة

الشركات التابعة 
األخرى

حذف األرصدة 
المتداخلة

اإلجمالي

)16,434,137(49,638-)363,688()6,211,265()9,908,822(استهالكات التشغيل والصيانة

)58,144,024(13,703,558)12,100()687,036()8,041,468()63,106,978(إجمالي تكاليف اإليرادات  

)925,606(-)24,329()135,428()210,799()555,050(مصروفات عمومية وإدارية

)414,426(----)414,426(استهالكات عمومية وإدارية

)1,340,032(-)24,329()135,428()210,799()969,476(إجمالي مصروفات عمومية وإدارية

1,436,021)1,356,811(2,710,3164,94776,1441,425إيرادات أخرى، بالصافي 

)4,136,617(5,4921,356,071)455,658()1,381,423()3,661,099(تكاليف التمويل، بالصافي

الحصة في خسارة االستثمارات في الشركات المسجلة 
بحقوق الملكية

)62,338(----)62,338(

)59,515(-)7,691()6,491()136,746(91,413مصروف الزكاة و ضريبة الدخل المؤجلة

1,757,133-)2,254(2,606,84872,374)919,835(صافي )خسارة( / ربح السنة

كما في 31  ديسمبر 2018م

64,494,038-44,595,61719,399,58791,385407,449مشاريع تحت التنفيذ 

353,607,987--205,061,674137,601,02410,945,289عقارات وآالت ومعدات

418,102,025-249,657,291157,000,61111,036,674407,449إجمالي عقارات وآالت ومعدات

464,555,844)119,967,276(413,570,721157,501,86212,563,242887,295إجمالي الموجودات

390,878,066)107,767,985(378,660,146109,683,8749,915,692386,339إجمالي المطلوبات
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عن السنة المنتهية في  31 ديسمبر  2017م

الشركة السعودية 
للكهرباء

الشركة الوطنية 
لنقل الكهرباء

العمليات المشتركة
الشركات التابعة 

األخرى
اإلجمالياألرصدة المتداخلة

إيرادات 

50,684,906)43,272(28,581--50,699,597مستهلكون خارجيون 

-)12,874,391(-10,760,5542,113,837-بين القطاعات 

50,684,906)12,917,663(50,699,59710,760,5542,113,83728,581إجمالي اإليرادات

تكاليف اإليرادات

)9,026,790(----)9,026,790(وقود

)8,021,451( 2,113,838-)965,644(-)9,169,645(طاقة مشتراة

)11,672,168(10,769,128)10,352()271,626()1,837,466()20,321,852(مصاريف التشغيل والصيانة

)15,274,903( 43,272-)309,802()5,305,100()9,703,273(استهالكات التشغيل والصيانة

)43,995,312(12,926,238)10,352()1,547,072()7,142,566()48,221,560(إجمالي تكاليف اإليرادات

)1,044,140( -)18,492()59,409()266,447()699,792(مصروفات عمومية وإدارية

)396,260(----)396,260(استهالكات عمومية وإدارية

)1,440,400(-)18,492()59,409()266,447()1,096,052(إجمالي مصروفات عمومية وإدارية
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عن السنة المنتهية في  31 ديسمبر  2017م

الشركة السعودية 
للكهرباء

الشركة الوطنية 
لنقل الكهرباء

العمليات المشتركة
الشركات التابعة 

األخرى
اإلجمالياألرصدة المتداخلة

1,465,097)1,118,198(2,419,9584,133158,580624إيرادات أخرى، بالصافي 

6,119,546----6,119,546إعفاء من مديونية رسوم البلديات

)2,829,155()891()198,996()2,629,268(برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية

)2,752,144(1,7831,109,623)381,665()1,142,136()2,339,749(تكاليف التمويل، بالصافي

الحصة في خسارة االستثمارات في 
الشركات المسجلة بحقوق الملكية 

)108,876(----)108,876(

)235,413(--)33,235(-)202,178(مصروف الزكاة و ضريبة الدخل المؤجلة

6,908,249-4,641,4182,014,542251,0361,253صافي ربح السنة

كما في 31 ديسمبر 2017م

79,954,663--42,698,13636,136,0751,120,452مشاريع تحت التنفيذ 

324,334,873--196,572,965117,374,55710,387,351عقارات وآالت ومعدات

404,289,536--239,271,101153,510,63211,507,803إجمالي عقارات وآالت ومعدات

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
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9- العقارات واآلالت والمعدات، بالصافي 

مبانيأراضي
آالت 

ومعدات
قطع غيار 

رأسمالية
شبكة النقل 

والتوزيع
سيارات 

وآليات
أخرى

مشاريع 
تحت التنفيذ

المجموع

التكلفة:

3,109,33436,495,109165,207,0545,301,154260,762,3011,775,2399,392,56488,322,121570,364,876كما في 1 يناير 2017م

392,2996,772,11911,782,370541,37230,647,636146,1504,120,86043,761,22498,164,030اإلضافات 

)52,128,682()52,128,682(-------المحول من المشاريع إلى الموجودات الثابتة 

--)94,168()511()1,310(7,307)262(93,767)4,823(إعادة 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 2017م

749,7072,210,9808,496,144431,24331,384,0818,2503,777,76529,780,94676,839,116اإلضافات

)45,004,719()45,004,719(-------المحول من المشاريع إلى الموجودات الثابتة 

-6,897)7,387,259()1,313(4,635,703)67,481(2,285,099528,354-إعادة تبويب

)1,759,886()243,749()7,807()9,104()1,013,950(-)463,455()20,401()1,420(االستبعادات

4,245,09747,773,098183,367,6876,203,629326,145,2151,820,4599,756,74364,494,038643,805,966كما في 31 ديسمبر 2018م
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مبانيأراضي
آالت 

ومعدات
قطع غيار 

رأسمالية
شبكة النقل 

والتوزيع
سيارات 

وآليات
أخرى

مشاريع 
تحت التنفيذ

المجموع

االستهالك المتراكم: 

196,355,484-15,300,92767,391,0302,622,862105,762,2791,301,4783,976,908-كما في 1 يناير 2017م

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

209,441,919-16,627,65971,047,7592,795,723113,087,7541,341,5434,541,481-كما في 31 ديسمبر 2017م

16,848,563-1,518,6445,765,358193,1558,560,434148,058662,914-المحمل للسنة

--)22,907()131(209)344(23,173-إعادة تبويب

)586,541(-)7,245()9,074()166,293()384,739()19,190(-االستبعادات

225,703,941-18,150,28676,428,0342,989,087121,481,7641,480,5275,174,243-كما في 31 ديسمبر 2018م

صافي القيمة الدفترية:

3,496,81026,669,761103,758,8853,044,144178,051,627481,0838,832,56379,954,663404,289,536كما في 31 ديسمبر 2017م

4,245,09729,622,812106,939,6533,214,542204,663,451339,9324,582,50064,494,038418,102,025كما في 31 ديسمبر 2018م

كما في 31 ديسمبر 2018م، تم استهالك كامل العقارات والمعدات التي تبلغ تكلفتها األصلية 59.8  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 تكاليف تمويل مرسملة  بلغت قيمتها  2.3 مليار ريال سعودي خالل عام 2018م )2.9 مليار ريال سعودي لعام 2017م(  كما بلغ معدل الرسملة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م  %4.6. •
كما يتضمن بند األراضي قطع أراضي بقيمة دفترية 25 مليون ريال سعودي، جاري االنتهاء من تحويل سندات الملكية الخاصة بها إلى المجموعة. •



143

إّن صافي القيمة الدفترية للعقارات، آالت، ومعّدات المجموعة )فيما عدا مشاريع تحت التنفيذ( موّزعة على أنشطتها الرئيسية كما يلي:

المجموعالعمليات المشتركةعامةالتوزيعالنقلالتوليد

كما في 31 ديسمبر 2018م

4,245,097-131,113591,303219,0183,303,663أراضي

17,063,8479,796,764387,3161,534,385840,50029,622,812مباني

90,389,134آالت ومعدات
 5,304,913

524,860727,8379,992,909106,939,653

2,300,671565,417237,11923111,3123,214,542قطع غيار رأسمالية

204,663,451--120,439,44784,224,004-شبكة النقل والتوزيع

332,471205339,932-6,821435سيارات وآليات

2,542,759902,745504,039632,5943634,582,500أخرى

112,434,345137,601,02486,096,3566,530,97310,945,289353,607,987صافي القيمة الدفترية 

كما في 31 ديسمبر 2017م

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

110,343,292117,374,55776,223,19610,006,47710,387,351324,334,873صافي القيمة الدفترية



التقرير السنوي    |    2018

144

المشروعات تحت التنفيذ

مشاريع عامةمشاريع التوزيعمشاريع النقلمشاريع التوليد
العمليات 
المشتركة

المجموع

25,133,50143,118,33516,197,5071,480,0052,392,77388,322,121كما في 1 يناير 2017م

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 2017م

6,215,02311,247,1807,713,5122,244,34783,24427,503,306إضافات

2,277,640-851,8691,185,043181,67759,051تكاليف تمويل مرسملة

)45,004,719()875,460()1,502,482()14,237,371()20,443,896()7,945,510(المحول من المشاريع إلى الموجودات الثابتة

6,8976,897----تحويالت

)243,749()243,749(----االستبعادات

18,830,84428,124,40213,194,8334,252,57491,38564,494,038كما في 31 ديسمبر 2018م
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إّن معدل الرسملة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2018م هو %4.6.

10- عقارات استثمارية
بلغت تكلفة االستثمارات العقارية كما في 31 ديسمبر 2018م  مبلغ 535 مليون ريال سعودي )31 
ديسمبر 2017م : 535 مليون ريال سعودي(. قامت اإلدارة بعمل تقييم للقيمة العادلة لالستثمارات 

العقارية كما في 31 ديسمبر 2018م وبلغت القيمة العادلة 1.2 مليار ريال سعودي. 

تم تقييم أراضي المجموعة المصنفة كعقارات استثمارية بواسطة مقّيم خارجي لتحديد القيمة 

العادلة لألراضي كما في 31 ديسمبر 2018م. تم تقييم األراضي بواسطة شركة معايير  للتقييم 
العقاري بعضوية رقم 11000199 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 
2018م والذي تم االنتهاء منه خالل الربع الرابع من عام 2018م كالتالي:

قياس القيمة العادلة في 31 ديسمبر 2018م 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(

-1,194,895-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. 

11- موجودات غير ملموسة، بالصافي

المجموعأعمال قيد التنفيذ برامج حاسب آليحّق استخدام أنبوب النفط

التكلفة:

178,086161,247212,268551,601كما في 1 يناير 2017م

74,0721,10075,172-اإلضافات
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المجموعأعمال قيد التنفيذ برامج حاسب آليحّق استخدام أنبوب النفط

-)100,506 (100,506-المحول من المشاريع قيد التنفيذ

178,086335,825112,862626,773كما في 31 ديسمبر 2017م

193,983 57,403 22,388 114,192 اإلضافات

-)77,844(77,844  المحول من المشاريع قيد التنفيذ

820,756 92,421 436,057 292,278 كما في 31 ديسمبر 2018م

االستنفاذ المتراكم: 

35,617121,673157,290كما في 1 يناير 2017م

97,368-44,52252,846المحمل للسنة

254,658-80,139174,519كما في 31 ديسمبر 2017م

87,404 -32,823 54,581 المحمل للسنة

342,062 -207,342 134,720 كما في 31 ديسمبر 2018م

صافي القيمة الدفترية:

478,694 92,421 228,715 157,558 كما في 31 ديسمبر 2018م

97,947161,306112,862372,115كما في 31 ديسمبر 2017م
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12- استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية 
تتمثل األرصدة المتعلقة بهذه االستثمارات فيما يلي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية

1,389,3211,443,797

شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات 
الكهربائية

77,85884,867

1,126298 شركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج

510510الشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون

1,468,8151,529,472

المشاريع المشتركة

-5,000شركة مركز البيانات العالمي

5,000-

1,473,8151,529,472اإلجمالي

هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
شاركت الشركة في رأسمال هيئة 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 484,8 مليون دوالر أمريكي بما يعادل مبلغ 1,8 مليار ريال سعودي.

شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية
استنادًا إلى القرار الوزاري رقم )38/ق( بتاريخ 10 صفر 1437 هجري الموافق لـ 10 نوفمبر 2016م، 

تّم تأسيس شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية )شركة مساهمة مقفلة( برأس 
مال مصرح به 360 مليون ريال سعودي. بلغت حصة الشركة 25% في رأس مال الشركة، ودفع 

المؤسسون مبلغ 90 مليون ريال سعودي وبلغت حصة الشركة 22.5 مليون ريال سعودي تم دفعها 
بالكامل كما في 31 ديسمبر 2016م. خالل عام 2017م، 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 2017م. 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 2016م، 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 ألف ريال سعودي بنسبة 51% من رأس المال.

شركة مركز البيانات العالمي
قامت شركة ضوئيات لالتصاالت بتأسيس  شركة مركز البيانات العالمي بتاريخ ۱۱ سبتمبر 2018 م )نسبة 
الملكية 50%( في المملكة العربية السعودية ويتمثل نشاطها الرئيسي في تمديد الشبكات وتمديد 
وتركيب شبكات الكمبيوتر واإلتصاالت وأنظمة التشغيل وأنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وإدارة 

المرافق الحاسوبية )خدمة استضافة أجهزة ومعدات اإلتصاالت وتقنية المعلومات( وجاري اإلنتهاء 
من الحصول على التراخيص الالزمة لذلك و يتم معالجتها كمشروع مشترك ويتم المحاسبة عنها 

بنفس أسلوب المحاسبة عن االستثمارات بحقوق الملكية.

إّن الحركة في االستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية هي كما يلي:
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اإلجمالي
شركة مركز البيانات 

العالمي

الشركة السعودية 
الخضراء لخدمات 

الكربون

شركة الفاضلي لإلنتاج 
المزدوج

المختبر الخليجي 
لفحص المعدات 

الكهربائية

هيئة الربط الكهربائي 
لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية

1,570,338 - - 450 21,167 1,548,721 الرصيد كما في 1 يناير 2017م

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 

2017م

6,681 5,000 - 1,681 - اإلضافة خالل السنة

)62,338( - - )853( )7,009( )54,476( الحصة في صافي الخسارة

1,473,815 5,000 510 1,126 77,858 1,389,321
الرصيد كما في 31 ديسمبر 

2018م

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

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

686,989711,165الموجودات المتداولة

3,692,5693,867,109الموجودات غير المتداولة

59,45573,838المطلوبات المتداولة

41,56036,068المطلوبات غير المتداولة

4,278,5434,468,368حقوق الملكية

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

149,354149,393إيرادات التشغيل

)358,350()350,814(تكاليف اإليرادات

)208,957()201,460(إجمالي الخسارة 

)18,799()22,816(مصروفات عمومية وإدارية

 )227,756()224,276(خسارة التشغيل للسنة

21,10911,854إيرادات أخرى، بالصافي

13,4917,785إيرادات تمويلية

 )208,117()189,676(صافي خسارة السنة

ال تظهر الشركات المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية األخرى ألنها ليست جوهرية.
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13- موجودات مالية بالتكلفة المستنفذة

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

20,000-صكوك البنك السعودي البريطاني )ساب(

صكوك شركة صدارة للخدمات األساسية 
)صدارة(

23,92525,000

صكوك شركة ارامكو توتال العربية للخدمات 
)ساتورب(

18,78520,465

42,71065,465

الزيادة في مخصص الموجودات  المالية التي 
تقاس بالتكلفة المستنفذة )إيضاح 1-3(

)76(-

42,63465,465

إّن معلومات القيمة العادلة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم 13 المدرجة  في 
إيضاح رقم 3-46.

14- موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

149,989148,293شركة الشعيبة للمياه والكهرباء

93,29799,875شركة الشقيق للمياه والكهرباء

40,58841,926شركة الجبيل للمياه والكهرباء

15,49115,528شركة توسعة الشعيبة القابضة المحدودة

299,365305,622

إّن معلومات القيمة العادلة وفقًا للمعيار الدولي التقرير المالي رقم 13 موجودة في إيضاح 
رقم 3-46.

15- المخزون، بالصافي 

31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر 2018م

2,928,391 2,632,428 مواد ولوازم محطات التوليد*

2,339,742 1,918,712 مواد ولوازم شبكات التوزيع*

342,189 344,766 مواد ولوازم شبكات النقل *

809,751 939,435 وقود وزيوت

66,878 39,653 أخرى*

6,486,951 5,874,994 المجموع

)789,105( )1,129,600( يخصم: مخصص المخزون بطيء الحركة )أ(

5,697,846 4,745,394

*خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م تم تخفيض المخزون بمبلغ 425 مليون ريال سعودي 
كانخفاض دائم في قيمة المخزون )2017م: ال شيء(.

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

31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر 2018م

485,398 789,105 الرصيد في بداية السنة 

303,707 340,495 محمل خالل السنة

789،105 1,129,600 الرصيد في نهاية السنة 
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16- ذمم مستهلكي الكهرباء، بالصافي

31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر 2018م

ذمم مستهلكي الكهرباء 

18,788,803 16,350,324 جهات حكومية*

4,834,047 تجاري وسكني ** 11,804,290

2,136,277 2,394,898 ذمم مشاريع توصيل الخدمة الكهربائية

2,426,342 2,645,500 مطلوب من أطراف ذات عالقة

28,185,469 33,195,012 مجموع ذمم مستهلكي الكهرباء

)1,160,365( )1,614,560(
 يخصم: مخصص انخفاض في أرصدة ذمم 

مستهلكي الكهرباء )أ(

2,515,103 3,551,021 يضاف: إيرادات مستحقة

29,540,207 35,131,473 المجموع

* استنادًا إلى المحاضر والقرارات الوزارية ذات الصلة قامت المجموعة بعمل مقاصة لبعض األرصدة المدينة 

المستحقة على الجهات الحكومية مع األرصدة الدائنة لبعض الجهات الحكومية.

** يتضمن الرصيد أثر زيادة التعرفة والبالغ 3.9 مليار ريال سعودي )إيضاح 1(.

فيما يلي بيان بحركة مخصص انخفاض في أرصدة ذمم مستهلكي الكهرباء خالل السنة: )أ( 

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

1,150,783 1,160,365رصيد أول السنة 

الزيادة في مخصص الذمم التجارية المدينة 
نتيجة تطبيق معيار 9 )األدوات المالية(

454,195-

1,614,5601,150,783الرصيد في بداية السنة المعدل 

269,083-المحمل

)259,501(-اإللغاء

1,614,5601,160,365رصيد نهاية السنة 

17- قروض ودفعات مقدمة

31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر 2018م

قروض لشركة ذات عالقة

9,250 920 شركة الجبيل للمياه والكهرباء 

دفعات مقدمة

1,467,567 671,493 مقاولين وموردين

20,813 22,486 ذمم موظفين

1,497,630 694,899

18- مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر 2018م

290,129 125,571 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأخرى

174,406 - قيمة الوقود المورد لشركات اإلنتاج المستقل

170,529 124,505 قيمة مطالبات التأمين ومطالبات أخرى

256,002 409,074 ذمم أخرى، بالصافي

891,066 659,150 المجموع

)57,254( )57,254(
يخصم: مخصص األرصدة المدينة األخرى 

المشكوك في تحصيلها

833,812 601,896

19- النقدية وما في حكمها
 

31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر 2018م

32,826 33,393 نقد في الصندوق

732,563 2,060,797 نقد لدى البنوك

292,821 335,023 ودائع قصيرة األجل

1,058,210 2,429,213
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20- 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.

21- 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 
أن ال تتجاوز األرباح السنوية الموزعة نسبة 10% من القيمة االسمية 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 2009م الخاص بتمديد تنازل الحكومة عن نصيبها في األرباح التي توزعها الشركة لمدة 
عشر سنوات أخرى.

بتاريخ 7 صفر 1440هـ الموافق 21 اكتوبر 2018م صدر قرار مجلس الوزراء رقم 91 يتضمن )أواًل( قيام 
وزارة المالية بتسوية حصة أرامكو السعودية  من أرباحها في الشركة السعودية للكهرباء للمدة من 
بعد تأسيسها حتى نهاية عام 1439هـ وبما ال يؤثر على الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، 

وفي )ثانيًا( قيام الشركة السعودية للكهرباء بإدراج أسهم أرامكو السعودية ضمن المستفيدين من 
أي توزيعات ألرباح مستقبلية في حال استحقاقها.

أقرت الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2018م توزيع أرباح نقدية عن سنة 
2017م على مساهمي الشركة من األهالي ومن في حكمهم بمبلغ 547 مليون ريال سعودي بواقع 

0.70 ريال سعودي للسهم الواحد وتمثل 7% من القيمة االسمية للسهم )عن سنة 2016م: مبلغ 
547 مليون ريال سعودي(. 

أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 مارس 2019م الموافق 5 رجب 1440هـ بتوزيع 
أرباح نقدية عن سنة 2018م على مساهمي الشركة من األهالي ومن في حكمهم بمبلغ 749.3 

مليون ريال سعودي بواقع 0,7 ريال سعودي للسهم الواحد وتمثل 7% من القيمة االسمية للسهم. 
هذا ويتطلب توزيع األرباح للسنة الحالية موافقة الجمعية العمومية للشركة.

22- 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. 
االحتياطي 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 ديسمبر2001م.

23- التزامات منافع الموظفين

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

3,870,0884,859,499مزايا نهاية الخدمة للموظفين

614,331479,013صندوق التوفير واإلدخار

1,578,5732,264,382برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية

6,062,9927,602,894

1.23- مزايا نهاية الخدمة للموظفين
قامت المجموعة بإجراء تقييم اكتواري لمنافع الموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة 

لمطلوباتها كما في 31 ديسمبر 2018م و 31 ديسمبر 2017م والناتجة عن مكافآت نهاية الخدمة.
وترد في الجدول أدناه االفتراضات الديمغرافية الرئيسية للتقييمات:
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معدل االستقالة قبل سن التقاعد

المعدل للعام 2017مالمعدل للعام 2018م العمر )سنوات(

35-18%1

%6.25
40-36%3

45-41%15

+46%30

سن التقاعد المفترض
58 سنة وثالثة أشهر ميالدية. يفترض تقاعد الموظفين األكبر سنًا 

من سن التقاعد المفترض على الفور في تاريخ التقييم.

استندت المجموعة إلى معدل وفيات ما قبل التقاعد على جدول وفيات ما قبل التقاعد
الحياة في الهند التي ال تختلف جوهريًا عن جدول الحياة في 

المملكة العربية السعودية. 

وترد في الجدول أدناه االفتراضات االقتصادية للتقييمات:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

3.55%4.6%سعر الخصم اإلجمالي 

2.65%2%معدل تضخم األسعار

4.65%4%معدل تضخم األجور

تحليل الحساسية

التأثير على التزامات المنافع المحددة 
للسنة المنتهية في 2018م 

انخفاض بنسبة 1%1% زيادة

)252.230(276.430تضخم الرواتب

254.560)228.523(معدل الخصم

التأثير على التزامات المنافع المحددة 
للسنة المنتهية في 2017 م

انخفاض بنسبة 1%1% زيادة

)447,411(525,666تضخم الرواتب

)526,117(447,810معدل الخصم

يوضح الجدول التالي تسوية التزامات المزايا المحددة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 
و 2017م.

 
بيان الربح أو 

الخسارة
إعادة 
القياس

الحركة 
النقدية

اإلجمالي 

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 2017 م

354,295--354,295تكلفة الخدمة الحالية

171,305--171,305)تكلفة الفائدة(
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بيان الربح أو 

الخسارة
إعادة 
القياس

الحركة 
النقدية

اإلجمالي 

الربح / )الخسارة( من التغير في 
االفتراضات المالية

-)447,399(-)447,399(

الربح / )الخسارة( من التغير في 
االفتراضات الديمغرافية

-)240,295(-)240,295(

133,028-133,028-المكاسب / )الخسائر(

)960,345()960,345(--مزايا مدفوعة

)989,411()960,345()554,666(525,600إجمالي الحركات خالل العام

3,870,088كما في 31 ديسمبر 2018 م

2.23- صندوق التوفير واإلدخار
وفقًا للمادة 145 من نظام العمل، وتماشيًا مع اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 23 صفر 1429هـ 

الموافق 2 مارس 2008م، تم تطبيق نظام التوفير واإلدخار لتشجيع الموظفين السعوديين في 
الشركة على اإلدخار واستثمار حصيلة مدخراتهم  في مجاالت أكثر فائدة لهم لتأمين مستقبلهم 

وحافز لهم لمواصلة العمل مع الشركة.

المشاركة في نظام التوفير واإلدخار يقتصر على الموظفين السعوديين فقط واختياري للموظف 
الراغب بالمساهمة بحد أدنى شهري بنسبة 1% إلى حد أقصى قدره 10% من الراتب األساسي.

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

479.013461.066الرصيد االفتتاحي

128.236130.758المحمل للسنة

)53.783()115.862(المدفوع خالل السنة

)59.028(122.944صافي التغير في موجودات الصندوق

614.331479.013الرصيد في نهاية السنة

كما يلي أرصدة المطلوبات لصندوق التوفير واإلدخار:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

555,837533,819مساهمة الشركة

547,354556,998مساهمة الموظفين

1,103,1911,090,817إجمالي المطلوبات

كما يلي موجودات صندوق اإلدخار:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

346,860499,804أرصدة وودائع لدى البنوك 

142,000112,000استثمارات في صكوك

488,860611,804إجمالي موجودات الصندوق

3.23- برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية
من خالل سعي الشركة لتحسين إنتاجية الموارد البشرية ورفع مستوى كفاءة الموظفين وتخفيض 

التكاليف اإلجمالية للموارد البشرية والتي  سينعكس أثرها اإليجابي على أداء الشركة مستقباًل 
أطلقت الشركة )برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية(. إن المؤهلين لهذا البرنامج هم الموظفون 

السعوديون الذين تنطبق عليهم شروط وأحكام هذا البرنامج، ويستحق الموظفين المشتركين  في 
البرامج المشار إليها المزايا  كما في االفتراضات أدناه.

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

913,6421,645,875العرض الخاص

664,931618,507عرض الموائمة

1,578,5732,264,382

قامت الشركة بتنفيذ حسابات أكتوارية للبرامج المذكورة في 31 ديسمبر 2018م تتوافق مع 
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االحتساب الذي يقوم به الخبير االكتواري فيما يتعلق بتقييم مخصصات نهاية الخدمة للموظفين. 
وفيما يلي الفرضيات اإلضافية المستخدمة في تقييم هذا البرنامج:

االفتراضات االقتصادية المستخدمة في تقييم  برنامج الموائمة:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

3.55%3.9%سعر الخصم اإلجمالي 

2.65%5%معدل تضخم األسعار

معدل الوفيات 
استندت المجموعة إلى معدل الوفيات على 
جدول الحياة في الهند التي ال تختلف عن 

جدول الحياة في المملكة العربية السعودية. 

االفتراضات االقتصادية المستخدمة في تقييم برنامج العرض الخاص:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

3.55%3.5 %سعر الخصم اإلجمالي 

2.65%5%معدل تضخم األسعار

من المحتمل أن يحصل كل موظف مستحق للعرض الخاص على العرض في أي سنة؛  •
تم اعتماد تكلفة الرعاية السنوية ألعضاء البرنامج بناء على متوسط التكلفة الفعلية للشركة؛ •
تتوقف جميع المزايا بموجب الخطة عند الوفاة أو بلوغ سن 60، أيهما أسبق؛  •
لن تنتهي قروض الرهن العقاري المتعلقة بدعم األقساط قبل وصول الموظف سن 60. •

فيما يلي الحركة خالل العام لبرنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

2,264,382151,500رصيد بداية السنة

 الزيادة خالل السنة

6,5562,200,287العرض الخاص

416,345628,868عرض الموائمة

422,9012,829,155إجمالي الزيادة خالل السنة

)716,273()1,108,710(المدفوع خالل السنة

1,578,5732,264,382رصيد نهاية السنة

24- إيرادات مؤجلة
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.

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

41,111,80634,299,945رصيد أول السنة

6,224,7239,403,005المحمل خالل السنة 

)2,591,144()1,608,189(المعترف به خالل السنة *

45,728,34041,111,806رصيد نهاية السنة

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

1,688,5982,720,701الجزء المتداول

44,039,74238,391,105الجزء الغير المتداول

45,728,34041,111,806

* تأثر اإليراد المستنفذ خالل السنة نتيجة تطبيق المعيار الدولي رقم 15 العقود مع العمالء )إيضاح 1-3(
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25- منح حكومية مؤجلة
تتمثل المنح الحكومية المؤجلة البالغ قيمتها 44.5 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م )31 

ديسمبر 2017م: 45.6 مليار ريال سعودي( في الفرق بين القيم المستلمة من الحكومة كقروض 
حسنة والقيم الحالية لهذه القروض في فترة التسجيل األولي للقرض في تاريخ استالم دفعة القرض 

والتي يتم استنفاذها على العمر اإلنتاجي للموجودات الممولة من القروض الحكومية.

حصلت شركة ضوئيات لالتصاالت )شركة تابعة( من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات على منح 
حكومية خالل عام 2018م بمبلغ 145 مليون ريال سعودي )2017م: الشئ( مقابل االلتزام بتنفيذ 

نطاق العمل لتوصيل شبكة األلياف الضوئية.

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

45,608,96946,667,608رصيد أول السنة

-145,932منح حكومية محملة خالل السنة

)1,058,639()1,215,506(المستنفذ خالل السنة

44,539,39545,608,969رصيد نهاية السنة

26- مطلوبات متعلقة بإزالة الموجودات

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

193,373187,550رصيد أول السنة

-56,308اإلضافات خالل السنة

8,8535,823الزيادة في القيمة الحالية خالل السنة 

258,534193,373رصيد نهاية السنة

يظهر رصيد المطلوبات المتعلقة بإزالة الموجودات بالقيمة المخصومة للقيمة الحالية لاللتزام 
 المستقبلي.

27- ذمم تجارية دائنة

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

95,166,40487,933,523ذمم أرامكو السعودية عن تكلفة الوقود

)79,652,087()88,007,942(المحول لحساب الحكومة )أ(

 7,158,4628,281,436

المؤسسة العامة لتحلية المياه عن تكلفة 
الطاقة المشتراة

606,77411,088,845

 --رسوم البلديات

3,586,2034,944,406ذمم وتأمينات محتجزة من المقاولين

2,706,8725,230,656ذمم الطاقة المشتراة )أ(

972,5041,022,807ذمم الموردين

2,019,4992,018,091أخرى )ب(

17,050,31432,586,241

يمثل هذا المبلغ الذمم الدائنة المستحقة للوقود عن الفترة من 5 أبريل 2000م إلى 31 ديسمبر )أ( 
2017م والتي تم تحويلها من حساب أرامكو السعودية إلى الذمم الحكومية كما تم تحويل 
مبلغ 4.4 مليار ريال سعودي من ذمم الطاقة المشتراة )ذمم وقود شركات اإلنتاج المستقل( 
 ليصبح إجمالي المحول 92.4 مليار ريال سعودي )2017م: 79.6 مليار ريال سعودي( )إيضاح 30(.

تتضمن الذمم الدائنة األخرى مبالغ بقيمة 1,1 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م )ب( 
)2017م: 1.1 مليار ريال سعودي( ما زالت تحت التسوية بين الشركة والدولة تتعلق بحسابات ما 

قبل عملية الدمج المشار إليه في إيضاح رقم )1(.
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28- مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

6,268,8356,016,041مصروفات مستحقة 

693,731483,325مستحقات موظفين 

413,554405,608توزيعات أرباح مستحقة 

787,231556,946فوائد قروض مستحقة 

1,3221,332مستحقات مساهمين

4,670,16667,010أخرى  *

12,834,8397,530,262

* يتضمن الرصيد أثر زيادة التعرفة والبالغ 3.9 مليار ريال سعودي )إيضاح 1(.

29- مخصصات التزامات ورسوم أخرى

مخصصات

132,420كما في 1 يناير 2017 م

364,777المحمل خالل السنة

)2,517(المسدد / المنتفى الغرض منه خالل السنة

494,680الرصيد في 31 ديسمبر 2017 م

)159,339(المسدد / المنتفى الغرض منه خالل السنة

335,341الرصيد في 31 ديسمبر 2018م

تمثل المخصصات بشكل رئيسي مخصص القضايا المرفوعة على الشركة والمتعلقة بنزع ملكية 
أراضي من مالكيها وذلك إلستخدامها في المنفعة العامة.

30- ذمم دائنة حكومية 
تشتمل الذمم الدائنة الحكومية كما في 13 ديسمبر 2018م على مبلغ 92.4 مليار ريال سعودي يمثل 

الذمم الدائنة المستحقة للوقود للفترة من 5 أبريل 2000م إلى 13 ديسمبر 2017 م. وتم تصنيف هذه 
المبالغ كذمم دائنة حكومية استنادًا إلى المحاضر والقرارات الوزارية والتي عالجت المديونية المستحقة 

على المجموعة لصالح شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بتحميلها على حساب وزارة 
المالية وفقًا إلجراءات وموافقات محددة والتي كان آخرها قبل نهاية عام 2018م. 

31- المطلوبات مالية

1.31- المطلوبات المالية ما عدا المطلوبات ذات الفائدة

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

التزامات مالية مشتقة

292,735353,178أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة

292,735353,178

االلتزامات المالية األخرى بالتكلفة المستنفذة، 
ماعدا القروض ذات الفائدة

17,050,31432,586,241ذمم تجارية دائنة

12,834,8397,530,262مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

92,494,57880,550,577ذمم دائنة حكومية

1,993,5241,935,938تأمينات مشتركين مستردة

إجمالي االلتزامات المالية األخرى بالتكلفة 
المستنفذة، ماعدا القروض ذات الفائدة

124,373,255122,603,018
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2.31- المطلوبات ذات الفائدة
إّن تصنيف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018م يظهر 

كما يلي:

اإلجماليقروض حكوميةالصكوكقروض بنكية

48,888,97839,289,16246,456,909134,635,049غير متداولة

22,943,659--22,943,659متداولة

71,832,63739,289,16246,456,909157,578,708

 إّن تصنيف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017م  يظهر كما يلي:

اإلجماليقروض 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

تتمثل الحركة في االقتراض خالل السنة فيما يلي:

الصكوكقروض بنكية
قروض 

حكومية
اإلجمالي

57,037,06634,940,49042,411,517134,389,073كما في 1 يناير 2017م

المستلم من القروض 
الجديدة

19,019,649--19,019,649

)8,579,418(-)3,144,450()5,434,968(المسدد من القروض 

المضاف على التكاليف 
المؤجلة

)269,336()2,535(-)271,871(

الزيادة في القيمة الحالية 
للقروض 

--1,953,1101,953,110

70,352,41131,793,50544,364,627146,510,543كما في 31 ديسمبر 2017م

الصكوكقروض بنكية
قروض 

حكومية
اإلجمالي

31,993,045-24,491,0457,502,000المستلم من القروض 

)22,983,975(--)22,983,975(المسدد من القروض 

صافي التغير في التكاليف 
المؤجلة

)26,844()6,343(-)33,187(

الزيادة في القيمة الحالية 
للقروض

--2,092,2822,092,282

71,832,63739,289,16246,456,909157,578,708كما في 31 ديسمبر 2018م

 

1.2.31- قروض بنكية

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مغير متداولة

40,627,94444,617,391الشركة السعودية للكهرباء

8,261,0348,592,869عمليات المشتركة

48,888,97853,210,260

متداولة

22,502,07216,678,618الشركة السعودية للكهرباء

441,587463,533عمليات المشتركة

22,943,65917,142,151
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فيما يلي القروض طويلة األجل:

عملة 
القرض

تاريخ 
االستحقاق

قيمة أصل 
القرض

31 ديسمبر 
2018م

31 ديسمبر 
2017م

20206,000,000818,1821,363,637ريال سعوديبنوك محلية 1

20255,000,0002,691,2003,076,000ريال سعوديبنوك محلية 2

202510,000,0009,466,6678,000,000ريال سعوديبنوك محلية 3*

20201,500,0001,125,0001,500,000ريال سعوديبنك محلي 4    

20211,300,0001,083,3331,300,000ريال سعوديبنك محلي 5

20223,500,0003,062,5003,500,000ريال سعوديبنك محلي 6

-20242,400,0002,400,000ريال سعوديبنك محلي 7 **

قرض مباشر 
من صندوق 
االستثمارات 

العامة

20242,583,3751,186,2871,401,220ريال سعودي

قرض مشترك 
دولي 1

20214,057,417871,1791,233,974دوالر أمريكي

20243,709,1251,588,3021,897,431دوالر أمريكيبنك دولي 2

عملة 
القرض

تاريخ 
االستحقاق

قيمة أصل 
القرض

31 ديسمبر 
2018م

31 ديسمبر 
2017م

قرض مشترك 
دولي 3

20265,251,1203,500,5753,938,159دوالر أمريكي

قرض مشترك 
دولي 4  

20287,240,7155,895,0546,498,418دوالر أمريكي

20215,625,7104,687,9715,625,710دوالر أمريكيبنك دولي 5

قرض مشترك 
دولي 6

20293,375,5853,094,3163,375,585دوالر أمريكي

قرض مشترك 
دولي 7

20291,575,3361,444,0771,575,336دوالر أمريكي

قرض مشترك 
دولي 8

20226,562,8786,562,8786,562,878دوالر أمريكي

69,681,26149,477,52150,848,348القيمة اإلجمالية

)5,964,188()8,555,962(خصم: الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

خصم: الجزء غير المطفأ من الرسوم المدفوعة 
مقدمًا وغيرها من الرسوم

)293,615()266,769(

40,627,94444,617,391الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

* بتاريخ 6 سبتمبر 2018م تم تمديد فترة استحقاق قرض بنوك محلية 3، مع زيادة مبلغ القرض من 8 مليارريال 

سعودي إلى 10 مليار ريال سعودي.

** بتاريخ 25 ديسمبر 2018م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية  تمويل مع بنك محلي  قيمة 2.4 مليار ريال سعودي، 

مدة التمويل خمس سنوات.



159

كما يلي القروض قصيرة األجل:

عملة 
القرض

أصل قيمة 
القرض

31 ديسمبر
2018م

31 ديسمبر 
2017م

700,000650,000500,000ريال سعوديقرض بنوك محلية دوار 1

2,500,000-2,500,000ريال سعوديقرض بنوك محلية دوار 2

-1,000,0001,000,000ريال سعوديتسهيالت بنك محلي 3

500,000500,000500,000ريال سعوديتسهيالت بنك محلي 4

1,000,0001,000,000750,000ريال سعوديتسهيالت بنك محلي 5

873,581-1,000,000ريال سعوديتسهيالت مدفوعات تجارية 1

902,273-1,000,000ريال سعوديتسهيالت مدفوعات تجارية 2

--375,000ريال سعوديتسهيالت مدفوعات تجارية 3

-375,00071,783ريال سعوديتسهيالت مدفوعات تجارية 4

-500,000411,044ريال سعوديتسهيالت مدفوعات تجارية 5

4,688,576-5,251,120دوالر أمريكيقرض مشترك دولي دوار 1

-9,750,5202,247,020دوالر أمريكيقرض مشترك دولي 2 *

-8,066,2638,066,263دوالر أمريكيقرض مشترك دولي 3 **

32,017,90313,946,11010,714,430القيمة اإلجمالية

8,555,9625,964,188يضاف: الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

إجمالي القروض قصيرة األجل والجزء المتداول 
من قروض طويلة األجل

22,502,07216,678,618

*بتاريخ 18 يناير 2018 م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية تمويل تجسيري دولي مشترك بقيمة 2.6 مليار دوالر أمريكي 

)9.75 مليار سعودي( مدتها سنة واحدة.

**بتاريخ 29 نوفمبر 2018 م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية تمويل تسهيالت دولية دوارة مشتركة بقيمة 2.15 مليار 

دوالر أمريكي )8.06 مليار ريال سعودي(، مدة التمويل خمس سنوات.

القروض البنكية للعمليات المشتركة
كما يلي بيان حصة المجموعة في القروض البنكية للعمليات المشتركة:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

2,855,4801,769,529ريال سعوديقرض بنك محلي 1

807,286-دوالر أمريكيقرض بنك دولي 1

1,457,064794,379دوالر أمريكيقرض بنك دولي 2

163,481180,693دوالر أمريكيقرض بنك دولي 3

157,958160,432دوالر أمريكيقرض بنك دولي 4

129,223131,247دوالر أمريكيقرض بنك دولي 5

1,136,367-ريال سعوديقرض بنك محلي 2

883,016913,760دوالر أمريكيقرض بنك دولي 6

1,123,283479,083دوالر أمريكيقرض بنك دولي 7

--ريال سعوديقرض بنك محلي 3

441,5821,194,515ريال سعوديقرض بنك محلي 4

1,046,7011,064,190ريال سعوديقرض بنك محلي 5

50,00050,001ريال سعوديقروض المساهمين

212,331234,108دوالر أمريكيقرض بنك دولي 8

447,095456,917ريال سعوديقرض بنك محلي 6

8,967,2149,372,507القيمة اإلجمالية

)463,533()441,587(خصم: الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

خصم الجزء غير المطفأ من الرسوم المدفوعة 
مقدمُا وغيرها من الرسوم

)264,593()316,105(

8,261,0348,592,869الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل
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2.2.31- صكوك
فيما يلي بيان بالصكوك القائمة كما في 31 ديسمبر 2018م:

الصكوك المحلية

تاريخ اإلصداراإلصدار
القيمة االسمية 

للصك
القيمة اإلجمالية 

لإلصدار
تاريخ 

االستحقاق

10 مايو 2017مصكوك 3
10 آالف ريال 

سعودي
5.73 مليار ريال 

سعودي
2030م

30 يناير 2014مصكوك 4
1 مليون ريال 

سعودي
4.5 مليار ريال 

سعودي
2054م

تم إصدار الصكوك الموضحة أعاله بالقيمة االسمية بدون خصم أو عالوة إصدار. تحمل هذه الصكوك 
عائد يحسب على أساس سعر سايبور زائدًا هامش ربح يستحق دوريًا 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 محددة في نشرة اإلصدار. في كل تاريخ 
شراء ستدفع المجموعة مبلغًا يتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالي القيمة االسمية للصكوك كمنحة 

لحملة الصكوك. تم تحديد سعر الشراء بحاصل ضرب إجمالي القيمة االسمية للصك في النسبة 
الموضحة مقابل تاريخ الشراء وفقًا للجدول التالي:

النسبة المئوية

%90%60%30

تاريخ الشراء الثالثتاريخ الشراء الثانيتاريخ الشراء األولاإلصدار

2026م2024م2022مصكوك 3

النسبة المئوية

%95%60%30

تاريخ الشراء الثالثتاريخ الشراء الثانيتاريخ الشراء األول اإلصدار

2044م2034م2024مصكوك 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 2022م.

الصكوك الدولية
قامت المجموعة خالل أبريل 2012م بإصدار صكوك دولية بقيمة 6.6 مليار ريال سعودي )1.75 )أ( 

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 2017م والتي تمثل سدادًا للشريحة 

األولى من هذه الصكوك. 
كما قامت المجموعة خالل أبريل 2013م بإصدار صكوك دولية بقيمة 7.5 مليار ريال سعودي )ب( 

)2 مليار دوالر أمريكي( حيث تضمن اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك، األولى بقيمة 3.75 
مليار ريال 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. 
كما قامت المجموعة خالل أبريل 2014م بإصدار صكوك دولية بقيمة 9.4 مليار ريال سعودي )ج( 

)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 

نسـبتها 4%. الشريحة الثانية بقيمة 3.75 مليار ريال سعودي )1 مليار دوالر أمريكي( وتستحق بعد 
ثالثين سنة بعوائد ثابتة نسبتها %5.5.
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كما قامت المجموعة خالل سبتمبر 2018م بإصدار صكوك دولية بقيمة 7.5 مليار ريال سعودي )د( 
)2 مليار دوالر أمريكي( حيث تضمن اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك. الشريحة األولى 

بقيمة 3 مليار ريال سعودي )800 مليون دوالر أمريكي( تستــحق بعد خمس  سنوات وأربعة 
أشهر بعوائد ثابتة نسـبتها 4.222%. الشريحة الثانية بقيمة 4.5 مليار ريال سعودي )1.2 مليار دوالر 

أمريكي( وتستحق بعد عشر سنوات بعوائد ثابتة نسبتها %4.723.

3.2.31- قروض حكومية
طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ  11 شعبان 1419هـ الموافق 30 نوفمبر 1998م، تم )أ( 

تحديد صافي مستحقات الحكومة 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 1997م وتم اعتبار 

صافي الفرق المستحق للحكومة على المجموعة – المحدد بتاريخ نهاية اليوم السابق لصدور 
المرسوم الملكي القاضي بتأسيس الشركة– قرضًا حسنًا 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 2001م والذي تحدد فيه قيمة القرض األولية – أن تتم التصفية 

النهائية للذمم الحكومية حسب نتيجة المطابقات بين مطالبات المجموعة وبعض الجهات 
الحكومية وتعديل قيمة القرض تبعًا لذلك. وقد تم خالل عام 2005م 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 2005م 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 أبريل )ب( 

2010م 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 2018م )31 ديسمبر 2017م: 

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 م 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 2018 

م )31 ديسمبر 2017م: 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 تعديل دفعات القرض إن لزم األمر في 
حالة تعديل تعرفة بيع القطاع السكني. وفي ضوء التعديل األخير للتعرفة )إيضاح 1( تقوم 

المجموعة حاليًا بدراسة أثر ذلك على فترة إستحقاق القرض أو الدفعات المستقبلية غير 
المستلمة..

وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت االثنين 9 جمادى األولى 1435هـ الموافق 10 مارس )د( 
2014م 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 2018م )31 ديسمبر 2017م : 16.1 مليار ريال سعودي( وقامت المجموعة بإثبات ما تم 
 استالمه من القرض الحكومي أعاله مخصومًا بالقيمة الحالية.

3.31- أدوات مالية مشتقة
لدى المجموعة عقود تحوط مع عدد من البنوك للحماية من تقلبات أسعار الفائدة بلغ قدرها  12.46 

مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م )2017م: 7.98  مليار ريال سعودي(. 
إن المبالغ االسمية والتي تعتبر مؤشرًا على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس 

بالضرورة التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. كذلك فإن المبالغ االسمية ال تعكس مخاطر 
السوق وال مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتي تكون عامة محدودة بالقيمة العادلة 

الموجبة للمشتقات.

ُصّنفت جميع المشتقات في 31 ديسمبر 2018 م كتحوطات تدفق نقدي. تصنف المشتقات 
كموجودات غير متداولة من خالل الشركة األم والتزامات متداولة أو غير متداولة من خالل العمليات 

المشتركة، وذلك بناًء على تاريخ صالحية األدوات المالية.
إّن القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة ُملّخصة في الجدول أدناه:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018 مالتزامات مالية مشتقة بالقيمة العادلة

24,70054,176متداولة

268,035299,002غير متداولة

292,735353,178
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32- دفعات مستلمة من المشتركين
تمثل مبالغ الدفعات الُمستلمة من المشتركين، توصيل الخدمة ويتم إطفائها في حالة اكتمال 

المشروع.

33- الزكاة وضريبة الدخل للسنة

1.33- مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة
يتمثل مصروف الزكاة وضريبة الدخل في اآلتي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر  2018م

9,7414,875الزكاة خالل السنة

--الضريبة خالل السنة

49,774230,538الضريبة المؤجلة خالل السنة

59,515235,413

تم تحميل الضريبة المؤجلة كما يلي:

31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر  2018م

230,538 49,774 قائمة الدخل الموحدة

3,256 )6,885( قائمة الدخل الشامل اآلخر

بموجب األمر الملكي رقم أ/136 بتاريخ 28 جمادى الثاني 1438 هـ الموافق 27 مارس 2017م، تخضع 
جميع األسهم في الشركات المقيمة في المملكة التي تمتلكها شركة أرامكو لنظام ضريبة الدخل 

بدال من نظام الزكاة اعتبارُا من 1 يناير 2017م. وعليه، فقد تم إثبات ضريبة دخل مؤجلة لحصة 
أرامكو في الشركة.

1.1.33- تسوية الدخل المحاسبي والدخل المعدل الحتساب الضرائب المحلية في المملكة 
العربية السعودية

31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر  2018م

7,143,662 1,816,649 الربح المحاسبي قبل الزكاة والضريبة

495,056 125,894 الربح الخاضع لضريبة الدخل )%6.93(

99,011 25,179 ضريبة الدخل حسب معدل الضريبة المطبق )%20(

تأثير الضريبة من

)259,587( )194,878(
الفرق بين االستهالك المحاسبي واالستهالك 

حسب أنظمة الضرائب

474 - خسائر بيع العقارات والمعدات واآلالت

31,055 )14,075( مخصصات

38,262 57,557
الحصة في عوائد القروض الزائدة عن الحد 

المسموح  بها

255,936 125,601
تأثير الضريبة المؤجلة على العقارات والمعدات 

واآلالت

)53,758( )80,528( تأثير الضريبة المؤجلة على المخصصات

28,360 4,701 تأثير الضريبة المؤجلة من العمليات المشتركة

139,753 )76,443(

90,785 126,217 الضريبة  الغير معترف بها

230,538 49,774
مصروف الضريبة المؤجلة كما في قائمة الدخل 

الموحدة
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2.33- الزكاة
تتمثل المكّونات الرئيسية للوعاء الزكوي بما يلي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر  2018م

1,816,6487,143,662ربح السنة قبل الزكاة والضريبة

)14,374,632()12,360,369(ناقص: تعديل الزكاة

)7,230,970()10,543,721(إجمالي الخسارة الُمعّدلة

يحتسب الوعاء الزكوي كما يلي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر  2018م

41,665,93841,665,938رأس المال

)7,230,970()10,543,721(إجمالي الخسارة الُمعّدلة

4,346,7703,313,836احتياطيات ُمبقاة

26,296,69920,618,023أرباح ُمبقاة

6,343,0845,783,940مخصصات مختلفة مدورة

111,121,799102,145,916قروض والصكوك طويلة األجل

90,996,30489,973,596قروض ومنح حكومية مؤجلة

3,586,2034,978,278مستحقات المقاولين وغيرها

273,813,076261,248,557

يخصم:

379,632,841240,696,027األصول الثابتة وأعمال البناء قيد التنفيذ، إجمالي 

الفرق في استهالك األصول الثابتة للسنوات 
السابقة

-112,948,575

2,548,2653,346,599استثمارات طويلة األجل

3,796,3154,558,277مخزونات المواّد وقطع الغيار

)100,300,921()112,164,345(وعاء الزكاة

ال توجد زكاة شرعية مستحقة على نسبة الشركاء الخاضعين لنظام الزكاة في المجموعة )%93.7( 
كون كل من الخسارة المعدلة والوعاء الزكوي بالسالب والمصروف المكون يخص بعض الشركات 

التابعة وشركات إنتاج الطاقة المستقلين.

أنهت الشركة الربوط الزكوية حتى عام 2008؛ كما قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية لألعوام 
من 2009م إلى 2016م والتي ما زالت قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل وقد تم 
استالم مطالبة بمبلغ 375 مليون ريال سعودي عن السنوات من 2009م-2014م وقد تم االستئناف 

على هذه المطالبة من قبل الشركة وال تتوقع الشركة أن ينتج عن هذه المطالبة أي التزام مستقبلي.
قدمت المجموعة اقرارتها الزكوية والضريبية ضمن األجل النظامي للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

3.33- الضريبة المؤجلة
تتمثل الضريبة المؤجلة للشركة السعودية للكهرباء بما يلي:

للمركز المالي الموحدة

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر  2018م

380,936255,936العقارات واآلالت والمعدات

)53,758()133,685(مخصصات

247,251202,178مصروف الضريبة المؤجلة 

صافي المطلوبات الضريبة المؤجلة من العمليات المشتركة يعادل 29.4 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2018م )2017م: 31.6 مليون ريال سعودي( تم االعتراف به على كل من 

الموجودات والمطلوبات.

لقائمة الدخل الموحدة

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر  2018م

125,600255,936العقارات واآلالت والمعدات

)53,758()80,527(مخصصات

45,073202,178مصروف الضريبة المؤجلة 
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صافي مصروف الضريبة المؤجلة من العمليات المشتركة يعادل 4.7 مليون سعودي.
تتمثل حركة الضريبة المؤجلة فيما يلي:

عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر  2018م

-)233,794(رصيد بداية السنة 

في  بها  المعترف  الفترة  خالل  الضريبة  مصروف 
قائمة الدخل الموحدة

)49,774()230,538(

المعترف  الفترة  خالل  الضريبة  )مصروف(   / دخل 
بها في بيان الدخل الشامل 

6,885)3,256(

)233,794()276,683(رصيد آخر السنة

يتمثل رصيد الضريبة المؤجلة فيما يلي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر  2018م

21,29435,401الموجودات الضريبية المؤجلة

)269,195()297,977(المطلوبات الضريبية المؤجلة

)276,683()233,794(

4.33- ضريبة القيمة المضافة
قدمت الشركة إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسددتها ضمن األجل النظامي. 

34- اإللتزامات المحتملة

1.34- التعهدات
يوجد خالف بين المجموعة وأرامكو السعودية حول مقابل توريد زيت خفيف بداًل من الزيت )أ( 

الثقيل ألحد المحطات - حسب متطلبات المجموعة - وقد نتج عن ذلك فرق متراكم قدره 
3.2 مليار ريال سعودي )31 ديسمبر 2017م : 2.9مليار ريال سعودي( لم يتم قيده ضمن 

المطلوبات في سجالت المجموعة وال تتوقع المجموعة أن ينتج عن هذا الخالف أي مطالبة.
قدمت المجموعة ضمانات لبعض  البنوك التجارية وبعض الجهات األخرى بمبلغ إجمالي قدرة 513 )ب( 

مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م )31 ديسمبر 2017م: 66.2 مليون ريال سعودي(.

2.34- االلتزامات
يمثل الجدول التالي الحد األدنى للدفعات المتعلقة بااللتزامات المستقبلية:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر  2018م

2,667,3622,731,034خالل عام واحد 

في وقت الحق من سنة واحدة ولكن في موعد 
ال يتجاوز خمس سنوات 

10,418,15110,856,569

27,521,33530,771,013في وقت الحق من خمس سنوات 

40,606,84844,358,616

35- تسوية الخالفات مع أرامكو السعودية
تقوم المجموعة بإيصال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات والوزارات الحكومية بما فيها شركة 

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 بناًء على التعريفة الصناعية.

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 114 تاريخ 10 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 6 أبريل 2009 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 1432هـ القاضي بتصنيف تعريفة 
االستهالك الكهربائي ألرامكو السعودية ابتداء من 1 يناير 2012، حيث تم تحديد المنشآت السكنية 

والتجارية محل الخالف المشار إليه أعاله وتطبيق التعريفة المتفق عليها. كما قامت المجموعة 
بعملية االحتساب للسنوات السابقة من تاريخ التأسيس وحتى 31 ديسمبر 2011م حسب قرار 
المنظم المذكور أعاله وقدمت فواتيرها ألرامكو السعودية بمبلغ  مليار ريال سعودي. قامت 

المجموعة باستكمال إجراءات التسوية النهائية مع أرامكو السعودية حيال هذه اإليرادات واثباتها 
في قائمة الدخل الموحدة خالل عام 2013م.ال تزال المجموعة تتابع مع أرامكو السعودية إجراءات 

تحصيل هذا المبلغ.
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خالل عام 2018م  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 أبريل 2000 وحتى تاريخ توقيع االتفاقية مع شركة ارامكو السعودية 
مبلغ 5.1 مليار ريال سعودي )31 ديسمبر  2017م : 5.1 مليار ريال سعودي ( ولم يترتب على تسوية 

الخالف أي تأثير على القوائم المالية للمجموعة.

36- 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 41.4 

مليار ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 52.71 مليار ريال سعودي (.

37- ربحية السهم
يتم احتساب الربح األساسي للسهم عن طريق قسمة الربح المتعلق بحاملي أسهم الشركة على 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل السنة. ويتم 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 2018 و31 ديسمبر 
2017 لعدم وجود أدوات مالية ذات تأثير مخفض للعائد األساسي للسهم.

عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر  2018م

1.757.1336.908.249الربح للسنة )ألف ريال سعودي(

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
)سهم(

4,166,593,8154,166,593,815

 صافي الربح األساسي والمخفض للسهم 
)ريال سعودي(

0,421,66

وألغراض المقارنة فيما يلي ربحية السهم بعد استبعاد أثر قيمة اإلعفاء من مديونية رسوم البلديات 6,1 
مليار ريال ومصروف برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية 2.8 مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2017م:

عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر  2018م

1,757,1333,617,858الربح للسنة )ألف ريال سعودي(

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
)سهم(

4,166,593,8154,166,593,815

صافي الربح األساسي والمخفض للسهم 
)ريال سعودي(

0,420,87

38- المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتمثل الطرف المسيطر النهائي للمجموعة في حكومة المملكة العربية السعودية حيث من خالل 

ملكيتها لصندوق االستثمارات العامة وأرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 
)حيث أن الجهات المشار إليها تحت السيطرة النهائية لحكومة المملكة العربية السعودية( باإلضافة 

إلى شركات إنتاج الطاقة المستقلين. 

فيما يلي بيان بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:

أ( مبيعات الطاقة الكهربية 

عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر  2018م

مبيعات الطاقة الكهربائية:

12.753.5448.795.385الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي 
للمجموعة

333,689276,478     أرامكو السعودية

651,812391,930     المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة   

13,739,0459,463,793
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ب( مشتريات الطاقة 

عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر  2018م

الطاقة: مشتريات 

كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي 
للمجموعة

10,781,47810,058,436أرامكو السعودية

570,566538,586المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة   

العمليات المشتركة

563,849583,816شركة ضرماء للكهرباء

908,292957,436شركة رابغ للكهرباء

713,019805,241شركة هجر إلنتاج الكهرباء

422,415132,512شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

13,959,61913,076,027

تقوم المجموعة بشراء الوقود من أرامكو السعودية والطاقة من المؤسسة العامة لتحلية المياه 
المالحة بأسعار منصوص عليها في القرارات الحكومية.كما تمت معامالت مشتريات الطاقة من 

العمليات المشتركة وفقًا للعقود المبرمة مع كال منها.

ج( أرصدة نهاية السنة الناتجة من مبيعات الطاقة الكهربائية / مشتريات الطاقة 

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

مستحق من أطراف ذات عالقة:

الطرف المسيطر النهائي للمجموعة  - ذمم 
مستهلكي الكهرباء

16,350,32418,788,803

كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي 
للمجموعة

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

2,029,5101,496,038أرامكو السعودية   - ذمم مستهلكي الكهرباء

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة   - ذمم 
مستهلكي الكهرباء

615,995930,304

18,995,82921,215,145إجمالي مستحق من أطراف ذات عالقة

مستحق إلى أطراف ذات عالقة:

الطرف المسيطر النهائي للمجموعة  - ذمم 
دائنة حكومية

92,494,57880,550,577ذمم حكومية دائنة

92,494,57880,550,577إجمالي مستحق إلى أطراف ذات عالقة

صافي المستحق لكيانات تحت سيطرة الطرف 
المسيطر النهائي للمجموعة

7,158,4628,281,436أرامكو السعودية - ذمم دائنة حكومية

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  - ذمم 
دائنة حكومية

606,77411,088,845

7,765,23619,370,281

د( قروض ومنح من أطراف ذات عالقة

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

قروض ومنح من الحكومة:

الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

46,456,90944,364,627قروض حكومية

44,539,39545,608,969منح حكومية مؤجلة

1,186,2871,401,220قرض صندوق االستثمارات العامة 

92,182,59191,374,816
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إن رصيد القرض المستحق إلى صندوق االستثمارات العامة هو رصيد عن قرض تم الحصول عليه قبل 
انتقال أسهم حكومة المملكة العربية السعودية إلى الصندوق.

هـ( تعويضات اإلدارة العليا
تشمل اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. إن التعويضات المدفوعة أو المستحقة إلى 

اإلدارة العليا عن خدمات الموظفين مبينة أدناه:

عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر 2018م

11,589 11,757 الرواتب والبدالت

10,062 9,417 المكافأت السنوية والدورية

9,485 6,672 مكافأة نهاية الخدمة 

31,136 27,846

39- إيرادات التشغيل

عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر  2018م

59.623.45445,446,163مبيعات الطاقة الكهربائية

1,608,1892,591,144تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية

1,303,7311,248,960تعريفة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفواتير

1,005,6511,096,084إيرادات منظومة النقل

522,613302,555إيرادات تشغيلية أخرى

64,063,63850,684,906

40- تكاليف اإليرادات

عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر  2018م

16.434.13715.274.903استهالكات التشغيل والصيانة

11,082,39711,672,168مصاريف التشغيل والصيانة

7,669,6649,026,790وقود

8,254,0468,021,451طاقة مشتراة

-14,703,780رسوم حكومية

58,144,02443,995,312

41- مصروفات عمومية وإدارية

عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر  2018م

389.242487.145مصروفات ومزايا الموظفين

414,426396,260استهالك – العمومية واإلدارية

34,44343,074مواد

42,485137,063رسوم اتصاالت

459,436376,858مصاريف أخرى متنوعة

1,340,0321,440,400
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42- إيرادات أخرى، بالصافي 

عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر  2018م

1.215.5081.058.639استنفاذ المنح الحكومية

48,951286,756غرامات وجزاءات

24,91841,485توزيعات أرباح مستلمة

1,8981,700بيع مستندات مناقصة

)34,195(56,063أرباح  / )خسائر( بيع عقارات وآالت ومعدات

88,683110,712إيرادات ومصاريف أخرى متنوعة

1,436,0211,465,097

43- 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 المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

44- تكاليف التمويل، بالصافي 

عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر 2018م

مصروفات تمويلية

3,508,160 4,158,602 القروض البنكية

1,953,110 2,092,282 القروض الحكومية

)2,888,874( )2,278,309( يخصم: الفائدة المرسملة

2,572,396 3,972,575 اإلجمالي 

182,361 171,305
التغير في القيمة الحالية اللتزامات منافع 

الموظفين

5,823 8,853
التغير في القيمة الحالية للمطلوبات المتعلقة 

بإزالة موجودات

2,760,580 4,152,733 إجمالي المصروفات التمويلية

إيرادات تمويلية

)8,436( )16,116( إيرادات الفوائد

)8,436( )16,116( إجمالي اإليرادات التمويلية

2,752,144 4,136,617 صافي التكاليف التمويلية

45- إدارة رأس المال
إن أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال هي حماية قدرة المجموعة على االستمرار من أجل 

توفير عوائد للمساهمين ومنافع ألطراف أخرى، والحفاظ على هيكل رأس المال األمثل للحد من 
تكلفة رأس المال.
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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 

االسمية للسهم. 

وفي الحاالت التي يزيد فيها التوزيع عن 10% من القيمة االسمية 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 إلى ذلك، تستفيد 
المجموعة من القروض الحكومية طويلة األجل التي ال تحمل فوائد.

تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم احتساب هذه النسبة على 
أساس صافي الدين المعدل مقسومًا على حقوق الملكية المعدلة وصافي الدين المعدل. يتم 

احتساب صافي الدين على أنه إجمالي القروض بما في ذلك )القروض بنكية قصيرة األجل وطويلة 
األجل وقروض الصكوك( كما هو موضح في قائمة المركز المالي الموحدة ناقصًا النقدية وما 

في حكمها.

يتم احتساب حقوق الملكية المعدلة )حقوق ملكية( كما هو مبين في قائمة المركز المالي 
الموحدة زائدًا صافي الدين المعدل.

إن استراتيجية المجموعة هي المحافظة على معدل المديونية بين حدود50% إلى 70%. وكانت نسب 
االقتراض في 31 ديسمبر على النحو التالي:

31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر 2018م

102,145,916 111,121,799 إجمالي االقتراض

)1,058,210( )2,429,213( خصم: النقد وما في حكمه

101,087,706 108,692,586 صافي الدين المعدل

72,309,407 73,677,778 إجمالي حقوق الملكية

173,397,113 182,370,364 حقوق الملكية وصافي الدين المعدلين

%58 %60 نسبة الدين المعدل من حقوق الملكية المعدل

46- إدارة المخاطر المالية
1.46- 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:

31 ديسمبر 2018 م

اإلجمالي موجودات مالية بالتكلفة المستنفذةالموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات وفقًا لقائمة المركز المالي الموحدة

موجودات مالية بالقيمة العادلة

299,365-299,365موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

--موجودات مالية ال تقاس  بالقيمة العادلة 

436,2442,634-موجودات مالية بالتكلفة المستنفذة

2,429,2132,429,213-النقد وما في حكمه

35,131,47335,131,473-ذمم مستهلكي للكهرباء، بالصافي

23,40623,406-القروض ودفعات مقدمة

476,325476,325-ذمم أخرى 

299,36538,103,05138,402,416اإلجمالي 
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31 ديسمبر 2017 م

اإلجمالي موجودات مالية بالتكلفة المستنفذةالموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخرقروض وذمم مدينةالموجودات وفقًا لقائمة المركز المالي الموحدة

موجودات مالية بالقيمة العادلة

305,622-305,622-موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

موجودات مالية ال تقاس  بالقيمة العادلة 

65,46565,465--موجودات مالية بالتكلفة المستنفذة

1,058,210--1,058,210النقد وما في حكمه

29,540,207--29,540,207ذمم مستهلكي الكهرباء، بالصافي

30,063--30,063القروض ودفعات مقدمة

542,706--542,706ذمم أخرى 

31,171,186305,62265,46531,542,273اإلجمالي 

31 ديسمبر 2018 م

اإلجمالي التزامات مالية أخرى بالقيمة المستنفذةأدوات مالية مشتقةالمطلوبات وفقًا لقائمة المركز المالي الموحدة

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

292,735-292,735أدوات مالية مشتقة

مطلوبات مالية ال تقاس  بالقيمة العادلة

71,832,63771,832,637-قروض

39,289,16239,289,162-صكوك

46,456,90946,456,909-قروض حكومية

17,050,31417,050,314-ذمم تجارية دائنة

12,834,83912,834,839-مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

92,494,57892,494,578-ذمم دائنة حكومية

292,735279,958,439280,251,174اإلجمالي 



171

31 ديسمبر 2017 م

اإلجمالي التزامات مالية أخرى بالتكلفة المستنفذةأدوات مالية مشتقةالمطلوبات وفقًا لقائمة المركز المالي الموحدة

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

353,178-353,178أدوات مالية مشتقة

مطلوبات مالية ال تقاس  بالقيمة العادلة

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 

2.46- 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.

1.2.46- مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في التذبذب في القيمة العادلة أو 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(. •
ومخاطر أسعار أخرى. •

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 نسبيًا 3.75 ريال سعودي مقابل كل دوالر أمريكي. باستثناء المعامالت 
بالدوالر األمريكي، فإن معظم المعامالت الجوهرية غير معرضة إلى مخاطر العمالت األجنبية. وقد 
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بلغ إجمالي الموجودات المالية بالدوالر األمريكي 62 مليون دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2018م 
)31 ديسمبر 2017 م : 66.6 مليون دوالر أمريكي(. بينما بلغت المطلوبات المالية بالدوالر األمريكي 

18.9 مليار دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2018 م )31 ديسمبر 2017م : 16.5 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 تعُرض 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.

من الممكن أن تخصص المجموعة بعض أدوات التحوط، ومن ضمنها المشتقات، مشتقات مدمجة 
أو مشتقات غير مدمجة في ما يخص مخاطر تحويل العمالت األجنبية كتحوطات بالقيمة العادلة، 

تحوطات للتدفقات النقدية، أو كتحوطات بالصافي من االستثمارات في العمليات األجنبية. تتم 
المحاسبة عن تحوطات مخاطر تحويل العمالت األجنبية على التزامات الشركة كتحوطات للتدفقات 

النقدية عند استيفاء الضوابط الكافية.

عند إنشاء عالقة التحوط، توثق الشركة العالقة بين أداة التحوط والبند المتحوط له، باإلضافة إلى 
أهدافها في إدارة المخاطر واستراتيجيتها في اتخاذ عمليات التحوط المختلفة. باإلضافة إلى ذلك، عند 

إنشاء التحوط، وبشكل مستمر، توثق المجموعة ما إذا كانت أداة التحوط عالية الفعالية في عكس 
التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط له فيما يخص المخاطر المتحوط لها، 

يكون ذلك عند استيفاء عالقات التحوط لجميع متطلبات فعالية التحوط التالية:

وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط. •
ال يهيمن تأثير مخاطر االئتمان على التغيرات في القيمة الناتجة عن العالقة االقتصادية. •
أن تكون نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها النسبة الناتجة من عدد للبند المتحولة الذي  •

تتحوط له المجموعة بشكل فعلي وعدد أداة التحوط الذي توظفه المجموعة بالفعل للتحوط 
 لذلك العدد من البند المتحوط له.

عند توقف عالقة التحوط عن استيفاء متطلبات فعالية التحوط فيما يخص نسبة التحوط ولكن تظل 
أهداف إدارة المخاطر لتلك العالقة المخصصة على ما هي عليه. تقوم المجموعة بتعديل نسبة 

التحوط لعالقة التحوط )إعادة موازنة التحوط( الستيفاء الضوابط التي تؤهلها مجددًا.

إن تعرض الشركة لمخاطر االقتراض المرتبطة  التغيرات في أسعار الفائدة هو كما يلي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

81,183,27079,346,676قروض بمعدالت فائدة متغيرة

29,938,52922,799,240قروض 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

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

قائمة حقوق الملكيةقائمة الدخل

زيادة 100 
نقطة  

تخفيض 
100 نقطة 

زيادة 100 
نقطة  

تخفيض 
100 نقطة 

--737,870)737,870(قروض بمعدالت فائدة متغيرة

)2,927(2,927--مقايضة معدل الفائدة

)2,927(737,8702,927)737,870(التغيرات في التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

قائمة حقوق الملكيةقائمة الدخل

زيادة 100 
نقطة

تخفيض 
100 نقطة

زيادة 100 
نقطة

تخفيض 
100 نقطة

--707,431)707,431(قروض بمعدالت فائدة متغيرة

)3,352(3,352--مقايضة معدل الفائدة

)3,352(707,4313,352)707,431(التغيرات في التدفقات النقدية
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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 الموجودات المالية من خالل 

قائمة الدخل الشامل اآلخر المملوكة من قبل المجموعة، حيث إن المخاطر التي قد تتعرض لها 
المجموعة ليست جوهرية، وإن الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر للبيع تتضمن 

استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة.

2.2.46- مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان 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.

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسائر المالية للمجموعة في حالة عدم قدرة عميل أو طرف آخر للوفاء 
بالتزاماته التعاقدية ألداة مالية، وينشأ بشكل أساسي من مستحقات المجموعة من العمالء.

يتم تسوية المبيعات نقدًا أو خدمة سداد أو باستخدام بطاقات االئتمان الرئيسية.

تتمثل خسائر التدني في الموجودات المالية في ما يلي:

31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر 2018م

1,160,365 1,614,560 مخصص انخفاض ذمم مدينة

- 76
مخصص انخفاض أدوات دين بالتكلفة 

المستنفذة 

57,254 57,254 مخصص انخفاض ذمم مدينة أخرى

إن الجودة االئتمانية لذمم مستهلكي الكهرباء للمجموعة هي كما يلي:

31 ديسمبر 2018م

النموذج المبسط

النموذج 
العام

المجموع أقل من 3 
أشهر

أكثر من 3 
أشهر وأقل 
من 6 أشهر

أكثر من 6 
أشهر وأقل 

من سنة

أكثر من 
سنة

ذمم 
مستهلكي 

الكهرباء
8,748,498250,338156,739817,31626,773,14236,746,033

31 ديسمبر 2017م

أقل من 3 
أشهر

أكثر من 3 
أشهر وأقل 
من 6 أشهر

أكثر من 6 
أشهر وأقل 

من سنة
المجموعأكثر من سنة

ذمم مستهلكي 
الكهرباء

10,434,4174,288,5832,478,76613,498,80630,700,572

تستخدم الشركة النموذج العام  لتقدير خسائر االئتمان المتوقعة للجهات الحكومة وشبه 
الحكومية والموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة حيث يتم احتساب  خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى 12 شهر أو خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر لم تنخفض قيمتها االئتمانية أو 
انخفضت قيمتها االئتمانية بناًء على التغيير في مخاطر االئتمان المرتبطة باألداة المالية.

ترى المجموعة أنها قادرة على تحصيل الذمم المدينة التي تتجاوز السنة ألنها بشكل أساسي تمثل 
ذمم حكومية وشبة حكومية بنسبة 98% من إجمالي المديونيات الغير محصلة ألكثر من عام. 

وترى المجموعة أنها قادرة على تحصيل الذمم غير الحكومية وذلك من خالل قدرة المجموعة في 
التوقف عن تقديم الخدمة للجهات المتأخرة في سداد مديونيتها باإلضافة إلى متابعتها قانونيًا 
مع الجهات المختصة. تشكل الذمم غير الحكومية نسبة 2% من إجمالي الذمم الغير مدفوعة 

ألكثر من سنة.
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تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية 
من العمالء األفراد والتي تتكون من عدد كبير جدًا من األرصدة الصغيرة.

يتم احتساب معدالت الخسائر باستخدام طريقة )معدل الدوران( استنادًا إلى احتمالية تقدم الذمة 
المدينة من خالل مراحل متتالية من التقصير إلى الشطب. يتم احتساب معدالت الدوران بصورة 

مستقلة للتعرضات في قطاعات مختلفة.

تأخذ المجموعة باإلعتبار إحتمالية عدم السداد عند التسجيل األولي لألصل وما إذا كان هناك  زيادة 
كبيرة في مخاطر اإلئتمان بصفة مستمرة على مدار كل فترة تقرير. تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر 

عدم السداد والتي قد تحدث لألصل كما في تاريخ التقرير مع مخاطر عدم السداد كما في تاريخ 
التسجيل المبدئي لتقييم ما إذا كان هناك  زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان. 

يؤخذ في االعتبار المعلومات المتاحة المعقولة والداعمة خصوصُا المؤشرات التالية:

تصنيــف إئتمانــي خارجــي )إذا كانت متاحة(. •
التغيــر العكســي الكبيــر الفعلــي أو المتوقع فــي األعمال، الحالــة المالية أو اإلقتصاديــة المتوقع  •

أن ُتحــدث تغيــر كبيــر في مقدرة الُمْقَتــِرض على الوفــاء بإلتزاماتهم.
زيــادة كبيرة فــي مخاطر اإلئتمــان ألدوات مالية أخرى لنفــس المقترض.  •
تغيــرات كبيــرة فــي قيمــة الضمان الداعم لإللتــزام أو في جودة ضمانــات الطرف الثالث أو  •

تحســين اإلئتمان. 
تغيــرات كبيــرة فــي األداء المتوقع وســلوك المقترض وتشــمل التغيرات فــي وضع الدفعة  •

للمقترضيــن فــي المجموعــة والتغيــرات في النتائــج التشــغيلية للمقترض.

كما يلي ملخص تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان لذمم مستهلكي الكهرباء:

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى 12 شهرًا

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 
لم تنخفض قيمتها االئتمانية

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
العمر انخفضت قيمتها االئتمانية

المجموع    

36,746,033 7,945,0663,173,252 25,627,715 ذمم مستهلكي الكهرباء

يخصم:
مخصص انخفاض في أرصدة 

ذمم مستهلكي الكهرباء
22,525  1,149,778442,257 1,614,560

35,131,473  6,795,2882,730,995 25,605,190 القيمة الدفترية

تبقي المجموعة النقدية وما في حكمها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني من الدرجة االستثمارية.
في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2017م، ال توجد أي ضمانات لألدوات مالية المحتفظ بها.

إن القروض مضمونة بسندات إذنية موقعة من قبل المجموعة للقيمة االسمية للقرض مضافَا 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 

سابقًا للعميل حسب المشتركين ووفقًا للقيود التي يحددها مجلس اإلدارة. يتم مراقبة استخدام 
حدود االئتمان بشكل منتظم/ دوري.يتم تسوية المبيعات نقدًا أو خدمة سداد أو باستخدام 

بطاقات االئتمان الرئيسية.
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3.2.46- 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 111.7 مليار ريال سعودي )2017م: 113 مليار ريال سعودي( 
التزامات الحكومة وتدير الشركة مخاطر السيولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الدائنة وفقًا 

لموقف السيولة لدى الشركة.

كما في 31 ديسمبر 2018م

إجمالي على مدى ألكثر من خمس سنواتبين سنتين وخمس سنواتبين سنة وسنتينأقل من سنة واحدة

األدوات المالية غير المشتقة

22,943,6598,480,38821,839,08418,569,50671,832,637قروض بنكية

14,168,19025,120,97239,289,162--صكوك

928,7973,099,29842,428,81446,456,909-قروض حكومية

17,050,314---17,050,314ذمم تجارية دائنة

12,834,839---12,834,839مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

92,494,578---92,494,578ذمم دائنة حكومية

292,735--54,833237,902األدوات المالية المشتقة

145,378,2239,647,08739,106,57286,119,292280,251,174اإلجمالي 
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كما في 31 ديسمبر 2017م

إجماليعلى مدى ألكثر من 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 وأرصدة 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 

3.46- القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس أدواتها المالية 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، أو •
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 أساليب مناسبة للتقييم في ظل الظروف التي تتوفر فيها قوائم كافية لقياس 
القيمة العادلة، وتعظيم استخدام المدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير 

القابلة للمالحظة.
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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(.  

بالنسبة لألصول وااللتزامات التي يتم االعتراف بها في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر، 
تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين المستويات في التسلسل الهرمي عن 

طريق إعادة التقييم التصنيف )استنادًا 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 31 
ديسمبر 2018م:

اإلجمالي  المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

الموجودات

299,365 299,365 - -
موجودات مالية 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

299,365 299,365 - - إجمالي  الموجودات

المطلوبات

292,735 - 292,735 -
أدوات مالية مشتقة 

للتحوط

292,735 - 292,735 - إجمالي  المطلوبات

إّن الجدول أدناه يعرض الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة والُمقاسة بالقيمة العادلة في 31 
ديسمبر 2017م:

اإلجمالي  المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

الموجودات

305,622 305,622 - -
استثمارات مالية 

متاحة للبيع

305,622 305,622 - - إجمالي  الموجودات

اإلجمالي  المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

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.
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قياس القيمة العادلة باستخدام معطيات هامة غير قابلة للرصد )المستوى 3( 
لدى المجموعة أربعة  موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر 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. يتم إجراء التقييم العادل لهذه االستثمارات 

األربعة باستخدام نموذج تقييم توزيعات األرباح.

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 )الخسارة( / الربح الغير محقق للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م المدرجة في 
الدخل الشامل اآلخر الموحدة )التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل 

الشامل اآلخر( للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر مبلغ )6.3( مليون ريال سعودي 
)2017: 14.7 مليون ريال سعودي(.

كما في 31 ديسمبر 2018م، تمثل توزيعات األرباح المتوقعة وتكلفة حقوق الملكية المتغيرة الرئيسية 
المدخلة للنموذج المستخدم للتقييم العادل للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر. إن 

الزيادة / النقص بنسبة 5% في تكلفة حقوق الملكية سوف تؤدي إلى زيادة / نقص بمبلغ 12.5 مليون 
ريال سعودي )2017: 12.7 مليون ريال سعودي( في التقييم العادل للموجودات المالية من خالل 

الدخل الشامل اآلخر. حيث بلغ معدل خصم الخطر في 2018: %9.6 )2017: %9.9(.

إن زيادة / نقص بنسبة 5% في األرباح المتوقعة سوف تؤدي إلى زيادة / نقص بمبلغ 15 مليون ريال 
سعودي )2017: 15.2 مليون ريال سعودي( في التقييم العادل للموجودات المالية من خالل الدخل 

الشامل اآلخر.

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3 من القيمة العادلة. 
إن الحركة في المستوى الثالث من األدوات المالية بالقيمة العادلة الممثلة في الموجودات المالية من 

خالل الدخل الشامل اآلخر خالل السنة هي كما يلي:

31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر 2018م

290,952 305,622 الرصيد في بداية السنة

14,670 )6,257(
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من 

خالل الدخل الشامل اآلخر

305,622 299,365 الرصيد في نهاية السنة

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المستنفذة
إًن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تقارب قيمتها الدفترية. 

47-  المعامالت الغير نقدية
تتمثل المعامالت غير النقدية األساسية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م فيما يلي:

استبعاد معامالت أنشطة االستثمار والتمويل التي ال تتطلب استخدام النقدية وما في حكمها من  •
قائمة التدفقات النقدية.

تم تحويل مبلغ 12.7 مليار ريال سعودي من الذمم التجارية الدائنة إلى الذمم الدائنة الحكومية  •
)إيضاح 27(.

مقاصة لبعض األرصدة المدينة المستحقة على الجهات الحكومية مع األرصدة الدائنة لبعض  •
الجهات الحكومية بمبلغ 11 مليار ريال سعودي )إيضاح 16(.

48-  األحداث الالحقة 
بتاريخ 20 فبراير 2019م قامت الشركة بتوقيع إتفاقية  تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بقيمة 

15.2 مليار ريال سعودي، مدة التمويل سبع سنوات لتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات 
الرأسمالية بدون أي ضمانات.

49- اعتماد القوائم المالية الموحدة
تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة في 5 رجب 

1440هـ الموافق 12 مارس 2019م.
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