
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الشركة السعودية للكھرباء

  (شركة مساھمة سعودية)

   )ةمراجع رغي (المختصرةالموحدة االولية  القوائم المالية

  الحسابات لمراجعي الفحصوتقرير 

  م٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  أشھرلفترة الثالثة 

 
 



  الشركة السعودية للكھرباء
  (شركة مساھمة سعودية)

  وتقرير الفحص لمراجعي الحسابات (غير مراجعة)القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
  م٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 

 

 

 

      

 

 صفحة  فـــــــــــــــھرس

 -  الفحص لمراجعي الحساباتتقرير 

 ١  قائمة المركز المالي االولية الموحدة المختصرة

 ٢  الموحدة المختصرة  األوليةقائمة االرباح او الخسائر 

 ٣   الموحدة المختصرة األولية اآلخر الشامل الدخل قائمة

 ٤   المختصرة الموحدة األولية في حقوق المساھمين قائمة التغيرات

 ٥   المختصرة الموحدة األوليةقائمة التدفقات النقدية 

  ٨٠ – ٦   المختصرة الموحدة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 

 

















  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  

____________________________________________________________________________  
٧  

 
 

 

 التكوين والنشاط .١
 

ھـ ١٤١٩شعبان  ١١المؤرخ  ١٦٩) بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم القابضة الشركة السعودية للكھرباء (الشركةنشأت 
م القاضي بإعادة تنظيم قطاع الكھرباء في المملكة العربية السعودية، ودمج جميع الشركات المحلية ١٩٩٨نوفمبر  ٢٩الموافق 

الكھربائية (عدد عشر شركات مساھمة كانت تغطي معظم مناطق المملكة جغرافياً) العاملة في مجال تقديم خدمة الطاقة 
باإلضافة إلى مشروعات المؤسسة العامة للكھرباء وھي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الصناعة والكھرباء (عدد أحد عشر 

 .القابضة مشروعاً تشغيلياً كانت تغطي مناطق مختلفة في شمال المملكة) في الشركة
 

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

شركة مساھمة سعودية، بموجب السجل التجاري الصادر من م ك٢٠٠٠إبريل  ٥ھـ الموافق ١٤٢٠ذو الحجة  ٣٠المؤرخ 
  م.٢٠٠٠مايو  ٣ھـ الموافق ١٤٢١محرم  ٢٨وتاريخ  ١٠١٠١٥٨٦٨٣الرياض برقم 

 
الرئيس في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكھربائية، حيث تعتبر الشركة المنتج الرئيس للطاقة  القابضة يتمثل نشاط الشركة

مملكة العربية السعودية، وتقوم بتقديم خدماتھا لمختلف القطاعات الحكومية والصناعية والزراعية الكھربائية في جميع أنحاء ال
  والتجارية والسكنية.

  
للرقابة على تعريفة الخدمات الكھربائية والتي تحدد بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بناء على  القابضة تخضع الشركة

بموجب قرار مجلس الوزراء  ٢٠٠١نوفمبر  ١٣، التي تأسست في "الھيئة" المزدوجتوصية من ھيئة تنظيم الكھرباء واإلنتاج 
 ١٧٠ھـ. تم إجراء تعديل على تعريفة الطاقة الكھربائية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٤١٩شعبان  ١١وتاريخ  ١٦٩رقم 

شعبان  ١تطبيقھا اعتبارا من ھللة للكيلو واط/ساعة وبدأ  ٢٦ھـ حيث بلغت أعلى شريحة فيھا ١٤٢١رجب  ١٢وتاريخ 
 .٢٠٠٠أكتوبر  ٢٨ھـ الموافق ١٤٢١

  
شوال  ١٦) بتاريخ ٣٣٣كما تم إجراء تعديل آخر على تعريفة الطاقة الكھربائية بموجب قرار مجلس الوزراء (قرار رقم 

مراجعة تعريفة بأن يكون لمجلس إدارة ھيئة تنظيم الكھرباء واإلنتاج المزدوج عند  ٢٠٠٩أكتوبر  ٥ھـ الموافق ١٤٣٠
الكھرباء لفئات االستھالك غير السكني (التجاري، الصناعي، الحكومي)، إجراء تعديالت على قيمھا وإقرارھا بما ال يتجاوز 

ھللة لكل كيلو واط / ساعة بحيث تراعي ھذه التعريفات األحمال الكھربائية في أوقات الذروة وغيرھا وبدأ تطبيقھا اعتبارا  ٢٦
  .٢٠١٠يوليو  ١ھـ الموافق ١٤٣١رجب  ١٩من 

  
) بزيادة أسعار منتجات ٩٥م صدر قرار مجلس الوزراء (رقم ٢٠١٥ديسمبر  ٢٨ھـ الموافق ١٤٣٧ربيع األول  ١٧بتاريخ 

م، وزيادة تعريفة استھالك الكھرباء لجميع الفئات ٢٠١٥ديسمبر  ٢٩ھـ الموافق ١٤٣٧ربيع األول  ١٨الطاقة اعتبارا من 
 م. ٢٠١٦يناير  ١١ھـ الموافق ١٤٣٧ربيع الثاني  ١عتبارا من والتي بدأ تطبيقھا ا

  
 .القابضة تبدأ السنة المالية من أول شھر يناير وتنتھي بنھاية شھر ديسمبر من كل سنة ميالدية وفقاً للنظام األساسي للشركة

  
 المملكة العربية السعودية. –بالرياض  القابضة يقع المقر الرئيسي للشركة

  
  أسس اإلعداد .٢
 
 المالية للمرة األولى للتقاريرتطبيق المعايير الدولية  ١-٢

 
 الموحدة المختصرةقامت الشركة السعودية للكھرباء وشركاتھا التابعة والمشار إليھا معا "المجموعة" بإعداد قوائمھا المالية 

، وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لجميع الفترات حتى السنة المنتھية في 
  القانونيين. 

بالتزامن مع القوائم  أجميع المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب ان تقرأن ھذه القوائم المالية ال تشمل على 
  في المملكة العربية السعودية المعتمدة  الدولية للتقارير الماليةموحدة في نھاية كل عام و المعدة وفقا للمعايير المالية ال
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  يتبع  -أسس اإلعداد .٢
 
 يتبع  -تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى ١-٢

 
في  IFRS)(المعتمدة  لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير الماليةوفقا  الموحدة المختصرةتم اعداد ھذه القوائم المالية األولية 

" ٥يوضح إيضاح " القانونينالھيئة السعودية للمحاسبين المملكة العربية السعودية والمعايير والنشرات االخرى الصادرة من 
  تفاصيل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى بواسطة المجموعة.

 

  االمتثال بيان ٢-٢
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠١٧مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في  الموحدة المختصرة األولية تم إعداد القوائم المالية

المعتمد من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونين. ھذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة ال  ."التقرير المالي األولى" ٣٤
  على جميع المعلومات المطلوبات إلصدار القوائم المالية الكاملة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية . يتحتو

  أسس القياس  ٣-٢
وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المتاحة للبيع والموجودات  المختصرة الموحدةاألولية م إعداد القوائم المالية ت

  القيمة العادلة.ب التي يتم قياسھاالمالية والمطلوبات المالية (من ضمنھا أدوات المشتقات المالية) 
للمجموعة باللایر السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض  الموحدة المختصرة المالية األوليةتم عرض ھذه القوائم 

  للمجموعة.
  م ٢٠١٧مايو  ٩بتاريخ  الموحدة المختصرة األوليةعلى إصدار ھذه القوائم المالية  المجموعةوافق مجلس إدارة 

  
 التغيرات في السياسات المحاسبية وااليضاحات ٤-٢

 

للمجموعة مبينة  الموحدة المختصرةاألولية إن المعايير والتفسيرات الصادرة وغير النافذة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية 
  أدناه.

  تنوي المجموعة تطبيق ھذه المعايير، إن وجدت، عندما تصبح سارية المفعول.
  

 

  المطبقة غير الصادرة المعايير
  

  : األدوات المالية٩رقم المالي  التقرير-المعيار الدولي 
 

"األدوات المالية" تصنيف وقياس وإلغاء االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات  ٩رقم  المالي رالمعيار للتقرييتناول 
في قيمة الموجودات المالية. تطبيق المعيار  أنخفاضالمالية، كما ويقدم قواعد جديدة لمحاسبة التحوط ونموذج جديد لحساب 

للتقرير ولكنه متاح للتطبيق المبكر. اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر للمعيار الدولي  ٢٠١٨يناير  ١غير ملزم حتى 
  .٩رقم المالي 

  
ً لشروط التصنيف إما ا العادلة من خالل الدخل الشامل التكلفة المطفأة أو بالقيمة بن الموجودات المالية للمجموعة ستظھر وفقا

وبالتالي لن يكون ھناك تغيير جوھري في المحاسبة عن تلك  الخسائر أو األرباحاآلخر أو القيمة العادلة من خالل قائمة 
  الموجودات.

  
  وبناء عليه، ال تتوقع المجموعة أن يكون لإلرشادات الجديدة تأثير جوھري على تصنيف وقياس موجوداتھا المالية.

  
لن يكون ھناك أي تأثير على محاسبة المجموعة للمطلوبات المالية حيث أن المتطلبات الجديدة تؤثر فقط على المحاسبة عن 
المطلوبات المالية التي تم تصنيفھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتي ليس لدى المجموعة أي منھا فيما عدا 

"األدوات المالية": االعتراف  ٣٩إلغاء االعتراف متوافقة مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي المشتقات المالية. تبقى قواعد 
  والقياس ولم يتم تغييرھا.

  

مؤھلة لمحاسبة التحوط، حيث ان المعيار الضمن قواعد محاسبة التحوط الجديدة، قد يكون ھناك المزيد من معامالت التحوط 
  .أكبر ةبصور المبادئ الى مستندايقدم نھجا 

  
القيمة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة وليس فقط على الخسائر  ھبوطالجديد االعتراف بمخصصات  الھبوط يتطلب نموذج 

 . ينطبق ھذا المعيار على الموجودات المالية بالتكلفة ٣٩االئتمانية المتكبدة كما ھو الحال في معيار المحاسبة الدولي رقم 
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  يتبع -اإلعدادأسس  .٢
 يتبع -وااليضاحاتالتغيرات في السياسات المحاسبية  ٤-٢

  
  

 الدولي التقريروفقا للمعيار  الموجودات وعقودالمطفأة وأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 
  عقود الضمانات المالية.، والتزامات القروض وبعض مدينة تأجير ذمم"اإليرادات من العقود مع العمالء"،  ١٥رقم المالي 

  

القيمة بالنموذج الجديد، فإنه من  ھبوطعلى الرغم من أن المجموعة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لكيفية تأثر مخصصات 
  المحتمل أن يؤدي ذلك إلى االعتراف المبكر بخسائر ائتمان.

  

من المتوقع أن تغير طبيعة ومدى إفصاحات ، العرضكما يقدم المعيار الجديد متطلبات إفصاح موسعة وتغييرات في طريقة 
  المجموعة عن أدواتھا المالية خصوصاً في سنة تطبيق المعيار الجديد.

  
  : اإليرادات من العقود مع العمالء١٥رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي 

 
. سيحل ھذا المعيار محل معيار من العقود مع العمالء ر جديد لالعتراف باإليراداتعياأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية م

الذي  ١١الذي يشمل اإليرادات الناتجة عن بيع السلع وتقديم الخدمات والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨المحاسبة الدولي رقم 
 االنشاء. يغطي عقود 

  
  السلعة أو الخدمة إلى العميل.يستند المعيار الجديد إلى مبدأ إثبات اإليرادات عند انتقال السيطرة على 

  
ويسمح المعيار بتطبيقه إما بأثر رجعي كامل أو باتباع نھج رجعي معدل. يجب تطبيق المعيار الجديد للفترات المرحلية األولى 

 ، ويسمح بالتطبيق المبكر. اختارت المجموعة عدم التطبيق٢٠١٨يناير  ١ضمن فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  .١٥المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
  : عقود اإليجار١٦رقم  المالي للتقرير-المعيار الدولي 

 
  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيارا جديدا لالعتراف بعقود اإليجار. سيحل ھذا المعيار محل:

  عقود اإليجار"” - ١٧معيار المحاسبة الدولي رقم  -
  ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار"” - ٤معايير التقارير رقم تفسير لجنة  -
  "حوافز-عقود إيجار تشغيلية “ ١٥- لجنة تفسيرات المعايير -
  " تقييم جوھر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لتأجير" ٢٧- لجنة تفسيرات المعايير -
  

، كان يجب على المستأجر التمييز بين عقد اإليجار التمويلي (في قائمة المركز ١٧بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
من المستأجر  ١٦المالي  الدولي للتقريرالمالي) وعقود اإليجار التشغيلي (خارج قائمة المركز المالي). يتطلب المعيار 

و "أصل حق االستخدام" لجميع عقود اإليجار. وقد تضمن  المستقبليةفوعات اإليجار االعتراف بالتزام اإليجار الذي يعكس مد
مجلس معايير المحاسبة الدولية استثناء اختياري لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول المنخفضة 

  القيمة.
  

عقد إيجار إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على  ، يكون العقد أو محتواه١٦رقم  للتقرير الماليوفقا للمعيار الدولي 
  مقابل معين. وجوداستخدام أصل محدد لفترة من الوقت مع 

  
، ويسمح بالتطبيق المبكر. اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر ٢٠١٩يناير  ١التاريخ اإللزامي العتماد المعيار ھو ان 

  .١٦ المالي رقمللتقرير للمعيار الدولي 
  
  
  

  التطبيق واألثر من تطبيق المعايير والتعديالت المذكورة أعاله.  أثرتقوم إدارة المجموعة حاليا بدراسة  
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 استخدام التقديرات واألحكام  .٣
يتطلب من اإلدارة وضع أحكام  )٣٤للمعيار الدولي رقم (للمجموعة وفقا  المختصرةاألولية الموحدة  المالية القوائمإن إعداد 

وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات المعلن عنھا واإلفصاح عن االلتزامات 
  المحتملة في تاريخ التقرير.

  
ذلك توقعات األحداث يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر وھي تستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في 

  المستقبلية التي يعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف الحالية.
يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيھا مراجعة التقديرات أو في فترة المراجعة والفترات 

  والفترات المستقبلية المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية
 استخدام التقديرات والفرضيات ١-٣

تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ونادرا ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك مع النتائج 
على القيم  ھامعديل ر جوھرية قد تؤدي إلى تأدناه التقديرات والفرضيات المعرضة لمخاطوفيما يلي الفعلية ذات الصلة. 

  المالية الالحقة.  الفترةالدفترية للموجودات والمطلوبات خالل 
  

  في قيمة الموجودات غير المالية االنخفاض
بأن األصل قد انخفضت قيمته. إذا وجد أي  مؤشرفيما إذا كان ھناك  االصل تقوم المجموعة بتاريخ اعداد التقارير المالية بتقييم

على ذلك، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل. إن مبلغ األصل الممكن تحصيله ھو القيمة العادلة  مؤشر
لألصل ناقصا تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيھما أعلى. عند تقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية 

باستخدام سعر خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة المقدرة لألصل إلى قيمتھا الحالية 
  .لألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، تؤخذ معامالت السوق األخيرة في االعتبار

  
مة الدفترية لألصل إلى قيمته الممكن إذا تم تقدير القيمة الممكن تحصيلھا لألصل بأقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القي

  .الموحدة المختصرةاألرباح أو الخسائر األولية في القيمة مباشرة في قائمة  الھبوطتحصيلھا. يتم االعتراف بخسارة 
  

، في القيمة الحقا، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى القيمة المعدلة للقيمة الممكن تحصيلھا ھبوط في حالة عكس خسارة 
ولكن فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدھا في حالة عدم وجود 

القيمة مباشرة في قائمة  الھبوط فيفي القيمة الدفترية لألصل في السنوات السابقة. يتم االعتراف بعكس خسارة  ھبوطخسارة 
  .الموحدة المختصرةاألرباح أو الخسائر األولية 

  
  المخصصات

عن أحداث سابقة وان تسديد  (قانوني أو ضمني) يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزامات ناشئة
  االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتھا بشكل يعتمد عليه.

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

االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية التزام 
  الحالي، فإن قيمته الدفترية ھي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

  
م االعتراف يتفي حالة توقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية أحد المخصصات من طرف ثالث، 

  عليه. يعتمديمكن قياسھا بشكل  المبلغ المستحق بالمبلغ المستحق كأصل إذا كان من المؤكد أن يتم استرداد المبلغ وان قيمة
  

  والمعدات واآلالت للممتلكاتالعمر اإلنتاجي 
لغرض احتساب االستھالك. يتم ھذا التقدير بعد  للممتلكات واآلالت والمعداتتحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر 

بصفة  الفعلي. تقوم اإلدارة بمراجعة دورية لألعمار اإلنتاجية المقدرة تقادماألخذ في االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو ال
االستھالك للتأكد من أن طريقة وفترات االستھالك تتفق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية  وطريقةاألقل سنوية على 

  لألصول.
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 يتبع  استخدام التقديرات واألحكام  .٣
 يتبع  -استخدام التقديرات والفرضيات ١-٣

  
  للموظفينفرضيات التزامات منافع نھاية الخدمة 

فرضيات تجاه االلتزامات المتوقعة. استخدام تمثل منافع ما بعد انتھاء الخدمة التزامات سيتم تسويتھا في المستقبل وتتطلب 
المزيد من الفرضيات المتعلقة بمتغيرات مثل معدالت الخصم  استخداممن اإلدارة  ١٩رقم  المعيار المحاسبي الدولييتطلب 

ومعدل زيادات التعويضات والعائد على االصل ومعدالت الوفيات ودوران التشغيل وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية. 
ات الرئيسية تأثير كبير تستخدم إدارة المجموعة خبيرا إكتوارياً خارجياً لحساب االلتزام. يمكن أن يكون للتغييرات في الفرضي

  على التزامات المنافع المتوقعة و / أو تكاليف منافع الموظفين الدورية المتكبدة.
  
  الموجودات إزالة تزاماتال
 العوامل من ديالعد ھناك أن ثيح اللتزامات القائمة بإزالة األصولل المخصص ديتحد في ھامة وافتراضات راتيتقد عمل تمي

 والتغيرات التأھيل إعادة أنشطة وتكاليف لمدى تقديرات العوامل ھذه وتشمل. المستحق النھائي المبلغ یعل تؤثر سوف التي
 ھذه تؤدي وقد. الخصم معدالت في والتغيرات التضخم بمعدالت مقارنة التكاليف وزيادة التنظيمية والتغييرات التكنولوجية

 أفضل التقرير تاريخ في المخصص يمثل. حاليا توقعةالم المبالغ عن المستقبل في الفعلية النفقات اختالف االفتراضات إلى
  . المستقبلية للتكاليف الحالية للقيمة دارةالا تقديرات

  
  الزكاة
ً  للزكاة التابعة وشركاتھا الشركة تخضع  ويتم") الھيئة(" السعودية العربية بالمملكة والدخل للزكاة العامة الھيئة ألنظمة وفقا
 الزكاة مطلوبات احتساب ويتم. الموحدة المختصرةاالرباح او الخسائر االولية  قائمة على ويحمل للزكاة استحقاق إثبات

  .النھائية الربوط إصدار فيھا يتم التي الفترة في الھيئة قبل من سابقة سنوات على بالربوط تتعلق والتي وجدت، إن اإلضافية،
  

  للمشتقات المالية تقديرات القيمة العادلة 
  

يتم تصنيف القيم والقابلة للمالحظة قدر اإلمكان معطيات السوق  وعةمالمج تستخدماو التزام  لألصلعند قياس القيمة العادلة 
الى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم المبينة على  استناداالعادلة قي مستويات مختلفة في نظام متدرج للقيمة العادلة 

  -: التاليالنحو 
  
  

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

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

  .) للمالحظة قابلة غير دخالتمللمالحظة ( القابلة السوق معلومات إلى تستند ال مطلوبات أو لموجودات مدخالت :٣ المستوى              
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  جموعةاألحكام المحاسبية الھامة في تطبيق السياسات المحاسبية للم ٢-٣
 

  ومشروعات المياه والطاقة المستقلينمنتجي الطاقة المستقلين  معالترتيبات المشتركة 
  

وشركة انتاج ماء  مختلفة شركات انتاج طاقةبناء على تقييم سيطرة المجموعة، يتم تصنيف االستثمارات المحتفظ بھا في أربع 
مشتركة. بناء على حكم اإلدارة، ينص الترتيب التعاقدي على أن األطراف تشترك في جميع الموجودات  اتكعملي وكھرباء

  المتعلقة بالترتيب.
  

  ما يلي: أعاله كمابناًء على ذلك، تعترف المجموعة فيما يتعلق بحصتھا في العمليات المشتركة المذكورة 
  محتفظ بھا بصورة مشتركة؛أصول المجموعة، بما في ذلك الحصة في أي أصول  -
  التزامات المجموعة، بما في ذلك الحصة في أي التزامات متكبدة بصورة مشتركة؛ -
  إيرادات المجموعة من بيع حصتھا من الناتج الناشئ عن العملية المشتركة؛ -
  حصتھا من اإليرادات من بيع المخرجات الناتجة من العملية المشتركة؛ و -
  ما في ذلك حصتھا في أي مصاريف متكبدة بصورة مشتركة.مصاريف المجموعة، ب -
 

 إيجار عقد على يحتوي الترتيب كان إذا ما تحديد
 :منتجو الطاقة المستقلون 

  
 وبناء تطوير أجل من ةالمستقل الطاقة اتمشروع ترتيبات من عدد الدخول فيب الزمن، من فترة مدى على المجموعة، قامت
 الطاقة توليد لمحطات الرئيسية المدخالت أحد ويتمثل. المملكة أنحاء جميع في الكھرباء توليد محطات وصيانة وتشغيل وتملك
 االتفاق تم مدعوم بسعر للكھرباء السعودية شركةال إلى ذلك تقديم ويتم الكھرباء، إلنتاج التوربينات في المستخدم الوقود في
 محطة إلى توريده ويتم) السعودية العربية المملكة في للوقود الوحيد المورد( السعودية أرامكو وشركة المجموعة بين عليه
  .المستقلين الطاقة منتجي ترتيب بموجب مجانا الكھرباء توليد

  
 ببناء المستقلون الطاقة نتجوم يقوم الترتيبات، ھذه بنود وبموجب. ةالمستقل الطاقة اتمشروع لتنظيم موحدة اتفاقات وتوجد
  .للمحطة المولدة الطاقة جميع بتحصيل المجموعة تقوم. المجموعة توفره الذي الوقود باستخدام الكھرباء لتوليد محطة وتشغيل

  
 رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا التمويلي التأجير متطلبات تلبي ال أنھا اإلدارة ترى للترتيبات، الحالية الشروط جوھر وبتحليل

  .تشغيلي إيجار كعقود تصنيفھا ويجب ١٧
  

  

 :بنود أخرى من الممتلكات واآلالت والمعدات 
 

 أجل من والحواسيب السيارات من مختلفة أنواع رالستئجا األجل قصيرة التأجير عقود من عدد بإبرام المجموعة قامت
 الثالث سنوات فترة عن تزيد لفترة عقودال ھذه بتجديد المجموعة تقوم أن جدا المرجح غير من. اليومية عملياتھا دعم
  .األولي التفاقل

  
 إلى وبالنظر ذلك، على وبناء المستأجر. األصل ملكية ومنافع مخاطر لمعظم معرضة غير المجموعة أن اإلدارة تعتبر
 المحاسبة معيار لمتطلبات وفقا تشغيلي كإيجاروالحواسيب  سياراتال ترتيب تصنيف المناسب من يعتبر واألدلة، الوقائع
  .١٧ رقم الدولي

  
  
  
  
  
  
  



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  

____________________________________________________________________________  
١٣  

 
 

  
  

 ملخص ألھم السياسات المحاسبية     .٤
 

  أسس توحيد القوائم المالية  ١-٤
  

 الشركات التابعة
 

المجموعة. تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق في العائدات  عليھا ت التي تسيطرآالشرکات التابعة ھي جميع المنش
من مشاركتھا في الشركة المستثمر فيھا ويكون لديھا القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتھا على الشركة 

  :جميع ما يلى  ن لدى المجموعةالمستثمر فيھا. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيھا فقط إذا كا
  على الشركة المستثمر فيھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة على توجيه أنشطة الشركة المستثمر فيھا)؛ السلطة -
  من مشاركتھا في الشركة المستثمر فيھا؛ و المتغيرة الحقوق في العوائديكون لديھا  التعرض أو -
  على الشركة المستثمر فيھا للتأثير على عوائدھا. القدرة على استخدام سلطتھا -
  

بشكل عام، ھناك افتراض بأن أحقية أغلبية التصويت تؤدي إلى السيطرة. لدعم ھذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة 
ات الصلة أقل من أغلبية حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيھا، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذ

  على الشركة المستثمر فيھا، بما في ذلك: سيطرةفي تقييم ما إذا كان لھا 
  الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشرکة المستثمر فيھا. -
  الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. و -
  حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة. -
  

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

رة على الشركة التابعة. يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ انتقال التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيط
  السيطرة إلى المجموعة ويتم إلغاء توحيدھا من تاريخ توقف تلك السيطرة.

  
يتم استبعاد المعامالت واألرصدة واألرباح غير المحققة من المعامالت بين شركات المجموعة. كما يتم استبعاد الخسائر غير 

تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقھا مع السياسات المتبعة من قبل يمحققة. ال
  المجموعة.

  
بعد  الحقا  اللشركة السعودية للكھرباء وشركاتھا التابعة التالية (يشار اليھ الموحدة المختصرةوائم المالية األولية قتم اعداد ھذه ال

  "المجموعة"):باسم 
٤.     

  بلد التسجيل ومكان النشاط  اسم الشركة  
نسبة ملكيـة الشركة القابضة في 

  األسھم العادية %
  م٢٠١٧مارس  ٣١

الشركة الوطنية لنقل الكھرباء "شركة 
  النقل" 

  ١٠٠  المملكة العربية السعودية

  ١٠٠  المملكة العربية السعودية  شركة ضوئيات لالتصاالت 
  ١٠٠  المملكة العربية السعودية  للصكوك شركة الكھرباء

  ١٠٠  المملكة العربية السعودية  شركة كھرباء السعودية لتطوير المشاريع
  ١٠٠  جزر الكايمن  شركة الكھرباء للصكوك الدولية 
  ١٠٠  جزر الكايمن  ٢ –شركة الكھرباء للصكوك الدولية 
  ١٠٠  جزر الكايمن  ٣ –شركة الكھرباء للصكوك الدولية 

  
مارس  ٣١، م٢٠١٦ديسمبر  ٣١، م٢٠١٦يناير  ١لم يحدث أي تغير في نسبة األسھم العادية المملوكة للشركة القابضة كما في 

  . م٢٠١٧
  
  



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  

____________________________________________________________________________  
١٤  

 
 

 (يتبع) ملخص ألھم السياسات المحاسبية .٤
 

  (يتبع)المالية أسس توحيد القوائم  ١-٤
  

  
على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة في الشركة  المختصرة األولية الموحدة تشتمل ھذه القوائم المالية

شركات لوالمشار إليھا في اإليضاح في الجدول الموضح أعاله. وال تختلف نسبة حقوق التصويت المملوكة للشركة القابضة في ا
ة شھر يناير وتنتھي بنھاية شھر ديسمبر من بداي التابعة منللشركات تبدأ السنة المالية  التابعة عن نسبة األسھم العادية المملوكة.

  كل سنة ميالدية.
 

شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل  ھيالشركة الوطنية لنقل الكھرباء  -١
) ومملوكة بالكامل للشركة السعودية ٢٠١١أبريل  ٣ھـ (الموافق ١٤٣٢ربيع الثاني  ٢٩بتاريخ  ١٠١٠٣٠٦١٢٣التجاري رقم 

لرئيسية في نقل الكھرباء وتشغيل منظومة نقل تتمثل أنشطة الشركة ا ).مساھمة سعودية ("الشركة القابضة" شركة- للكھرباء
الكھرباء والتحكم فيھا وصيانتھا وتأجير سعة خطوط شبكة النقل. تقدم الشركة خدماتھا لعميل واحد وھي الشركة السعودية 

 للكھرباء (الشركة القابضة).
 

الوطنية لنقل الكھرباء ضمن خطة الشركة القابضة لفصل أنشطتھا الرئيسية إلى شركات مستقلة بناءا على  تم تأسيس الشركة
بتاريخ  ١/٨٦/٢٠٠٩ورقم  ٢٠٠٨ديسمبر  ٢٣ھـ الموافق ١٤٢٩ذي الحجة  ٢٥بتاريخ  ١/٨١/٢٠٠٨قراري مجلس اإلدارة رقم 

على نقل جميع  ٢٠١٢يناير  ١إدارة الشركة القابضة في  . وعليه، وافق مجلس٢٠٠٩مايو  ٣ھـ الموافق ١٤٣٠جمادى األول  ٧
موجودات ومطلوبات نشاط النقل في الشركة السعودية للكھرباء إلى الشركة الوطنية لنقل الكھرباء بقيمتھا الدفترية الصافية كما 

  . ٢٠١٢يناير  ١في 
  

مملكة العربية السعودية بموجب السجل ھي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الرياض بال شركة ضوئيات لإلتصاالت -٢
وبموجب عقد تأسيس الشركة  ٢٠٠٩ديسمبر  ١٢ھـ الموافق  ١٤٣٠ذي الحجة  ٢٥وتاريخ  ١٠١٠٢٧٧٦٧٢التجاري رقم 

شركة مساھمة  –والمملوكة بالكامل من الشركة السعودية للكھرباء  ٢٠٠٩يونيو  ١٦ھـ الموافق  ١٤٣٠جمادى الثاني  ٢٣بتاريخ 
 شركة القابضة").سعودية ("ال

  
م حصلت شركة ضوئيات لإلتصاالت على ترخيص تقديم الخدمات الفئوية ٢٠١٦مايو  ٢ھـ الموافق ١٤٣٧رجب  ٢٥في تاريخ 

ومدة الترخيص  CSPخدمة تأجير مرافق االتصاالت  ٣٧-٢٠-٠٠١من النوع (ب) من ھيئة االتصاالت وتقنية المعلومات رقم 
  .ھـ٢٤/٧/١٤٤٧عشر سنوات تنتھي في 

   

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

  

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

 شركة مساھمة سعودية ("الشركة القابضة").- للكھرباء
 

تصدرھا  يتمثل نشاط شركة الكھرباء للصكوك الرئيسي في تقديم الخدمات المساندة المطلوبة فيما يتعلق بالسندات والصكوك التي
  الشركة القابضة والشركات التي تملكھا او تشارك فيھا بعد الحصول على موافقة الجھات المختصة على ذلك. 

  

ً التفاقيات تحويل موجودات  تم تأسيس شركة الكھرباء للصكوك لتقوم بدور أمين موجودات معينة (موجودات الصكوك) وفقا
لشركة القابضة (كمصدر) وشركة ساب لألوراق المالية (كوكيل حملة الصكوك بين كل من الشركة (كمراقب أو أمين) وا

  الصكوك).
  

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

 

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

   
 



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  

____________________________________________________________________________  
١٥  

 
 

 
 (يتبع) ملخص ألھم السياسات المحاسبية     .٤

 

   (يتبع) أسس توحيد القوائم المالية ١-٤
 

في جزر الكايمن كشركة ذات مسئولية محدودة. وتم تأسيس الشركة لتقديم  ٣-الدولية تم تأسيس شركة الكھرباء للصكوك  -٦
 الخدمات والدعم الالزمين فيما يتعلق بإصدار السندات والصكوك الدولية.

 
ربية السعودية. ويتمثل نشاط تأسيس شركة كھرباء السعودية لتطوير المشاريع كشركة ذات مسئولية محدودة في المملكة الع -٧

 في قطاع الطاقة. اريعوتنفيذ المش ،المواد شراءو وضع التصاميم التفصيليةو االنشائية،الشركة في إدارة المشاريع 
  

  الترتيبات المشتركة
  

بتقييم الترتيبات التعاقدية لتحديد ما إذا كانت الشركة طرًفا في ترتيب مشترك، أي، في حال كان طرفان أو  مجموعةتقوم ال
أكثر مشتركين في السيطرة. والسيطرة المشتركة ھي تقاسم السيطرة في ترتيب ما بناًء على اتفاق تعاقدي، وال توجد إال عندما 

طلب موافقة باإلجماع من األطراف المشتركين في السيطرة. وإذا استطاع تكون ھناك قرارات حول األنشطة ذات الصلة تت
طرف واحد السيطرة على الترتيب، فإن الترتيب ال يكون مشترًكا. ووجود اتفاق تعاقدي ھو ما يثبت السيطرة المشتركة بين 

  .ركة التابعة أو الزميلةطرفين أو أكثر في الترتيب. وبدون ھذا االتفاق، ال يمكن تمييز الترتيب المشترك عن الش
 

   او مشروع مشترك. عملية مشتركة تصنف المجموعة الترتيبات المشتركة على أنھا
  

ً في الموجودات والمطلوبات لألطراف الذين  العملية المشتركة عبارة عن ترتيب مشترك يمنح فيه االتفاق التعاقدي حقوقا
  رة المشتركة في عملية مشتركة مشغلين مشتركين.يتقاسمون السيطرة. وُيسمى األطراف المتقاسمون للسيط

  
إذا كانت الشركة طرًفا في عملية مشتركة، فإنھا ُتثبت حصتھا من الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات فيما 

  يتعلق بمشاركتھا في العملية المشتركة.
  

 بلد التسجيل ومكان النشاط العمليات المشتركة
القابضة في األسھم نسبة ملكيـة الشركة 

 العادية %

  م٢٠١٧مارس  ٣١     

       المستقلون الطاقة منتجو  -أ

  ٥٠  المملكة العربية السعودية شركة ھجر إلنتاج الكھرباء
  ٢٠  المملكة العربية السعودية  شركة رابغ للكھرباء

  ٥٠  المملكة العربية السعودية  للكھرباء ضرما شركة 
  ٥٠  المملكة العربية السعودية  شركة المرجان إلنتاج الكھرباء 

       المستقلون والطاقة المياه منتجو  -ب

  ٥٠  المملكة العربية السعودية شركة الماء والكھرباء 
 

مارس  ٣١، ٢٠١٦ديسمبر  ٣١، ٢٠١٦يناير  ١لم يحدث أي تغير في نسبة األسھم العادية المملوكة للشركة القابضة كما في 
٢٠١٧ .  

  

 ٢٠١٠أغسطس ٢٢ھـ الموافق ١٤٣١رمضان  ١٢وتاريخ  ٤/٩٥/٢٠١٠بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم  مجموعةقامت ال -١
، تم ادخال شريك جديد وزيادة رأس المال ٢٠١١مليون لایر سعودي. وخالل سنة  ٢بإنشاء شركة ھجر إلنتاج الكھرباء برأسمال 

من  %٥٠ المجموعةسعودي مسددة بالكامل وأصبحت حصة  مليون لایر ١٠مليون لایر سعودي ليصبح رأسمال الشركة  ٨بمبلغ 
 –وفقاً لنسبة حقوق الملكية  –في زيادة رأسمال شركة ھجر إلنتاج الكھرباء  ٢٠١٥خالل سنة  المجموعةساھمت  أسھم الشركاء.

مليون لایر سعودي تم تحويلھا من القرض الممنوح سابقاً، لتصبح حصة المجموعة في رأسمال شركة ھجر إلنتاج  ١٫٢٤٨بمبلغ 
  مليون لایر سعودي. ١٫٢٥٣الكھرباء 



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  

____________________________________________________________________________  
١٦  

 
 

  
  

 (يتبع) المحاسبيةملخص ألھم السياسات      .٤
 

   (يتبع) أسس توحيد القوائم المالية ١-٤
  

م ٢٠٠٨يونيو  ٣ھـ الموافق ١٤٢٩جمادى األولى  ٢٦وتاريخ  ٠٦/٧٦/٢٠٠٨بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم  مجموعةقامت ال -٢
 ٢م، تم زيادة رأسمال شركة رابغ للكھرباء من ٢٠٠٩مليون لایر سعودي. خالل سنة  ٢بإنشاء شركة رابغ للكھرباء برأسمال 

  من أسھم الشركاء.  %٢٠اء جدد وأصبحت حصة المجموعة مليون لایر سعودي وإدخال شرك ١٠مليون لایر سعودي إلى 
 

 ١٨٣بمبلغ -وفقا التفاقية تم توقيعھا بين الشركاء -، في زيادة رأسمال شركة رابغ للكھرباء ٢٠١٣خالل سنة  مجموعةساھمت ال
مليون  ١٨٥مليون لایر سعودي تم تحويلھا من القرض الممنوح سابقاً، لتصبح حصة المجموعة في رأسمال شركة رابغ للكھرباء 

  لایر سعودي.
  

م ٢٠٠٩سبتمبر  ٨ھـ الموافق  ١٤٣٠رمضان  ١٨بتاريخ  ٤/٨٨/٢٠٠٩مجلس االدارة رقم قامت المجموعة بناًء على قرار  -٣
م ، تم ادخال شريك ٢٠١١مليون لایر سعودي. وخالل سنة  ٢للكھرباء (شركة مساھمة مقفلة) برأسمال  ابتأسيس شركة ضرم

من أسھم  %٥٠بحت حصة المجموعة مليون لایر سعودي وأص ٤جديد وزيادة رأس المال بنفس المبلغ ليصبح رأسمال الشركة 
 المساھمين.

  
م ٢٠١٢فبراير  ١٩ھـ الموافق  ١٤٣٣ربيع األول  ٢٧بتاريخ  ٤/١٠٧/٢٠١٢قامت المجموعة بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم  -٤

ل م، تم ادخا٢٠١٣مليون لایر سعودي، وخالل سنة  ٢بتأسيس شركة مرجان إلنتاج الكھرباء (شركة مساھمة مقفلة) برأسمال 
 من أسھم الشركة. %٥٠مليون لایر سعودي وأصبحت حصة المجموعة  ١٠شريك جديد وزيادة رأسمال الشركة ليصبح 

 
شاركت المجموعة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تأسيس شركة الماء والكھرباء كشركة ذات مسئولية محدودة  -٥

ھجريا المتضمن تشجيع القطاع  ١٤٢٣ربيع األول  ٢٣وتاريخ  ٥/٢٣ األعلى رقم االقتصاديوذلك بناء على قرار المجلس 
مليون لایر سعودي مسددة  ١٥الخاص على المشاركة في مشاريع تحلية المياه المالحة. بلغت قيمة المشاركة في تاريخ التأسيس 

 من رأس مال الشركة. %٥٠حصة تمثل  ٣٠٠٫٠٠٠بالكامل وھي عبارة عن 
 
 

 المسجلة بطريقة حقوق الملكيةت االستثمارات في الشركا
ة وكذلك الكيانات يتم تسجيل الشركات التي تتمتع الشركة فيھا بالقدرة على ممارسة تأثير جوھري على السياسات المالية والتشغيلي

ة.الملكيباستخدام طريقة حقوق األولية الموحدة المختصرة في القوائم المالية  مشترك) مشروع(مشتركة الخاضعة لسيطرة   
 

التأثير الجوھري ھو صالحية المشاركة في اتخاذ قرارات المستثَمر فيه فيما يتعلق بالسياسات المالية والتشغيلية، ولكن ليس على سبيل 
  السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.

 
 

 حقوق بطريقة مسجلة استثمارات
 الملكية

اطبلد التسجيل ومكان النش  الشركة القابضة في األسھم العادية %نسبة ملكيـة  

     
مارس  ٣١

  م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

  م٢٠١٦
  يناير ١
  م٢٠١٦ 

ھيئة الربط الكھربائي لدول مجلس 
 ٣١٫٦٣١٫٦ ٣١٫٦  المملكة العربية السعودية التعاون لدول الخليج العربية

 - ٢٥٢٥  المملكة العربية السعوديةلفحص المعدات الخليجيالمختبر شركة 
 - ٣٠٣٠  المملكة العربية السعوديةالمزدوج لإلنتاجالفاضلي شركة 

  
حصة المجموعة في الخسائر في االستثمارات وفقا لحقوق الملكية عن صافي حقوق الملكية للشركات المستثمر بھا فان  زيادةفي حالة 

في حال وجود أي التزامات تعاقدية قانونية أو  المجموعة تخفض قيمة االستثمار الى الصفر ومع االستمرار في تسجيل خسائر أضافية
  .تعاقدية أو دفعات نيابة عن الشركات المستثمر بھا 

  



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
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 (يتبع) ملخص ألھم السياسات المحاسبية .٤
 العمالت األجنبية  ٢-٤

 الوظيفية وعمالت العرض ةالعمل  )أ
  

لعرض والعملة الوظيفية لدى باللایر السعودي الذي يمثل عملة ا لمجموعةل الموحدة المختصرةيتم إعداد القوائم المالية 
. ويتم تحديد العملة الوظيفية لكل كيان داخل المجموعة بناًء على البيئة االقتصادية األساسية المسجل فيھا الكيان اتالشرك

  والتي يعمل فيھا. 
  
 معامالت العمالت األجنبية  )ب
 

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

  بين العملة الوظيفية والعملة األجنبية بتاريخ التقرير. لياألجنبية بسعر الصرف الحا
  

  .الموحدة المختصرة األرباح أو الخسائر األوليةيتم إثبات فروق سعر الصرف الناتجة عن الموجودات النقدية في قائمة 
  

أسعار الصرف في تواريخ يتم تحويل الموجودات غير النقدية التي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام 
  المعامالت المبدئية.

  
 العمليات األجنبية وفرق العملة الناتج عن الترجمة   )ج

  
 وھي السعودي، الريال إلى التابعة الشركات لھذه الموجودات والمطلوبات ترجمة المالي المركز قائمة إعداد تاريخ في يتم 

 الموحدة األولية المالي المركز قائمة تاريخ السائدة في التحويل أسعار أساس على للمجموعة العرض وعملة الوظيفية العملة
 أساس المتوسط على الشركات بھذه الخاصة المختصرة الموحدة األولية الخسائر أو األرباح قائمة ترجمة ويتم المختصرة.
تاريخ  في السائدة التحويل أسعار على المبقاة األرباح عدا ما الملكية حقوق عناصر ترجمة يتم .للسنة التحويل ألسعار المرجح
حقوق  في منفصل كبند تسجيلھا يتمف الملكية لحقوق العناصر بھذه المتعلقة العمالت ترجمة على التعديالت أما .عنصر كل نشأة

  .الملكية
  

 الممتلكات واآلالت والمعدات   ٣-٤
تسجل الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحاً منھا أي استھالك متراكم وأي خسائر ناتجة عن االنخفاض المتراكم في 

 ستخدامالل جاھزا ليكون الحالي والموقع الحالة إلى صلألا إلحضار زمةالال المبالغ جميع التكلفة تتضمنالقيمة ان وجدت. 
ھذه التكاليف تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض تتضمن . ودارةالا قبل من المقصود

ما  فترة خالل المتكبدة التكاليفوكذلك  لمشاريع البناء طويلة األجل (الموجودات المؤھلة)، في حال استيفاء معايير االعتراف
  .التجريبي اإلنتاج بيع عائدات خصم بعد ،قبل التشغيل

  
عندما تكون أجزاء من الممتلكات واآلالت والمعدات ذات قيمة جوھرية في التكلفة بالمقارنة مع التكلفة اإلجمالية لألصل، 

استبدالھا على فترات زمنية مختلفة،  ويتطلبوعندما يكون لھذه األجزاء / المكونات عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى 
لى أساس أنھا موجودات مستقلة ذات أعمار إنتاجية محددة ويجب استھالكھا وفقا لذلك. فيجب على المجموعة االعتراف بھا ع

وبالمثل، عندما يتم إجراء عملية إصالح كبيرة (مخطط أو غير مخطط لھا)، يتم إدراج التكلفة المنسوبة مباشرة لھا في القيمة 
تراف. يتم تسجيل ذلك كجزء منفصل مع عمر إنتاجي الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات في حالة استيفاء معايير االع

يساوي الفترة حتى عملية االصالح المقررة التالية. ويتم شطب القيمة الدفترية للجزء المستبدل. في حالة حدوث اإلصالح 
صالح التالي قبل التاريخ المخطط له، يتم تسجيل أي قيمة دفترية قائمة لعملية اإلصالح السابقة كمصروف. تكاليف اإل

  عند تكبدھا. الموحدة المختصرةاألرباح أو الخسائر األولية والصيانة األخرى يتم االعتراف بھا في قائمة 
  

فيما يتعلق بالموجودات التي تم  المقصود، واماتاريخ الذي تكون فيه الموجودات متاحة لالستخدام اليتم احتساب االستھالك من 
ال يتم استھالك األراضي واألصول  انشائھا ذاتيا فتكون من تاريخ اكتمال ھذه الموجودات وجعلھا جاھزة لالستخدام المقصود.

قيد اإلنشاء، والتي ليست جاھزة لالستخدام المقصود لھا. يتم احتساب االستھالك على الموجودات األخرى على أساس القسط 
  ثابت على مدى األعمار اإلنتاجية لألصل كما يلي:ال
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 (يتبع) ملخص ألھم السياسات المحاسبية     .٤
 (يتبع) الممتلكات واآلالت والمعدات   ٣-٤

  

  

 سنوات ٤٠ -  ١٠ المباني
 سنوات ٣٠ -  ٥  اآلالت والمعدات

 سنوات ٤٠ -  ٥  شبكات النقل والتوزيع
  سنوات  ٢٥ -  ١٠  راسماليةغيار قطع 

 سنوات ١٥ -  ٥  وآليات سيارات
  سنوات  ٢٥ -  ٥  أخرى

  

، في كل تاريخ الحاجةتتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار التشغيلية وطرق االستھالك الخاصة بالموجودات، وتعديلھا عند 
  .القوائم المالية إعداد تقارير

 
أو عندما يكون من غير المرجح أن ينشأ عن ه التخلص من يتم استبعاد أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند

 تآلالوا متلكاتلما استبعاد عن ةتجالنا سائرلخوا ألرباحا ديدتح يتم االستخدام المستمر للموجودات أي منافع اقتصادية مستقبلية.
 العترافا ويتم لألصل يةترالدف القيمة مع متحصالتال مقارنة طريق عن بھا فترعلما يرغ أو باعةلما أو ةاعدتقلما عداتلموا
  ئر.الخسا أو األرباح قائمة في صافي" – أخرى) خسائر(/  أرباح" منض بھا
  

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

  
 االستثمارات العقارية ٤-٤

 المجموعة تحتفظ. للمجموعة التشغيلية األنشطة في االستخدام غير ألغراض بھا محتفظ أراضي ھي العقارية االستثمارات
 قياس يتم. الرأسمالية القيمة زيادة غراضأل أو/  و اإليجار ألغراض بھا االحتفاظ يتم والتي ،االستثمارات العقاريةب

  .استھالكھا يتم ال بالتاليف أراضي ھي اتممتلكال ھذه وألن التكلفة لنموذج وفقا العقارية االستثمارات
  
اع عدم االحتفاظ بھا بھدف ارتففي حالة المالك أو عندما يشغلھا  أو بيعھا يتم عندما العقارية باالستثمارات االعتراف إلغاء يتم

   قيمتھا.
 

 ويتم منفصل بشكل عنھا المحاسبة يتم التي العقارية االستثمارات بنود من مكون الستبدال المتكبدة المصروفات رسملة يتم
 االقتصادية المنافع من تزيد عندما فقط األخرى الالحقة المصروفات رسملة يتم. المستبدل للعنصر الدفترية القيمة استبعاد

 عند رأو الخسائ قائمة األرباح في األخرى المصروفات جميع إثبات يتم. الصلة ذات العقارية االستثمارات لبنود المستقبلية
  .تكبدھا

  
  غير الملموسة موجوداتال ٥-٤

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

  
. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات المدة محددة أو غير محددةكتقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة  تصنف

األعمار المحددة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ويتم تقييم االنخفاض في القيمة كلما كان ھناك مؤشر على أن األصل غير 
جعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية الملموس قد انخفضت قيمته. يتم مرا

المنافع  طفاءالمحددة على األقل في نھاية كل سنة مالية. يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع من ا
أو طريقة اإلطفاء، حسب االقتضاء، ويتم اعتبارھا كتغيرات  االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل عن طريق تغيير فترة

في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج مصروف اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة األرباح أو 
تم احتساب إطفاء ضمن المصروفات بما يتماشى مع غاية األصل غير الملموس. ي الموحدة المختصرةالخسائر األولية 

  الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل كما يلي:
     

 سنوات   ١٠     اسب أليبرامج ح
 سنوات  ٢٠  أنابيب حقوق استخدام 
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 (يتبع) ملخص ألھم السياسات المحاسبية     .٤
  (يتبع)غير الملموسة الموجودات ٥-٤

إذا  مما في تاريخ كل فترة تقرير مالي منتظم للموجودات غير الملموسة التي لھا عمر محدد بشكليتم مراجعة العمر اإلنتاجي 
كان ھناك أي مؤشر على أن تقييم عمرھا الحالي صحيح. وإذا لم يكن كذلك، يتم إجراء التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي على 

سنويا للتأكد من ت األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبارھا الفترات الالحقة. ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذا
  ة للنقدية.ردالموجود انخفاض في قيمتھا بشكل فردي أو على مستوى الوحدة 

 
الفرق بين صافي عوائد البيع والقيمة الذى ينتج عن  الملموسة والربح أو الخسارة عند استبعاد الموجودات غير برف تيع

في الفترة التي يتم  الموحدة المختصرة األرباح أو الخسائر األوليةالدفترية. ويثبت الربح أو الخسارة عند االستبعاد في قائمة 
  خاللھا االستبعاد.

  
 في قيمة الموجودات غير المالية  نخفاضاال ٦-٤

إنتاجي غير محدد لإلطفاء بل يتم اختبارھا سنوياً لتقدير التدني في القيمة، أو  ال تخضع الموجودات غير الملموسة التي لھا عمر
بشكل أكثر تكراًرا إذا كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى أنھا قد تكون متدنية القيمة. ويتم اختبار الموجودات 

لظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة األخرى لتقدير االنخفاض في القيمة كلما وقعت أحداث أو تغييرات في ا
  لالسترداد.

  
ي لالسترداد ھ ةالقابل القيمة. وقيمتھا القابلة لالستردادللموجودات القيمة الدفترية  تتجاوز عندمايتم إثبات خسارة التدني في القيمة 

ً منه تكال القيمة يف االستبعاد أو قيمة األصل قيد االستخدام. وألغراض األعلى بين القيمة العادلة ألي من الموجودات مطروحا
أدنى المستويات التي يوجد لھا تدفقات نقدية يمكن تحديدھا  مجموعات الىتقييم التدني في القيمة، يتم تصنيف الموجودات ضمن 

مجموعات الموجودات األخرى بشكل منفصل والتي تكون مستقلة إلى حٍد كبير عن التدفقات النقدية المتأتية من الموجودات أو 
(وحدات توليد النقد). وتتم مراجعة الموجودات غير المالية، بخالف الشھرة، التي تعرضت لتدني في القيمة للوقوف على 

  احتمالية عكس التدني في القيمة في نھاية كل فترة من الفترات المشمولة بالتقارير.
  

  الموجودات المالية ٧-٤
 

  التصنيف ١-٧-٤
  بتصنيف الموجودات المالية إلى واحدة من الفئات التالية:تقوم المجموعة 

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر        -
  القروض والذمم المدينة         -
  المتاحة للبيع الموجودات المالية        -
  حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات         -
  

من الموجودات المالية بناًء على نية المجموعة في وقت الشراء أو النشأة. في حالة الموجودات المالية يتم تحديد تصنيف أي 
  بالتكلفة المطفأة حتى االستحقاق، يتم إعادة تقييم التصنيف في نھاية كل فترة التقارير المالية.

 
  األرباح أو الخسائر) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل (أ

ھي موجودات مالية محتفظ بھا للمتاجرة. يتم تصنيف  األرباح أو الخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
األصل المالي في ھذه الفئة إذا تم اقتنائھا بغرض البيع علی المدى القصير. يتم تصنيف المشتقات أيضا كمحتفظ بھا للمتاجرة ما 

 ١٢يتم تصنيف الموجودات في ھذه الفئة كموجودات متداولة إذا كان من المتوقع تسويتھا خالل لم يتم تصنيفھا كتحوطات. 
  أكثر من ذلك فإنھا تصنف على أنھا موجودات غير متداولة.اما أذا كانت شھرا، 

  
 ) القروض والذمم المدينة (ب

بلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط. وھي القروض والذمم المدينة ھي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قا
 مبالتقرير. يتنھاية الفترة المشمولة شھرا بعد  ١٢مدرجة في األصول المتداولة، باستثناء فترات االستحقاق التي تزيد عن 

" و"قروض"  ذمم مستھلكي الكھرباء المجموعة من " ر متداولة. تتكون قروض ومدينوتصنيف ھذه الموجودات كموجودات غي
  و"دفعات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى" في بيان المركز المالي.
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 (يتبع) ملخص ألھم السياسات المحاسبية     .٤
  (يتبع)المالية الموجودات  ٧-٤

  
  استثمارات حتى تاريخ االستحقاق (ج)

تحديد وتاريخ استحقاق غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة لل آداة االستحقاق تاريخ حتى بھا المحتفظُتعد الموجودات المالية 
 كوك المحتفظ بھا من قبلصالمجموعة تنوي االحتفاظ بھا حتى تاريخ استحقاقھا. يشمل ھذا البند أيضا ال أن تكونثابت على 
  .المجموعة

  
 المالية المتاحة للبيع د) الموجودات(

أدوات غير مشتقة يتم تصنيفھا في ھذه الفئة أو لم يتم تصنيفھا في أي من الفئات األخرى. الموجودات المالية المتاحة للبيع ھي 
شھرا من نھاية فترة  ١٢يتم إدراجھا في الموجودات غير المتداولة ما لم يستحق االستثمار أو تنوي اإلدارة التصرف فيھا خالل 

  التقرير.
  .ي نشأت فيه قيمة المعاملةيتم االعتراف بالقروض وأدوات الدين في التاريخ الذ

 االعتراف واالستبعاد  ٢-٧-٤
يتم إثبات عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ المعاملة وھو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع 

ية أو يتم تحويلھا وتكون الشركة قد األصل. ويتم استبعاد الموجودات المالية عندما تنتھي الحقوق الخاصة باستالم التدفقات النقد
  الملكية. نافعحولت جميع مخاطر وم

  
وراق المالية المصنفة كمتاحة للبيع، يتم إعادة تصنيف تعديالت القيمة العادلة المتراكمة المعترف بھا في الدخل عند بيع األ

  كأرباح وخسائر من استثمارات في أوراق مالية. الموحدة المختصرة األرباح أو الخسائر األوليةالشامل اآلخر إن وجد إلى قائمة 
  

 القياس  ٣-٧-٤
ً إليھاعند االعتراف األولي،  تكاليف المعامالت التي يمكن أن تنسب مباشرة  يتم إثبات الموجودات المالية بالقيمة العادلة مضافا

أما  .ة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرفي حالة ما اذا كانت ھذه الموجودات ال يتم قياسھا بالقيمإلى اقتناء الموجودات المالية 
 األرباح أو الخسائر فانھابالقيمة العادلة من خالل  التي يتم قياسھا تكاليف المعامالت التي تنسب الى الموجودات الماليةل بالنسبة

  .الموحدة المختصرةاألرباح أو الخسائر األولية تسجل كمصروف مباشرة في قائمة 
  

كلفة المطفأة باستخدام طريقة تالحقاً بال المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق الذمم المدينة والموجودات الماليةيتم قياس القروض و
  الفائدة الفعلية.

  
ً بالقيمة  تدرج الموجودات المالية المتاحة للبيع والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر الحقا

  يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة كما يلي:  العادلة.
  
الموحدة  األرباح أو الخسائر األولية قائمة في-الخسائراألرباح أو  خالل من العادلة بالقيمة المالية للموجوداتبالنسبة  -

  األخرى. المصاريف أو األخرى اإليرادات ضمن المختصرة
  .اآلخر الشامل الدخل ضمن تصنيفه يتم العادلة القيمة في التغير فإن للبيع، المتاحة المالية للموجوداتبالنسبة  -
  

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واالستثمارات المالية المتاحة  يتم اثبات توزيعات األرباح من الموجودات المالية
  .ىاآلخر سائر كجزء من األرباحاألرباح أو الخفي قائمة  للبيع

  
  ٢-٦االيضاح يتم اإلفصاح عن تفاصيل كيفية تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية في 

  
 في قيمة الموجودات المالية نخفاضاال ٤-٧-٤

موضوعي على أن أحد  مؤشرما إذا كان ھناك  المالية بتحديد في نھاية كل فترة من فترات إعداد التقارير المجموعةم وتق
الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية قد انخفضت قيمتھا. وتنخفض قيمة أحد الموجودات المالية أو مجموعة 

 ھو انخفاض القيمةأن موضوعي على  مؤشرمنھا وتكون ھناك خسائر متكبدة نتيجة االنخفاض في القيمة فقط إذا كان ھناك 
أكثر من األحداث التي تحدث بعد اإلثبات األولي للموجودات ("حدث خسائر") وكان ھذا الحدث (أو نتيجة لحدث واحد أو 

  األحداث) 



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  
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 (يتبع) ملخص ألھم السياسات المحاسبية     .٤
  (يتبع)المالية الموجودات  ٧-٤

  

  
مجموعة من الموجودات المالية الخاص بالخسائر له تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ألحد الموجودات المالية أو 

  التي يمكن تقديرھا بشكل موثوق.
  

وفي حالة استثمارات حقوق الملكية المصنفة على أنھا متاحة للبيع، يشمل الدليل الموضوعي ھبوطاً ملحوظاً أو طويل المدة دون 
  التكلفة في القيمة العادلة لالستثمار.

  
الخسارة المتراكمة باعتبارھا الفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة العادلة الحالية  يتم قياس  ،لالنخفاض موضوعيدليل إذا ُوجد 

ً منھا أي خسائر انخفاض في القيمة في تلك الموجودات في األرباح أو الخسائر و التي سبق االعتراف بھا   المالية  مخصوما
  .ر األوليةاألرباح أو الخسائحقوق الملكية وإثباتھا في قائمة استبعادھا من ويتم 

  
القروض والذمم المدينة، ُتقاس قيمة الخسائر باعتبارھا الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات والقيمة الحالية للتدفقات ب فيما يتعلق

لفعلية النقدية المستقبلية المقدرة (باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية التي لم يتم تكُبدھا) المخصومة بسعر الفائدة األصلية ا
 األرباح أو الخسائر األوليةض القيمة الدفترية للموجودات وإثبات قيمة الخسائر في قائمة يخفتبالنسبة للموجودات المالية. ويتم 

  .الموحدة المختصرة
  

المحدد إذا كانت الفائدة على القرض متغيرة، فإن معدل الخصم لقياس أي خسارة تدني في القيمة ھو معدل الفائدة الفعلي الحالي 
  بموجب العقد. وكإجراء عملي، يمكن للمجموعة قياس التدني في القيمة على أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام سعر سوق.

إذا انخفضت، في فترة الحقة، قيمة الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة وكان من الممكن ربط ھذا االنخفاض بشكل موضوعي 
لقيمة (على سبيل المثال تحسين في تصنيف االئتمان)، يتم إثبات عكس خسائر االنخفاض في بحدث واقع بعد إثبات انخفاض ا

  .األرباح أو الخسائرالقيمة المثبتة مسبقاً في قائمة 
  

إذا زادت القيمة العادلة ألداة الدين المصنفة كمتاحة للبيع في فترة الحقة ويمكن ربط الزيادة بشكل موضوعي بحدث وقع بعد 
يتم عكس خسارة التدني في القيمة من  المختصرة،الموحدة األرباح أو الخسائر األولية  قائمةإدراج خسارة التدني في القيمة في 

  المختصرة.الموحدة سائر األولية خالل قائمة األرباح أو الخ
  

 المخزون ٨-٤
  الوقود ومواد أخرى.مخزون والتوزيع و النقليتألف المخزون من مواد ولوازم محطات التوليد وشبكات 

  
وغيرھا من التكاليف التي تترتب على  يلحوالتبسعر التكلفة، والذي يشمل تكاليف الشراء وتكاليف  بشكل اوليُيقاس المخزون 

  .وضعه الحاليالمخزون إلى موقعه و وصول
  

د تكلفة المخزون قياسطريقة المتوسط المرجح للتكلفة عند  المجموعة علىتعتمد  . وعمالً بمعادلة المتوسط المرجح للتكلفة، ُتحدَّ
شراؤھا أو إنتاجھا خالل كل بند تبًعا للمتوسط المرجح لتكلفة بنود مماثلة في بداية فترة معينة ولتكلفة البنود المماثلة التي تم 

  الفترة.
  أيھما أقل. للتحقق،القابلة الحقاً يتم قياس المخزون بسعر التكلفة أو بصافي القيمة 

  
 إلتمام التكاليفمطروحا منه التكاليف المقدرة  لألعمالالقيمة القابلة للتحقق ھي سعر البيع المقدر في السياق العادي  صافي

  البيع  إلنفاذالمقدرة الضرورية 
  

 ذمم مستھلكي الكھرباء ٩-٤
 إصدار يتم التي األصلية بقيمتھاذمم مستھلكي الكھرباء  إثبات يتم. مشتركينال علىھي المبالغ المستحقة ذمم مستھلكي الكھرباء 

 الحقا وتقاس العادلة بالقيمة المدينة الذمم تسجيل يتم الحالة ھذه وفي جوھرية، للنقود الزمنية القيمة كانت إذا إال بھا فواتير
  المطفأة. بالتكلفة
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 (يتبع) ملخص ألھم السياسات المحاسبية     .٤

  

 النقد وما في حكمه     ١٠-٤
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل 

وتخضع لمخاطر دون أي قيود  مجوعةأشھر أو أقل (ان وجدت) والمتاحة للعالية السيولة ذات االستحقاق األصلي خالل ثالثة 
  .غير جوھرية بشان التغيرات في القيمة

  
 االحتياطي النظامي ١١-٤

  ً بتاريخ  ةالغير عاديبالجمعية العامة المعتمدة والذي تم تعديله بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد و للشركة ياألساس للنظام وفقا
 حتياطيصافي الدخل الموحد الي اال من %١٠ تحول  أن الشركة على يتعين ھـ،١٤٣٨رجب  ٢٢الموافق  م٢٠١٧ابريل  ١٩
  . المال رأس من %٣٠ االحتياطي ھذا يبلغ حتى نظاميال
.   

 
  

 المطلوبات المالية  ١٢-٤
والقروض الحكومية مبدئيا بالقيمة العادلة، بالصافي بعد طرح تكاليف المعاملة  والصکوك التجارية يتم االعتراف بالقروض

  المتكبدة.
  

بالتكلفة المطفأة. يتم االعتراف بأي فرق بين العائدات (بالصافي من تكاليف المعاملة) وقيمة االسترداد في  الحقايتم إدراجھا 
  باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.قائمة األرباح أو الخسائر على مدى فترة االقتراض 

  

يتم خصم تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة بإصدار الدين عند الوصول إلى القيمة الدفترية األولية ما لم يتم قياس المطلوبات 
من القيمة الدفترية  الحقاً بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر. يتم بعد ذلك إطفاء تكاليف المعاملة التي يتم خصمھا

  األولية من خالل قائمة األرباح أو الخسائر على مدى فترة الدين باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
  

تكاليف المعامالت التي يمكن خصمھا من القيمة الدفترية األولية ھي التكاليف التي يتم تكبدھا بصورة تدريجية نتيجة لرفع 
العموالت وما إلى ذلك). يتم االعتراف بالتكلفة المحملة على قائمة األرباح أو الخسائر كجزء من التمويل (أي الرسوم القانونية و

  مصروفات الفوائد للفترة.
  

المبدئي، تقوم المجموعة بقياس المطلوبات المالية (عدا المطلوبات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل   االعترافبعد 
له  عند االعتراف المبدئي به الدين تم قياسيالخسائر) بالتكلفة المطفأة. إن التكلفة المطفأة ھي المبلغ الذي قائمة األرباح أو 

مطروحا منه المدفوعات، زائدا الفائدة المحسوبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم احتساب التسويات باستخدام طريقة الفائدة 
العائدات (بالصافي بعد تكلفة المعاملة) وقيمة االسترداد في قائمة األرباح أو الخسائر على الفعلية. يتم االعتراف بالفرق بين 

  مدى فترة القرض أو االقتراض.
  

يتم اإلعفاء من االلتزام أو إلغائه أو انتھاء  ا) عندم٢٢يضاح الحكومية (إيتم إلغاء االعتراف بالقروض والصكوك والقروض 
لتزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة جوھريا أو يتم تعديل شروط المطلوبات حيته. عندما يتم استبدال االص

 طلوباتأو التعديل على أنه إلغاء االعتراف بالمطلوبات األصلية واالعتراف بالم غيرالحالية بشكل جوھري، يتم معاملة ھذا الت
  .الموحدة المختصرة في قائمة األرباح أو الخسائر األولية الجديدة. يتم االعتراف بالفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة

  
 تكاليف االقتراض ١٣-٤

إن تكاليف االقتراض العامة والمحددة المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة والتي ھي بالضرورة 
إضافتھا إلى تكلفة تلك الموجودات، حيث موجودات تتطلب فترة طويلة من الوقت حتى تصبح جاھزة لالستخدام أو البيع، يتم 

إلى الحد الذي تقترض فيه المجموعة األموال بشكل عام وتستخدمھا  تصبح األصول جاھزة بشكل جوھري لالستخدام أو البيع
لغرض الحصول على أصل مؤھل، تقوم المجموعة بتحديد مبلغ تكاليف االقتراض المؤھلة للرسملة بتطبيق معدل رسملة 

على ذلك األصل. يكون معدل الرسملة ھو المتوسط المرجح لتكاليف االقتراض المطبقة على قروض المجموعة  للمصروفات
والتي تكون قائمة خالل الفترة، بخالف القروض التي تم الحصول عليھا خصيصا لغرض الحصول على أصل مؤھل. إن مبلغ 

   يتجاوز مبلغ تكاليف االقتراض التي تحملتھا خالل تلك الفترة.تكاليف االقتراض التي تقوم المجموعة برسملتھا خالل الفترة ال
في الفترة التي يتم  الموحدة المختصرةاألولية يتم االعتراف بكافة تكاليف االقتراض األخرى في قائمة األرباح أو الخسائر 

  تكبدھا فيھا.



  السعودية للكھرباءالشركة 
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 (يتبع) ملخص ألھم السياسات المحاسبية     .٤

  
 التحوطالمشتقات المالية وأنشطة  ١٤-٤

في تاريخ كل فترة تقرير  تدرج المشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد المشتقات ويعاد قياسھا الحقاً بقيمتھا العادلة
تعتمد طريقة االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة على ما إذا كانت المشتقة مخصصة كأداة تحوط، وإذا كان األمر  مالي.

  كذلك، فطبيعة البند الذي يتم التحوط له.
  

تقوم المجموعة بتصنيف بعض المشتقات كتحوطات لمخاطر معينة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات معترف بھا أو معاملة 
  محتملة (تحوطات التدفقات النقدية).متوقعة 

  
، وكذلك أھداف واستراتيجية إدارة ضدھا حوطتالعالقة بين أدوات التحوط والبنود الم معاملة التحوطتوثق المجموعة عند بدء 

ما إذا المخاطر في إجراء معامالت التحوط المختلفة. كما تقوم المجموعة بتوثيق تقييمھا، عند بداية التحوط وبشكل مستمر، في
فعالة في التحوط للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية  ستسمروالتي كانت المشتقات المستخدمة في معامالت التحوط 

  للبنود المتحوط لھا.
  

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

  يتم تصنيف المشتقات التجارية كموجودات أو مطلوبات متداولة.
  

  تحوطات التدفقات النقدية
يتم إثبات الجزء الفعال من التغييرات التي تطرأ على القيمة العادلة للمشتقات المالية التي يتم تعينھا والمؤھلة أن تكون تحوطات 
للتدفقات النقدية في قائمة الدخل الشامل اآلخر. ويتم إثبات األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في قائمة 

  ".الصافي-ضمن "األرباح /(الخسائر) األخرى  الموحدة المختصرةائر األولية األرباح أو الخس
  

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

  ".مصروفات التمويل / أيراداالقتراض متغيرة المعدل في قائمة الربح أو الخسارة ضمن "
  

عندما تنتھي صالحية أداة التحوط أو يتم بيعھا، أو إذا لم يعد التحوط مستوفياً لشروط محاسبة التحوط، فإن أي ربح أو خسارة 
راكمة موجودة في حقوق الملكية في ذلك الوقت يبقى ضمن حقوق الملكية ويتم إثباتھا عندما يتم إثبات المعاملة المتوقعة في مت

نھاية المطاف في قائمة األرباح أو الخسائر. عندما يصبح من غير المتوقع حدوث مزيد من المعامالت المتوقعة، يتم تحويل 
ضمن " األرباح/  األرباح أو الخسائرفي حقوق الملكية مباشرة إلى قائمة  تسجيلھاتي تم األرباح أو الخسائر المتراكمة ال

  الصافي".-(الخسائر) األخرى 
  

  منافع الموظفين ١٥-٤
 

  لمنافع قصيرة األجلاالتزامات  ١-١٥-٤
  

فيھا الموظفون شھراً في نھاية الفترة التي يقدم  ١٢المنافع قصيرة األجل ھي تلك المبالغ المتوقع تسويتھا بشكل كامل خالل 
  الخدمات التي تنشأ عنھا المنافع.

  
إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية واالجازات المتراكمة والمزايا العينية التي يتوقع 

ذات الصلة فيتم االعتراف بھا حتى  الموظفون بالخدمة يقوم فيھاتسويتھا بالكامل خالل اثني عشر شھرا بعد نھاية الفترة التي 
نھاية فترة التقارير ويتم قياسھا بالمبالغ المتوقع دفعھا عند تسوية المطلوبات. يتم عرض المطلوبات كالتزامات منافع موظفين 

  .الموحدة المختصرة األوليةالمالي ز " في قائمة المرکمستحقات وذمم دائنة أخرىمتداولة تحت بند "
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 (يتبع) ألھم السياسات المحاسبيةملخص      .٤
 

  يتبع  – منافع الموظفين ١٥-٤
  

  ما بعد الخدمة التزامات منافع ٢-١٥-٤
في المملكة العربية  العمل نظاممن  ٨٨و ٨٧تقوم المجموعة بمنح مكافآت نھاية الخدمة لموظفيھا وفقا لمتطلبات المادتين 

 االكتوارية، إلى الراتب األساسي للموظف وطول مدة خدمتهالسعودية. ويستند استحقاق ھذه المنافع، باستخدام األساليب 
  باستكمال الحد األدنى من فترة الخدمة. يتم تسجيل التكاليف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.و
  

 بموجب االلتزامات بتقييم مستقلون اكتواريون خبراء يقوم ذلك، على وبناء. ممولة غير الموظفين استحقاقات التزامات خطط
  .اكتواري تقييم أساس على االلتزام تسجيل ويتم المخططة الوحدة ائتمان طريقة إلى استنادا الخطط ھذه
  

فيما يتعلق بمنافع نھاية الخدمة للموظفين ھو القيمة  الموحدة المختصرة األوليةإن االلتزام المعترف به في قائمة المركز المالي 
الحالية لمنافع نھاية الخدمة الموظفين في نھاية فترة التقرير. ويحسب التزام منافع نھاية الخدمة الموظفين سنويا من قبل 

نھاية الخدمة الموظفين بخصم  اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. وتحدد القيمة الحالية اللتزام منافع
التدفقات النقدية الخارجة المقدرة في المستقبل باستخدام أسعار الفائدة لسندات عالية الجودة المحسوبة بالعملة التي ستدفع بھا 

  المنافع، والتي لھا شروط استحقاق تقارب شروط التزام منافع نھاية الخدمة.
  

  .الموحدة المختصرةقائمة األرباح أو الخسائر األولية رة في يتم إثبات تكاليف الخدمات السابقة مباش
  

يتم احتساب تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على رصيد التزام المنافع المحددة والقيمة العادلة ألصول الخطة. يتم إدراج ھذه 
. يتم تحميل أو إدراج األرباح المختصرةالموحدة األرباح أو الخسائر األولية التكلفة في مصروفات منافع الموظفين في قائمة 

 الدخلقائمة  والخسائر االكتوارية الناتجة عن تسويات الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في حقوق الملكية في
  الشامل األخر في الفترة التي تنشأ فيھا.

  
 الموجوداتبإزالة  االلتزامات ١٦-٤

 الفترة في األصلية حالته إلى الموقع إلعادة المطلوبة القانونية لاللتزامات المقدرة للتكاليف الحالية القيمة بتسجيل المجموعة تقوم
 المصانع مواقع وإغالق التشغيل، مرافق وتفكيك وإزالتھا، الھياكل تفكيك األنشطة ھذه طبيعة وتشمل.  االلتزام تكبد فيھا يتم التي

  .فيھا النباتي الغطاء وإعادة واستصالحھا المتضررة المناطق واستعادة والنفايات،
  

 القيمة رسملة يتم ،بااللتزام المبدئي االعتراف عند. الموقع في البيئة/  األرض تسوية أو األصل تثبيت عند عموماااللتزام  وينشأ
 نتيجة تكبده يتم الذي الحد إلى الصلة ذات والمعدات واآلالت للممتلكات الدفترية القيمة زيادة خالل من المقدرة للتكاليف الحالية
  .األصل إنشاء/  تطوير

 
 تقييمات تعكس التي الخصم معدالت إلى استنادا الحالية القيمة في للتغير المخصومة المطلوبات تعديل يتم الوقت، مرور مع

األولية  األرباح أو الخسائرقائمة  في للخصم بالفائدة الدورية  االعتراف يتم. لاللتزامات المحددة والمخاطر الحالية السوق
  التمويلية  التكاليف من كجزءالموحدة المختصرة 

  
 المنح الحكومية ١٧-٤

 باألنشطة المتعلقة مستقبلي أو سابق التزام مقابل الشركة إلى موارد تحويالت صورة في حكومية مساعدات عن عبارة ھي
 الحكومة مع المعامالت وكذلك معقول، نحو على مةيق لھا تُحدد أن مكني ال التي المساعدات صور تشمل وال. للشركة التشغيلية

  .للشركة ةيالعاد ةيالتجار المعامالت عن زھاييتم مكني ال التي
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 (يتبع) ملخص ألھم السياسات المحاسبية     .٤
 

   (يتبع)ة المنح الحكومي ١٧-٤
 :بأن معقول تأكيد ھناك يكون أن على العادلة، بالقيمة النقدية غير المنح ذلك في بما الحكومية، بالمنح االعتراف يتم
 و. بھا المرتبطة بالشروط تلتزم سوف المجموعة  -
  .المنح استالم سيتم انه -
  

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

الطريقة المحاسبية التي سيتم اعتمادھا فيما يتعلق بالمنحة. ومن ثم يتم احتساب  یوال تؤثر الطريقة التي يتم بھا تلقي المنحة عل
  المنحة بنفس الطريقة سواء كانت مستلمة نقدا أو كتخفيض لاللتزام تجاه الحكومة.

 المتعلقة المصروفات إثبات ھايف تمي التي نفسھا الفترة في لدخلا قائمة في إثباتھا تمي محددة مصروفات إثبات مقابل في المنح إن
  .باإلثبات امھايق عند الصلة ذات والمصروفات المنحة نيب العالقة مييبتق الشركة تقوم. بھا

  

  التي تم اثباتھا سابقاً. ةتسديد المنحب وجوانه من المحتمل  ناذا تبي المقدرة النتائج تزامات لالليتم وضع مخصصات 
  

 إثبات بھا تمي التي وبالنسب الفترات مدى على الدخل قائمة في لالستھالك القابلة باألصول المتعلقة المنح إثبات تطلبي
  .األصول تلك على االستھالك مصروفات

  

 مدى على الدخل قائمة في االلتزامات، بعض فاءياست تتطلب والتي ،لالستھالك القابلة ريغ باألصول المتعلقة المنح إثبات تميو
 وقد الموقع على مبنى بإنشاء ا مشروط األرض منح كوني قد المثال، ليسب فعلى. بااللتزامات الوفاء تكلفة تحمل التي الفترات

 . المبنى عمر مدى على الدخل قائمة في المنحة إثبات المناسب من كوني
 ةياالسم متھايبق الدخل قائمة في إثباتھا تميف االلتزامات بعض فاءياست تتطلب ال والتي لالستھالك، القابلة ريغ لألصول بالنسبة أما
  . الفترة نفس في

  
  

تسجل وللقرض والقيمة العادلة  االسميةالفرق بين القيمة بان المعاملة المحاسبية للمنح تحت أسعار فائدة دون السوق يعترف بھا 
  كمنح حكومية مؤجلة. الموحدة المختصرةضمن المطلوبات الغير متداولة في قائمة المركز المالي األولية 

  

 المخصصات ١٨-٤
أو استداللي) كنتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل  ظامينيتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي ( 
االلتزام. وال يتم امكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ مع أن يتطلب تدفق الموارد التي تشمل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام 

  االعتراف بالمخصصات عن خسائر التشغيل المستقبلية.
  

وعندما يكون ھناك عدد من االلتزامات المماثلة، يتم تحديد احتمالية أن يكون التدفق الخارجي مطلوبا في التسوية من خالل النظر 
حدوث تدفقات خارجة عن أي بند ل ضئيل احتمال ھناك االلتزامات ككل. ويتم االعتراف بالمخصص حتی إذا کان تصنيففي 

  االلتزامات. صنفمدرج في نفس 
  

لتزام الحالي في نھاية فترة لال تھاللنفقات المطلوب تسوي ، وذلكيتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير لإلدارة
لذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة التقرير. إن معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية ھو معدل ما قبل الزكاة وا

  الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يتم إدراج الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كمصروفات فوائد.
  

 اإليرادات المؤجلة ١٩-٤
وإثباتھا على أساس القسط تتعلق االيرادات المؤجلة بتعرفة توصيل خدمة الكھرباء المستلمة من المستھلكين والتي يتم تأجيلھا 

  سنة. ٣٠إلى  ٢٠األعمار االنتاجية للمعدات المستخدمة في خدمة المستھلكين والتي تقدر ما بين الثابت على مدى متوسط 
  

 ذمم دائنة وذمم حكومية دائنة ٢٠-٤
لم يتم موعة قبل نھاية الفترة والتي والخدمات المقدمة للمج بالبضائعالحكومية الدائنة المطلوبات المتعلقة  تمثل الذمم الدائنة والذمم

  .تسويتھا بعد
  

شھرا بعد تاريخ  ١٢يتم عرض الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى كمطلوبات متداولة ما لم يكن السداد غير مستحق خالل 
 ة الفعلية.التقرير. يتم االعتراف بھا مبدئيا بقيمتھا العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائد
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 (يتبع) ملخص ألھم السياسات المحاسبية     .٤
 

  الزكاة ٢١-٤
  

  

ً  للزكاة التابعة وشركاتھا الشركة تخضع  ويتم") الھيئة(" السعودية العربية بالمملكة والدخل للزكاة العامة الھيئة ألنظمة وفقا
 الزكاة مطلوبات احتساب ويتم. الموحدة المختصرةاالرباح او الخسائر االولية  قائمة على ويحمل للزكاة استحقاق إثبات

  .النھائية الربوط إصدار فيھا يتم التي الفترة في الھيئة قبل من سابقة سنوات على بالربوط تتعلق والتي وجدت، إن اإلضافية،
  

 باإليراداالعتراف  ٢٢-٤
مبالغ مستحقة لصالح المجموعة. تقوم المجموعة بإثبات يتم قياس االيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، وتمثل 

االيرادات عندما يمكن قياس مبلغ االيرادات بصورة موثوق منھا وعندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية إلى 
  المجموعة.

، فإن مبلغ المزدوج ("المنظم") واإلنتاجيئة تنظيم الكھرباء ھموضوع من قبل المحددة  باألسعارملتزمة  وحيث أن المجموعة 
  .للفترة المنظمااليرادات الناتجة عن معاملة ما يتم تحديده مسبقا من قبل 

  
 وفيما يلي بيان بأنواع اإليرادات المتعلقة بالمجموعة:

  
  مبيعات الطاقة الكھربائية  ١-٢٢-٤

يتم إثبات إيرادات مبيعات الطاقة الكھربائية عند إصدار الفواتير للمشتركين بقيمة استھالكھم للطاقة الكھربائية والتي تقاس بالكيلو 
واط / ساعة. ويتم تقدير اإليرادات المستحقة للطاقة المستھلكة من قبل المشتركين والتي لم يصدر بھا فواتير حتى تاريخ قائمة 

  .الموحدة المختصرةالمركز المالي 
  

  إيرادات تعريفة قراءة وصيانة العدادات  ٢-٢٢-٤
يتم إثبات إيرادات تعريفة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفواتير عند إصدارھا للمشتركين وھي عبارة عن التعريفة الشھرية 

ر اإليرادات المستحقة للتعريفة الخاصة الثابتة التي يتم احتسابھا بناء على سعة العدادات المستخدمة من قبل المشتركين ويتم تقدي
  .الموحدة المختصرة األولية بالفواتير التي لم تصدر حتى تاريخ قائمة المركز المالي

  
  إيرادات تعريفة توصيل الخدمة الكھربائية  ٣-٢٢-٤

ثم يتم إثباتھا يتم تسجيل مبالغ تعريفة توصيل الخدمة الكھربائية المستلمة من المشتركين كإيراد مؤجل ضمن المطلوبات ومن 
  كإيراد باستخدام طريقة القسط الثابت بناء على متوسط أعمار المعدات المستخدمة في خدمة المشتركين.

  
 إيرادات منظومة النقل ٤-٢٢-٤

 
تتكون ايرادات منظومة النقل من رسوم استخدام منظومة النقل حيث يتم اثبات تلك االيرادات عند اصدار الفواتير للمستخدمين 

بتوليد الطاقة واالنتاج المزدوج.  يتم اصدار تلك الفواتير بنھاية كل شھر ويتم قياس مبلغ االيرادات بناء على المرخص لھم 
  الرسوم المعتمدة من ھيئة تنظيم الكھرباء واالنتاج المزدوج حسب قدرة وكمية الطاقة المنقولة.

  
 أرباح التوزيعات ٢٣-٤

 
  م اعتماد الحق في الحصول على دفعات التوزيعات.يتم االعتراف بايرادات توزيعات األرباح حينما يت
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 (يتبع) ملخص ألھم السياسات المحاسبية .٤
 

 قود االيجارع ٢٤-٤
منافع المخاطر وال والتي يتم موجبھا تحويل كافة كمستأجرالتي تعتير فيھا المجموعة  الممتلكاتالموجودات أو  إيجارإن عقود 

. يتم رسملة عقود التأجير التمويلي عند بدء عقد االيجار بالقيمة العادلة للعقار تمويلية كعقود إيجاراتملکية تصنف المصاحبة لل
إن كانت أقل. يتم إدراج التزامات االيجار المقابلة، بالصافي بعد  أيھما  أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات االيجار المستأجر

جل. يتم توزيع كل دفعة إيجارية بين المطلوبات وتكلفة التمويل. خصم تكاليف التمويل، ضمن ذمم دائنة قصيرة األجل وطويلة األ
على مدى فترة االيجار بحيث ينتج معدل فائدة  الموحدة المختصرةاألرباح أو الخسائر األولية يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة 

ممتلكات التي تم حيازتھا بموجب عقود دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. يتم استھالك الموجودات وال
التأجير التمويلي على مدى العمر االنتاجي لألصل أو فترة االيجار أيھما أقصر إذا لم يكن ھناك تأكيد معقول بأن المجموعة سوف 

  تحصل على الملكية في نھاية فترة االيجار.
  

 عقودإلى المجموعة كملکية المصاحبة للمنافع المخاطر واليتم تصنيف عقود االيجار التي ال يتم فيھا تحويل جزء كبير من 
إيجارات تشغيلية. يتم تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود االيجار التشغيلي ( بالصافي من أي حوافز مستلمة من المؤجر) على 

  على أساس القسط الثابت على مدى فترة االيجار.  الموحدة المختصرةقائمة األرباح أو الخسائر األولية 
  

 توزيعات األرباح ٢٥-٤
 

ح على مساھمي الشركة كالتزام في القوائم المالية للمجموعة في الفترة التي يتم فيھا اعتماد توزيعات يتم االعتراف بتوزيع األربا
  األرباح من قبل مساھمي الشركة.

 
 القطاعية التقارير ٢٦-٤

 
 مصروفات عنھا ويتحمل إيرادات منھا يكتسب قد أعمال بأنشطة يقوم الذي المجموعة مكونات أحد ھو التشغيلي طاعقال
 التشغيلية نتائجه تراجع الذي و) نفسھا للمنشأة أخرى مكونات مع بمعامالت المتعلقة والمصروفات االيرادات ذلك في بما(
 ولتقويم للقطاع، تخصيصھا سيتم التي الموارد حول بالمنشأة الرئيس التشغيلية القرارات متخذ قبل من - منتظم بشكل –

 منفصلة مالية معلومات عنه تتوفر الذي و. أدائه
  

 اعتبارھا يمكن التشغيل بدء عمليات المثال، سبيل على بعد، إيرادات منھا يكتسب لم أعمال بأنشطة تشغيلي قطاع يقوم أن يمكن
  .إيرادات تكتسب أن قبل تشغيلية قطاعات

  
  

  
  مقاصة األدوات المالية  ٢٧-٤

الموحدة  االولية في قائمة المركز الماليالصافي  لرصيداالموجودات والمطلوبات المالية ويدرج  أرصدةمقاصة بين  إجراءتم ي
نية لتسويتھا المجموعة عندما يكون لدى كذلك والمدرجة األرصدة مقاصة لتلك  جراءألعند وجود حق نظامي ملزم فقط المختصرة 

  .آن واحد وسداد المطلوبات فيو بيع الموجودات أساس الصافي أعلى 
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 األولى تطبيق معايير المحاسبة الدولية للمرة .٥
الشركة السعودية  قامت، م٢٠١٦ديسمبر  ٣١بالنسبة لجميع الفترات حتى السنة المنتھية في ، ٢كما ھو مبين في االيضاح رقم 

إعداد بياناتھا المالية وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الھيئة ب" المجموعةالمشار إليھا باسم " وشركاتھا التابعة للكھرباء
  للمحاسبين القانونيين.السعودية 

  
وفقا لمتطلبات بياناتھا المالية  المجموعة األولى من ة إعدادمجموع، سيتعين على ال م٢٠١٧يناير  ١تبدا في  التيللفترة بالنسبة 

من الھيئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والنشرات االخرى الصادرة  IFRS)( المعايير الدولية للتقارير المالية
  .السعودية للمحاسبين القانونين

  
، للتقارير المالية وفقا للمعايير الدولية ٢٠١٧ديسمبر  ٣١القوائم المالية للسنة المنتھية في  المجموعة األولى من من أجل إعداد

 ةاالفتتاحي رصدةلألفي المملكة العربية السعودية  الدولية المعتمدةللمعايير المركز المالي وفقا  بيان  إفصاحاتقامت االدارة بإعداد 
المعتمدة في المملكة العربية  IFRS)(المعايير الدولية للتقارير الماليةإلى  مجموعةوالذي يمثل تاريخ انتقال ال م٢٠١٦يناير  ١في 

  السعودية والمعايير والنشرات االخرى الصادرة من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونين 
  

 و حقوق الملكية ويوضح ھذه االيضاح التعديالت الجوھرية التي أجرتھا المجموعة في إعادة نشر المركز المالي واألداء المالي
ق والتدفقات النقدية المعدة على أساس المعايير السعودية للوفاء بمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية واالعفاء المتبع في تطبي

 ألول" تطبيق المعايير الدولية .١لتقارير المالية رقم لية للتقارير المالية كما ھو مسموح به بموجب المعيار الدولي المعايير الدول
  "مرة

 
 المطبق االعفاء ١-٥

بأثر رجعي لبعض  التطبيقلمطبقي المعايير الدولية ألول مرة بإعفاءات محددة من  ١المالية رقم  للتقارير يسمح المعيار الدولي
  لتقاريرالمالية.الدولية ل المتطلبات بموجب المعايير

  
  االعفاء التالي: المجموعةوقد طبقت 

لكيانات التي يتم وضع معدل أسعارھا عن إلعداد التقارير المالية اعفاء اختياري ل ١يقدم المعيار الدولي رقم  –المفترضة التكلفة 
 كتكلفة مفترضةغير الملموسة في تاريخ التحول  للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات الدفتريةالستخدام القيمة  منظمطريق ال

تم تطبيق ھذا االعفاء  فقط على   .تكاليف غير قابلة للرسملة طبقا للمعايير الدولية للتقارير الماليةتتضمن  القيمة الدفترية حيث 
وقد قامت المجموعة  ١معيار الدولي للتقارير المالية رقم ال وفقو المعدات و الموجودات غير الملموسة  اآلالتو  الممتلكات

   .بتطبيق ھذا االعفاء باستخدام القيم الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة
  

، والذي تم عمله من قبل الشركة السعودية لھذه الموجودات نخفاضاختبار ا المجموعة اجراءان تطبيق ھذا الخيار يحتم على 
  في قيمة الموجودات. وتم استنتاج عدم وجود انخفاض للكھرباء

  

إنھا التزام مالي أو  علىالمنشأة المطبقة ألول مرة تصنيف جميع القروض الحكومية المستلمة  علىيجب  -القروض الحكومية :
ويجب علي المنشأة المطبقة العرض و اإلفصاح " -" األدوات المالية : ٣٢ رقم سبة الدوليأداة حقوق ملكية وفقا لمعيار المحا

"  ٢٠ معيار المحاسبة الدولي و " األدوات المالية "٩"رقم للتقرير المالي  ألول مرة تطبيق المتطلبات الواردة في المعيار الدولي
القروض الحكومية الموجودة في تاريخ  ىبأثر مستقبلي علالحكومية "المحاسبة عن المنح الحكومية و اإلفصاح عن المساعدة 

بأقل من معدل الفائدة في  ،وال يجوز لھا اثبات المنفعة المقابلة للقرض الحكومي الى المعايير الدولية للتقرير المالي التحول
  علي أنھا منحة حكومية . ،السوق

القرض الحكومي بأقل من معدل الفائدة في السوق علي أساس متفق مع متطلبات بأثبات وقياس المنشاة  تقملم  فاذاوتبعا لذلك 
في قائمة  (وفقا للمعايير المحاسبة السعودية السابقة) ھا استخدام المبلغ الدفتري للقرضفيجب علي ةرير المالياالمعايير الدولية للتق

 ٩ويجب علي المنشأة ان تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي المالي .للتقرير المركز المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية 
المعيار وقد ألتزمت الشركة بدأ عملية التطبيق ؛  المعايير الدولية للتقرير المالي ىقياس مثل ھذه القروض بعد تاريخ التحول الل

 من بداية تاريخ نفاده.  ٩الدولي للتقرير المالي 
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المعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية ( بين معايرتسوية قائمة المركز المالي األولية الموحدة  ٢-٥

 (تاريخ التحول الى المعايير الدولية للتقارير المالية)م ٢٠١٦يناير  ١الدولية للتقارير المالية كما في  السعودية) والمعايير
 

 إيضاح
 ديسمبر ٣١

 طبقا م ٢٠١٥
  السعودية للمعايير

الى أثر التحول 
  الدولية المعايير

 طبقا م ٢٠١٦ يناير ١
  الدولية للمعايير

  الموجودات
 متداولة غير موجودات

 ٣٣١٫٧١٦٫٦٨٥ ٣١٥٫٥١٢٫١١٢١٦٫٢٠٤٫٥٧٣  ١-٣-٥ معداتالو واآلالت ممتلكاتال
 ٥٣٨٫٥٩٥ ٥٣٨٫٥٩٥-  ٢-٣-٥ عقارية استثمارات
 ٣٥٤٫٤٦٩ ١٩٧٫٨٩٢١٥٦٫٥٧٧  ٣-٣-٥ ملموسة غير موجودات
)١٫٩٦٥٫٢٦٤(٣٫٥٧٢٫٤٨٧  ٤-٣-٥ الملكية حقوق بطريقة مسجلة استثمارات  ١٫٦٠٧٫٢٢٣ 
 تاريخ حتى بھا محتفظ مالية استثمارات
 االستحقاق

٢١٠٫٢٧٣ ٢١٠٫٢٧٣-  ٤-٣-٥ 

 ٢٨١٫٥٩٥ ٢٨١٫٥٩٥-  ٥-٣-٥ للبيع متاحة مالية استثمارات
 ٣٣٤٫٧٠٨٫٨٤٠ ٣١٩٫٢٨٢٫٤٩١١٥٫٤٢٦٫٣٤٩    متداولة غير موجودات اجمالي

 متداولة موجودات
 ٦٫٥٩٢٫٨٣٤ ٦٫٤٩٥٫٠٦٦٩٧٫٧٦٨  أ - ٦-٣-٥ مخزون

 ٢٠٫٥١٢٫٥٤٤ ٢٠٫٥١٢٫٣٨٤١٦٠  أ - ٦-٣-٥ صافي-ذمم مستھلكي الكھرباء 
 ٤٫٩٧٤٫٠٣٤ ٤٫٩٧٤٫٠٣٤-  ٨-٣-٥ مقدمة ودفعات قروض

)٤٫٨٠٣٫٧٣٥(٨٫٨٤١٫٨٩٤  ٩-٣-٥ أخرى مدينة وذمم مقدما مدفوعة مصاريف  ٤٫٠٣٨٫١٥٩ 
)٨٥٩٫٨٨٥(٨٥٩٫٨٨٥  ٧-٣-٥ زميلة لشركات قروض  - 
 ٢٫٢٣١٫٠٧٨ ٢٫٠٣٨٫٢٢٩١٩٢٫٨٤٩  أ - ٦-٣-٥ حكمھا في وما النقدية
)٣٩٨٫٨٠٩(٣٨٫٧٤٧٫٤٥٨    متداولة موجودات اجمالي  ٣٨٫٣٤٨٫٦٤٩ 
 ٣٧٣٫٠٥٧٫٤٨٩ ٣٥٨٫٠٢٩٫٩٤٩١٥٫٠٢٧٫٥٤٠ الموجودات اجمالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  

____________________________________________________________________________  
٣٠  

 
 

م ٢٠١٦يناير  ١تسوية قائمة المركز المالي األولية الموحدة بين المعايير السعودية والمعايير الدولية للتقارير المالية كما في  ٢-٥
 يتبع  –(تاريخ التحول الى المعايير الدولية للتقارير المالية) 

 

  

 
 إيضاح

 ديسمبر ٣١
 طبقا م٢٠١٥
  السعودية للمعايير

الى أثر التحول   
  الدولية المعايير

 م طبقا٢٠١٦ يناير ١
  الدولية للمعايير

 والمطلوبات الملكية حقوق
 الملكية حقوق
 ٤١٫٦٦٥٫٩٣٨ - ٤١٫٦٦٥٫٩٣٨ المال  رأس

 ٢٫٦٤٦٫٦٣٠ ١٧٫٤٢٠ ٢٫٦٢٩٫٢١٠  ج-٦-٣-٥ نظامي  احتياطي
 ٥٥٧٫٨٩٨ - ٥٥٧٫٨٩٨ عام  احتياطي

 )٥٠٧٫٢١١( )٥٠٧٫٢١١( -  ١٩-٣-٥ أخرى  احتياطيات
 - ٥٥٠٫١٨٦ )٥٥٠٫١٨٦(  ١٩-٣-٥ لعقود التحوط النقدية التدفقاتاحتياطي 

 ١٦٫٨٣٦٫٦٩٣ ٧٩٠٫٤٢٦ ١٦٫٠٤٦٫٢٦٧  ٢٠-٣-٥ مبقاة أرباح
 ٦١٫١٩٩٫٩٤٨ ٨٥٠٫٨٢١ ٦٠٫٣٤٩٫١٢٧ الملكية حقوق اجمالي

 متداولة غير مطلوبات
 ٣٠٫٦٢٢٫٨٨٦ ٨٫٣٥٥٫٩٣٢ ٢٢٫٢٦٦٫٩٥٤  ب - ٦-٣-٥ االجل طويلة قروض
 ٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠ - ٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠ صكوك
 ٣٩٫٩٩١٫٤٨٢ - ٣٩٫٩٩١٫٤٨٢ حكومية قروض

 - )١٠٠٫٤٤٥٫٣٧٢( ١٠٠٫٤٤٥٫٣٧٢  ١٥-٣-٥ األجل طويلة حكومية ذمم
 ٧٫٠٦٩٫٦٢٢ ١٫٠٥٠٫٣٦٢ ٦٫٠١٩٫٢٦٠  ١٠-٣-٥ لموظفينالخدمة لمزايا نھاية 

 ٢٩٫١٠١٫٨٥٣ )٢٦٨٫٢٢٠( ٢٩٫٣٧٠٫٠٧٣  ١١-٣-٥ مؤجلة إيرادات
 ٤٦٫٠٣٥٫٢٨٤ ٤٦٫٠٣٥٫٢٨٤ -  ١٢-٣-٥ مؤجلة حكومية منح

 - )١٫٧٤٣٫٤٢٩( ١٫٧٤٣٫٤٢٩  ١٤-٣-٥ مستردة مشتركين تأمينات
 - )٢١٢٫٢٣١( ٢١٢٫٢٣١  ١٣-٣-٥ النقدية التدفقات تحوطات عقود مخصص
 ٤٩٢٫٧٢٩ ٤٩٢٫٧٢٩ -  ١٣-٣-٥ بالقيمة العادلةمالية  مشتقات

 ١٧٦٫١٢٦ ١٧٦٫١٢٦ -  ب - ٦-٣-٥ الموجودات إزالةالتزامات 
 ١٨٨٫٤٣٠٫٤٧٢ )٤٦٫٥٥٨٫٨١٩( ٢٣٤٫٩٨٩٫٢٩١    متداولة غير مطلوبات اجمالي

 متداولة مطلوبات
 ٤١٫٤٣٥٫٣٢١ )١١٫٠٢٥٫٠٩٣( ٥٢٫٤٦٠٫٤١٤  ١٦-٣-٥ دائنة تجارية ذمم

 ٧٫٠١٢٫٤٥٧ ١٢٨٫٤٦٢ ٦٫٨٨٣٫٩٩٥  ١٧-٣-٥ ذمم دائنة اخرى مستحقات
 ١٣٨٫٧٧١ ١٣٨٫٧٧١ -  ١٧-٣-٥ أخرى ورسوم اللتزامات مخصصات

 ٣٫٦٧٣٫٩٧٤ ٣٢٦٫٨٥٢ ٣٫٣٤٧٫١٢٢  ب - ٦-٣-٥  قروض قصيرة االجل
 ١٫٧٤٣٫٤٢٩ ١٫٧٤٣٫٤٢٩ -  ١٤-٣-٥ مشتركين مستردة تأمينات

 ٥٨٫٠٩٨٫٧٩٤ ٥٨٫٠٩٨٫٧٩٤ -  ١٨-٣-٥ حكومية ذمم
 ١١٫٢٩٠٫٣٢٧ ١١٫٢٩٠٫٣٢٧ -  ١٦-٣-٥ مشتركينال من مستلمة دفعات
 ٣٣٫٩٩٦ ٣٣٫٩٩٦ -  ب - ٦-٣-٥ بالقيمة العادلةمالية  مشتقات
 ١٢٣،٤٢٧،٠٦٩ ٦٠،٧٣٥،٥٣٨ ٦٢٫٦٩١٫٥٣١    متداولة مطلوبات اجمالي
 ٣١١٫٨٥٧٫٥٤١ ١٤٫١٧٦٫٧١٩ ٢٩٧٫٦٨٠٫٨٢٢ مطلوبات اجمالي
 ٣٧٣٫٠٥٧٫٤٨٩ ١٥٫٠٢٧٫٥٤٠ ٣٥٨٫٠٢٩٫٩٤٩ والمطلوبات الملكية حقوق اجمالي
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 م٢٠١٦يناير  ١اإليضاحات المتعلقة بتسوية األرصدة االفتتاحية لقائمة المركز المالي الموحدة في  ٣-٥
  
  معداتالو واآلالت ممتلكاتال ١-٣-٥

  
  د الممتلكات واآلالت والمعدات بصفة أساسية في:وبن تتعلق التسويات المعدة على

  
ه أعمار أنتاجية مختلفة فأن  ولھاذات أھمية نسبية  والمعدات واآلالت الممتلكات رعناص تكونعندما  ،المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا
  .) ويتم استھالكھا بشكل منفصلرئيسية مكونات( منفصلة كبنود ھذه العناصر احتساب يتم
  

كان يتم المحاسبة عنھا مسبقا قامت المجموعة باالعتراف بحصتھا في الممتلكات واآلالت والمعدات من العمليات المشتركة والتي 
  باستخدام طريقة حقوق الملكية.

 
   فيما يلي جدول بتفصيل تأثير التسويات المذكورة أعاله: 

  

  م٢٠١٦ يناير ١الوصف
 ٥٫٥٨٩٫٦٤٨  فاض مجمع االستھالك لألصولختأثير تفصيل الممتلكات واآلالت والمعدات والذي نتج عنه ان

 ١١٫٣٠٩٫٨٦٤أ) – ٦-٣-٥ إيضاح( العمليات المشتركةحصة المجموعة في موجودات 

:الدفترية القيمة صافي تبويب عادةا
)٥٣٨٫٥٩٥() ٢- ٣-٥ إيضاح( الى استثمارات عقارية     
 (١٥٦٫٣٤٤))٣-٣-٥ إيضاح( الى موجودات غير ملموسة   

 ١٦٫٢٠٤٫٥٧٣اإلجمالي
 
 
  

   استثمارات عقارية ٢-٣-٥
ارتفاع القيمة الرأسمالية كاستثمارات  وأوفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، يتطلب تصنيف األراضي المحتفظ بھا لغرض التأجير 

 استثمارات عقارية. الى ومعدات آالت مليون لایر سعودي من ممتلكات ٥٣٨٫٦مبلغ  إعادة تبويبتم عقارية. لذا 
  
  

   موجودات غير ملموسة ٣-٣-٥
ات غير الملموسة من دموجوللمليون لایر سعودي والذي يمثل صافي القيمة الدفترية  ١٥٦٫٣قامت المجموعة بإعادة تبويب مبلغ 

ممتلكات وآالت ومعدات الى موجودات غير ملموسة. عالوة على ذلك، تم إضافة حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة 
لایر  مليون ٠٫٢٣مبلغ  بإجماليقا باستخدام طريقة حقوق الملكية طبقا لمعايير المحاسبة السعودية) (والتي كان يتم المحاسبة عنھا مسب

  سعودي.
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  يتبع-م٢٠١٦يناير  ١اإليضاحات المتعلقة بتسوية األرصدة االفتتاحية لقائمة المركز المالي الموحدة في  ٣-٥
  

 
   استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية ٤-٣-٥

، طبقا . لذاالسعودية، تم تصنيف جميع االستثمارات تحت مسمى "استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية وأخرى"ر لمعاييلوفقا 
للمعايير الدولية للتقارير المالية، قامت المجموعة بتصنيف ھذه االستثمارات "كأدوات مالية متاحة للبيع" و"استثمارات محتفظ بھا حتى 

  ھذه االستثمارات.  تاريخ االستحقاق" بناء على خصائص
  

  

 م٢٠١٦يناير  ١
  :وفقا للمعايير الدولية التبويب اعادة

 ٢١٠٫٢٧٣محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق استثمارات
 ٢٧٢٫٦٣٠ مالية متاحة للبيع استثمارات

 تسويات المعايير الدولية:

 ١٫٤٨٢٫٣٦١ ة حقوق الملكيةطريقالتي كان يتم المحاسبة عنھا باستخدام  قيمة االستثمارات   استبعاد

 ١٫٩٦٥٫٢٦٤اإلجمالي
 
  

   مالية متاحة للبيع استثمارات ٥-٣-٥
مالية متاحة للبيع يتطلب قياسھا  المصنفة كاستثماراتوت غير المدرجة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، فيما يخص االستثمارا

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. مسبقا، كان يتم قياس ھذه االستثمارات بالتكلفة. 
  

   الدولية على ھذا البند كما يلي:  رطبقا لما سبق، تم تلخيص تسويات المعايي
 م٢٠١٦يناير  ١

 ٢٧٢٫٦٣٠  " مسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكية وأخرى إعادة تبويب من بند " استثمارات
 ٨٫٩٦٥المالية المتاحة للبيع ستثماراتالقيمة العادلة لال تسويات

٢٨١٫٥٩٥ 
 

   
  حصة المجموعة في موجودات ومطلوبات العمليات المشتركة ٦-٣-٥

 
مشتركة والتي تتطلب  كعمليات المستقلة الطاقة انتاج شركات في المجموعة استثماراتوفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، تم تصنيف 

 بقامس المجموعة قامت قائمة المركز المالي لھذه العمليات. موجودات ومطلوباتالتوحيد لحصة المجموعة في إيرادات ومصروفات و
      :أدناه ذكورةالمة على البنود باستخدام طريقة حقوق الملكية. وبالتالي فقد نتجت التغيرات التالي ھذه االستثماراتبالمحاسبة عن 

 
   العمليات المشتركة موجوداتأ) الحصة في 

 تتمثل حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة فيما يلي:
  

 م٢٠١٦يناير  ١
 ١١٫٣٠٩٫٨٦٤  ممتلكات وآالت ومعدات
 ٢٣٢ موجودات غير ملموسة

٨٩٧٫٧٦مخزون  
 ١٦٠ ذمم تجارية مدينة وأخرى

 ١٣٧٫٧٤١مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرىمصاريف 
 ٤٫٠٥٨  قروض ودفعات مقدمة
 ١٩٢٫٨٤٩ النقدية وما في حكمھا

  ٢٧١١٫٧٤٢٫٦  

   



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  

____________________________________________________________________________  
٣٣  
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   ب) الحصة في مطلوبات العمليات المشتركة
 فيما يلي: عة في مطلوبات العمليات المشتركةالمجموتتمثل حصة 

  
  

 م٢٠١٦يناير  ١
 ٨٫٣٥٥٫٩٣٢  قروض غير متداولة

 ٢٫٥٥٩ مخصص مزايا الموظفين
 ٢٨٠٫٤٩٨ مشتقات مالية *

 ١٧٦٫١٢٦ التزامات إزالة الموجودات
 ٢٦٥٫٢٠٣ ذمم دائنة

  ٢٦٧٫٢٣٣ أخرى مخصصات اللتزامات ورسوم
 ٣٢٦٫٨٥٢  قروض قصيرة االجل

 ٣٣٫٩٩٦ التزام -الجزء المتداول من مشتقات مالية بالقيمة العادلة 

  ٩٫٧٠٨٫٣٩٩ 

  
مليون لایر سعودي مخصوما منه قيود استبعاد االستثمار  ٤١٨* يتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من المشتقات المالية للعمليات المشتركة بمبلغ 

مليون لایر سعودي. ١٣٨بمبلغ    
 

   العمليات المشتركة حقوق ملكية) الحصة في ج
فيما يلي: العمليات المشتركة حقوق ملكيةتتمثل حصة المجموعة في   

 م٢٠١٦يناير  ١
 ١٧٫٤٢٠  احتياطي نظامي

 ٣٤٫٠١٠  * اخرى احتياطيات
)٦٢٫٧١٣( أرباح مبقاة **  

  )١١٫٢٨٣(  
مليون لایر سعودي مخصوما منه قيود  ٤٧٥* يتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من احتياطيات الدخل الشامل اآلخر للعمليات المشتركة بمبلغ 

مليون لایر سعودي. ٤٤١مبلغ استبعاد   
سعودي مخصوما منه قيود استبعاد االستثمار   مليون لایر ٢٩٨** يتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من األرباح المبقاة للعمليات المشتركة بمبلغ 

مليون لایر سعودي. ٣٦٠بمبلغ   
 
   قروض لشركات زميلة ٧-٣-٥

مليون لایر سعودي من قروض لشركات  ٨٦٠، قامت المجموعة بإعادة تبويب مبلغ للمعايير الدولية للتقارير المالية في تاريخ التحول 
 .ةزميلة الى قروض ودفعات مقدم
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   قروض ودفعات مقدمة ٨-٣-٥
   تتمثل تسويات معايير المحاسبة الدولية على ھذا البند فيما يلي:

 م٢٠١٦يناير  ١

  تبويب: عادةإ

 ٨٥٩٫٨٨٥)٧-٣-٥ إيضاح( إعادة تبويب من بند قروض لشركات زميلة

 ٤٫٩٤١٫٤٧٦)٩-٣-٥إيضاح( إعادة تبويب من بند مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

 ٤٫٠٥٨  )٦-٣-٥( أيضاح  حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة

 :اتاستبعاد

)٨٣١٫٣٨٥(القروض المتبادلة بين شركات المجموعة اتاستبعاد  

٤٫٩٧٤٫٠٣٤ 
   
 

   مقدما وذمم مدينة أخرى ةمصاريف مدفوع ٩-٣-٥
   تتمثل التسويات التي تمت على ھذا البند فيما يلي:

 م٢٠١٦يناير  ١
  تبويب: أعادة

)٤٫٩٤١٫٤٧٦(إعادة تبويب الى قروض ودفعات مقدمة

  قيد تسوية:
١٣٧٫٧٤١)٦-٣-٥( أيضاح حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة 

)٤٫٨٠٣٫٧٣٥(اإلجمالي
   
  
  

   لموظفينل نھاية الخدمة مزايا ١٠-٣-٥
  

. مسبقا، قامت االكتواري التقييم تتطلب والتي محددة، منافع خطةك الخدمة نھاية مكافآت تصنف طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية،
 من المستقبل في المتوقعة الخدمة فترة الى النظر ودونفي المملكة العربية السعودية  العمللنظام  وفقا االلتزام ھذاباحتساب  مجموعةال

والذي  ٢٠١٦يناير  ١بعمل تقييم عن طريق الخبير االكتواري في وقامت المجموعة  .الخصم وأسعارلرواتب ا في والزيادات الموظفين،
  كما ھو موضح أدناه:نتج عنه زيادة االلتزام 

 
   

 م٢٠١٦يناير  ١
١٫٠٤٧٫٨٠٣  ١٩طبقا لمعيار المحاسبة الدولي للتقارير المالية رقم  الموظفينإعادة قياس التزام مزايا 

٢٫٥٥٩ب) –٦-٣-٥- إيضاح( حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة

١٫٠٥٠٫٣٦٢اإلجمالي
 

 مؤجلة إيرادات ١١-٣-٥
 الكھربائية والمحولة بدون بالمعداتسعودي والمرتبطة مليون لایر  ٢٦٨ المؤجلة بمبلغ اإليراداتاستبعاد قيمة  تتمثل ھذه التسوية في

  .مقابل الى المجموعة من العمليات المشتركة (منتجي الطاقة)
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   منح حكومية مؤجلة ١٢-٣-٥
 الحكومية ضوالقر فترة مدى على واطفائھا األجل طويلة الحكومية الدائنة الذمم من كجزء مؤجلةال حكوميةال منحتم االعتراف مسبقا بال

 تم التيو الصلة تذا لألصول العمر االنتاجي مدى على المؤجلة الحكومية المنح اطفاء يتم ،المالية لتقاريرل ر الدوليةلمعايي وفقا. المعنية
.من أجلھا القروض استخدام  

 
بالمنح الحكومية المؤجلة في التالي:تتمثل التسويات المتعلقة   

 

  م٢٠١٦يناير  ١الوصف
٨٤٢٫٣٤٦٫٥٧  تبويب ذمم حكومية طويلة األجل الى منح حكومية مؤجلة إعادة  

 ٣٫٦٨٨٫٧٠٦  ءاإلطفاتسوية على 

٤٤٦٫٠٣٥٫٢٨  

   
  

   مطلوبات مشتقات مالية ١٣-٣-٥
  فيما يلي بيان بالتسويات المعدة على ھذا البند في تاريخ التحول:

 
  

 م٢٠١٦يناير  ١
 ٢١٢٫٢٣١  ات تحوطات التدفقات النقديةخصصتبويب من م إعادة

 ٤١٨٫١٧٧ب) – ٦-٣-٥ إيضاح( عة في مطلوبات العمليات المشتركةحصة المجمو
)١٣٧٫٦٧٩( ب) – ٦-٣-٥ إيضاح( عكس ما تم تسجيله مسبقا في الحركة على القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية  

 ٤٩٢٫٧٢٩اإلجمالي
 
   

   تأمينات مشتركين مستردة ١٤-٣-٥
 متداولة مطلوباتتأمينات مشتركين مستردة الى  تمثلوالتي من المطلوبات غير المتداولة لایر سعودي  مليار ١٫٧٤مبلغ تبويب تم إعادة 

 . "مستردة تحت مسمى "تأمينات مشتركين يتم تسديدھا بناء على طلب المشتركين
  
  

   طويلة األجلذمم حكومية  ١٥-٣-٥
  تبويب ذمم حكومية طويلة األجل بناء على طبيعة ھذه الذمم الى التالي: إعادةتم 
  مليار لایر سعودي الى مطلوبات متداولة. ٥٨٫١دائنو وقود وذمم أخرى بمبلغ 
 ح حكومية مؤجلة تبويبه الى من إعادةمليار لایر سعودي المتعلق بالقروض الحسنة والذي تم  ٤٢٫٣٥المؤجلة بمبلغ  اإليرادات

  )١٢-٣-٥ إيضاح(
  
   دائنة تجارية ذمم ١٦-٣-٥

مليار لایر سعودي والمتعلق بدفعات مقدمة من عمليات توصيل خدمة الكھرباء من ذمم دائنة الى بند منفصل  ١١٫٣تم إعادة تبويب مبلغ 
 لایر سعودي ونملي ٢٦٥" كونه ذات طبيعة وسيولة وتوقيت مختلفين. تم إضافة مبلغ المشتركيينتحت مسمى "دفعات مستلمة من 

 ب)-٦- ٣-٥ إيضاح(والخاص بحصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة 
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  يتبع-م٢٠١٦يناير  ١اإليضاحات المتعلقة بتسوية األرصدة االفتتاحية لقائمة المركز المالي الموحدة في  ٣-٥
 
  

   أخرى وأرصدة دائنةمستحقات  ١٧-٣-٥
   تتلخص تسويات المعايير الدولية للتقارير المالية في الجدول التالي:

  

 م٢٠١٦يناير  ١
  ٢٦٧٫٢٣٣ب) – ٦-٣-٥ إيضاح( عة في مطلوبات العمليات المشتركةحصة المجمو

 )١٣٨٫٧٧١(  تبويب الى مخصصات اللتزامات ورسوم اخرى إعادة

 ١٢٨،٤٦٢طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية م٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 

   
   

  
  ذمم حكومية ١٨-٣-٥

في ظل عدم وجود جدول  المتداولة مطلوباتضمن اللایر سعودي  مليار ٥٨٫١ طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، يتطلب ادراج مبلغ
 .)١٥-٣-٥ إيضاح( غير متداولة مطلوبات مسبقا، تم اعتبار ھذه المبالغ على أنھا. ا الرصيدسداد لھذ

   
   اخرى احتياطيات ١٩-٣-٥

 في تاريخ التحويل الى المعايير الدولية، تم عمل تسويات على بند "الدخل الشامل اآلخر" باعتبار التالي:
  

 م٢٠١٦يناير  ١
عقود الجزء الفعال من عقود مبادلة خاصة بمعدل الفائدة (تم تصنيف ھذا البند مسبقا كمخصص تبويب  إعادة

)٥٥٠٫١٨٦(  تحوطات التدفقات النقدية كجزء من حقوق الملكية على أساس المعايير السعودية)  
 ٨٫٩٦٥ (تم قياس ھذه االستثمارات مسبقا بالتكلفة) التغير في القيمة العادلة الستثمارات مالية متاحة للبيع

)٤٤١٫٦٢٥(وعة في حسابات العمليات المشتركةحصة المجم  
ً استبعاد تحوطات التدفقات النقدية والتي كانت مسجلة  أثر  ٤٧٥٫٦٣٥ لطريقة حقوق الملكية في دفاتر الشركة القابضة وفقا

)٥٠٧٫٢١١(م٢٠١٦يناير  ١احتياطيات الدخل الشامل اآلخر في   
   

   مبقاهأرباح   ٢٠-٣-٥
 م٢٠١٦يناير  ١

  :هتسويات المعايير الدولية التي أثرت على األرباح المبقا
 ٥٫٥٨٩٫٦٤٨)١-٣-٥ إيضاح(والمعدات  واآلالت تفصيل مكونات الممتلكات    
)٣٫٦٨٨٫٧٠٦()١٢-٣-٥( مؤجلةالحكومية المنح ال ستنفاذاالتغير في       
)١٫٠٤٧٫٨٠٣()١٠-٣-٥ إيضاح( الموظفين نافعمخصص م      

)٦٢٫٧١٣() *ج-٦- ٣-٥ إيضاح(للعمليات المشتركة  هاألرباح المبقا استبعاد  

 ٧٩٠٫٤٢٦اجمالي تسويات المعايير الدولية
 ٣٦٠مليون لایر سعودي مخصوما منه قيود االستبعاد بمبلغ  ٢٩٨المشتركة بمبلغ  تالمبقاه للعمليا* يتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من األرباح 

 مليون لایر سعودي.
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التقارير المالية كما في  إلعدادالمعايير السعودية والمعايير الدولية  بينالمختصرة  تسوية قائمة المركز المالي األولية الموحدة ٤-٥

  م٢٠١٦مارس  ٣١

 إيضاح
 م٢٠١٦مارس  ٣١

طبقا للمعايير 
  السعودية

المعايير  أثر التحول الى
  الدولية 

مارس  ٣١
طبقا  م٢٠١٦

  للمعايير الدولية
  الموجودات

 موجودات غير متداولة
٧٨٩٫٥٥٨٫٣٢٥٤٦٩٫٧٣٤٫١٦  ١-٦-٥  معداتالو التالآو ممتلكاتال  ٠٢٧٫٣٤٢٫٥٢٤  

 ٥٣٨٫٥٩٥ ٥٣٨٫٥٩٥-  ٢-٣-٥ استثمارات عقارية
 ٣٤٧٫٣٨٦ ١٩٧٫٨٩٢١٤٩٫٤٩٤  ٢-٦-٥ موجودات غير ملموسة

 ١٫٦٢٩٫٧٢٣ (٢٫٠٠٦٫٨٦٠)٣٫٦٣٦٫٥٨٣  ٣-٦-٥ استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية
 ٢١٠٫٢٧٣ ٢١٠٫٢٧٣-  ٤-٣-٥ االستحقاقاستثمارات مالية محتفظ بھا حتى تاريخ 

 ٢٨١٫٥٩٥ ٢٨١٫٥٩٥-  ٥-٣-٥ استثمارات مالية متاحة للبيع
٣٢٩٫٦٢٤٫٠٣٣٥٦٦٫١٥٫٩٠٧   موجودات غير متداولةاجمالي   ٥٩٩٫٣٤٥٫٥٣١  

 موجودات متداولة
 ٧٫٤١٦٫٣٠٢ ٧٫٢٨٤٫١٤٤١٣٢٫١٥٨  أ-٤-٦-٥ مخزون

 ٢١٫٨٤٢٫٧١٨ ٢١٫٨٣٢٫٥٦٩١٠٫١٤٩  أ-٤-٦-٥ صافي-ذمم مستھلكي الكھرباء 
 - (٧٤٧٫٣٦٧)٧٤٧٫٣٦٧  ٥-٦-٥  قروض لشركات زميلة
٩٩٤٫٩٠٢٫٤-  ٦-٦-٥ قروض ودفعات مقدمة  ٤٫٩٩٤٫٩٠٢ 

 ٤٫٣٦١٫٤٢٠ (٤٫٨٢٤٫٤٧٧)٩٫١٨٥٫٨٩٧  ٧-٦-٥ مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
 ٢٫٠٧٧٫٨٢١ ١٫٨١٧٫٣٦٤٢٦٠٫٤٥٧  أ-٤-٦-٥ النقدية وما في حكمھا

)١٧٨٫١٧٤(٤٠٫٨٦٧٫٣٤١    موجودات متداولةاجمالي    ٦٩٣٫١٦٣٫٤٠  
٣٧٠٫٤٩١٫٣٧٤٫١٥ اجمالي الموجودات ٧ ٣٨٨٫٣٣  ٧٦٢٫٤٢٣٨٦٫٢  
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بين المعايير السعودية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما في  الموحدة المختصرةتسوية قائمة المركز المالي األولية  ٤-٥
   يتبع –م ٢٠١٦مارس  ٣١

 

 
 إيضاح

 م٢٠١٦مارس  ٣١
طبقا للمعايير 

  السعودية

المعايير  أثر التحول الى
  الدولية 

مارس  ٣١
طبقا  م٢٠١٦

  للمعايير الدولية
  حقوق الملكية والمطلوبات

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

 ٢٫٦٤٦٫٦٣٠ ٢٫٦٢٩٫٢١٠١٧٫٤٢٠  ج-٤-٦-٥ احتياطي نظامي 
 ٥٥٧٫٨٩٨ -٨٩٨٫٥٥٧ احتياطي عام 

 (٥٣٥٫٣٦٩) (٥٣٥٫٣٦٩)-  ١٩-٦-٥ احتياطيات أخرى
) لعقود التحوط التدفقات النقدية احتياطي ٣٣٣٫٥٤٤ )٥٤٤٫٣٣٣ - 

٥٠٦٫٦٧٢٫١٤٨٨٢٫١٫٣٦٥  ٢٠-٦-٥ مبقاهأرباح   ٣٨٨٫١٦٫٠٣٨  
٢١٩٫٩٨١٫٥٨٢٦٦٫٢١٫٣٩ اجمالي حقوق الملكية  ٤٨٥٫٦٠٫٣٧٣  

 متداولة مطلوبات غير
٠٥٩٫٠٦٦٫٢٢٥٦٫٤٠٦٨٫٧  ٨-٦-٥ طويلة األجل قروض  ٥٢٤٫٧٧٢٫٣٠  
 ٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠ -٤٩٠٫٩٤٠٫٣٤ صكوك

 ٤٠٫٤٣٧٫٠٥١ ٤٨٢٫٩٩١٫٣٩٤٤٥٫٥٦٩  ٩-٦-٥ قروض حكومية
 - (١٠٠٫٤٤٥٫٣٧٢)٣٧٢٫٤٤٥٫١٠٠  ١٠-٦-٥ ذمم حكومية طويلة األجل

 ٧٫١٧٨٫٨٥١ ٠٣٣٫٠٦٢٫٦١٫١١٦٫٨١٨  ١١-٦-٥ موظفينمزايا نھاية الخدمة لل
 ٢٩٫٨٧٥٫٩١٦ (٨١١٫١٣٨)٠٥٤٫٦٨٧٫٣٠  ١٢-٦-٥ إيرادات مؤجلة

 ٤٥٫٨٨٩٫٦٢٤ ٤٥٫٨٨٩٫٦٢٤-  ١٣-٦-٥ منح حكومية مؤجلة
 - (١٫٧٦٧٫٩٠٠)٩٠٠٫٧٦٧٫١  ١٥-٦-٥ تأمينات مشتركين مستردة

 - (٢٤٢٫٣١٩)٣١٩٫٢٤٢ مخصص عقود تحوطات التدفقات النقدية
 ٥١٠٫٥٢٥ ٥١٠٫٥٢٥-  ١٤-٦-٥ بالقيمة العادلة مشتقات مالية

 ١٧٨٫٩٨٣ ١٧٨٫٩٨٣-  ب-٤-٦-٥ إلزالة الموجوداتالتزامات 
)٧٤٥٫٤١٨٫٤٦(٢٣٦٫٢٠٢٫٧٠٩     اجمالي المطلوبات الغير متداولة  ٩٦٤٫٧٨٣٫١٨٩  

 مطلوبات متداولة
)١٧٠٫٨٨٧٫٥٧  ١٦-٦-٥ ذمم تجارية دائنة ٠٨١٠٫٧٤٠٫٧ ) ١٤٦٫٤٦٢٫٤٧  

٢٧٩٫٨٩٣٫٦ ٠٣٤٫٦٫٨٢٢٧١٫٢٤٥  ١٧-٦-٥ ذمم دائنة أخرىومستحقات   
 ١٣٢٫١١٧ ١٣٢٫١١٧-  ١٨-٦-٥ أخرى اللتزامات ورسوم مخصصات

 ١٠٫٩٠٩٫٧٢٠ ١٠٫٥٩٨٫٢٤٢٣١١٫٤٧٨  ب-٤-٦-٥  قروض قصيرة االجل
 ١٫٧٦٧٫٩٠٠ ١٫٧٦٧٫٩٠٠-  ١٥-٦-٥ مشتركين مستردةتأمينات 

 ٥٨٫٠٩٨٫٧٩٤ ٥٨٫٠٩٨٫٧٩٤-  ١٠-٦-٥ ذمم حكومية
١٫٠٨٠٫٩١٠١ ١١٫٠٨٠٫٩١٠-  ١٦-٦-٥ مشتركينة من المستلمدفعات   
٨٫١٣١٣ ٣٨٫١٣١-  ب-٤-٦-٥ بالقيمة العادلةت مالية مشتقا  

٧٥٫٣٠٧٫٤٤٦٨٦٧٫٩٦٠٫٧٥   متداولة مطلوباتالاجمالي   ٣١٣٫٧٦٦٫٠٣١  
٣١١٫٥١٠٫١٥٥١٢٢٫٣٤١٫١٤ مطلوباتالاجمالي   ٢٧٧٫٨٥١٫٥٢٣  

٣٧٠٫٤٩١٫٣٧٤٣٨٨٫٧٣٣٫١٥ والمطلوباتاجمالي حقوق الملكية   ٧٦٢٫٢٢٤٫٣٨٦  
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بين المعايير السعودية والمعايير الدولية للتقارير المالية عن الثالثة  المختصرة الموحدة الخسائر األولية وأاالرباح تسوية قائمة  ٥-٥

  م٢٠١٦مارس  ٣١أشھر المنتھية في 
 

 م٢٠١٦مارس  ٣١ عن الثالثة أشھر المنتھية في

 إيضاح
    طبقا للمعايير السعودية

 أثر التحول الى المعايير
 طبقا للمعايير الدولية   الدولية

 ٨٫٨٩٤٫٧٠٢ )٦٫٩٧٨( ٨٫٩٠١٫٦٨٠  ١-٧-٥  إيرادات التشغيل
 )٩٫٢٣٦٫٧١٥( ٨٦٩٫٢٠٧ )١٠٫١٠٥٫٩٢٢(  ٢-٧-٥  تكلفة اإليرادات

 )٣٤٢٫٠١٣( ٨٦٢٫٢٢٩ )١٫٢٠٤٫٢٤٢( اجمالي خسارة الفترة
 )٢١٩٫٣٨٩( )٤٠٫٣٤١( )١٧٩٫٠٤٨(  ٣-٧-٥ مصروفات عمومية وإدارية

 ١٥٣٫٩٨٧ ١٤٤٫٤٥٨ ٩٫٥٢٩  ٤-٧-٥ إيرادات أخرى، صافي
 )٤٠٧٫٤١٥( ٩٦٦،٣٤٦ )١٫٣٧٣٫٧٦١( خسائر التشغيل للفترة

 ١٧٫٦٩٨ ١٧٫٦٩٨ - إيرادات تمويلية
 )٤٠٥٫٧٥٨( )٤٠٥٫٧٥٨( - مصروفات تمويلية

 )٣٨٨٫٠٦٠( )٣٨٨٫٠٦٠( -  ٥-٧-٥ التمويل، صافيتكاليف 
 )٧٩٥٫٤٧٥( ٥٧٨،٢٨٦ )١٫٣٧٣٫٧٦١( خسائر الفترة قبل الزكاة

 )٢٫٨٣٠( )٢٫٨٣٠( -  ٦-٧-٥ الزكاة
 )٧٩٨٫٣٠٥( ٥٧٥٫٤٥٦ )١٫٣٧٣٫٧٦١( صافي خسائر الفترة

 

 

بين المعايير السعودية  ٢٠١٦مارس  ٣١للفترة المنتھية في تسوية قائمة الدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة المختصرة  ١-٥-٥
 والمعايير الدولية للتقارير المالية

إيضاح

 ٢٠١٦مارس  ٣١
طبقا للمعايير 

  السعودية

تأثير التحول 
الى المعايير 

  الدولية

 ٢٠١٦مارس  ٣١
طبقا للمعايير 

  الدولية
 )٧٩٨٫٣٠٥( ٥٧٥٫٤٥٦ )١٫٣٧٣٫٧٦١(  خسائر الفترة

  :راآلخالدخل الشامل 
البنود التي من الممكن إعادة تبويبھا الحقا الى األرباح أو 

  الخسائر:

)٢٨٫١٥٧(  -   تحوطات التدفقات النقدية  )٢٨٫١٥٧(  

)٢٨٫١٥٧( - الشامل اآلخر للفترة لاجمالي الدخ  )٢٨٫١٥٧(  

)١٫٣٧٣٫٧٦١(    اجمالي الدخل الشامل   ٨٢٦٫٤٦٢( ٥٧٥٫٢٩٩(   

 

   



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  
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بين المعايير  م ٢٠١٦مارس  ٣١في  المختصرةاإليضاحات المتعلقة بتسويات أرصدة قائمة المركز المالي األولية الموحدة  ٦-٥
 السعودية والمعايير الدولية للتقارير المالية

  
   ومعدات وآالت ممتلكات ١-٦-٥

 تتمثل تسويات المعايير الدولية على الممتلكات واآلالت والمعدات فيما يلي:
  
  

  م٢٠١٦ مارس ٣١  وصفال
  ١٦٫٢٠٤٫٥٧٣  )١-٣-٥ إيضاح( االفتتاحية األرصدة تسويات
     :م٢٠١٦مارس  ٣١للفترة المنتھية في  التغيرات

 ٩٩٥٫٢١١  تفصيل األصول االصول المستھلكة  دفتريا و
)٧٦٣٫١٣٨(حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة   

 (٢٢٦٫٣٢٤)مصروفات غير قابلة للرسملة 
٨٩٢٫١٣٥على األصول خالل الفترة ةملمرسعوائد اضافية   

تم إعادة تبويبھا من بند الممتلكات واآلالت  والتيصافي الحركة خالل الفترة للموجودات غير الملموسة 
 ٦٫٨٨٠  والمعدات كما في قيود تسوية األرصدة االفتتاحية طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية

٤٦٩٫٧٣٤٫١٦االجمالي  
 

 
   موجودات غير ملموسة ٢-٦-٥

) مليون لایر ٦٫٨٨تبويب مبلغ ( إعادةمليون لایر سعودي، تم  ١٥٦٫٦التبويب المعدة على األرصدة االفتتاحية بمبلغ  إعادةالى  إضافة
ھذا وتم أيضا إضافة  .م٢٠١٦مارس  ٣١سعودي من ممتلكات وآالت ومعدات الى موجودات غير ملموسة خالل الفترة المنتھية في 

  لایر سعودي. الف  ٢٣٢حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة بمبلغ 
   

   استثمارات مسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكية ٣-٦-٥
 تم عمل التسويات التالية على بند استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية:

  

 م٢٠١٦ مارس ٣١
  التبويب المتعلقة بالمعايير الدولية: ةاعاد

 ١٫٩٦٥٫٢٦٤)٤-٣-٥ إيضاحتسويات األرصدة االفتتاحية (
  تسويات المعايير الدولية:

 ٤١٫٥٩٦ عكس قيمة االستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية للعمليات المشتركة خالل الفترة

٨٦٠٫٠٠٦٫٢اإلجمالي  
   

   



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  
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المعايير السعودية  م بين٢٠١٦مارس  ٣١اإليضاحات المتعلقة بتسويات أرصدة قائمة المركز المالي األولية الموحدة في  ٦-٥
  يتبع -والمعايير الدولية للتقارير المالية

 
   

   المشتركة العمليات ومطلوبات موجودات في المجموعة حصة ٤-٦-٥
    المشتركة العمليات موجودات في الحصة) أ

 المجموعة في موجودات العمليات فيما يلي:تتمثل حصة 
  

 م٢٠١٦مارس  ٣١
١٠٢٫٨١٠٫٩٢  ممتلكات وآالت ومعدات  
٢٢٣ موجودات غير ملموسة  

 ١٣٢٫١٥٨مخزون
 ١٠٫١٤٩ ذمم تجارية مدينة وأخرى
 ٦٫٠٢٩  قروض ودفعات مقدمة

٥٣٢٫١٣٤مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى  
.٢٦٠ النقدية وما في حكمھا ٧٤٥  

 ١١٫٤٧١٫٦٥٩ 
   

   ب) الحصة في مطلوبات العمليات المشتركة
 تتمثل حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة فيما يلي:

  

 م٢٠١٦مارس  ٣١
٢٥٫٣٧٢٨٫٨  قروض غير متداولة  

 ٢٫٦٩٤ مخصص مزايا الموظفين
٢٠٧٫٢٦٨ * مشتقات مالية  

 ١٧٨٫٩٨٣ باإلزالةالتزامات قائمة 
 ٣٤٠٫٢٠٢ تجارية دائنةذمم 

 ٢٠٠٫٥٩٠  مستحقات وذمم دائنة أخرى
 ٢٫٧٧٢مخصصات اللتزامات ورسوم أخرى

 ٣١١٫٤٧٨الجزء المتداول من قروض غير متداولة
 ٣٨٫١٣١التزام-الجزء المتداول من مشتقات مالية بالقيمة العادلة 

  ٤٠٩٫١٠٧٫١٠  
 ١٦٧مليون لایر سعودي مخصوما منه قيود االستبعاد بمبلغ  ٤٣٦العمليات المشتركة بمبلغ * يتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من مطلوبات 

 مليون لایر سعودي.
 
 

   العمليات المشتركة حقوق ملكية) الحصة في ج
فيما يلي: العمليات المشتركة حقوق ملكيةتتمثل حصة المجموعة في   

 م٢٠١٦مارس  ٣١
 ١٧٫٤٢٠  احتياطي نظامي

)٤٤٫٨١١( *مبقاهأرباح   
  )٢٧٫٣٩١(  

 
 ٣٦٦مليون لایر سعودي مخصوما منه قيود االستبعاد بمبلغ  ٣٢١للعمليات المشتركة بمبلغ المبقاه * يتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من األرباح 

 مليون لایر سعودي.



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  
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بين المعايير السعودية  م ٢٠١٦مارس  ٣١اإليضاحات المتعلقة بتسويات أرصدة قائمة المركز المالي األولية الموحدة في  ٦-٥

  يتبع – والمعايير الدولية للتقارير المالية
 

   قروض لشركات زميلة ٥-٦-٥
 قروض ودفعات مقدمة. الىلایر سعودي  مليون ٧٤٧٫٣٧، تم إعادة تبويب قروض لشركات زميلة بمبلغ م٢٠١٦ مارس ٣١في كما 

  
  

   قروض ودفعات مقدمة ٦-٦-٥
   فيما يلي: ٢٠١٦مارس  ٣١الدولية على ھذا البند في تتمثل تسويات معايير المحاسبة 

 م٢٠١٦مارس  ٣١
  تبويب: ةإعاد

 ٤٫٩٦٠٫٣٧٣إعادة تبويب من مصاريف مدفوعة مقدما
 ٧٤٧٫٣٦٧إعادة تبويب من قروض طويلة األجل لشركات زميلة

باستخدام طريقة  حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة (والتي كان يتم المحاسبة عنھا مسبقا
 ٦٫٠٢٩  أ)– ٤-٦-٥ إيضاح( حقوق الملكية طبقا لمعايير المحاسبة السعودية)

 :استبعادقيد 
 (٧١٨٫٨٦٧)أرصدة القروض المتبادلة بين شركات المجموعة استبعادقيد 

٤٫٩٩٤٫٩٠٢ 
 
   

   مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى ٧-٦-٥
   فيما يلي: ٢٠١٦مارس  ٣١على ھذا البند في تتمثل تسويات معايير المحاسبة الدولية 

 م٢٠١٦مارس  ٣١

  إعادة تبويب:
)قروض ودفعات مقدمةإعادة تبويب الى  ٩٤٫٩٥٩٫٠٠ ) 

  
تسوية:

 ١٣٤٫٥٣٢)أ-٤-٦-٥ إيضاح(ة في موجودات العمليات المشتركة حصة المجموع

)اإلجمالي ٤٧٧٫٨٢٤٫٤ ) 

   
 

   غير المتداول الجزء-القروض  ٨-٦-٥
 فيما يلي: ٢٠١٦مارس  ٣١تسويات معايير المحاسبة الدولية على ھذا البند في  تتمثل

    

 م٢٠١٦ مارس ٣١
 ٨٫٧٢٨٫٣٥٢  )ب-٤-٦-٥ إيضاح( حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة

)تكاليف المعاملة المتعلقة بالقروض ٨٨٧٫٢١ ) 

٥٦٤٫٠٦٧٫٨  

  
   قروض حكومية ٩-٦-٥

وائد على قروض فوالمتعلقة ب م٢٠١٦مارس  ٣١مليون لایر سعودي خالل الثالثة أشھر المنتھية في  ٤٤٥٫٥تم عمل تسوية بمبلغ 
  كان يتم بصفة سنوية. االستحقاقحكومية. طبقا للمعايير السعودية، فان ھذا 

  
  



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  
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بين المعايير السعودية  م ٢٠١٦مارس  ٣١اإليضاحات المتعلقة بتسويات أرصدة قائمة المركز المالي األولية الموحدة في  ٦-٥
 يتبع  – والمعايير الدولية للتقارير المالية

    

   ذمم حكومية طويلة األجل ١٠-٦-٥
  تبويب ذمم حكومية طويلة األجل بناء على طبيعة ھذه الذمم الى التالي: إعادةتم 
  مليار لایر سعودي الى مطلوبات متداولة. ٥٨٫١دائنو وقود وذمم أخرى بمبلغ 
 تبويبه الى منح حكومية مؤجلة  إعادةمليار لایر سعودي المتعلق بالقروض الحسنة والذي تم  ٤٢٫٣٥المؤجلة بمبلغ  اإليرادات

  )١٢-٣-٥ إيضاح(
  

   لموظفينل نھاية الخدمة نافعم ١١-٦-٥
 فيما يلي: ٢٠١٦مارس  ٣١المحاسبة الدولية على ھذا البند في تتمثل تسويات معايير 

  
  

 م ٢٠١٦ مارس ٣١

 ١٫٠٤٧٫٨٠٣  تسويات األرصدة االفتتاحية
 ٦٦٫٣٢١للفترة ينموظفمخصص مزايا نھاية الخدمة لل

 ٢٫٦٩٤ب)-٤-٦-٥ إيضاح( حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة

١٫١١٦٫٨١٨ 
  

   إيرادات مؤجلة ١٢-٦-٥
  فيما يلي: ٢٠١٦مارس  ٣١المؤجلة في  اإليراداتتتمثل التسويات المعدة على 

 م ٢٠١٦ مارس ٣١

)٨١٤٫١٧٢(   قيد استبعاد االيراد المؤجل الخاص بالمرافق الكھربائية الخاصة الممنوحة من العمليات المشتركة   
 ٣٫٠٣٤خالل الفترة نفاذتسوية على االست

)٨١١٫١٣٨(  

مليون لایر سعودي  و المرتبطة بالمعدات الكھربائية  و المحولة بدون  ٨١١ المؤجلة بمبلغ اإليراداتتتمثل ھذه التسوية في قيمة استبعاد 
  مقابل الى المجموعة من العمليات المشتركة (منتجي الطاقة).

  
  

  
   منح حكومية مؤجلة ١٣-٦-٥

  فيما يلي: ٢٠١٦مارس  ٣١في تتمثل تسويات معايير المحاسبة الدولية على ھذا البند 
  

  م ٢٠١٦ مارس ٣١الوصف

 ٤٦٫٠٣٥٫٢٨٥ تسويات األرصدة االفتتاحية
 (١٤٥٫٦٦١)  خالل الفترة ستنفاذتسوية على اال

 ٤٥٫٨٨٩٫٦٢٤اإلجمالي
   

  
  



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  
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بين المعايير السعودية  م ٢٠١٦مارس  ٣١اإليضاحات المتعلقة بتسويات أرصدة قائمة المركز المالي األولية الموحدة في  ٦-٥
 والمعايير الدولية للتقارير المالية

 
   مطلوبات مشتقات مالية ١٤-٦-٥

 فيما يلي: ٢٠١٦مارس  ٣١تتمثل تسويات معايير المحاسبة الدولية على ھذا البند في 

 م٢٠١٦مارس  ٣١
 ٢٤٢٫٣١٨  إعادة تبويب من تحوطات التدفقات النقدية
 ٢٦٨٫٢٠٧* )ب-٤-٦-٥ إيضاحالمشتركة (حصة المجموعة في مطلوبات العمليات 

 ٥١٠٫٥٢٥  اإلجمالي
مليون  ١٦٧مليون لایر سعودي مخصوما منه قيود االستبعاد بمبلغ  ٤٣٦*يتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من مطلوبات العمليات المشتركة بمبلغ 

 لایر سعودي.
 

   مستردة تأمينات مشتركين ١٥-٦-٥
والتي تخص تأمينات  من المطلوبات غير المتداولة مليار لایر سعودي ١٫٧٧مبلغ  تم إعادة تبويب ،٢٠١٦في نھاية الربع األول من عام 

 . المطلوبات متداولةمشتركين مستردة حسب طلب المشتركين الى 
   

   ذمم تجارية دائنة ١٦-٦-٥
مليار لایر سعودي والمتعلق بدفعات مقدمة من عمليات توصيل خدمة الكھرباء من ذمم تجارية دائنة الى بند  ١١٫٠٨تم إعادة تبويب مبلغ 

لایر سعودي والخاص بحصة المجموعة في  ونملي ٣٤٠٫٢تم إضافة مبلغ كما ". مشتركين منفصل تحت مسمى "دفعات مقدمة من 
 ب)-٤-٦-٥ إيضاح( .مطلوبات العمليات المشتركة

  
   مستحقات وذمم دائنة أخرى ١٧-٦-٥

   :٢٠١٦مارس  ٣١تم عمل التسويات التالية المتعلقة بمعايير المحاسبة الدولية على ھذا البند في 
 م٢٠١٦مارس  ٣١

)إعادة تبويب الى مخصصات لذمم ومستحقات أخرى ٢٩٫٣٤٥١ ) 
 ٢٠٠٫٥٩٠)ب-٤-٦-٥ إيضاح(حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة 

 ٧١٫٢٤٥اجمالي
   

 مخصصات اللتزامات ورسوم أخرى ١٨-٦-٥
 

 م٢٠١٦مارس  ٣١
 ١٢٩٫٣٤٥من مستحقات وذمم دائنة أخرىإعادة تبويب 

 ٢٫٧٧٢ب)-٤-٦-٥ إيضاح(حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة 

 ١٣٢٫١١٧اجمالي
   
 

   أخرىاحتياطيات  ١٩-٦-٥
   فيما يلي: ٢٠١٦مارس  ٣١الدولية على ھذا البند في  تتمثل تسويات معايير المحاسبة

  

 م٢٠١٦مارس  ٣١
 (٥٤٤٫٣٣٤)  إعادة تبويب الجزء الفعال من عقود مبادلة خاصة بمعدل الفائدة 

 ٨٫٩٦٥مالية متاحة للبيع الستثماراتالتغير في القيمة العادلة ل

 (٥٣٥٫٣٦٩)٢٠١٦مارس  ٣١احتياطيات الدخل الشامل اآلخر في 
   
 
 



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  

____________________________________________________________________________  
٤٥  

 
 

 
المعايير السعودية  م بين٢٠١٦مارس  ٣١اإليضاحات المتعلقة بتسويات أرصدة قائمة المركز المالي األولية الموحدة في  ٦-٥

  يتبع-الماليةوالمعايير الدولية للتقارير 
 
  

   مبقاهأرباح  ٢٠-٦-٥
 م٢٠١٦مارس  ٣١

  يلي: فيمام ٢٠١٦مارس  ٣١تتمثل تسويات معايير المحاسبة الدولية على ھذا البند في 
 ٥٫٥٨٩٫٦٤٨تفصيل مكونات الممتلكات والمعدات االصول المستھلكة دفتريا و   

 (٣٫٦٨٨٫٧٠٦)منح حكومية مؤجلة في تاريخ التحول نفاذالتغير في است    
 (١٫٠٤٧٫٨٠٣)ين في تاريخ التحولموظفإعادة قياس التزام مخصص مزايا ال    
لالصول  نتيجة ٢٠١٦ل الربع األول من عام الممتلكات واآلالت والمعدات خال كاالنخفاض في استھال   

 ٩٩٥٫٢١١تفصيل مكونات الممتلكات والمعداتالمستھلكة دفتريا و
 (٢٢٦٫٣٢٤)مصروفات غير قابلة للرسملة     

 (٢٨٨٫٨٤٥) ٢٠١٦ الربع األول لعامتكاليف التمويل اإلضافية المسجلة طبقا للمعايير الدولية خالل 
٢٠١٦ ٨٦٧٫١٤٦عام ل الربع األول المنح الحكومية على أساس العمر االنتاجي لألصول خالل نفاذاست      
 (٣٫٠٣٤)اإليرادات المؤجلة على أساس يومي طبقا للمعايير الدولية نفاذاست    
 (٦٦٫٣٢١)االكتواري من خالل التقييمإعادة قياس التزام مخصص الموظفين     

للعمليات المشتركة (والتي كانت مسجلة باستخدام لطريقة حقوق الملكية طبقا  هاألرباح المبقا استبعاد
 (٤٤٫٨١١)لمعايير المحاسبة السعودية)

٨٨٢٫١٫٣٦٥اجمالي تسويات المعايير الدولية  
 

  



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  

____________________________________________________________________________  
٤٦  

 
 

 

 م بين٢٠١٦مارس  ٣١الثالثة أشھر المنتھية في  عنالموحدة  الخسائر األولية وأاالرباح اإليضاحات المتعلقة بتسويات قائمة  ٧-٥
 المعايير السعودية والمعايير الدولية للتقارير المالية:

  
   التشغيل إيرادات ١-٧-٥

المؤجلة والذي نتج عنه انخفاض  اإليرادات نفاذالمعايير الدولية للتقارير المالية، قامت المجموعة بتعديل أساس است إرشاداتاستنادا الى 
والمتمثل في  اإليراداتمليون لایر سعودي من بند  ٣٫٩استبعاد مبلغ قدره تم عالوة على ذلك،  .مليون لایر سعودي ٣بمبلغ  اإليرادات

 استنفاذ االيراد المؤجل المتعلق بالمرافق الكھربائية الخاصة الممنوحة من العمليات المشتركة.
  
 

   اإليرادات تكاليف ٢-٧-٥
   :يلي فيما م ٢٠١٦ مارس ٣١ في البند ھذا على الدولية المحاسبة معايير تسويات تتمثل

 م٢٠١٦مارس  ٣١
 ٩٦١٫٢٩٦  على االستھالك مكونات األصولواالصول المستھلكة دفتريا تأثير

)١٨٢٫٥٥٧(للرسملة اإليرادات من المصروفات الغير قابلة  تكاليفحصة   
)٤٧٫٦٠٩(مزايا الموظفين  التزامباإليرادات من تكاليف الخدمة الخاص  تكاليفحصة   

 مستخدمةاإليرادات من الغاء المحاسبة بطريقة حقوق الملكية للعمليات المشتركة والتي كانت  تكاليفاألثر على 
طبقا للمعايير السعودية (حيث أنه كان يتم مسبقا خصم حصة صافي أرباح الترتيبات المشتركة من بند تكلفة 

)٠٥٫٦٨(المبيعات)  
 ١٤٣٫٧٥٧ھامش ربح العمليات المشتركة نتيجة للتوحيد النسبي لھذه العمليات استبعادقيود 

٧٨٦٩٫٢٠  

 
 مصروفات عمومية وادارية ٣-٧-٥
  فيما يلي: ٢٠١٦مارس  ٣١تتمثل تسويات معايير المحاسبة الدولية على ھذا البند في  

  

 م٢٠١٦مارس  ٣١
 ٣٣٫٩١٥  االستھالك يعل مكونات األصولواالصول المستھلكة دفتريا  تأثير

 (٤٣٫٧٢٧)من المصروفات الغير قابلة للرسملة  واإلداريةحصة المصروفات العمومية 
 (١٨٫٧١٢) ينمزايا الموظف قياس التزام بإعادةومية واالدارية من تكاليف الخدمة الخاص حصة المصروفات العم

 (١١٫٨١٧)فترةحصة المجموعة في مصروفات العمليات المشتركة خالل ال

 (٤٠٫٣٤١)  اإلجمالي

 
 

   أخرى إيرادات ٤-٧-٥
ان  .أخرى كإيراداتالمؤجل) وتصنيفھا  في استنفاذ المنح الحكومية (االيراد أساسيةأخرى بصفة  إيراداتتتمثل التسويات المعدة على بند 

على أساس عمر األصول المتعلقة بھذه  اذھافاستنعلى أساس عمر سداد القروض المتعلقة بھا بينما أصبح يتم  اذھافاستنھذه المنح كان يتم 
  المنح طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

   



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  

____________________________________________________________________________  
٤٧  

 
 

مارس  ٣١عن الثالثة أشھر المنتھية في الموحدة المختصرة  والخسائر األوليةاألرباح اإليضاحات المتعلقة بتسويات قائمة  ٧-٥
  يتبع – المعايير السعودية والمعايير الدولية للتقارير المالية م بين٢٠١٦

  
   تكاليف التمويل ٥-٧-٥

  فيما يلي: ٢٠١٦مارس  ٣١تتمثل تسويات معايير المحاسبة الدولية على ھذا البند في 
   

 م٢٠١٦مارس  ٣١
مصروفات تمويلية غير قابلة للرسملة طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية متكبدة بواسطة المجموعة خالل 

 ٢٨٦٫٨٤٥  م٢٠١٦الربع األول لعام 
٫٢١٥١٠١فترةحصة المجموعة في تكاليف التمويل للعمليات المشتركة خالل ال  

٫٠٦٠٨٣٨  

 الزكاة ٦-٧-٥
   

ترة.فالمشتركة خالل العمليات لل مصروفات الزكاةحصة المجموعة في تتمثل التسويات المعدة على بند مصروف الزكاة في   
  



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  
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٤٨  

 
 

 

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١تسوية قائمة المركز المالي الموحدة بين المعايير السعودية والمعايير الدولية للتقارير المالية كما في    ٨-٥
 

 
 إيضاح

ديسمبر  ٣١
 م طبقا٢٠١٦

  للمعايير السعودية

 أثر التحول الى المعايير
  الدولية

ديسمبر  ٣١
 م طبقا٢٠١٦

  للمعايير الدولية

  الموجودات
  موجودات غير متداولة

 ٣٧٤٫٠٠٩٫٣٩٢ ١٩٫٦١٥٫٢٨٧ ٣٥٤٫٣٩٤٫١٠٥  ١-١٠-٥ ممتلكات ومعدات
 ٥٣٨٫٥٩٥ ٥٣٨٫٥٩٥ -  ٢-٣-٥ استثمارات عقارية

 ٣٩٤٫٣١١ ٢١٢٫٥٠١ ١٨١٫٨١٠  ٢-١٠-٥  موجودات غير ملموسة

 ١٫٥٧٠٫٣٣٨ )٢٫١٠٤٫٠٠٠( ٣٫٦٧٤٫٣٣٨  ٣-١٠-٥ استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية
 ٢٢٨٫٨٩٣ ٢٢٨٫٨٩٣ - استثمارات مالية محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق

 ٢٩٠٫٩٥٢ ٢٩٠٫٩٥٢ -  ٤-١٠-٥ استثمارات مالية متاحة للبيع
 ٣٧٧٫٠٣٢٫٤٨١ ١٨٫٧٨٢٫٢٢٨ ٣٥٨٫٢٥٠٫٢٥٣    اجمالي الموجودات الغير متداولة

       
 موجودات متداولة

 ٦٫٩٩٧٫٥٥٢ ٦٧٫٢٧٩ ٦٫٩٣٠٫٢٧٣  أ-٥-١٠-٥ مخزون
 ٢٨٫٥٦٤٫٠٤١ - ٢٨٫٥٦٤٫٠٤١ صافي-مستھلكي الكھرباء ذمم 

 ٣٫٢٩٠٫٩٧٠ ٢٫٧٠٧٫١٣٢ ٥٨٣٫٨٣٨  ٦-١٠-٥ * قروض ودفعات مقدمة
 ٤٫٢٠٣٫٧٩٠ )٣٫٢١٦٫٤٣٤( ٧٫٤٢٠٫٢٢٤  ٧-١٠-٥ مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

 ١٫٤٨٦٫١٦٣ ٢٦٤٫٠١٧ ١٫٢٢٢٫١٤٦  أ-٥-١٠-٥  النقدية وما في حكمھا
 ٤٤٫٥٤٢٫٥١٦ )١٧٨٫٠٠٦( ٤٤٫٧٢٠٫٥٢٢    اجمالي الموجودات متداولة

 ٤٢١٫٥٧٤٫٩٩٧ ١٨٫٦٠٤٫٢٢٢ ٤٠٢٫٩٧٠٫٧٧٥ اجمالي الموجودات
طبقا للمعايير السعوديةكان يتم تسمية ھذا البند باسم قروض لشركات زميلة *  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  
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 –م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تسوية قائمة المركز المالي الموحدة بين المعايير السعودية والمعايير الدولية للتقارير المالية كما في    ٨-٥
   يتبع

. 

 
 إيضاح

ديسمبر  ٣١
 م طبقا٢٠١٦

  للمعايير السعودية

 أثر التحول الى المعايير
  الدولية

ديسمبر  ٣١
 م طبقا٢٠١٦

  للمعايير الدولية

  حقوق الملكية والمطلوبات
 حقوق الملكية

 ٤١٫٦٦٥٫٩٣٨ - ٤١٫٦٦٥٫٩٣٨ رأس المال 
 ٢٫٨٦٣٫٣٠٥ ٢٣٫٦٣٧ ٢٫٨٣٩٫٦٦٨  ج-٥-١٠-٥ احتياطي نظامي 

 ٥٦٩٫٥٠٦ - ٥٦٩٫٥٠٦ احتياطي عام 
 )١١٨٫٩٧٥( )١١٨٫٩٧٥( -  ١٧-١٠-٥ احتياطيات الدخل الشامل اآلخر

 - ٤٤٣٫٦٩٨ )٤٤٣٫٦٩٨(  ١٧-١٠-٥ لعقود التحوط ديةنقالتدفقات ال احتياطي
 ٢٠٫٦١٨٫٠٢٣ ٣٫٢٢٥٫٨١٤ ١٧٫٣٩٢٫٢٠٩  ١٨-١٠-٥ أرباح مبقاة

 ٦٥٫٥٩٧٫٧٩٧ ٣٫٥٧٤٫١٧٤ ٦٢٫٠٢٣٫٦٢٣ اجمالي حقوق الملكية
 مطلوبات غير متداولة
 ٤٣٫٣٨٥٫٥٢٥ ٨٫٣٩٩٫٩١٠ ٣٤٫٩٨٥٫٦١٥  ٨-١٠-٥  قروض طويلة االجل

 ٢٦٫٠٦٥٫٣٥٠ - ٢٦٫٠٦٥٫٣٥٠ صكوك
 ٤٢٫٤١١٫٥١٧ - ٤٢٫٤١١٫٥١٧ قروض حكومية

 ٦٫٦٣٣٫٠٣٨ ٩٠٩٫١٤٣ ٥٫٧٢٣٫٨٩٥  ١٠-١٠-٥ للموظفينمزايا نھاية الخدمة 
 ٣٤٫٢٩٩٫٩٤٥ )٧٦٤٫٥٢٢(  ٣٥٫٠٦٤٫٤٦٧  ١١-١٠-٥ إيرادات مؤجلة

 ٤٦٫٦٦٧٫٦٠٨ ٤٦٫٦٦٧٫٦٠٨ -  ١٢-١٠-٥ منح حكومية مؤجلة
 ٣٦٠٫٧٢٢ ٣٦٠٫٧٢٢ -  ١٣-١٠-٥ بالقيمة العادلةمشتقات مالية 

 ١٨٧٫٥٥٠ ١٨٧٫٥٥٠ -  ب-٥-١٠-٥  التزامات قائمة بإزالة األصول
 - )١٫٨٤٥٫٠٨١( ١٫٨٤٥٫٠٨١  ١٤-١٠-٥ تأمينات مشتركين مستردة
 - )١٠٠٫٠٢٥٫٥٩١( ١٠٠٫٠٢٥٫٥٩١  ٩-١٠-٥ ذمم حكومية طويلة األجل

 - )١٢٢٫٠٤٩( ١٢٢٫٠٤٩  ١٣-١٠-٥ النقديةمخصص عقود تحوط التدفقات 
 ٢٠٠٫٠١١٫٢٥٥ )٤٦،٢٣٢،٣١٠( ٢٤٦٫٢٤٣٫٥٦٥    مطلوبات غير متداولةال اجمالي

 مطلوبات متداولة
 ٥٤٫٤١٥٫٧٦٦ )١١٫٩٧٠٫٠٠٧( ٦٦٫٣٨٥٫٧٧٣  ١٥-١٠-٥ دائنة تجارية ذمم

 ٦٫٨٣٢٫٣٠٣ )١٫٥٠٣( ٦٫٨٣٣٫٨٠٦  ١٦-١٠-٥ أخرى دائنة ذمممستحقات و
 ١٣٢٫٤٢٠ ١٣٢٫٤٢٠ -  ١٦-١٠-٥ أخرى اللتزامات ورسوممخصصات 

 ١٣٫٦٥١٫٥٤١ ١٫٠٤٢٫٦٧٣ ١٢٫٦٠٨٫٨٦٨  ب-٥-١٠-٥  قروض قصيرة االجل
 ٨٫٨٧٥٫١٤٠ - ٨٫٨٧٥٫١٤٠ ء المتداولزصكوك، الج

 ١٫٨٤٥٫٠٨١ ١٫٨٤٥٫٠٨١ -  ١٤-١٠-٥ مشتركين مستردةتأمينات 
 ٥٨٫٠٩٩٫٠٤٩ ٥٨٫٠٩٩٫٠٤٩ -  ٩-١٠-٥ ذمم حكومية

 ١٢٫٠٧٧٫٢٥٥ ١٢٫٠٧٧٫٢٥٥ -  ١٥-١٠-٥ مشتركينمستلمة من الدفعات 
 ٣٧٫٣٩٠ ٣٧٫٣٩٠ -  ب-٥-١٠-٥ بالقيمة العادلةمشتقات مالية 

 ١٥٥٫٩٦٥٫٩٤٥ ٦١٫٢٦٢٫٣٥٨ ٩٤٫٧٠٣٫٥٨٧    متداولةالمطلوبات ال اجمالي
 ٣٥٥٫٩٧٧٫٢٠٠ ١٥٫٠٣٠٫٠٤٨ ٣٤٠٫٩٤٧٫١٥٢ مطلوباتالاجمالي 

 ٤٢١٫٥٧٤٫٩٩٧ ١٨٫٦٠٤٫٢٢٢ ٤٠٢٫٩٧٠٫٧٧٥ اجمالي حقوق الملكية والمطلوبات



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  

____________________________________________________________________________  
٥٠  

 
 

بين المعايير السعودية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عن السنة  الخسائر األولية الموحدة وأاألرباح سوية قائمة ت ٩-٥
  م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في 

 

  م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ عن السنة المنتھية في  

 إيضاح
طبقا للمعايير 

    السعودية
أثر التحول الى 

   الدولية المعايير
طبقا للمعايير 

 الدولية
 ٤٩٫٨٦٠٫٩٩٨ )٥٣٫٧٥٩( ٤٩٫٩١٤٫٧٥٧  ١-١١-٥  إيرادات التشغيل
 (٤٣٫١٨٠٫٩٥٩) ٣٫٧٢٦٫٩١٤(٤٦٫٩٠٧٫٨٧٣)  ٢-١١-٥  تكلفة اإليرادات

 ٦٫٦٨٠٫٠٣٩ ٣٫٠٠٦٫٨٨٤٣٫٦٧٣٫١٥٥ أرباح السنةاجمالي 
 (١٫١٣٨٫٢٥٥) )١٥٤٫٢٢٣((٩٨٤٫٠٣٢)  ٣-١١-٥ وإداريةمصروفات عمومية 

 ١٫٠٠٨٫٣٦٩ ٧٥٧٫١٩١ ٢٥١٫١٧٨  ٤-١١-٥ إيرادات أخرى، صافي
 (١١٠٫٢٥٧) - )١١٠٫٢٥٧( تحسين إنتاجية الموارد البشرية برنامج

 ٦٫٤٣٩٫٨٩٦ ٢٫١٦٣٫٧٧٣٤٫٢٧٦٫١٢٣ سنةأرباح التشغيل لل
٨٣٧٫٧ ٧٫٣٧٨- إيرادات تمويلية  

 (١٫٨٢٨٫٨٤٥) (١٫٨٢٨٫٨٤٥)- مصروفات تمويلية
 (١٫٨٢١٫٤٦٧) )١٫٨٢١٫٤٦٧(-  ٥-١١-٥ تكاليف التمويل، صافي

حصة المجموعة في خسائر االستثمارات المسجلة 
   بطريقة حقوق الملكية

(٥٩.١٨٩)
‐ 

(٥٩٫١٨٩) 

٢٤٠٫٤٫٥٥٩ ٢٫١٠٤٫٥٨٤٢٫٤٥٤٫٦٥٦ قبل الزكاة لسنةأرباح ا  
)٢٫١٨٧( )٢٫١٨٧(-  ٦-١١-٥ الزكاة  

٠٥٣٫٧٤٫٥٥ ٢٫١٠٤٫٥٨٤٢٫٤٥٢٫٤٦٩ أرباح السنةصافي   
 



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  

____________________________________________________________________________  
٥١  

 
 

بين المعايير السعودية  ٢٠١٦ديسمبر ٣١تسوية قائمة الدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة المختصرة للسنة المنتھية في  ١-٩-٥
  والمعايير الدولية للتقارير المالية:

  

إيضاح

 ديسمبر ٣١
طبقا  ٢٠١٦

للمعايير 
  السعودية

تأثير التحول 
الى المعايير 

  الدولية

 ديسمبر ٣١
طبقا  ٢٠١٦

  للمعايير الدولية
 ٤٫٥٥٧٫٠٥٣ ٢٫١٠٤٫٥٨٤ ٢٫٤٥٢٫٤٦٩    خسائر الفترة

      :راآلخالدخل الشامل 
       إعادة تبويبھا الحقا الى األرباح أو الخسائر: لن يتمالبنود التي 

 ٢٥٣٫٩٠٨ ٢٥٣٫٩٠٨-    قياس مزايا الموظفين إعادة

    -٢٥٣٫٩٠٨ ٢٥٣٫٩٠٨ 
البنود التي من الممكن إعادة تبويبھا الحقا الى األرباح أو 

     الخسائر:
 ٩،٣٥٧ ٩،٣٥٧ -    التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

 (١٢٤،٩٧١) ١٢٤،٩٧١-   تحوطات التدفقات النقدية
  - (١١٥،٦١٤) ١٣٤،٣٢٨ 

 ١٣٨،٢٩٤ ٣٨٨،٢٣٦      الشامل اآلخر للفترة لاجمالي الدخ

 ٢٫١٠٤٫٥٨٤ ٢،٨٤٠،٧٠٥ ٤،٦٩٥،٣٤٧   اجمالي الدخل الشامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  

____________________________________________________________________________  
٥٢  

 
 

بين المعايير السعودية  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١اإليضاحات المتعلقة بتسويات أرصدة قائمة المركز المالي الموحدة كما في  ١٠-٥
 للتقارير الماليةوالمعايير الدولية 

  
   ومعدات آالتو ممتلكات ١-١٠-٥

  
  فيما يلي: م٢٠١٦ ديسمبر ٣١تتمثل تسويات معايير المحاسبة الدولية على ھذا البند في 

   
  

  م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الوصف

  ١٦٫٢٠٤٫٥٧٣  )١-٣-٥ إيضاح( االفتتاحية األرصدة تسويات
    العام خالل التغيرات

 ٤٫١٥٣٫٤٥٤  تفصيل مكونات األصول االصول المستھلكة دفتريا و
)١٢٫٦٦٦(حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة   

 (٨٨٠٫٩٤٩)مصروفات غير قابلة للرسملة
 ٢١٩٫٢٧٥اضافية مرسملة على األصول خالل العام تكاليف تمويل
)٥٥٫٩٢٤(موجودات غير ملموسة الىإعادة تبويب   

واالصول  تفصيل مكونات األصول لألصول المستبعدة خالل العام نتيجة الىالتغير في صافي القيمة الدفترية 
 (١٢٫٤٧٦) المستھلكة دفتريا 

 ١٩٫٦١٥٫٢٨٧االجمالي
 
   

   موجودات غير ملموسة ٢-١٠-٥
مليون لایر  ٥٥٫٩تبويب مبلغ  إعادةمليون لایر سعودي، تم أيضا  ١٥٦٫٦التبويب المسجلة في تاريخ التحول بمبلغ  إعادةالى  إضافة

لایر سعودي المتمثل في مليون  ٢٣٣مبلغ  إضافةكذلك تم  سعودي من ممتلكات وآالت ومعدات الى موجودات غير ملموسة خالل العام.
 حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة خالل العام.

  
    تتمثل صافي التسويات على ھذا البند فيما يلي:

م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 ١٥٦٫٣٣٤  إعادة تبويب من ممتلكات وآالت ومعدات في تاريخ التحول

 ٥٥٫٩٣٤إعادة تبويب الى ممتلكات وآالت ومعدات خالل العام
 ٢٣٣أ)– ٥-١٠--٥ إيضاح( حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة

٢١٢٫٥٠١ 
   

   استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية ٣-١٠-٥
 التسويات المعدة على االستثمارات المسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكية فيما يلي:تتمثل 

  

 م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 ١٫٩٦٥٫٢٦٤)٤-٣-٥ إيضاحتسويات األرصدة االفتتاحية (
 تسويات المعايير الدولية:

والتي تم تسجيھا كعمليات عكس قيمة االستثمارات التي كان يتم المحاسبة عنھا باستخدام طريقة حقوق الملكية 
 ١٣٨٫٧٣٦خالل العام مشتركة طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية

 ٢٫١٠٤٫٠٠٠اإلجمالي
   
 
 
 



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  

____________________________________________________________________________  
٥٣  

 
 

بين المعايير السعودية  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١اإليضاحات المتعلقة بتسويات أرصدة قائمة المركز المالي الموحدة كما في  ١٠-٥
  يتبع-الماليةوالمعايير الدولية للتقارير 

 
 

   متاحة للبيع استثمارات مالية ٤-١٠-٥
 

  فيما يلي: ٢٠١٦ ديسمبر ٣١تتمثل تسويات معايير المحاسبة الدولية على ھذا البند في 
   

 م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

٨١٫٥٩٥٢  )٥-٣-٥ إيضاحتسويات األرصدة االفتتاحية (  
 ٢٠١٦٩٫٣٥٧عام  نھايةالمتاحة للبيع في  لالستثمارات الماليةالتغير في القيمة العادلة 

٢٩٠٫٩٥٢ 
   

حصة المجموعة في موجودات ومطلوبات العمليات المشتركة (والتي كان يتم المحاسبة عنھا مسبقا باستخدام طريقة حقوق  ٥-١٠-٥
 الملكية طبقا لمعايير المحاسبة السعودية)

    أ) الحصة في أصول العمليات المشتركة
 موجودات العمليات المشتركة فيما يلي:تتمثل حصة المجموعة في 

  

 م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 ١١٫٢٩٧٫١٩٨  ممتلكات وآالت ومعدات
 ٢٣٣ موجودات غير ملموسة

٧٩٦٧٫٢مخزون  
٫٤١٩٦ قروض ودفعات مقدمة  

٢٤٩٫٩٤مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى  
 ٢٦٤٫٠١٧ النقدية وما في حكمھا

  ٨٨٫٠٥١١٫٦٨  

 
   مطلوبات العمليات المشتركةب) الحصة في 

 فيما يلي:ة في مطلوبات العمليات المشتركة تتمثل حصة المجموع
  

 م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  ٨،٥٤٢،٦٧١  قروض غير متداولة
  ٢٫٩٩٣ مخصص مزايا الموظفين

  ٢٣٨٫٦٧٥ * مشتقات مالية
  ١٨٧٫٥٥٠ باإلزالةالتزامات قائمة 
  ١٠٧٫٢٤٩ ** ذمم تجارية دائنة

 ١٣٠٫٩١٧  اللتزامات ورسوم أخرىمخصصات 

  ١٫٠٤٢٫٦٧٣الجزء المتداول من قروض غير متداولة
  ٣٧٫٣٩٠التزام-الجزء المتداول من مشتقات مالية بالقيمة العادلة 

  ١٠،٢٩٠،١١٨  
  

 ١٠٢بمبلغ  استبعادمليون لایر سعودي مخصوما منه قيود  ٣١٤* يتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من المشتقات المالية للعمليات المشتركة بمبلغ 
  مليون لایر سعودي.

 ٢٥٩بمبلغ  استبعادمنه قيود مليون لایر سعودي مخصوما  ٣٩٤* يتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من الذمم الدائنة للعمليات المشتركة بمبلغ 
  مليون لایر سعودي.



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  

____________________________________________________________________________  
٥٤  

 
 

بين المعايير السعودية  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١اإليضاحات المتعلقة بتسويات أرصدة قائمة المركز المالي الموحدة كما في  ١٠-٥
  يتبع-الماليةوالمعايير الدولية للتقارير 

 

  
   العمليات المشتركة حقوق ملكية) الحصة في ج

  فيما يلي: العمليات المشتركة حقوق ملكيةتتمثل حصة المجموعة في 

م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  ٢٣٫٦٣٧  احتياطي نظامي

  ٥٢،٤٩٣  احتياطيات الدخل الشامل اآلخر*
  )٦٧٫٥٨٤( أرباح مبقاة**

  ٨،٥٤٦  
  

مليون لایر سعودي مخصوما منه قيود  ٣٧١المشتركة بمبلغ * يتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من احتياطيات الدخل الشامل اآلخر للعمليات 
  مليون لایر سعودي. ٣٢٢االستبعاد بمبلغ 

مليون لایر سعودي مخصوما منه قيود االستبعاد بمبلغ  ٣٩٦** يتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من األرباح المبقاة للعمليات المشتركة بمبلغ 
  مليون لایر سعودي. ٤٦٤

  
   مقدمة قروض ودفعات ٦-١٠-٥

   فيما يلي: ٢٠١٦ ديسمبر ٣١تتمثل تسويات معايير المحاسبة الدولية على ھذا البند في 
 م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  تبويب: ةإعاد
 ٣٫٢٦٦٫٣٧٦إعادة تبويب من مصاريف مدفوعة مقدما

طريقة حصة المجموعة في موجودات العمليات المشتركة (والتي كان يتم المحاسبة عنھا مسبقا باستخدام 
٫٤١٩٦  أ)– ٥-١٠-٥ إيضاح( حقوق الملكية طبقا لمعايير المحاسبة السعودية)  

قيد إزالة:
 (٥٦٥٫٦٦٣)أرصدة القروض المتبادلة بين شركات المجموعة استبعادقيد 

٢٫٧٠٧٫١٣٢ 
   

   مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى ٧-١٠-٥
   فيما يلي: ٢٠١٦ ديسمبر ٣١تتمثل تسويات معايير المحاسبة الدولية على ھذا البند في 

 م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  :تبويبإعادة 
  )٣٫٢٦٦٫٣٧٦(إعادة تبويب الى قروض ودفعات مقدمة

تسوية:
  ٤٩٫٩٤٢)أ-٥-١٠-٥ إيضاح( المشتركة حصة المجموعة في موجودات العمليات

  )٣٫٢١٦٫٤٣٤( اإلجمالي
   

 غير المتداول الجزء-القروض  ٨-١٠-٥
   

   تتمثل التسويات التي تمت على ھذا البند فيما يلي:
 م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  :تبويبإعادة 
  ٨،٥٤٢،٦٧١)ب-٥-١٠-٥ إيضاح( ات العمليات المشتركةطلوبحصة المجموعة في م

  )١٤٢،٧٦١(تكاليف المعاملة المتعلقة بالقروض

  ٨٫٣٩٩٫٩١٠ اإلجمالي
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بين المعايير السعودية  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١اإليضاحات المتعلقة بتسويات أرصدة قائمة المركز المالي الموحدة كما في  ١٠-٥
  يتبع-الماليةوالمعايير الدولية للتقارير 

 

   ذمم حكومية طويلة األجل ٩-١٠-٥
  تبويب ذمم حكومية طويلة األجل بناء على طبيعة ھذه الذمم الى التالي: إعادةتم 
  مليار لایر سعودي الى مطلوبات متداولة. ٥٨٫١دائنو وقود وذمم أخرى بمبلغ 
 مؤجلة حكومية منح الى تبويبه إعادة تم والذي الحسنة بالقروض المتعلق سعودي لایر مليار ٤٢٫٣٥ بمبلغ المؤجلة اإليرادات 

 )١٢-٣-٥ إيضاح(
  

   لموظفينل نھاية الخدمة نافعم ١٠-١٠-٥
 تتمثل التسويات التي تمت على ھذا البند فيما يلي:

  

م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 ١٫٠٤٧٫٨٠٣  تسويات الرصيد االفتتاحي

 ١١٢٫٢٥٥الموظفين نافعتقييم االكتواري اللتزام مالالمصروف المسجل خالل السنة نتيجة 
)٢٥٣٫٩٠٨(١٩مزايا الموظفين طبقا للمعيار الدولي رقم الربح من إعادة قياس التزام   

 ٢٫٩٩٣)ب- ٥-١٠-٥ إيضاح(حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة 

٩٠٩٫١٤٣ 
   

   إيرادات مؤجلة ١١-١٠-٥
  فيما يلي: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المؤجلة في  اإليراداتتتمثل التسويات المعدة على 

م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  )٧٨١٫٧١٦(  قيد استبعاد االيراد المؤجل الخاص بالمرافق الكھربائية الخاصة الممنوحة من العمليات المشتركة 

  ١٧٫١٩٤ خالل العام االستنفاذتسوية 

)٧٦٤٫٥٢٢( 
 الكھربائية والمحولة بدون سعودي والمرتبطة بالمعداتمليون لایر  ٧٦٤ المؤجلة بمبلغ اإليراداتتتمثل ھذه التسوية في قيمة استبعاد 

  مقابل الى المجموعة من العمليات المشتركة (منتجي الطاقة).
 

   منح حكومية مؤجلة ١٢-١٠-٥
  :يلي فيما ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في ھذا البند على المعدة التسويات تتمثل

  

  م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الوصف

  ٤١٫٩٢٦٫٥٤٢  ذمم حكومية طويلة األجل في نھاية العامتبويب من  إعادة
  ٣٫٦٨٨٫٧٠٦  تسويات على االستنفاذ في تاريخ التحول

  ١٫٨٢٣٫٢١٧عكس استنفاذ المنح الحكومية طبقا للمعايير السعودية
  )٧٧٠٫٨٥٧( المنح الحكومية خالل السنة طبقا للمعايير الدولية نفاذاست

 ٤٦٫٦٦٧٫٦٠٨اإلجمالي
 

   مطلوبات مشتقات مالية ١٣-١٠-٥
  :يلي فيما ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في البند ھذا على المعدة التسويات تتمثل

 

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦ 

  ١٢٢٫٠٤٧  طبقا للمعايير السعودية ٢٠١٦ديسمبر  ٣١رصيد 
  ٢٣٨٫٦٧٥) *ج – ٥-١٠-٥ إيضاح(حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة 

  ٣٦٠٫٧٢٢اإلجمالي
 ١٠٢بمبلغ  أستبعادمليون لایر سعودي مخصوما منه قيود  ٣٤١* يتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من المشتقات المالية للعمليات المشتركة بمبلغ 

 مليون لایر سعودي.
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بين المعايير السعودية  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١اإليضاحات المتعلقة بتسويات أرصدة قائمة المركز المالي الموحدة كما في  ١٠-٥

  يتبع-الماليةوالمعايير الدولية للتقارير 
 

 
   تأمينات مشتركين مستردة ١٤-١٠-٥

تخص تأمينات مشتركين  المتداولة والتيمن المطلوبات الغير  مليون لایر سعودي ١٫٨٤٥، تم إعادة تبويب مبلغ ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في 
 ولة. امتد مطلوباتمستردة حسب طلب المشتركين الى 

   
   دائنة تجارية ذمم ١٥-١٠-٥

مليار لایر سعودي والمتعلق بدفعات مقدمة من عمليات توصيل خدمة الكھرباء من ذمم تجارية دائنة الى بند  ١٢٫٠٨تم إعادة تبويب مبلغ 
لایر سعودي والخاص بحصة  ونملي ١٠٧٫٢". على جانب آخر، تم إضافة مبلغ المشتركينمنفصل تحت مسمى "دفعات مستلمة من 

 .عة في مطلوبات العمليات المشتركةالمجمو
  
  

   مستحقات وذمم دائنة أخرى ١٦-١٠-٥
   :٢٠١٦ديسمبر  ٣١تم عمل التسويات التالية المتعلقة بمعايير المحاسبة الدولية على ھذا البند في 

  

 م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  )١٣٢٫٤٢٠(أخرى اللتزامات ورسوم إعادة تبويب الى مخصصات
  )١٣٢٫٤٢٠( اجمالي

معايير المحاسبة الدولية:تسويات 
حصة المجموعة في مطلوبات العمليات المشتركة

  ١٣٠٫٩١٧  مخصصات اللتزامات ورسوم أخرى

  )١٫٥٠٣(االجمالي
 

  
   االخرى احتياطيات ١٧-١٠-٥

   ، تم عمل تسويات على بند "الدخل الشامل اآلخر" باعتبار التالي:٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  

 م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  )٤٤٣٫٦٩٨(  الجزء الفعال من عقود مبادلة خاصة بمعدل الفائدة 
  ١٩٢٥٣٫٩٠٨الربح من إعادة قياس التزام مزايا الموظفين طبقا للمعيار الدولي رقم 

  ١٨٫٣٢٢التغير في القيمة العادلة الستثمارات مالية متاحة للبيع
  ٥٢٫٤٩٣*ج)  – ٦-٧-٥ إيضاح(حصة المجموعة في حسابات العمليات المشتركة 

  )١١٨٫٩٧٥(٢٠١٦ديسمبر  ٣١احتياطيات الدخل الشامل اآلخر في 
   

مليون لایر سعودي مخصوما منه قيود  ٣٧١* يتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من احتياطيات الدخل الشامل اآلخر للعمليات المشتركة بمبلغ 
.مليون لایر سعودي ٤٢٤ استبعاد بمبلغ  
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بين المعايير السعودية  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١اإليضاحات المتعلقة بتسويات أرصدة قائمة المركز المالي الموحدة كما في  ١٠-٥
  يتبع-الماليةوالمعايير الدولية للتقارير 

 
 

 
   مبقاهأرباح  ١٨-١٠-٥

م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
تسويات المعايير الدولية التي أثرت على األرباح المبقاة:

  ٥٫٥٨٩٫٦٤٨  تفصيل مكونات الممتلكات والمعداتدفتريا واالصول المستھلكة  -
  )٣٫٦٨٨٫٧٠٦(التغير في استھالك منح حكومية مؤجلة في تاريخ التحول -
  )١٫٠٤٧٫٨٠٣(تاريخ التحول الموظفين فيإعادة قياس التزام مخصص مزايا  -
المستھلكة االصول نتيجة  ٢٠١٦الممتلكات واآلالت والمعدات خالل عام  كاالنخفاض في استھال -

  ٤٫١٥٣٫٤٥٤تفصيل مكونات الممتلكات والمعداتدفتريا و
  )٨٨٠٫٩٤٩(مصروفات غير قابلة للرسملة  -
  ٢٠١٦ ٧٧٠٫٨٥٩استھالك المنح الحكومية على أساس العمر االنتاجي لألصول خالل عام  -
  )١٧٫١٩٤(تأثير استھالك اإليرادات المؤجلة على أساس يومي طبقا للمعايير الدولية -
التغير في أرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات نتيجة التغير في صافي القيمة الدفترية لألصول  -

  )١٢٫٤٧٦( تفصيل مكونات الممتلكات والمعداتاالصول المستھلكة دفتريا والمستبعدة خالل العام نتيجة الى 
  )١٫٤٦١٫١٨٠(٢٠١٦تكاليف التمويل اإلضافية المسجلة طبقا للمعايير الدولية خالل عام  -
  )١١٢٫٢٥٥(االكتواري الخبير واسطةب الموظفينإعادة قياس التزام مخصص مزايا  -
  )٦٧٫٥٨٤(ج)*-٥-١٠-٥ إيضاح(األرباح المبقاة للعمليات المشتركة  استبعاد -

  ٣٫٢٢٥٫٨١٤اجمالي تسويات المعايير الدولية
 

 ٤٦٤مليون لایر سعودي مخصوما منه قيود االستبعاد بمبلغ  ٣٩٧للعمليات المشتركة بمبلغ  * يتمثل ھذا المبلغ في حصة المجموعة من األرباح المبقاة
  مليون لایر سعودي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  السعودية للكھرباءالشركة 
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 ديسمبر ٣١المنتھية في  السنة المختصرة عنالموحدة  والخسائر األوليةاالرباح اإليضاحات المتعلقة بتسويات قائمة  ١١-٥
 الدولية للتقارير المالية:ين المعايير السعودية والمعايير م ٢٠١٦

  
   التشغيل إيرادات ١-١١-٥

  في التالي: التشغيل تتمثل اجمالي تسويات المعايير الدولية على بند إيرادات
 م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

)٥٦٣٦٫٥( االيرادات المؤجلة المتعلق بالمرافق الكھربائية الخاصة الممنوحة من العمليات المشتركة نفاذاست استبعاد  
 (١٧٫١٩٤)المؤجلة اإليرادات نفاذاستالتغير في 

( ٩٥٧٫٥٣ ) 

   
   اإليرادات تكاليف ٢-١١-٥

   اإليرادات في التالي: تكاليفتتمثل اجمالي تسويات المعايير الدولية على بند 
 م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 ٤٫٠٤٢٫٠٧١  على االستھالك مكونات األصولالعمر االنتاجي و تأثير تعديل 
)٧٢٢٫٣٧٦(للرسملة اإليرادات من المصروفات الغير قابلة  تكاليفحصة   
)٦١٫٨٩٣( مزايا الموظفين  قياس التزام بإعادةاإليرادات من تكاليف الخدمة الخاص  تكاليفحصة   

اإليرادات من الغاء المحاسبة بطريقة حقوق الملكية للعمليات المشتركة والتي كانت  تكاليف األثر على 
طبقا للمعايير السعودية (حيث أنه كان يتم مسبقا خصم حصة صافي أرباح الترتيبات المشتركة  مستخدمة

)١٠٣٫١٦٢( من بند تكلفة المبيعات)  
 ٥٧٢٫٢٧٤ھامش ربح العمليات المشتركة نتيجة للتوحيد النسبي لھذه العمليات استبعاد

٣٫٧٢٦٫٩١٤ 
 

 مصروفات عمومية وادارية ٣-١١-٥
  فيما يلي:تتمثل تسويات المعايير الدولية المعدة على بند مصروفات عمومية وإدارية 

  

 م٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 ١١١٫٣٨٢  على االستھالك مكونات األصولالعمر االنتاجي و تأثير تعديل 

)١٥٨٫٣٠٧(من المصروفات الغير قابلة للرسملة  واإلداريةحصة المصروفات العمومية   
 (٥١٫٠٧٠) مخصص مزايا الموظفين  قياس بإعادة العمومية واالدارية من تكاليف الخدمة الخاصحصة المصروفات 

 (٥٦٫٢٢٨)سنةحصة المجموعة في مصروفات العمليات المشتركة خالل ال

 (١٥٤٫٢٢٣)اإلجمالي

 
   صافي - إيرادات (مصروفات) أخرى ٤-١١-٥

  فيما يلي:(مصروفات) أخرى  إيراداتتتمثل التسويات المعدة على بند 
 م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 ٧٧٠٫٨٥٧  استنفاذ المنح الحكومية طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية
نتيجة التغير في قيمة ھذه األصول  سنةلكات واآلالت والمعدات خالل الاالختالف في صافي أرباح استبعاد الممت

 (١٢٫٤٧٦)نتيجة التغير في قيمتھا الدفترية
 (١٫١٩٠)سنةخرى للعمليات المشتركة خالل الفي المصروفات األحصة المجموعة 

٧٥٧٫١٩١ 
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 ديسمبر ٣١المنتھية في  السنة المختصرة عناالرباح و الخسائر األولية الموحدة اإليضاحات المتعلقة بتسويات قائمة  ١١-٥

 : يتبع-الماليةبين المعايير السعودية والمعايير الدولية للتقارير  م٢٠١٦
 

   تكاليف التمويل ٥-١١-٥
   تم عمل تسويات المعايير الدولية للتقارير المالية على ھذا البند كما يلي:

 م٢٠١٦ديسمبر  ٣١
)١٫٤٦١٫٢٠٦(  العاممصروفات تمويلية غير قابلة للرسملة طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية متكبدة بواسطة المجموعة خالل   

)٣٦٠٫٢٦١(فترةللعمليات المشتركة خالل ال حصة المجموعة في تكاليف التمويل  

)١٫٨٢١٫٤٦٧(  

  
  الزكاة ٦-١١-٥

سنة.حصة المجموعة في مصروفات العمليات المشتركة خالل التتمثل التسويات المعدة على بند مصروف الزكاة في   
  
  

  :النقدية التدفقات قائمة
  ان التأثير على قائمة التدفقات النقدية كما يلي:

وفقا للمعايير 
السعودية لفترة 
الثالثة أشھر 

 ٣١المنتھية في 
 ٢٠١٦مارس 

وفقا للمعايير 
الدولية لفترة 
الثالثة أشھر 
 ٣١المنتھية في 

 ٢٠١٦مارس 

 الفرق

٣٦٫٠٨٥٫٨٧     ٧٫٠٨٤٫٣٩٠     صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل        ( ٧٩٩٧٫٥١ ) 
  ٢٨٤٫٣٩٥       (١٤٫٠٦٨٫٧٤٤) (١٤٫٣٥٣٫١٣٩)  في أنشطة االستثمارصافي التدفقات النقدية المستخدمة 

٣٧٫٨٢٩٫٦١     ٧٫٠٤٨٫٨٨٤     صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل         ٢٩٧٨٠٫٧   
  

  تم تسوية التدفقات النقدية لتتماشى مع النتائج المعدلة طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
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 إدارة المخاطر المالية .٦
 

 المالية المخاطر عناصر ١-٦
  

المخاطر المالية والمطلوبة في القوائم  إلدارة تفصاحاواال البيانات جميعالموحدة المختصرة  األولية ال تتضمن القوائم المالية 
عن  تفصاحاباالوالمتعلقة  ١المالية السنوية. فقد طبقت المجموعة فقرة االعفاء قصير األجل من معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ٧ي رقم األدوات المالية. لذا فلن تقوم المجموعة بعرض بعض بيانات المقارنة لغرض االفصاحات المطلوبة من المعيار الدول
  االفصاحات عن طبيعة ومدى المخاطر الناتجة من األدوات المالية". المالية:"األدوات 

  
فقات النقدية، مخاطر التغير في سعر الفائدة، مخاطر العملة، مخاطر دمخاطر الت(ان أنشطة المجموعة تعرضھا لمخاطر السوق 

التأثيرات السلبية الممكنة على اآلداء المالي للمجموعة. وتقوم  تقليلبرنامج إدارة المخاطر العام  يسعى .)االئتمان ومخاطر السيولة
  المجموعة باستخدام أدوات مشتقات مالية لمواجھة بعض المخاطر التي يمكن أن تتعرض اليھا.

  

  
  مخاطر السوق أ )
. السوق أسعار في التغيرات بسبب المالية لألدوات المستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر ھي السوق خاطرم

  األخرى. األسعار ومخاطر الفائدة أسعار ومخاطر العمالت مخاطر: المخاطر من أنواع الثةث من السوق مخاطر تتكون
 مخاطر العمالت: -

 صرف أسعار في اتالتغير بسبب المالية لألدوات المستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر ھي العملة مخاطر
األجنبية. العمالت  

 
 مخاطرل التعرض عن الناشئة األجنبية العمالت صرف أسعار لمخاطر معرضة وھي الدولي الصعيد على المجموعة تعمل

 والموجودات المستقبلية التجارية المعامالت من األجنبية العمالت صرف مخاطر تنشأ. المختلفة العمالت
.بھا المعترف والمطلوبات  

 
 المدرجة المطلوبات أو الموجودات أو المستقبلية التجارية المعامالت تكون عندما األجنبية العمالت صرف مخاطر تنشأ

  .للمنشأة الوظيفية  العملة ليست بعملة مقومة
  

 :أسعار الفائدة مخاطر -
 التغيرات سببب المالية لألدوات المستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر ھي الفائدة أسعار مخاطر

.السوق في الفائدة أسعار في  
 

 متغيرة فائدة بمعدالت الصادرة القروض إن. األجل طويلة القروض من للمجموعة الفائدة أسعار مخاطر تنتج
 إلى العائمة الفائدة أسعار مقايضات جزئيا تقابلھا والتي النقدية التدفقات على الفائدة أسعار لمخاطر المجموعة تعرض
 .الثابتة

  
  
  
  
  
  
  

 مخاطر االئتمان: -
.زاماتهبالت الوفاء بعدم اآلخر للطرف مالية خسارة في المالية األداة أطراف أحد يتسبب أن مخاطر ھي االئتمان مخاطر  

 
 التسليمو الدفع شروط تقديم قبل جديد عميل لكل االئتمان مخاطر وتحليل إدارة مسؤولية للمجموعة كيان كل يتحمل

.المعيارية  
 

 خاطرلم التعرض وكذلك المالية، والمؤسسات البنوك لدى والودائع حكمه في وما النقد من االئتمان مخاطر تنشأ
 الجودة بتقييم جموعةالم تقوم. مستقل بشكل العمالء تصنيف يتم ال. القائمة المدينة الذمم ذلك في بما للمبيعات، االئتمان
.أخرى وعوامل السابقة خبراته االعتبار في األخذ مع للعميل االئتمانية  

 
 

.الرئيسية االئتمان بطاقات باستخدام أو سداد أو نقدا المبيعات تسوية يتم  
 

 ھذه قبل من األداء عدم من خسائر أية اإلدارة تتوقع الو بالتقرير، المشمولة الفترة خالل االئتمان حدود تجاوز يتم لم
 .المقابلة األطراف
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 يتبع  – إدارة المخاطر المالية .٦
 

 المالية المخاطر عناصر ١-٦
  

 سيولةمخاطر ال -
 تسويتھا تمي التي المالية بالمطلوبات المرتبطة بااللتزامات الوفاء في صعوبة جموعةالم تواجه أن مخاطر ھي السيولة مخاطر

.آخر مالي أصل أو نقد تسليم خالل من  
 

 الحالية بالتزاماتھا للوفاء للمجموعة الكافية التمويلية التسھيالت توفر من التأكد ھو السيولة مخاطر ةإدار ھدف إن
 بتسھيالت االحتفاظ خالل من التمويل في المرونة من كاف قدر على الحفاظ إلى المجموعة وتھدف. والمستقبلية
  .مناسبة ائتمانية

  
 قياس القيمة العادلة   ٢-٦

 
  أدواتھا المالية بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير.تقوم المجموعة بقياس 

بين مشتركي السوق في  معتادةالقيمة العادلة ھي السعر الذي يمكن الحصول عليه لبيع أصل أو يدفع لتحويل التزام في معاملة 
  كن أن يحدث اما:تاريخ القياس. ويعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام يم

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

فان المجموعة  متكررة،بصفة  الموحدة المختصرة األوليةوائم المالية قبالنسبة لألصول وااللتزامات التي يتم االعتراف بھا في ال
تم االنتقال بين مستويات ھيكل القيمة العادلة عن طريق إعادة تقييم التصنيف (اعتمادا على أقل المدخالت أھمية  إذاتقوم بتحديد ما 

 بالنسبة لقياس القيمة العادلة بصفة كلية) في نھاية كل فترة تقرير.
 إذاموعة والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة. وتقوم المجموعة بتقدير ما يقوم الجدول التالي بعرض األصول وااللتزامات المالية للمج

  .م٢٠١٧مارس ٣١لثالثة أشھر المنتھية في لم يحدث تغير ھام في ھذه القيم العادلة ل
 

    م٢٠١٧مارس  ٣١ 
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى ١المستوى 

  لموجوداتا
 ٢٩٠٫٩٥٢ ٢٩٠٫٩٥٢ -   -متاحة للبيع استثمارات مالية

-   - - ٢٩٠٫٩٥٢ ٢٩٠٫٩٥٢  
 االلتزامات

بالقيمة  أدوات التحوطمشتقات مالية 
 ٣٨١٫٩٨٥ -  ٣٨١٫٩٨٥  - العادلة 

 ٣٨١٫٩٨٥ -  ٣٨١٫٩٨٥  -  اجمالي االلتزامات
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 يتبع  -إدارة المخاطر المالية .٦
 

  قياس القيمة العادلة ٢-٦
  

 إذايقوم الجدول التالي بعرض األصول وااللتزامات المالية للمجموعة والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة. وتقوم المجموعة بتقدير ما 
  م:٢٠١٦ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنةلم يحدث تغير ھام في ھذه القيم العادلة 

  
    م٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى ١المستوى 
  الموجودات  
 ٢٩٠٫٩٥٢ ٢٩٠٫٩٥٢ -   -مالية متاحة للبيع استثمارات

 ٢٩٠٫٩٥٢ ٢٩٠٫٩٥٢ -   - الموجودات  اجمالي 

 المطلوبات
 التحوط أدوات مشتقات مالية بغرض

 ٣٩٨٫١١٢ -  ٣٩٨٫١١٢  - بالقيمة العادلة

 ٣٩٨٫١١٢- ٣٩٨٫١١٢  - المطلوبات اجمالي ا

  

  .م٢٠١٦ يناير ١كما في  لتي يتم قياسھا بالقيمة العادلةبعرض األصول وااللتزامات المالية للمجموعة وايقوم الجدول التالي 
  

    م٢٠١٦يناير  ١ 
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى ١المستوى 

  لموجوداتا
 ٢٨١٫٥٩٥ ٢٨١٫٥٩٥ -   -مالية متاحة للبيع  استثمارات

 ٢٨١٫٥٩٥ ٢٨١٫٥٩٥ -   - موجودات اجمالي ال

 المطلوبات
بالقيمة  التحوط أدوات مشتقات مالية 

 ٥٢٦٫٧٢٥ -  ٥٢٦٫٧٢٥  - العادلة

٥٢٦٫٧٢٥  -  ٥٢٦٫٧٢٥   -  المطلوبات اجمالي 
 

 للقيمة العادلة الثانيأساليب التقييم المستخدمة الشتقاق المستوى    ٣-٦
 

ويكون حوط مبادلة سعر الفائدة الفائدة. يتم قياس القيمة العادلة لمشتقات تقات المالية لتحوط مبادلة سعر تللمش الثاني المستوى
  .الثانيمستوى الخدام تالمقيمة باس ةال غير جوھري بشكل عام بالنسبة للمشتقات الماليمتأثير عدم االستك

  
 )الثالث مستوىالقياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت ھامة ال يتم مالحظتھا (   ٤-٦

من أسھم شركة  %٨الشعيبة للمياه والكھرباء، من أسھم شركة  %٨تمتلك المجموعة أربعة استثمارات مالية متاحة للبيع وھي 
من أسھم شركة توسعة الشعيبة القابضة المحدودة.  %٨من أسھم شركة الجبيل للمياه والكھرباء و %٥الشقيق للمياه والكھرباء، 

  االستثمارات األربعة باستخدام نموذج تقييم األرباح.يتم احتساب القيمة العادلة لھذه 
  

 التاريخية األرباح توزيع طريقة استخدام يتماالستثمارات ( من المتوقعة المستقبلية األرباح توزيعات توقع يتم ،النموذج الھذ وفقا
 من للتأكد صلة ذي خصم كمعدل الملكية حقوق تكلفة باستخدام خصمھا ويتماالستثمار)  أفق على المستقبلية للتوقعات كأساس
  .االستثمارات لھذه العادلة القيمة

 

غير المحققة عن الفترة والمدرجة في قائمة الدخل الشامل اآلخر (التغير في القيمة العادلة ألصول مالية  االرباحبلغت اجمالي 
 لایر سعودي. صفرمتاحة للبيع) لألصول المالية المتاحة للبيع مبلغ 
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 يتبع -الماليةإدارة المخاطر  .٦
 (يتبع) )الثالث مستوىالقياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت ھامة ال يتم مالحظتھا (   ٤-٦
  

المتاحة للبيع)  لالستثمارات الماليةالغير محققة والمسجلة في الدخل الشامل األخر (التغير في القيمة العادلة  الربحبلغ إجمالي 
  مليون لایر سعودي. ٨٫٩م مبلغ ٢٠١٦يناير  ١لألوراق المالية كما في 

المتاحة  المالية العادلة لالستثماراتالقيمة  الحتسابتعتبر توزيعات األرباح المتوقعة وتكلفة رأس المال المدخالت الرئيسية وذلك 
قد يؤدي إلى زيادة أو انخفاض في القيمة العادلة  %٥مال بنسبة للبيع، عندما يكون ھناك زيادة أو انخفاض في تكلفة رأس ال

 %٥مليون لایر سعودي. وعند اعتبار وجود زيادة أو انخفاض في توزيعات األرباح بنسبة  ١٢٫٢لالستثمارات المتاحة للبيع بقيمة 
   مليون لایر سعودي. ١٤٫٥المتاحة للبيع بقيمة  المالية في القيمة العادلة لالستثمارات أو انخفاض زيادة ذلك إلى سوف يؤدي

  
  

 
 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية المقاسة بالتكلفة المستھلكة  ٥-٦

 
  تقارب القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية التالية قيمھا الدفترية:

  ذمم مدينة -
  أصول مالية متداولة أخرى -
  النقدية وما في حكمھا -
 وأخرى ذمم دائنة -
  القروض -
  صكوك -
  التزامات مالية متداولة أخرى -
  

 التغيرات الموسمية .٧
 

  ضرورة مؤشراً دقيقاً عن النتائج الفعلية ألعمال السنة كاملة.لان نتائج األعمال للفترة ھذه الثالثة أشھر ال تمثل با
  

يتأثر نشاط المجموعة وإيراداتھا بعوامل الطقس الموسمية خالل العام، إذ تقل إيرادات المجموعة بشكل جوھري خالل أشھر 
الشتاء النخفاض استھالك الطاقة الكھربائية وتزيد اإليرادات خالل أشھر الصيف بسبب زيادة إستھالك الطاقة الكھربائية نتيجة 

ذه التغييرات على النتائج المالية ألعمال المجموعة خالل العام، وعليه فإن نتائج األعمال لھذه الرتفاع درجات الحرارة وتنعكس ھ
 ) قد ال تمثل مؤشراً دقيقاً عن النتائج الفعلية ألعمال السنة كاملة.٢٠١٧الفترة األولية (الربع االول من عام 

  
 الھيكلة المستقبلية ألنشطة المجموعةالمعلومات القطاعية و .٨

 
االنشطة التشغيلية الرئيسة في المجموعة إلى انشطة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين والتي تعتبر مكملة لبعضھا  تقسم

للمستھلك النھائي  طاقةالبعض في إنتاج الطاقة الكھربائية وإيصالھا إلى المستھلك، حيث تتحقق إيرادات المجموعة حالياً من بيع ال
 المقررة نظاماً.  وتتم جميع عمليات المجموعة داخل المملكة.  حسب التسعيرة الرسمية

  
 فيما يلي وصف لألعمال الرئيسة لكل نشاط:

 .: توليد وتوفير الطاقة الكھربائيةالتوليد
  

 نقل الطاقة من محطات التوليد باستخدام شبكة النقل إلى شبكة التوزيع وتشغيل منظومة نقل الكھرباء وصيانتھا.النقل: 
  

استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزيعھا على المشتركين. وإصدار وتوزيع فواتير االستھالك التوزيع وخدمات المشتركين: 
  وتحصيلھا.
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 (يتبع) المعلومات القطاعية والھيكلة المستقبلية ألنشطة المجموعة .٨

  

الشركة السعودية 
للكھرباء

الشركة الوطنية لنقل 
  المشتركةالعمليات   الكھرباء

الشركات 
التابعة 
  اإلجمالي  األرصدة المتداخلة  األخرى

المنتھية في  ثالثة أشھرعن ال
(بآالف  م٢٠١٧مارس  ٣١

         الرياالت السعودية)

 ٨٫٩٢٠٫٢٩٣ )٣٫١٣٢٫٣٤٣( ٢٫٥٤١٫٨٥٩٥٧٩٫٦٢٥٧٫٣٤٦  ٨٫٩٢٣٫٨٠٦ اإليرادات التشغيلية

 )٩٫٥٧٣٫٩٤٤( ٣٫١٣٤٫٥٤٧ )٢٫٢٠٤()٤٦٠٫٦٨٢()١٫٦٦٢٫٩٧٧(  )١٠٫٥٨٢٫٦٢٨(تكلفة اإليرادات

 ٤٫٩٣٥٫٧٨٠ - ١٢٩٫٠٧٧١٩٫٥٤١١٫١٦٣  ٤٫٧٨٥٫٩٩٩ صافي أرباح الفترة

      
 م٢٠١٧مارس  ٣١كما في 

        (بآالف الرياالت السعودية)

 ٣٨٣٫٩٦٦٫٦٤١ - -١١٩٫٦٩٦٫١٥٧١١٫٣١٤٫٨٥٠  ٢٥٢٫٩٥٥٫٦٣٤ ومعدات واآلالتممتلكات 

 ٤٣١٫٧٩١٫٧١١ )١١٣٫٢٦١٫٨٩٢( ١٢٠٫٧٩١٫٢٢١١٢٫٧٠١٫٦٦٥٢٩٢٫٩٨٩  ٤١١٫٢٦٧٫٧٢٨ اجمالي الموجودات

 ٣٦١٫٢٤٣٫٦٧٢ )١٠١٫٧٤٦٫٥٢٨( ١٠٥٫٧٠٢٫٨٣٩١١٫١٥٧٫٧٤٤١٧٢٫٣٥٧  ٣٤٥٫٩٥٧٫٢٦٠ اجمالي المطلوبات

الشركة السعودية 
للكھرباء

الشركة الوطنية لنقل 
  العمليات المشتركة  الكھرباء

الشركات 
التابعة 
  اإلجمالي  األرصدة المتداخلة  األخرى

 ٣١المنتھية في  ثالثةعن ال
(بآالف الرياالت  م٢٠١٦مارس 

  السعودية)

 ٨٫٨٩٤٫٧٠٢ )٢٫٥٩٤٫٠٥٢( ٢٫٠٨١٫١٣٥٥٠٧٫٤١٧٣٫٢٧٩  ٨٫٨٩٦٫٩٢٣ اإليرادات التشغيلية

 )٩٫٢٣٦٫٧١٥( ٢٫٥٩٥٫٠٣٦ )٩٨٤()٣٦٧٫٦٢٩()١٫٦٢١٫٢٢٥(  )٩٫٨٤١٫٩١٣(تكلفة اإليرادات

 )٧٩٨٫٣٠٥( - ٢٣٫٥٦٠٣٫٠١٥)٣١٫١٩٥(  )٧٩٣٫٦٨٥( الفترةخسارة  –صافي 

      
 ديسمبر ٣١كما في 

(بآالف م٢٠١٦
       الرياالت السعودية)

 ٣٧٤٫٠٠٩٫٣٩٢ - -١١٤٫٢٥٩٫٦٥٩١١٫٢٩٧٫١٩٨  ٢٤٨٫٤٥٢٫٥٣٥ ومعدات واآلالتممتلكات 

 ٤٢١٫٥٧٤٫٩٩٧ )١٠٩٫٩١٥٫١٨٧( ١١٥٫٥٣٦٫٥٣٦١٢٫٧٥٩٫٢٢٩٢٩٢٫٦٦١  ٤٠٢٫٩٠١٫٧٥٨ اجمالي الموجودات

 ٣٥٥٫٩٧٧٫٢٠٠ )٩٨٫٣٩٩٫٨٢٢( ١٠٠٫٥٧٧٫٢٣١١١٫٢٥٠٫٠٩٤١٧٣٫١٩٢  ٣٤٢٫٣٧٦٫٥٠٥ اجمالي المطلوبات

 
 
 

  إعادة ھيكلة المجموعة
 

حاليا على تطبيق خطة متكاملة تھدف الى فصل األنشطة الرئيسة إلى شركات مستقلة وتطوير أسعار بيع بينية،  المجموعةتعمل 
وعليه ستحدد إيرادات ومصروفات كل شركة على حدة عند اكتمال عملية الفصل وذلك لقياس أداء كل نشاط ونتائج أعماله بشكل 

طنية لنقل الكھرباء واعتماد أسس اتفاقيات التعامل الخاصة بھا من قبل مستقل. وكجزء من ھذه الخطة، تم تأسيس الشركة الو
  .٢٠١٢يناير  ١مجلس اإلدارة. وقد بدأت الشركة الوطنية لنقل الكھرباء عملياتھا التشغيلية والمتعلقة بنشاط النقل في 
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  التشغيل يراداتا .٩
  

 عن الثالثة أشھر المنتھية في

 م٢٠١٦ مارس ٣١ م٢٠١٧مارس  ٣١
 ٧٫٥٤٩٫٨٠٧٧٫٦٠٦٫٢٨٤  مبيعات الطاقة الكھربائية

 ٢٠٨٫٥٩٤٥٤١٫٥٢٣تعريفة توصيل الخدمة الكھربائية
 ٣٠٦٫٦٤٢٢٩٢٫٠٣٩تعريفة قراءة وصيانة العدادات واعداد الفواتير

 ٤٢٤٫٠٣٣٣٣١٫٠٥٣إيرادات منظومة النقل
 ٦٠٣٫٤٥١٢٣٫٨٠٣إيرادات تشغيلية أخرى

٢٩٣٫٩٢٠٫٨٨٫٨٩٤٫٧٠٢ 

 
 

 يراداتتكاليف اال .١٠
  

 عن الثالثة أشھر المنتھية في

 م٢٠١٦مارس  ٣١ م٢٠١٧مارس  ٣١
 ٣٩٩٫٦٢٦٫٣٣٫١٥٢٫١٥١  و الصيانةاستھالكات التشغيل 

 ٢٫٧٧٧٫٦٦٠٢٫٩٩٤٫٠٨٩مصاريف التشغيل والصيانة
 ١٫٤٥٣٫٣٨٥١٫٥٠٩٫٤٠٧ وقود

 ١٫٧١٦٫٥٠٠١٫٥٨١٫٠٦٨ طاقة مشتراة

٤٩٤٫٥٧٣٫٩٩٫٢٣٦٫٧١٥ 

   
  أعفاء من مديونية رسوم البلديات  .١١

 من المجموعة إعفاء وكذلك البلديات، لصالح االستھالك قيمة من %٢ البالغ الكھرباء رسم بإلغاء القاضي الملكي المرسوم على بناء
المستحق  القائم  مجموعة بعكس الرصيد، قامت الالبلديات لصالح االستھالك قيمة من الكھرباء لرسم المستحقة الفعلية المبالغ سداد

من االلتزامات المتداولة الى ايرادات اخرى في قائمة  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ٦٫١لصالح البلديات البالغ 
  للفترة الحالية. الموحدة المختصرةاالرباح او الخسائر االولية 

  
 البشريةبرامج تحسين إنتاجية الموارد  .١٢

 و موائمة تحسين ھو البرنامج ھذا من والھدف. اإلنتاجية تحسين لبرامج وفقا بدفعھا الشركة تتعھد التي المصروفات المبلغ يمثل
  .العمل متطلبات مع البشرية الموارد

  
  
 ومعدات  وآالت ممتلكات .١٣

مليار  ٥٧٠: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي ( ٥٨٤مبلغ  ٢٠١٧مارس  ٣١ومعدات كما في وآالت بلغ اجمالي تكلفة ممتلكات 
مليار  ١٩٦٫٣: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي ( ٢٠٠مبلغ م ٢٠١٧مارس  ٣١وبلغ مجمع االستھالك كما في لایر سعودي) 
مليار لایر سعودي من خالل تحويل مبلغ  ١٣٫٧مبلغ بقامت المجموعة خالل الفترة بإضافة ممتلكات واالت ومعدات  لایر سعودي).

 ١٢٫٩على المشاريع تحت التنفيذ خالل الفترة مبلغ  اإلضافاتبلغ اجمالي  فيمامليار لایر سعوي من المشاريع تحت التنفيذ،  ١١٫٩
مليون  ٩٨،١٢-:٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٦،٠٨ المستبعدة  لألصولصافي القيمة الدفترية بلغ  مليار لایر سعودي.

  لایر سعودي)
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 استثمارات عقارية    .١٤

  
مليون لایر سعودي قامت اإلدارة بعمل تقييم للقيمة  ٥٣٥م مبلغ ٢٠١٧مارس  ٣١ فيبلغت قيمة االستثمارات العقارية كما 

أن القيمة  اإلدارةمليار لایر سعودي . ترى  ١،٤م وبلغت القيمة العادلة ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ فيالعادلة لالستثمارات العقارية كما 
  م  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ فيم ال تختلف بشكل جوھري عن القيمة العادلة كما ٢٠١٧مارس  ٣١ فيالعادلة 

  
 لالراضيكاستثمارات عقارية بواسطة مقيم خارجي لتحديد القيمة العادلة  لمصنفة المجموعة ا يضاتم عمل تقييم خارجي ألر

  واالستشارات مميداد للتقيي . تم عمل التقييم الخارجي بواسطة شركة٢٠١٦ديسمبر  ٣١ كما في
  

 يرغ الرئيسية المدخالت وكذلك ة،االستثماري للعقاراتالعادلة  القيمة تحديد في المستخدمة التقييم اساليب التالي الجدول ضحويو
  .التقييم نماذج في المستخدمة الملحوظة

  
  كالتالي: ١٣رقم الدولي للتقارير المالية ان معلومات قياس القيمة العادلة طبقا للمعيار 

  
 باستخدام م٢٠١٦ديسمبر  ٣١قياس القيمة العادلة في 

أسعار مقتبسة من 
أسواق نشطة ألصول 

مطابقة (المستوى 
األول)

مدخالت ھامة أخرى 
يمكن مالحظتھا 
  (المستوى الثاني)

مدخالت ھامة أخرى 
ال يمكن مالحظتھا 
  (المستوى الثالث)

 ‐ ١٫٣٩٨٫٤٠٢ ‐  األرض -قياس القيمة العادلة 
  

  أساليب التقييم المستخدمة الشتقاق المستوى الثاني للقيمة العادلة
عامة باستخدام نھج مقارنة المبيعات. فقد تم تسوية أسعار البيع لممتلكات مشابھة. تم اشتقاق المستوى الثاني للقيمة العادلة بصفة 

  ويعد سعر المتر المربع ھو المدخل األساسي في ھذا النھج المستخدم للتقييم.
  

 المؤسسة وكذلك التقييم لمعايير الدولي المجلس مع تماشيةم التي تم اتباعھا في تقييم االستثمارات العقارية العقارات تقييم آليةان 
  . القانونيين للمقيمين الملكية
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  استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية .١٥
 نسبة ملكيـة الشركة القابضة في األسھم العادية %

  بلد التسجيل ومكان النشاط   
مارس  ٣١

  م٢٠١٧
 ديسمبر ٣١

  م٢٠١٦
   يناير ١

  م٢٠١٦
التعاون ھيئة الربط الكھربائي لدول مجلس 

 ٣١٫٦ ٣١٫٦ ٣١٫٦  المملكة العربية السعودية لدول الخليج العربية

 - ٢٥ ٢٥  المملكة العربية السعوديةلفحص المعدات الخليجيالمختبر شركة 

 - ٣٠ ٣٠  المملكة العربية السعودية المزدوج لإلنتاجالفاضلي شركة 
  

 وتتمثل األرصدة المتعلقة بھذه االستثمارات فيما يلي:

 م٢٠١٦ يناير ١ م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ م٢٠١٧مارس  ٣١
ھيئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

 ١٫٦٠٧٫٢٢٣ ١٫٥٤٨٫٧٢١ ١٫٥٤٨٫٧٢١  العربية

 -  ٢١٫١٦٧ ٢١٫١٦٧ لفحص المعدات الخليجيالمختبر شركة 

 -  ٤٥٠ ٤٥٠ شركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج

 ١٫٦٠٧٫٢٢٣  ١٫٥٧٠٫٣٣٨ ١٫٥٧٠٫٣٣٨ 

 
 مالية محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق استثمارات .١٦

 م٢٠١٦يناير  ١ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١م٢٠١٧مارس  ٣١
 ٧٠٫٠٠٠ ٧٠٫٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠  صكوك البنك السعودي البريطاني " ساب"

صكوك شركة صدارة للخدمات األساسية 
 ٢٥٫٠٠٠ ٢٥٫٠٠٠ ٢٥٫٠٠٠ "صدارة"

 -  ٢٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠  صكوك بنك البالد 
صكوك شركة ارامكو توتال العربية للخدمات 

٨٩٣٫٢١ ٢١٫٨٩٣ "ساتورب"  ٢٧٣٫٢٣  

 ١٧٫٠٠٠ ١٧٫٠٠٠ ١٧٫٠٠٠"صكوك البنك األھلي التجاري "األھلي

صكوك الشركة الوطنية للبتروكيماويات           
 ١٠٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠ "بتروكيم"

 ٤٠٫٠٠٠ ٤٠٫٠٠٠ ٤٠٫٠٠٠صكوك شركة المراعي "المراعي"

 ٢٥٫٠٠٠ ٢٥٫٠٠٠ ٢٥٫٠٠٠صكوك البنك العربي الوطني "العربي"

٨٩٣٫٢٢٨  ١٧٨٫٨٩٣  ٢١٠٫٢٧٣ 
 

مالية متاحة للبيع استثمارات .١٧
مارس  ٣١

م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٦
  يناير ١

 م٢٠١٦ 
٥١٣٣٫٤١  والكھرباءشركة الشعيبة للمياه   ٥١٣٣٫٤١  ٤٦٣٫١٣٤  

٥٣٦٫٨٨ ٩٩٫١٦٠ ٩٩٫١٦٠  شركة الشقيق للمياه والكھرباء  

٢٠٦٫٤٦ ٤٣٫١٩٣ ٤٣٫١٩٣شركة الجبيل للمياه والكھرباء  

٣٩٠٫١٢ ١٥٫١٨٤ ١٥٫١٨٤شركة توسعة الشعيبة القابضة المحدودة  

٢٩٠٫٩٥٢٢٩٠٫٩٥٢ ٥٩٥٫٢٨١  
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  مخزون .١٨
 م٢٠١٦ يناير ١ م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ م٢٠١٧مارس  ٣١

 ٣٫٢٠٠٫٢١٧  ٢٫٩٥١٫٥٧٢  ٢٫٩٠٣٫٧١٤  مواد ولوازم محطات التوليد
 ٢٫٥٦٧٫٤٦٦  ٢٫٨١٨٫٤٥٠  ٣٫١٥٨٫٨٢٠ مواد ولوازم شبكات التوزيع

 ٣٧١٫١٥٦  ٣٢٦٫٠٧٠  ٣٣١٫٨٤٦ مواد ولوازم شبكات النقل 
 ٤٤١٫١٣٥  ٩٤٩٫٧٧٥  ٩٢٠٫٤٨٧ وقود وزيوت

 ٥٠٦٫٢١٤  ٣٩٤٫٥٧٦ ٤٣٧٫٠٨٣ أخرى

٧٫٠٨٦٫١٨٨  ٧٫٤٨٢٫٩٥٠  ٧٫٧٠٩٫٤٤٣ 
 )٤٩٣٫٣٥٤(  )٤٨٥٫٣٩٨(  )٤٨٤٫٨٢٠(تخفيض قيمة المخزون الى القيمة القابلة للتحقق  يخصم: 

٦٫٥٩٢٫٨٣٤  ٧٫٢٢٤٫٦٢٣ ٦٫٩٩٧٫٥٥٢ 

 

 رأس المال .١٩
لایر سعودي بقيمة اسمية  ٤١٫٦٦٥٫٩٣٨٫١٥٠ اجماليه البالغو سھم ٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥الى  ينقسم رأس مال الشركة القابضة

  لایر سعودي للسھم. ١٠قدرھا 
  
  

 المعامالت مع المالك التي تم االعتراف بھا في قائمة حقوق الملكية مباشرة .٢٠
 %٥لى للمساھمين نسبة ال تقل عن يوزع من األرباح، بعد خصم االحتياطيات كدفعة أو القابضة طبقا للنظام األساسي للشركة

ھـ والتي ١٤١٩شعبان  ١١وتاريخ  ١٦٩من رأس المال المدفوع مع مراعاة األحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 
من القيمة  %١٠بموجبه تنازلت الحكومة عن نصيبھا في األرباح الموزعة بشرط اال تتجاوز األرباح السنوية الموزعة نسبة 

سھم وذلك لمدة عشر سنوات من قيام الشركة، وفي حالة تجاوز نسبة األرباح الموزعة النسبة المذكورة، تعامل حصة اإلسمية لل
 ٢٠٠٩سبتمبر  ١٣الموافق ھـ ١٤٣٠رمضان  ٢٤وتاريخ  ٣٢٧الحكومة مثل بقية المساھمين، وقرار مجلس الوزراء رقم 
  توزعھا الشركة لمدة عشر سنوات أخرى. الخاص بتمديد تنازل الحكومة عن نصيبھا في األرباح التي

  
للمساھمين بمبلغ  م٢٠١٦توزيع أرباح نقدية عن سنة  م٢٠١٧ابريل  ١٩أقرت الجمعية العمومية في اجتماعھا المنعقد بتاريخ 

: مبلغ ٢٠١٥(عن سنة  من القيمة اإلسمية للسھم %٧لایر سعودي للسھم الواحد وتمثل  ٠٫٧٠مليون لایر سعودي بواقع  ٥٤٧
  . مليون لایر سعودي) ٥٤٧

  
  

 اتاحتياطي .٢١
  العام االحتياطي  -أ

للشركة السعودية  الموحدة المختصرة يتكون االحتياطي العام من أرصدة االحتياطيات التي كانت مسجلة ضمن القوائم المالية
 ٣١في تاريخ الدمج باإلضافة إلى المبالغ التي يتم تحصيلھا من األفراد عن رسم الكھرباء بعد تاريخ  وشركاتھا التابعة للكھرباء
  .م٢٠٠١ديسمبر

 النظامي االحتياطي  -ب
  

 ً  والذي تم تعديله بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد واعتماد ذا لك بالجمعية العامة الغيرعادية للشركة ياألساس للنظام فقا
 نظامي احتياطي لتكوين الصافية أرباحھا من %١٠ سنة كل في تجنب أن الشركة على يتعين ،م ٢٠١٧ابريل  ١٩بتاريخ 
  . المال رأس من %٣٠ االحتياطي ھذا يبلغ حتى

  
  
  
  
 



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  
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  طفأةشتقة يتم قياسھا بالتكلفة المممطلوبات مالية أخرى غير  .٢٢

      
 يلي:تتمثل الحركة في االقتراض خالل الفترة فيما 

 اجمالي قروض حكومية صكوكقروض

 ١٣٤٫٣٨٩٫٠٧٣  ٤٢٫٤١١٫٥١٧  ٥٧٫٠٣٧٫٠٦٦ ٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠ م٢٠١٧يناير  ١في  القروض كما اجمالي

 ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  -  - ٤٫٥٠٠٫٠٠٠من القروض المستلم

 )٢٫٠٨٧٫٠٨١(  -  )١٫٨٧٥٫١٤٠( )٢١١٫٩٤١( اتالمدفوع

  )٣١٫٤١٣(         )٣١٫٤١٣(    المضاف على التكاليف المؤجلة

  ٤٨٨٫٢٧٧   ٤٨٨٫٢٧٧  - -    المنح الحكومية المستنفذة

 ١٣٧٫٢٥٨٫٨٥٦  ٤٢٫٨٩٩٫٧٩٤  ٣٣٫٠٦٥٫٣٥٠  ٦١٫٢٩٣٫٧١٢    م٢٠١٧مارس  ٣١الرصيد في 
  

   



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  
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  يتبع - طفأةشتقة يتم قياسھا بالتكلفة المممطلوبات مالية أخرى غير  .٢٢
 قروض بنكية طويلة األجل ١-١-٢٢

مليار لایر سعودي  ٦، حصلت المجموعة على قرض متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة ٢٠٠٨يوليو  ٢٨بتاريخ   -أ 
دفعة نصف سنوية متساوية ابتداءاً من  ٢٢من مجموعة من البنوك المحلية والذي تم سحبه بالكامل. يتم سداد ھذا القرض على 

مليار  ١٫٩: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧مارس  ٣١ليار لایر سعودي كما في م ١٫٩.  بلغ رصيد القرض ٢٠٠٩نوفمبر  ٣
  مليار لایر سعودي).  ٢٫٥: ٢٠١٦يناير  ١لایر سعودي ، 

، وقعت المجموعة مع صندوق االستثمارات العامة اتفاقية تمويل تحصل بموجبه المجموعة على ٢٠٠٩يوليو  ١٣بتاريخ   -ب 
دفعة نصف  ٢٤عاماً و على  ١٥دي، وتم سحبه بالكامل. ويتم سداد ھذا القرض خالل مليار لایر سعو ٢٫٦قرض مباشر قيمته 

 ٣١( ٢٠١٧مارس  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ١٫٦. بلغ رصيد القرض ٢٠١٢ديسمبر  ٣١سنوية متساوية إبتداءا من 
  مليار لایر سعودي). ١٫٨: ٢٠١٦يناير  ١مليار لایر سعودي ،  ١٫٦: ٢٠١٦ديسمبر 

  
، وقعت المجموعة مع  بنكي الصادرات والواردات األمريكي وتنمية الصادرات الكندي اتفاقية ٢٠١٠يناير ٢٧تاريخ ب   - ج 

مليار دوالر أمريكي)، وتم سحبه بالكامل.  ١٫١مليار لایر سعودي ( ٤٫١تحصل بموجبھا المجموعة على قرض مباشر قيمته 
ً على  ١٢ويتم سداد ھذا القرض خالل  مليار  ١٫٦بلغ رصيد القرض  .٢٠١٠مايو  ٢٥صف سنوية ابتداء من دفعة ن ٢٣عاما

مليار لایر  ٢: ٢٠١٦يناير  ١، مليار لایر سعودي ١٫٦: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧مارس  ٣١لایر سعودي كما في 
  سعودي).

  
، وقعت المجموعة مع مجموعة من البنوك المحلية اتفاقية تحصل بموجبھا المجموعة على ٢٠١٠ديسمبر  ١٣بتاريخ   -د 

 ١٥مليار لایر سعودي، وتم سحبه بالكامل. ويتم سداد ھذا القرض خالل  ٥قرض متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة 
 ٣١مليار لایر سعودي كما في  ٣٫٤. بلغ رصيد القرض ٢٠١٣مايو  ١٣من  دفعة نصف سنوية متساوية ابتداء ٢٦عاماً على 

  مليار لایر سعودي). ٣٫٨: ٢٠١٦يناير  ١مليار لایر سعودي،  ٣٫٤: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧مارس 
      
جبھا ، وقعت المجموعة مع  بنك الصادرات والواردات الفرنسي اتفاقية تحصل المجموعة بمو٢٠١١يونيو  ٢٢بتاريخ  -ھـ 

مليون دوالر أمريكي)، وتم سحبه بالكامل. ويتم سداد ھذا القرض خالل  ٩٨٩٫١مليار لایر سعودي ( ٣٫٧على قرض قيمته 
ً على  ١٢ مليار لایر سعودي كما في  ٢.  بلغ رصيد القرض ٢٠١٢يناير  ١١دفعة نصف سنوية متساوية إبتداءا من  ٢٤عاما
  مليار لایر سعودي). ٢٫٥: ٢٠١٦يناير  ١ر لایر سعودي ، مليا ٢٫٢: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧مارس  ٣١

  
، وقعت المجموعة اتفاقية قرض بضمان من بنكي الصادرات الكورية (كي شور و كي كسيم) ٢٠١٢مارس  ٢٩بتاريخ   - و 

و حيث شاركت في التمويل مجموعة بنوك دولية بقيادة مجموعة اتش اس بي سي. بنك طوكيو ميتسوبيشي، مؤسسة سوميتوم
مليار دوالر  ١٫٤مليار لایر سعودي ( ٥٫٣ميتسوي المصرفية، بنك ميزوھو وبنك التنمية األلماني. بلغت قيمة القرض 

ً على  ١٢أمريكي)، وتم سحبه بالكامل. ويتم سداد ھذا القرض خالل  مايو  ٧دفعة نصف سنوية متساوية إبتداءا من  ٢٤عاما
مليار لایر سعودي ،  ٤٫٣: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧مارس  ٣١ي كما في مليار لایر سعود ٤٫٣. بلغ رصيد القرض ٢٠١٥

  مليار لایر سعودي). ٤٫٨: ٢٠١٦يناير  ١
  

، وقعت المجموعة اتفاقية قرض بضمان من بنكي الصادرات الياباني (إن إي إكس أي) و (جى ٢٠١٣ديسمبر  ١٨بتاريخ   -ز 
ني (جى بي أي سي)، بنك طوكيو ميتسوبيشي و بنك ميزوھو. بلغت بي أي سي) حيث شارك في التمويل بنك الصادرات اليابا

ً على  ١٢مليون دوالر أمريكي). ويتم سداد ھذا القرض خالل  ٣٦٦مليار لایر سعودي ( ١٫٤قيمة القرض  دفعة  ٢٤عاما
 ٣١( ٢٠١٧مارس  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ١. بلغ رصيد القرض ٢٠١٥يوليو  ٢٧نصف سنوية متساوية ابتداء من 

  مليار لایر سعودي). ١٫١: ٢٠١٦يناير  ١مليار لایر سعودي ،  ١: ٢٠١٦ديسمبر 
  

، وقعت المجموعة اتفاقية قرض بضمان من بنكي الصادرات الكورية (كي شور و كي كسيم) ٢٠١٣ديسمبر  ١٩بتاريخ   - ح 
ولية ھي بنك طوكيو ميتسوبيشي، بنك حيث  شارك في التمويل بنكي الصادرات الكورية (كي شور و كي كسيم)، وعدة بنوك د

ميزوھو، مؤسسة ميتسوي سوميتومو المصرفية ، بنك اتش اس بي سي، بنك دويتشه وبنك ابكس االلماني.  بلغت قيمة القرض 
مليار دوالر أمريكي)، وتم سحبه بالكامل. مع العلم انه يتم سداد القرض على أقساط متساوية  ١٫٦مليار لایر سعودي ( ٦٫١
ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧مارس  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ٦سنوات. بلغ رصيد القرض  ٣سنة بعد فترة سماح  ١٢لمدة 
  مليار لایر سعودي). ٦٫١: ٢٠١٦يناير  ١مليار لایر سعودي ،  ٦٫١: ٢٠١٦

  
  



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  
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  يتبع - طفأةشتقة يتم قياسھا بالتكلفة المممطلوبات مالية أخرى غير  .٢٢
  يتبع  -قروض بنكية طويلة األجل ١-١-٢٢

  
م وقعت المجموعة مع بنك الصين للصناعة والتجارة اتفاقية تحصل المجموعة بموجبھا على  ٢٠١٦يونيو  ٢٩بتاريخ  -ط 

دفعات نصف  ٦ملير دوالر أمريكي) يتم سداد القرض خالل خمس سنوات، على  ١٫٥مليار لایر سعودي ( ٥٫٦قرض قيمته 
 ٥٫٦، بلغ رصيد القرض مبلغ ٢٠١٧مارس  ٣١سحب القرض بالكامل كما في م. وقد تم ٢٠١٨ديسمبر  ٢٠سنوية ابتداء من 

  مليار لایر سعودي). ٥٫٦: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي (
  

م، وقعت المجموعة مع مجموعة من البنوك المحلية اتفاقية تمويل تحصل بموجبھا المجموعة ٢٠١٦سبتمبر  ١٩بتاريخ  -ي 
 ١١مليار لایر سعودي، ويتم سداد القرض خالل سبع سنوات على  ٥بقيمة  اإلسالميةعة على قرض متوافق مع أحكام الشري

 ٣١( ٢٠١٧مارس  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ٨م. بلغ رصيد القرض ٢٠١٨سبتمبر  ١٩دفعة نصف سنوية ابتداء من 
  مليار لایر سعودي). ٥: ٢٠١٦ديسمبر 

  
مليار لایر  ٣ بمبلغ المرابحة المشار إليھا أعاله، حيث تم رفع قيمة القرضم تم تعديل اتفاقية تمويل ٢٠١٧مارس٢٦بتاريخ 

مليار لایر سعودي. وقد تم الحصول على التمويل اإلضافي من أربع بنوك محلية وھي  ٨ ليصبح القرض الممنوح سعودي 
   .البنك العربي الوطني والبنك األھلي التجاري والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة سامبا المالية

  

انتاندر وبنك كريدي م، وقعت المجموعة مع عدد من البنوك الدولية مشاركة ھي بنك بانكو س٢٠١٦أكتوبر  ٢٧بتاريخ  –ك 
مليار لایر سعودي)،  ١٫٥٧٥مليون دوالر أمريكي ( ٤٢٠أجريكول اتفاقية تمويل تحصل بموجبھا المجموعة على قرض بقيمة 

سنة وتم الحصول عليه بضمان من شركة كوريا للتأمين التجاري ولم يتم تقديم أي ضمانات من  ١٢٫٧٧وتمتد مدة التمويل 
مليار لایر  ١٫٥٧: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧مارس  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ١٫٥٧ض المجموعة. بلغ رصيد القر

  م.  ٢٠١٨فبراير  ٣دفعة نصف سنوية ابتداء من  ٢٤سعودي)، ويتم سداد القرض على 
  
م، وقعت المجموعة مع البنك السعودي البريطاني اتفاقية تمويل تحصل بموجبھا المجموعة على ٢٠١٧مارس  ١٦تاريخ ب-م 

م وقد تم سحبة  ٢٠٢٠مليار لایر سعودي يستحق السداد  في مارس  ١٫٥بقيمة  اإلسالميةقرض متوافق مع أحكام الشريعة 
  ٢٠١٧مارس  ٣١بالكامل  كما في 

األجل المشار اليھا أعاله لتمويل المشاريع اإلنشائية. إن ھذه القروض مضمونة بسندات ألمر محررة  تستخدم القروض طويلة
  من قبل المجموعة بالقيمة االسمية للقروض ودفعات الفائدة و/أو ھامش المرابحة.

  

 قروض بنكية قصيرة األجل ٢-١-٢٢
لريال السعودي مع البنك األھلي التجاري حيث بلغت اتفاقية تسھيالت ائتمانية با ٢٠١٥ديسمبر  ١وقعت المجموعة بتاريخ  -أ 

مليار  ٠٫٧لایر سعودي. بلغ رصيد التسھيالت المستغلة على شكل مرابحة اسالمية من ھذه االتفاقية مليار  ٠٫٧قيمة التسھيالت 
)، ويستحق ال شيء: ٢٠١٦يناير  ١لایر سعودي، مليار  ٠٫٥: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧مارس  ٣١لایر سعودي كما في 

  .٢٠١٧ أغسطسسدادھا خالل شھر 
  

اتفاقية تسھيالت ائتمانية في صيغ مرابحة إسالمية بالريال السعودي مع كل  ٢٠١٥ديسمبر  ١٦وقعت المجموعة بتاريخ  -ب 
مليار لایر سعودي وتمتد لفترة ثالث  ٢٫٥من البنك األھلي التجاري ومجموعة سامبا المالية حيث بلغت قيمة التسھيالت 

ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧مارس  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ٢٫٥ذه االتفاقية سنوات. بلغ رصيد التسھيالت المستغلة من ھ
  .٢٠١٧مليار لایر سعودي)، ويستحق سدادھا خالل شھر يونيو  ١: ٢٠١٦يناير  ١مليار لایر سعودي ،  ٢٫٥: ٢٠١٦

  
ثالث سنوات، حيث شارك  اتفاقية تسھيالت ائتمانية بالدوالر األمريكي تمتد لفترة ٢٠١٦يناير  ٦وقعت المجموعة بتاريخ  -ج 

في التمويل كل من بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، وبنك ميزوھو، ومؤسسة ميتسوي سوميتومو المصرفية، ومجموعة 
مليار لایر  ٥٫٢٥إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورجان، ومجموعة كريدي إجريكول، وبنك دويتشه. بلغت قيمة التسھيالت 

 ٣١مليار لایر سعودي كما في  ٥٫٢٥ي). بلغ رصيد التسھيالت المستغلة من ھذه االتفاقية مليار دوالر أمريك ١٫٤سعودي (
 .٢٠١٨فبراير  مليار لایر سعودي)، ويستحق سدادھا خالل ٥٫٢٥: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧مارس 
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  يتبع- المطفأةشتقة يتم قياسھا بالتكلفة ممطلوبات مالية أخرى غير  .٢٢
 يتبع  – قروض بنكية قصيرة األجل ٢-١-٢٢

  

اتفاقية تسھيالت ائتمانية بالريال السعودي مع مصرف الراجحي حيث بلغت قيمة  ٢٠١٦مايو  ٣وقعت المجموعة بتاريخ  –د 
مليار لایر  ١من ھذه االتفاقية  إسالميةمليار لایر سعودي. بلغ رصيد التسھيالت المستغلة على شكل مرابحة  ١التسھيالت 

  .م٢٠١٨فبراير مليار لایر سعودي)، ويستحق السداد خالل شھر  ١: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧مارس  ٣١سعودي كما في 
  

  

م اتفاقية تسھيالت ائتمانية بالريال السعودي مع بنك سامبا حيث بلغت قيمة ٢٠١٦يونيو  ١٦وقعت المجموعة بتاريخ  -ھـ 
مارس  ٣١مليون لایر سعودي في  ٥٠٠مليون لایر سعودي. بلغ رصيد التسھيالت المستغلة من ھذه االتفاقية  ٥٠٠التسھيالت 

  . م٢٠١٨ي)،  ويستحق سدادھا خالل شھر ابريل مليون لایر سعود ٥٠٠: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(  ٢٠١٧
  

 التسھيالت البنكية ٣-١-٢٢
، وقعت المجموعة اتفاقية إطارية للحصول على تمويل من بنك الصادرات الكوري (كي كسيم) ٢٠١٥ديسمبر  ٧بتاريخ 

ومدتھا ثالث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع. تمكن ھذه االتفاقية المجموعة الحصول على عدة قروض مستقبالً وحسب خيارھا، 
بلغ رصيد التسھيالت الممنوحة للمجموعة مليار دوالر أمريكي).  ٣ي (مليار لایر سعود ١١٫٢٥إن رغبت، وبإجمالي قدره 

  مليار لایر سعودي). ٣٫٤: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١م (٢٠١٧مارس  ٣١كما في  ٣٫٤مبلغ 
 

 

  القروض البنكية للعمليات المشتركة ٤-١-٢٢
  

  :٢٠١٧مارس  ٣١كما يلي بيان في حصة المجموعة في قروض البنكية للعمليات المشتركة كما في 
  ٢٠١٦يناير  ١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧مارس  ٣١
 طويل االجل قصير االجل طويل االجل قصير االجلطويل االجلقصير االجل

 ٢٫٣٨١٫٢٤١  ٢٫٤١٩٫٨١٨١١٠٫٩٨٢  ١٠٧٫٨١٤ ٢٫٣٦٤٫٥٣٨  ١١٦٫٤٧٦  شركة ضرماء للكھرباء 
 ١٫١٢٨٫٦٥٩  ١٫٢٢٣٫٣٨٥٦٨٫٥٥٧  ٥٥٫٨٤٧ ١٫١٩٣٫١٧٦  ٩١٫٥٩٢ رابغ للكھرباء شركة  
 ٣٫٣٨٤٫٨٨٢  ١٤٧٫٣١٢ ٣٫٢٦١٫٢٤١  ٣٫٢٦٢٫٩٤٩١٣٠٫٩١٩  ١٣٠٫٩١٩ شركة ھجر إلنتاج الكھرباء 

المرجان النتاج شركة 
 ١٫٤٦١٫١٤٩ ‐    ١٫٦٣٨٫٢٢٨  ٧٤٨٫٠٩٣  ١٫٦٦٦٫٥٦٤  ٧٤٧٫٠٩٣ الكھرباء

 ٨٫٣٥٥٫٩٣١  ٣٢٦٫٨٥١ ٨٫٥٤٢٫٦٧٢ ١٫٠٤٢٫٦٧٣  ٨٫٤٨٧٫٢٢٧  ١٫٠٨٦٫٠٨٠اجمالي
  

  
  صكوك  ٢-٢٢

 :٢٠١٧مارس  ٣١فيما يلي بيان بالصكوك القائمة كما في 
 الصكوك المحلية:

 االصدار
  

 تاريخ االصدار
  

 القيمة االسمية للصك
  

االجمالية  القيمة
   لالصدار

تاريخ 
 االستحقاق

 ٢٠٣٠ مليار لایر سعودي ٧ آالف لایر سعودي ٢٠١٠ ١٠مايو  ١٠  ٣صكوك 

 ٢٠٥٤ مليار لایر سعودي٤٫٥ مليون  لایر سعودي ٢٠١٤ ١يناير  ٣٠  ٤صكوك 
تم اصدار الصكوك الموضحة أعاله بالقيمة االسمية بدون خصم أو عالوة إصدار. تحمل ھذه الصكوك عائد يحسب على أساس 
سعر سايبور زائدا ھامش ربح يستحق دوريا على أساس ربع سنوي من صافي الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي 

  . القابضة كوك (صكوك) المملوكة بالكامل للشركةشركة الكھرباء للص –يحتفظ بھا أمين موجودات الصكوك 
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  يتبع -صكوك ٢-٢٢
  

بشراء ھذه الصكوك من حامليھا بتواريخ محدده في نشرة اإلصدار. في كل تاريخ شراء ستدفع  شركة القابضةتعھدت ال
ً يتراوح بين  من إجمالي القيمة اإلسمية للصكوك منحة لحملة الصكوك. تم تحديد سعر الشراء  %١٠الى  %٥المجموعة مبلغا

 يخ الشراء وفقا للجدول التالي:بحاصل ضرب إجمالي القيمة االسمية للصك في النسبة الموضحة مقابل تار

 النسبة المئوية 

٣٠    %٦٠   %٩٠%  
  تاريخ الشراء الثالث    تاريخ الشراء الثاني   تاريخ الشراء األول  اإلصدار
 ٢٠٢٥  ٢٠٢٠  ٢٠١٧  ٣صكوك 

 النسبة المئوية

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

 ٢٠٤٤  ٢٠٣٤  ٢٠٢٤  ٤صكوك 
  
  
  
  

  
  

مليار لایر  ٥والبالغ قيمته  ٢٠١٢يوليو  ١٥) بالكامل بتاريخ ١قامت المجموعة بشراء اإلصدار األول للصكوك (صكوك 
 سعودي.

مليار لایر  ٧قيمته  والبالغ ٢٠١٤يوليو  ٦) بالكامل بتاريخ ٢قامت المجموعة بشراء اإلصدار الثاني للصكوك (صكوك 
  سعودي.

  

 الصكوك الدولية:
مليار دوالر أمريكي)   ١٫٧٥مليار لایر سعودي ( ٦٫٦بإصدار صكوك دولية بقيمة  ٢٠١٢قامت المجموعة خالل ابريل   -أ 

مليار دوالر تستحق بعد خمس سنوات بعائد ثابت  ٠٫٥حيث  تضمن اإلصدار شريحتين من شھادات الصكوك، األولى بقيمة 
  .%٤٫٢١١مليار دوالر وتستحق بعد عشر سنوات بعائد ثابت نسبته  ١٫٢٥، والشريحة الثانية بقيمة % ٢٫٦٦٥نسبته 

  
والتي  ٢٠١٧مليون لایر سعودي) خالل الربع األول من عام  ١٫٨٧٥مليار دوالر أمريكي ( ٠٫٥قامت المجموعة بتسديد مبلغ 

  تمثل سدادا للشريحة األولى من ھذه الصكوك. 
  

مليار دوالر أمريكي)  ٢مليار لایر سعودي ( ٧٫٥بإصدار صكوك دولية بقيمة  ٢٠١٣كما قامت المجموعة خالل ابريل  -ب 
حيث  تضمن اإلصدار شريحتين من شھادات الصكوك، األولى بقيمة مليار دوالر امريكي تستــحق بعد عشر سنوات بعائد ثابت 

  . % ٥٫٠٦دوالر امريكي وتستحق بعد ثالثين سنة بعائد ثابت نسبته والشريحة الثانية بقيمة مليار  % ٣٫٤٧٣نسبته 
  

مليار دوالر أمريكي)  ٢٫٥مليار لایر سعودي ( ٩٫٤بإصدار صكوك دولية بقيمة   ٢٠١٤كما قامت المجموعة خالل ابريل  -ج 
حق بعد عشر سنوات بعـائد مليار دوالر امريكي تستــ ١٫٥حيث  تضمن اإلصدار شريحتين من شھادات الصكوك، األولى بقيمة 

  .% ٥٫٥والشريحة الثانية بقيمة مليار دوالر امريكي وتستحق بعد ثالثين سنة بعائد ثابت نسبته  % ٤ثابـت نسـبته 
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  حكومية قروض ٣-٢٢

 
ھـ، تم تحديد صافي مستحقات الحكومة لدى المجموعة ١٤١٩شعبان  ١١  وتاريخ ١٦٩طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم  -أ 

وكذلك صافي مستحقات المجموعة لدى الحكومة حسب األسس والقواعد الواردة في المحضر الموقع بين وزير الصناعة 
وتم اعتبار صافي  ١٩٩٧أكتوبر  ٢٩ھـ الموافق ١٤١٨جمادى الثاني  ٢٧والكھرباء ووزير المالية واالقتصاد الوطني بتاريخ 

شركة المحدد بتاريخ نھاية اليوم السابق لصدور المرسوم الملكي القاضي بتأسيس ال –الفرق المستحق للحكومة على المجموعة 
، ويعاد النظر مجموعةقرضا حسنا طويل االجل ولفترة سماح مدتھا خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ اعالن ال – القابضة

  .مجموعةك وفقا للظروف المالية للحكومة وللبشأن ھذا القرض بعد ذل
 

 ٨الموافق  ھـ١٤٢٢رجب  ٢١لقد تضمن المحضر بين وزير الصناعة والكھرباء ووزير المالية واالقتصاد الوطني المؤرخ 
ان تتم التصفية النھائية للذمم الحكومية حسب نتيجة المطابقات بين  –والذي تحدد فيه قيمة القرض األولية  ٢٠٠١أكتوبر 

االنتھاء من تلك التصفية  ٢٠٠٥مطالبات المجموعة وبعض الجھات الحكومية وتعديل قيمة القرض تبعا لذلك. وقد تم خالل عام 
ت المجموعة وكذلك المبالغ المستحقة على المجموعة للجھات الحكومية وقد والتي تضمنت تسوية بعض المبالغ الخاصة بمطالبا

 ٢٠٠٥أغسطس  ١٩الموافق  ھـ١٤٢٦رجب  ١٥تم توقيع محضر بذلك بين وزير المياه والكھرباء ووزير المالية في تاريخ 
  مليار لایر سعودي. ١٤٫٩ليصبح رصيد قرض الحكومة بعد تلك التصفية مبلغ 

  
على منح  ٢٠١٠إبريل  ٢٦ھـ الموافق ١٤٣١جمادى األولى  ١٢زراء بجلسته التي عقدت االثنين وافق مجلس الو -ب 

خالل سنتين وذلك  مجموعةسنة، على أن يدفع القرض لل ٢٥مليار لایر سعودي يسدد على  ١٥المجموعة قرض حسن بمبلغ 
 ٣١( ٢٠١٧مارس  ٣١لقرض بالكامل كما في وفق اتفاقية أبرمت لھذا الغرض بين وزارة المالية والمجموعة، وقد تم سحب ا

: تم سحبه بالكامل). وقامت المجموعة بإثبات ما تم استالمه من القرض ٢٠١٦ يناير ١: تم سحبه بالكامل ، ٢٠١٦ديسمبر 
  الحكومي أعاله مخصوماً بالقيمة الحالية.

  
على منح المجموعة قرض  ٢٠١١يونيو  ١٣ھـ  الموافق ١٤٣٢رجب  ١١وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت االثنين  -ج 

سنة، على أن يدفع القرض للمجموعة خالل خمس سنوات وذلك وفق  ٢٥مليار لایر سعودي يسدد على   ٥١٫١حسن بمبلغ 
 ٣١مليار لایر سعودي من القرض كما في  ٣٨٫٣اتفاقية ابرمت  لھذا الغرض بين وزارة المالية والمجموعة، وقد تم سحب مبلغ 

مليار لایر سعودي) وقامت المجموعة  ٣٨،٣: ٢٠١٦يناير  ١مليار لایر سعودي ، ٣٨٫٣: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧مارس 
  بإثبات ما تم استالمه من القرض الحكومي أعاله مخصوماً بالقيمة الحالية. 

  
  

المجموعة نتيجة أي  تجدر االشارة الى أن اتفاقية القرض تنص على أنه يتم تخفيض قيمة القرض بالمبالغ التي تحصل عليھا
) تقوم المجموعة حاليا بدراسة اثر ذلك على فترة ١زيادة في تعرفة القطاع السكني. وفي ضوء التعديل األخير للتعريفة (ايضاح 

  استحقاق القرض أو الدفعات المستقبلية غير المستلمة.
  
على منح المجموعة  ٢٠١٤مارس  ١٠لموافق ھـ ا١٤٣٥جمادى األولى  ٩وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت االثنين  -د 

سنة، على أن يدفع القرض للمجموعة خالل خمس سنوات وذلك  ٢٥مليار لایر سعودي يسدد على  ٤٩٫٤قرض حسن بمبلغ 
مليار لایر سعودي من القرض كما في  ١٦٫١وفق اتفاقية أبرمت لھذا الغرض بين وزارة المالية والمجموعة، وقد تم سحب مبلغ 

مليار لایر سعودي) وقامت  ١٤٫١: ٢٠١٦يناير  ١مليار لایر سعودي ،  ١٦٫١: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧ مارس ٣١
  المجموعة بإثبات ما تم استالمه من القرض الحكومي أعاله مخصوماً بالقيمة الحالية.

  
 منح حكومية مؤجلة .٢٣

مليار  ٤٦٫٧: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧مارس  ٣١مليار لایر سعودي في  ٤٦٫٤تتمثل المنح الحكومية المؤجلة البالغ قيمتھا 
مليار لایر سعودي) في الفرق بين القيم المستلمة من الحكومة كقروض حسنة والقيم الحالية  ٤٦:  ٢٠١٦يناير  ١لایر سعودي ، 

  ).٢٢لھذه القروض (إيضاح 
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 المشتقات المالية .٢٤
مليار لایر سعودي كما  ٩،٧٦لدى المجموعة عقود تحوط مع عدد من البنوك للحماية من تقلبات أسعار الفائدة على مبلغ و قدره 

مليار لایر سعودي). ويشتمل  ١٢،٤٤: ٢٠١٦يناير  ١مليار لایر سعودي ،  ٩،٧٦: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧مارس  ٣١في 
من القيمة االسمية المذكورة. تقوم عقود التحوط على أساس عمل المقايضة بين  %١٥على جزء بالدوالر األمريكي يمثل حوالي 

  المجموعة والبنوك على األسعار الثابتة مقابل األسعار المتغيرة وفق مبالغ القروض األصلية كل ستة أشھر.
  
  

 ذمم حكومية .٢٥
ابريل  ٥الدائنة المستحقة للوقود للفترة من  مليار لایر سعودي يمثل الذمم ٥٧تشتمل الذمم الحكومية طويلة االجل على مبلغ 

استنادا الى المحاضر والقرارات الوزارية والتي عالجت  تم تصنيف ھذه المبالغ كذمم حكومية. و٢٠١٢ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠٠٠
وزارة  المديونية المستحقة على المجموعة لصالح شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") بتحميلھا على حساب

مليار لایر سعودي  ٠٫٩كما تشمل على مبلغ  .٢٠١٣المالية وفقا إلجراءات وموافقات محددة والتي كان أخرھا قبل نھاية عام 
 متعلق بأصول محولة من قبل الھيئة الملكية للجبيل وينبع.

 

 مزايا الموظفين .٢٦
  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧مارس  ٣١
  ٥٫٤٦٧٫٦٩٦         ٥٫٤٤٤٫٧٦٣        مزايا نھاية الخدمة للموظفين
 ١٫٠١٣٫٨٤٢        ١٫٠٥٢٫٨٥٥       صندوق معاشات الموظفين

 ١٥١٫٥٠٠           ٣٥٢٫٣٩٢          برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية
      ٦٫٦٣٣٫٠٣٨       ٦٫٨٥٠٫٠١٠ 

  

  مزايا نھاية الخدمة للموظفين

 ديسمبر ٣١ في كما لمطلوباتھا المتوقعة ئتمانالا وحدة طريقة باستخدام الموظفين لمزايا اكتواري تقييم بإجراء المجموعة قامت
 .الخدمة في للموظفين الخدمة نھاية مكافآت عن الناتجةو ٢٠١٦

 :للتقييمات االقتصادية االفتراضات أدناه الجدول في وترد                

  ٢٠١٦يناير  ١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 %٣٫٢  %٣٫٧  اإلجمالي سعر الخصم

 %٢  %٢٫٩ معدل تضخم األسعار
 %٤  %٤٫٩ معدل تضخم األجور
 )%٠٫٧٧(  )%١٫١٤( سعر الخصم الصافي

  

  ت:للتقييما الرئيسية الديمغرافية االفتراضات أدناه الجدول في وترد                

االستقالة قبل سن معدل 
 التقاعد

٥%  

 سن التقاعد المفترض
سن من  األكبر سنا ينالموظف تقاعديفترض  .سنة ھجرية) ٦٠أشھر ميالدية (سنة وثالثة  ٥٨

  على الفور في تاريخ التقييم. التقاعد المفترض

  وفيات ما قبل التقاعد
استندت المجموعة إلى معدل وفيات ما قبل التقاعد على جدول الحياة في المملكة العربية السعودية، 

  بيانات المرصد الصحي العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية. قاعدة مستمدة من 
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  يتبع-الموظفينمزايا  .٢٦
  

أ -١٤٠كما ھو مطلوب في الفقرة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١يوضح الجدول التالي تسوية التزامات المزايا للمحددة عن السنة المنتھي في 
  : ١٩ ح من المعيار الدولي رقم-١٤١أ و -١٤١و 

 األرباح أو الخسائرقائمة   
إعادة 
  القياس

  اإلجمالي  الحركة النقدية

 )٦٫٠٥٧٫٨٨٦(   ٢٠١٦يناير  ١كما في 
 )٤٣٩٫٩٢٤( - -  )٤٣٩٫٩٢٤( تكلفة الخدمة الحالية

 )٢٣٢٫٤٠٨( - -  )٢٣٢٫٤٠٨( (تكلفة الفائدة)
الربح / (الخسارة) من التغير في االفتراضات 

 المالية
-  ٢٢٠٫٣١٧( - ٢٢٠٫٣١٧( 

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

   )٦٧٢٫٣٣٢(  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
٢٥٣٫٩٠٨

  
٥٫٤٦٧٫٦٩٦(  ١٫٠١١٫١٧٢( 

 )٥٫٤٦٧٫٦٩٦(   ٢٠١٧يناير  ١كما في 
 )١٠٦٫٧١٧( - -  )١٠٦٫٧١٧( تكلفة الخدمة الحالية

 )٤٥٫٦٠١( - - )٤٥٫٦٠١( (تكلفة الفائدة) 
  ١٧٥٫٢٥١ ١٧٥٫٢٥١  ١٧٥٫٢٥١    -  مزايا مدفوعة

  )١٥٢٫٣١٨(  ٢٠١٧مارس  ٣١كما في 
١٧٥٫٢٥١

  
٥٫٤٤٤٫٧٦٣( ١٧٥٫٢٥١(  

 

 
 التزامات محتملة .٢٧

 
السعودية لبعض يوجد خالف بين المجموعة و أرامكو السعودية حول رسوم مناولة الزيت الخام والتي تطالب به أرامكو      -أ 

 ٢٠١٧مارس  ٣١وحتى   ٢٠٠٠إبريل  ٥في  القابضة المواقع. وقد بلغ إجمالي المبلغ المختلف عليه من بداية تأسيس الشركة
مليار لایر سعودي)، ٤٫٤: ٢٠١٦يناير  ١مليار لایر سعودي ،  ٤٫٧:  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي تقريبا ( ٤٫٧مبلغ 

رجب  ٢٥بتاريخ  ٨تج عن ھذه المطالبة أي التزام على المجموعة استنادا إلى المرسوم الملكي رقم م/وال تتوقع اإلدارة أن ين
ھـ على اعتبار أنه لم يتم بحثه من قبل  اللجنة الوزارية التي تم تشكيلھا بناء على المرسوم الملكي المذكور أعاله، وعليه ١٤١٥

للمجموعة. كما يوجد خالف حول قيام أرامكو السعودية بتوريد زيت خفيف  لم يتم تسجيل تلك الفروقات في السجالت المحاسبية
مليار لایر سعودي  ٢٫٧وقد نتج عن ذلك فرق متراكم قدره  –حسب متطلبات المجموعة  –بدالً من الزيت الثقيل ألحد المحطات 

م قيده ضمن المطلوبات في سجالت مليار لایر سعودي) لم يت ٢: ٢٠١٦يناير  ١مليار لایر سعودي ، ٢٫٦: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(
  المجموعة.

  

تطالب أرامكو السعودية بصرف نصيبھا في األرباح السنوية الموزعة عن حصتھا في رأس مال المجموعة وتقدر قيمة    -ب 
مليار لایر سعودي، وترى  ٣٫١بمبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١وحتى  القابضة المطالبة عن أرباحھا منذ بداية تأسيس الشركة

باعتبارھا جھة  القابضة المجموعة عدم أحقية أرامكو السعودية في ھذه المطالبة خالل العشرين سنة األولى من تأسيس الشركة
ھـ، وقرار مجلس ١٤١٩شعبان  ١١وتاريخ  ١٦٩حكومية مملوكة بالكامل للدولة وينطبق عليھا قرار مجلس الوزراء رقم 

ھـ الخاص بتمديد تنازل الحكومة عن نصيبھا في األرباح التي توزعھا الشركة ١٤٣٠رمضان  ٢٤وتاريخ  ٣٢٧الوزراء رقم 
  السعودية للكھرباء لمدة عشر سنوات أخرى.

  

قدمت المجموعة ضمانات لبعض البنوك التجارية عن نصيبھا من القرض التمويلي الممنوح لبعض الشركات المستثمر     -ج 
ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي (  ٦٨، ما يعادل ٢٠١٧مارس  ٣١مليون دوالر أمريكي كما في  ١٨ضمان فيھا. تبلغ قيمة ال

  مليون لایر سعودي ).  ٥٦مليون دوالر أمريكي ما يعادل   ١٥: ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي ،  ٦٨: ٢٠١٦
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 تابع -محتملةالتزامات  .٢٧
  
 تسوية الخالفات مع أرامكو السعودية 

المجموعة بإيصال وتزويد الطاقة الكھربائية للجھات والوزارات الحكومية بما فيھا أرامكو السعودية. تحتسب  التعريفة طبقا تقوم 
للتعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء وھي نفس التعريفة المستخدمة مع المشتركين اآلخرين فيما عدا المؤسسة العامة لتحلية 

المنشآت السكنية ألرامكو السعودية التي كانت ترى المجموعة وجوب تطبيق  لكمي، وكذالمياه الصادر بشأنھا قرار حكو
التعريفة التجارية عليھا بينما تعترض أرامكو السعودية على ذلك وتقوم بالدفع إلجمالي قيمة مبيعات التيار عن تلك المنشآت بناء 

  على التعريفة الصناعية.
ھـ بإنھاء الخالف وان يتم محاسبة أرامكو السعودية على ١٤٣٠ربيع الثاني ١٠تاريخ  ١١٤صدر قرار مجلس الوزراء رقم 

أساس التعريفة السكنية والتجارية بدل الصناعية، وعلى أن تقوم ھيئة تنظيم الكھرباء واإلنتاج المزدوج ("المنظم") بتحديد 
  المنشآت 

  

  

ألرامكو السعودية ، وبناء على ذلك فقد عقدت المجموعة مع أرامكو السعودية و المنظم عدة اجتماعات  السكنية والتجارية التابعة
  في سبيل تسوية ھذا الموضوع حيث قام المنظم بتحديد المنشآت السكنية والتجارية التابعة ألرامكو السعودية محل الخالف.

  

ھـ القاضي بتصنيف تعريفة االستھالك الكھربائي  ١٤٣٢دى األول جما ٨بتاريخ  ٤٩/٤٣٢نفذت المجموعة  قرار المنظم  رقم 
، حيث تم تحديد المنشآت السكنية والتجارية محل الخالف المشار إليه أعاله و تطبيق ٢٠١٢يناير  ١ألرامكو السعودية ابتداء من 

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١التأسيس وحتى  التعريفة المتفق عليھا. كما قامت المجموعة بعملية االحتساب للسنوات السابقة من تاريخ
، قامت ٢٠١٣مليون لایر سعودي. خالل سنة  ٧٢٩حسب قرار المنظم المذكور اعاله وقدمت فواتيرھا ألرامكو السعودية بمبلغ 

 المجموعة باستكمال اجراءات التسوية النھائية مع أرامكو السعودية حيال ھذه االيرادات واثباتھا في قائمة األرباح أو الخسائر
  . ال تزال المجموعة تتابع مع أرامكو السعودية اجراءات تحصيل ھذا المبلغ.الموحدة المختصرة

  
 االرتباطات الرأسمالية .٢٨

 
في قيمة الجزء غير المنفذ من  الموحدة المختصرةتتمثل االرتباطات الرأسمالية في تاريخ قائمة المركز المالي االولية       -أ 

 ٣١مليار لایر سعودي ( ١٩٥العقود الرأسمالية التي أبرمتھا المجموعة إلنشاء وتركيب محطات وأصول أخرى والتي بلغت 
  مليار لایر سعودي). ٨٨٫٥٥: ٢٠١٦يناير  ١مليار لایر سعودي ، ١٩٢: ٢٠١٦ديسمبر 

  

االجل مع مزودي طاقة مستقلين حيث تعھدت المجموعة من خالل ھذه لدى المجموعة اتفاقيات شراء طاقة طويلة   -ب 
االتفاقيات بشراء كامل الطاقة المنتجة من ھؤالء الموردين وفقا لشروط وأسعار محددة. تمتد ھذه االتفاقيات لفترات تصل الى 

مستقبلية التي قدمتھا المجموعة لتمويل سنة قابلة للتجديد لفترات مستقبلية أخرى بموافقة الطرفين، إضافة إلى االلتزامات ال ٢٠
: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي ( ٠٫٧بعض الشركات المستثمر بھا وذلك في شكل قروض ثانوية او حقوق ملكية بقيمة 

  مليار لایر سعودي). ٠٫٧: ٢٠١٦يناير  ١مليار لایر سعودي ،  ٠٫٧
  

  
 الزكاة  .٢٩
 م٢٠١٦ إلى م٢٠٠٩ من ألعوام الزكوية اإلقرارات بتقديم الشركة قامت ؛كما م٢٠٠٨ عام حتى الزكوية  الربوط الشركة انھت
مليون لایر سعودي عن تللك ٣٧٥وقد تم استالم مطالبة بمبلغ  والدخل للزكاة العامة الھيئة قبل من المراجعة قيد زالت ما والتي

  التزام مستقبلي. أيوال تتوقع الشركة أن ينتج عن ھذه المطالبة السنوات وقد تم االعتراض على ھذه المطالبة من قبل الشركة 
  
  

 الشركة وعاء ألن نظراً ) شيء ال:  م٢٠١٦( م٢٠١٧ مارس ٣١ في المنتھية الفترة عن زكاة مصروف بتسجيل الشركة تقم لم
ومصروف الزكاة الظاھر ضمن قائمة االرباح أو الخسائر  الموحدة المختصرة االولية المالي المركز قائمة تاريخ في بالسالب
  يتعلق بالعمليات المشتركة. الموحدة المختصرةاالولية 
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 بحية السھمر .٣٠
  

  الربح األساسي للسھم
على المتوسط المرجح لعدد  القابضة يتم احتساب الربح األساسي للسھم عن طريق قسمة الربح المتعلق بحاملي أسھم الشركة

  األسھم العادية خالل الفترة.
  

  للسھم مخفضالربح ال
 الفترة خالل القائمة العادية األسھم لعدد المعدل المرجح المتوسط على الفترة ربح بقسمة ةضالمخف السھم ربحية احتساب يتم

  .عادية أسھم إلى قابلة لالنخفاضال األسھم جميع تحويل بافتراض
  

  .٢٠١٦مارس  ٣١و ٢٠١٧مارس  ٣١الربح المخفض للسھم مساو للربح األساسي للسھم كما في ان 
  

 عن الثالثة أشھر المنتھية في

 م٢٠١٦مارس  ٣١ م٢٠١٧مارس  ٣١

 )٧٨٩٫٣٠٥( ٤٫٩٣٥٫٧٨٠  الربح (الخسارة) للفترة
    

 ٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥ ٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥ "مسھ“القائمة المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية 
 )٠٫١٩(  ١٫١٨    الربح األساسي والمخفض للسھم (لایر سعودي)

  
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .٣١

. وتمثل أرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية حكومة المملكة العربية السعودية يتمثل الطرف المتحكم النھائي للمجموعة في
  تحت التحكم النھائي لحكومة المملكة العربية السعودية). الجھتان(كلتا  مشترك تحت تحكم جھات المالحةالمياه 

  فيما يلي بيان بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:
  

أ) مبيعات الطاقة الكھربية
 الثالثة أشھر المنتھية في

 م٢٠١٦مارس  ٣١ م٢٠١٧مارس  ٣١
  مبيعات الطاقة الكھربية:

 ٢٫١٨٦٫١١٦ ٢٫١٢٧٫٦٩٠الطرف المتحكم النھائي للمجموعة   

 كيانات تحت تحكم الطرف المتحكم النھائي للمجموعة   
 ٧٩٫٨٠٨ ٧٥٫٧٤٣أرامكو السعودية        

 ٤٠٫٠٧١ ٥٥٫٩٥٠   المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة        

 ٢٫٢٥٩٫٣٨٣ ٢٫٣٠٥٫٩٩٥  اإلجمالي

 ب) مشتريات الطاقة
 الثالثة أشھر المنتھية في

 م٢٠١٦مارس  ٣١ م٢٠١٧مارس  ٣١
  مشتريات الطاقة:

كيانات تحت تحكم الطرف المتحكم النھائي للمجموعة   
 ٣٫١٧٢٫٩٦٤ ١٫٧٢٩٫٧٤٢أرامكو السعودية        

 ١٣٢٫٦٢٠ ١٦٦٫٨٩٤المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة           
  
       



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  
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   يتبع – المعامالت مع األطراف ذات العالقة-٣١
  عمليات مشتركة   

 ١٧٤٫٣٦٩ ١٦٢٫٢٨١شركة ضرماء للكھرباء          

 ٢٥٢٫٨٨٠ ٢٤٢٫٩١٦رابغ للكھرباءشركة           

 ٢٣٧٫٠٥٢ ٢١٠٫٣٧١ شركة ھجر إلنتاج الكھرباء         

٣٫٩٤٣٫٢٠٤ ٢٫٥٣٨٫٨٨٥ 

 
  رسوم البلدية:

 ١١٨٫٧٢٤ -الطرف المتحكم النھائي للمجموعة   

  ١١٨٫٧٢٤ 

 ٢٫٥٣٨٫٨٨٥ ٤٫٠٦١٫٩٢٨  اإلجمالي

  
بأسعار منصوص عليھا  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةالسعودية والطاقة من  وموعة بشراء الوقود من أرامكتقوم المج

  في القرارات الحكومية.
  
 ) أرصدة نھاية الفترة الناتجة من مبيعات الطاقة الكھربائية / مشتريات الطاقة / رسوم البلديةج
 

 ٢٠١٦ يناير ١ ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ ٢٠١٧ مارس٣١

  :عالقة ذات أطراف من مستحق
 للمجموعة النھائي المتحكم الطرف   
 للمجموعة النھائي المتحكم الطرف تحكم تحت كيانات   

 ١٫٣١٥٫٦٦٩ ١٫٣٢٠٫٩٤٤ ١٫٥٦١٫٩٠٩ السعودية أرامكو        
 ٢٢٧٫٥٤٠ ٤٣٩٫٤٥١ ٤٩٣٫٠٢٧    المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة        

 ١٫٥٤٣٫٢٠٩  ١٫٧٦٠٫٣٩٥  ٢٫٠٥٤٫٩٣٦  عالقة ذات أطراف من مستحق اجمالي

 :عالقة ذات أطراف الى مستحق
 للمجموعة النھائي المتحكم الطرف   

 ٥٧٫٢٠٠٫٥٨٩ ٥٧٫٢٠٠٫٥٨٩ ٥٧٫٢٠٠٫٥٨٩ السعودية أرامكو من محول         
 ٥٫٣٩٠٫٣٠٨  ٦٫١١٩٫٥٤٦ -  البلدية رسوم          

 ٦٢٫٥٩٠٫٨٩٧ ٦٣٫٣٢٠٫١٣٥  ٥٧٫٢٠٠٫٥٨٩ 

      للمجموعة النھائي المتحكم الطرف تحكم تحت كيانات   
 ٧٣٫٦٦٨٫٢٥١ ٨٣٫٦٥١٫٣٦٤ ٨٤٫٤٨٦٫١٢٩ السعودية أرامكو        

 ٥٧٫٢٠٠٫٥٨٩ ٥٧٫٢٠٠٫٥٨٩  ٥٧٫٢٠٠٫٥٨٩  دائنة حكومية ذمم الى محول: يخصم      
 ١٦٫٤٦٧٫٦٦٢ ٢٦٫٤٥٠٫٧٧٥ ٢٧٫٢٨٥٫٥٤٠ السعودية أرامكو الى مستحق صافي        

 ١٠٫٠٤٩٫٦٨٨ ١٠٫٤٣٠٫٨٦٢ ١٠٫٥٤٧٫٩٣٧ المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة
 ١٢٣٫٤٣٣  ١٢٩٫٢٣٦  ١٢١٫٢٥٢   شركة ضرما للكھرباء

 ١٤٥٫٤٤١  ١٣٤٫١١٠  ١٣٢٫٣١٩   شركة ھجر النتاج الكھرباء
 ١٠٧٫٢٤٥  ٧٤٫٥٦٦  ٧٧٫٢٧٨   شركة الماء والكھرباء
 ٨٤٫٩٩٨  ١٥٣٫٥٣٦  ٧٩٫١١٨   شركة رابغ للكھرباء

  
  
         



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  م (غير مراجعة)٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  المختصرة للفترةالمتممة للقوائم المالية األولية الموحدة  اإليضاحات
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  
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 يتبع – المعامالت مع األطراف ذات العالقة-٣١

 عالقة ذات أطراف من ومنح قروض) د
 ٢٠١٦ يناير ١ ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ ٢٠١٧ مارس ٣١

  :الحكومة من ومنح قروض
 للمجموعة النھائي المتحكم الطرف   

 ٣٩٫٩٩١٫٤٨٩ ٤٢٫٤١١٫٥١٧ ٤٢٫٨٩٩٫٧٩٤ حكومية قروض         
 ٤٦٫٠٣٥٫٢٨٤ ٤٦٫٦٦٧٫٦٠٨ ٤٦٫٤٢١٫٢١٩ مؤجلة حكومية منح        

 ٨٦٫٠٢٦٫٧٧٣  ٨٩٫٠٧٩٫١٢٥ ٨٩٫٣٢١٫٠١٣  اإلجمالي
  
  

  العليا اإلدارةتعويضات  ھـ)
عن  العليا اإلدارة إلى ةمستحقال أو المدفوعة التعويضات إن .التنفيذيةواإلدارة  اإلدارة مجلس أعضاء العليا اإلدارة تشمل
  :أدناه مبينة الموظفين خدمات

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧مارس  ٣١
 ٣،٦٧٩،٨٢٥  ١٫١٦٤٫٢٧٧  بدالتمرتبات و

   --    ٩٫٥٢٣٫١٤٣  الخدمة المدفوعة مكافأة نھاية

   ٣،٦٧٩،٨٢٥    ١٠٫٦٨٧٫٤٢٠  اإلجمالي
  
 
 المعامالت الغير نقدية .٣٢
 

  يتم استبعاد معامالت أنشطة االستثمار والتمويل التي ال تتطلب استخدام النقدية وما في حكمھا من قائمة التدفقات النقدية.
استبعاد رسوم البلديات  قيمة في ٢٠١٧مارس  ٣١تتمثل المعاملة غير النقدية األساسية خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 واعتبارھا معاملةلایر سعودي  ٦،١١٩،٥٤٦ بمبلغتللك الرسوم  بإلغاءيفيد  الوزراء الوقر الذي  سقرار مجلعنھا  ادروالص
    .غير نقدية




