
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة السعودیة للكھرباء

 (شركة مساھمة سعودیة)

  )ةمراجع غیر (المختصرةالموحدة  األولیة القوائم المالیة

 الحسابات وتقریر الفحص لمراجعي

 م۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  أشھر الستةلفترة 
 

  



 الشركة السعودیة للكھرباء
 سعودیة)(شركة مساھمة 

)مراجعة غیر( المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم   
اتالحساب لمراجعي الفحص وتقریر  

ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  م۲۰۱۸یونیو ۳۰ في المنتھیة أشھر الستة لفترة  

 

 

 
 

      

 

 صفحة  فـــــــــــــــھرس

 - الفحص لمراجعي الحساباتتقریر 

 ۱ الموحدة المختصرة األولیةقائمة المركز المالي 

 ۳ الموحدة المختصرة  األولیة الدخلقائمة 

 ٤  الموحدة المختصرة األولیةاآلخرقائمة الدخل الشامل 

 ٥  المختصرة الموحدة األولیة الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 

 ٦  المختصرة الموحدة األولیة قائمة التدفقات النقدیة

۳۳-۷  المختصرة الموحدة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة  

 

 

  

 

















 
 السعودیة للكھرباءالشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة)
  (غیر مراجعة) المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م۲۰۱۸یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في الستة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۷ 

 

 معلومات عن الشركة ۱
 

م ۱۹۹۸نوفمبر  ۲۹ھـ الموافق ۱٤۱۹شعبان  ۱۱المؤرخ  ۱٦۹مجلس الوزراء رقم  تأسست الشركة السعودیة للكھرباء بناًء على قرار
القاضي بإعادة تنظیم قطاع الكھرباء في المملكة العربیة السعودیة، ودمج جمیع الشركات المحلیة العاملة في مجال تقدیم خدمة الطاقة 

رافیاً) باإلضافة إلى مشروعات المؤسسة العامة للكھرباء الكھربائیة (عدد عشر شركات مساھمة كانت تغطي معظم مناطق المملكة جغ
وھي مؤسسة حكومیة تابعة لوزارة الصناعة والكھرباء (عدد أحد عشر مشروعاً تشغیلیاً كانت تغطي مناطق مختلفة في شمال المملكة) في 

 الشركة.
 

م بناًء على قرار ۱۹۹۹دیسمبر  ۱۳لموافق ھـ ا۱٤۲۰رمضان  ٦المؤرخ  ۱٦تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم م/
ذو  ۳۰المؤرخ  ۲۰٤۷، وقرار وزیر التجارة رقم ۱۹۹۹دیسمبر  ۱۲ھـ الموافق ۱٤۲۰رمضان  ٥المؤرخ  ۱٥۳مجلس الوزراء رقم 

 ۱۰۱۰۱٥۸٦۸۳م كشركة مساھمة سعودیة، بموجب السجل التجاري الصادر من الریاض برقم ۲۰۰۰إبریل  ٥ھـ الموافق ۱٤۲۰الحجة 
 .۲۰۰۰مایو  ۳ھـ الموافق ۱٤۲۱محرم  ۲۸تاریخ و

 
ونقل وتوزیع الطاقة الكھربائیة، حیث تعتبر الشركة المنتج الرئیس للطاقة الكھربائیة في جمیع  ،في تولیدتتمثل أنشطة الشركة الرئیسیة 

 والزراعیة والتجاریة والسكنیة. أنحاء المملكة العربیة السعودیة، وتقوم بتقدیم خدماتھا لمختلف القطاعات الحكومیة والصناعیة
 

تخضع الشركة للرقابة على تعریفة الخدمات الكھربائیة والتي تحدد بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بناء على توصیة من ھیئة تنظیم 
شعبان  ۱۱وتاریخ  ۱٦۹بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  ۲۰۰۱نوفمبر  ۱۳التي تأسست في والكھرباء واإلنتاج المزدوج "الھیئة"، 

ھـ حیث بلغت ۱٤۲۱رجب  ۱۲وتاریخ  ۱۷۰ھـ. تم إجراء تعدیل على تعریفة الطاقة الكھربائیة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ۱٤۱۹
 .۲۰۰۰أكتوبر  ۲۸ھـ الموافق ۱٤۲۱شعبان  ۱ھللة للكیلو واط/ساعة وبدأ تطبیقھا اعتبارا من  ۲٦أعلى شریحة فیھا 

 

 ٥ھـ الموافق ۱٤۳۰شوال  ۱٦بتاریخ  ۳۳۳رقم ریفة الطاقة الكھربائیة بموجب قرار مجلس الوزراء كما تم إجراء تعدیل آخر على تع
بأن یكون لمجلس إدارة ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج عند مراجعة تعریفة الكھرباء لفئات االستھالك غیر السكني  ۲۰۰۹أكتوبر 

ھللة لكل كیلو واط/ساعة بحیث تراعي  ۲٦الحق في إجراء تعدیالت على قیمھا وإقرارھا بما ال یتجاوز ) (التجاري، الصناعي، الحكومي
 . ۲۰۱۰یولیو  ۱ھـ الموافق ۱٤۳۱رجب  ۱۹ھذه التعریفات األحمال الكھربائیة في أوقات الذروة وغیرھا وبدأ تطبیقھا اعتبارا من 

 

) بزیادة أسعار منتجات الطاقة اعتبارا ۹٥م صدر قرار مجلس الوزراء (رقم ۲۰۱٥دیسمبر  ۲۸ھـ الموافق ۱٤۳۷ربیع األول  ۱۷بتاریخ 
، وزیادة تعریفة استھالك الكھرباء لجمیع الفئات حیث بلغت أعلى شریحة فیھا ۲۰۱٥دیسمبر  ۲۹ھـ الموافق ۱٤۳۷ربیع األول  ۱۸من 
 . ۲۰۱٦ینایر  ۱۱ھـ الموافق ۱٤۳۷ني ربیع الثا ۱ھللة لكل كیلو واط/ساعة والتي بدأ تطبیقھا اعتباراً من  ۳۲

 
) بزیادة أسعار منتجات الطاقة ۱٦٦م صدر قرار مجلس الوزراء (رقم ۲۰۱۷دیسمبر  ۱۲ھـ الموافق  ۱٤۳۹ربیع األول  ۲٤بتاریخ 

لألمر الملكي رقم  وفقاً م  ۲۰۱۸ینایر  ۱فة استھالك الكھرباء لبعض فئات المشتركین وتغییر بعض شرائح االستھالك اعتبارا من یوتعر
ما یعادل الفرق بین بللدولة  یستحق رسماً  ستتحملفإن الشركة  ۲۰۱۷دیسمبر  ۱۱ھـ الموافق  ۱٤۳۹ربیع األول  ۲۳) وتاریخ ۱٤۰۰٦(

 التعریفة السابقة والتعریفة الجدیدة.
 

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

والعملیات المشتركة  یتم اإلشارة إلى الشركة السعودیة للكھرباء بـ("الشركة") أو یشار إلیھا مجتمعة مع الشركات التابعة لھا
 بـ("المجموعة").

  نسبة ملكیـة الشركة في األسھم العادیة %  
 النشاط الرئیسي م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ م۲۰۱۸یونیو  ۳۰ بلد التسجیل ومكان النشاط اسم الشركة

 نقل ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء "شركة النقل" 
 اتصاالت ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة شركة ضوئیات لالتصاالت 

 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة شركة الكھرباء للصكوك
 إدارة مشاریع ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة كھرباء السعودیة لتطویر المشاریعشركة 

 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ جزر الكایمن شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ جزر الكایمن ۲ –شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ جزر الكایمن ۳ –شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
 تمویل - ۱۰۰ جزر الكایمن  ٤ –شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
 المشتري الرئیسي ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة الشركة السعودیة لشراء الطاقة 

.



 
 السعودیة للكھرباءالشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة)
  (غیر مراجعة) المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م۲۰۱۸یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في الستة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۸ 

 
 تتمة -معلومات عن الشركة  ۱

 
 حصة المجموعة  في العملیات المشتركة التالیة: المایةتتضمن القوائم  كما

 نسبة ملكیـة الشركة القابضة في األسھم العادیة %    
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸یونیو ۳۰  بلد التسجیل ومكان النشاط  العملیات المشتركة

        منتجو الطاقة المستقلون -أ
 ٥۰ ٥۰  المملكة العربیة السعودیة  شركة ھجر إلنتاج الكھرباء

 ۲۰ ۲۰  المملكة العربیة السعودیة  شركة رابغ للكھرباء
 ٥۰ ٥۰  المملكة العربیة السعودیة  شركة ضرما للكھرباء 

 ٥۰ ٥۰  العربیة السعودیةالمملكة   شركة المرجان إلنتاج الكھرباء 
 

 المملكة العربیة السعودیة. –یقع المقر الرئیسي للشركة بالریاض 
 

 أسس اإلعداد ۲
 

 المحاسبة معیاروفقا لمتطلبات  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰في  المنتھیةأشھر الستةتم اعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة لفترة 
صدارات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للتقریر المالي األولي المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإل ۳٤ رقم الدولي

 ن.یللمحاسبین القانونی
ویجب أن  ، المطلوبة في القوائم المالیة السنویة فصاحاتواإلال تشمل جمیع المعلومات األولیة الموحدة المختصرة إن ھذه القوائم المالیة 

 .م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱تقرأ بالتزامن مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة كما في 
 

 الجدیدة للتقریر المالي الدولیةالمعاییر تطبیق نتیجة المحاسبیة السیاسات في التغیرات أثر ۲-۱
 

اإلیرادات من " ۱٥رقم  المالي للتقریر الدولي والمعیار" المالیة األدوات" ۹ رقم المالي للتقریر الدولي المعیار قامت المجموعة بتطبیق
 ."العقود مع العمالء

 
 التحول :المالیةاألدوات  ۹رقم  المعیار الدولي للتقریر المالي

 أرقام تعدیل یتم لمو تم االخذ بخیار التعدیل على حساب األرباح المبقاة ۹رقم  المالي للتقریر وفق مقتضیات التحول للمعیار الدولي
 ۹ رقم المالي للتقریر الدولي المعیار تطبیق عن الناتج المالیة والمطلوبات المالیة للموجودات الدفتریة القیم في الفرق إثبات یتم. المقارنة

 . م۲۰۱۸ ینایر ۱ في كما المبقاة األرباح ضمن
 

المعیار  محل یحل ۹ مإن المعیار الدولي للتقریر المالي رق .۹ متعدیل السیاسات المحاسبیة لتتوافق مع المعیار الدولي للتقریر المالي رق تم
قیمة  انخفاض ، المالیة األدواتإلغاء إثبات ،  قیاس األصول وااللتزامات المالیة ، التصنیف،  باالعترافالمتعلق  ۳۹المحاسبي الدولي رقم 

 المالیة األدواتإلى  تتطرق التي االخرى المعاییر بتعدیل ۹المالي رقم  للتقریر يالدول المعیار یقوم. التحوط محاسبةو المالیة الموجودات
 .اإلفصاحات ۷ رقم المالي للتقریر الدولي المعیار مثل

 
 المالیة والمطلوبات المالیة الموجودات تصنیف

 

 خالل من العادلة القیمةب وابالتكلفة المستنفذة  المالیة الموجوداتیتم قیاس  ،عند اإلثبات األولي ،۹للتقریر المالي رقم  الدولي للمعیار وفقاً 
 العادلة القیمة أو - الملكیة حقوق أدوات - اآلخر الشامل الدخل خالل منالعادلة  القیمةب وأ- أدوات الدین استثمارات- اآلخر الشامل الدخل

نموذج  الى استناداً بشكل عام  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  بموجب المالیة الموجودات تصنیف یستند. الخسارة أو الربح خالل من
التي  في التعاقدات المتضمنةفصل المشتقات  یتم ال. الذي بموجبھ تتم إدارة الموجودات المالیة وتدفقاتھا النقدیة التعاقدیة األعمال

 .المختلطة بغرض تصنیفھا داةاألوبدالً عن ذلك، یتم تقییم كامل . ضمن نطاق المعیار األساستكون فیھا الموجودات المالیة ھي 
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۹ 

 
 

 تتمة – أسس اإلعداد ۲
 تتمة – الجدیدة المالي للتقریر الدولیةثر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر أ ۲-۱

 

 تتمة –: األدوات المالیة ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 المستنفذة بالتكلفة المالیة الموجودات

  :الخسارةبالقیمة العادلة من خالل الربح أو  ااعتبارھولم یتم الشرطان التالیان  استوفتإذا  المستنفذةبالتكلفة  الموجودات المالیةیتم قیاس 
  التعاقدیة النقدیة التدفقات تحصیل ھدفھ أعمال نموذج ضمن بالموجودات یحتفظ  -
 أصل على والفائدة المبلغ ألصل مدفوعات فقط تُعد نقدیة تدفقات محددة، تواریخ في ،المالیةجودات للمو التعاقدیة الشروط عن ینشأ -

  .القائم المبلغ
 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المالیة الموجودات

 وال ، أدناه الشرطین كال استوفيَ  إذا اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة )الدین أدوات استثمارات( المالیة الموجودات قیاس یتم
 : الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة تخصیصھا یتم

 

 الموجودات المالیة. وبیع التعاقدیة النقدیة التدفقات تحصیلخالل  من ھدفھ یتحقق أعمال نموذج ضمن بالموجودات یحتفظ -
 أصل على والفائدة المبلغ ألصل مدفوعات فقط  تُعد نقدیة تدفقات محددة، تواریخ في ،المالیة جوداتللمو التعاقدیة الشروط عن ینشأ -

 .القائم المبلغ

  المالیة الموجودات تصنیف
 

 العادلة القیمة في الالحقة التغییرات بعرض تقوم أن للمجموعة یمكن للمتاجرة، بھا یحتفظ ال التي مالیة حقوق ألداة األولي اإلثبات عند
 . حده على استثمار لكل یتم االختیار ھذا. األخر الشامل الدخل ضمن ملكیة حقوق أداة في لالستثمار

 

 ھو كما اآلخر الشامل الدخل خالل من دلةالعا القیمة أو المستنفذة لتكلفةبا مالیة كموجودات تصنیفھا یتم لم التي المالیة الموجودات كافة إن
 ،األولي االعتراف عند. المشتقة المالیةالموجودات  كل ذلك ویشمل ،الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة قیاسھا یتم أعاله، موضح

 الدخل خالل من العادلة بالقیمة أو المستنفذة بالتكلفة القیاس متطلبات استوفت إذا ،فیھ رجعة ال نھائي بشكل تصنف أن للمجموعة یمكن
 بطریقة ینشأ قد الذي المحاسبي التطابق عدم بحذف تقوم بذلك، قامت وإذا ،الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة وقیاسھ اآلخر الشامل
 .كبیر بشكل تخفیضھ أو أخرى

 المعاملة تكالیف - الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة لیس مالي أصل حالة في- زائدا العادلة بقیمتھ المالیة الموجودات اسقی یتم
 .المالي األصل باقتناء مباشرة المرتبطة

 

  :المالیة موجوداتلل الالحق القیاس على التالیة المحاسبیة السیاسات تنطبق
 في بما والخسائر األرباح بصافي االعتراف یتم. العادلة بالقیمة الحقاالموجودات  ھذه تقاس
   والخسارةأ الربح ضمن األرباح وتوزیعات الفوائد إیرادات ذلك
 .الموجودات ھذه من أي المجموعة لدى لیس م۲۰۱۸یونیو ۳۰ في

 خالل من العادلة لقیمةبا المالیة الموجودات
الخسارة أو الربح  

 تنخفض. لیةالفع الفائدة طریقة باستعمال المستنفذة بالتكلفة الحقا الموجودات ھذه تقاس
 وخسائر مكاسبو الفوائد بإیرادات االعتراف یتم. القیمة انخفاض بخسائر المستنفذة القیمة

 أو سبمك أي إثبات یتم. الخسارة أو الربح في القیمة في واالنخفاض األجنبي الصرف
.الخسارة أو الربح في االستثمار إثبات إلغاء من خسارة  

المستنفذة بالتكلفة المالیة الموجودات  

 طریقة باستخدام المحتسبة الفوائد بإیرادات االعتراف یتم ،العادلة بالقیمة الحقا قیاسھا یتم
 الربح في القیمة في االنخفاضو جنبیةاال العمالت صرف وخسائر ومكاسب الفعلیة الفائدة

 اآلخر الشامل الدخل في األخرى الصافیة والخسائر بالمكاسب االعتراف یتم. الخسارة أو
 تصنیفھا یُعاد اآلخر الشامل الدخل في المتراكمة والخسائر األرباح فإن اإلثبات إلغاء عند
 ھذه من أي المجموعة لدى لیس م۲۰۱۸یونیو ۳۰ في كما. والخسارةأ الربح إلى

 .الموجودات

 اآلخر الشامل الدخل خالل من المالیةلموجودات ا
)الدین أدوات(استثمارات   

 

 الربح ضمن كدخل األرباح توزیعات إثبات یتم. العادلة بالقیمة الحقاالموجودات  ھذه تقاس
في حقوق الملكیة  االستثمارالغاء او اثبات  منربح او خسارة  أياثبات  یتم. الخسارة أو

 .الخسارة او الربح الى تصنیفھا إعادةوال یجوز 

 اآلخر الشامل الدخل خالل من المالیةلموجودات ا
)ملكیة حقوق(استثمارات أدوات   
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 تتمة – اإلعداد أسس ۲
تتمة – الجدیدة المالي للتقریر الدولیةثر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر أ۲-۱  

تتمة –: األدوات المالیة ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   
 

 : یلي كما ھو م۲۰۱۸ ینایر ۱ في المالیة األدوات وقیاس التصنیف بسبب للمجموعة المبقاة األرباح على اإلجمالي التأثیر
   م۲۰۱۸ ینایر ۱ 

م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ في – ۳۹ رقم الدولي المحاسبي المعیار وفق –المبقاة لالرباح االفتتاحي رصیدال ۲٦٫۲۹٦٫٦۹۹  
۹ رقم المالي للتقریر المحاسبي المعیار تطبیق عن الناتجة تعدیالتال   
التجاریة المدینة الذمم مخصص في الزیادة )٤٥٤٫۱۹٥(  
المستنفذة بالتكلفة التي تقاس المالیةالموجودات  مخصص في الزیادة )۷٦(  

  م۲۰۱۸ ینایر ۱ في – ۹ رقم المالي ریللتقر المحاسبي المعیار وفق – االفتتاحیة المبقاة األرباح ۲٥٫۸٤۲٫٤۲۸
 

 : اإلیرادات من العقود مع العمالء۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 

 اإلیرادات یشمل الذي ۱۸ رقم الدولي المحاسبة معیارو اإلنشاء عقود یغطي الذي ۱۱ رقم الدولي المحاسبة معیار محل المعیار ھذا یحل
 العمیل، إلى الخدمة أو السلعة على السیطرة انتقال عند اإلیرادات إثبات مبدأ إلى المعیار ھذا یستند. الخدمات وتقدیم السلع بیع عن الناتجة

 مع العقود عن الناتجة اإلیرادات لحساب خطوات خمس من نموذجاً  الجدید المعیار یضع .أخرى معاییر نطاق في العقود ھذه تكن لم ما
 مقابل مستحقا یكون أن جموعةالم تتوقع الذي المقابل یعكس بمبلغ اإلیرادات إثبات یتم ،۱٥ رقم المالي للتقریر الدولي للمعیار وفقاً . العمالء
 .العمیل إلى الخدمات أو البضائع تحویل
 على النموذج من خطوة كل تطبیق عند الصلة ذات والظروف الحقائق جمیع االعتبار في األخذ مع ،التقدیر المؤسسات من المعیار یتطلب
 .العقد بتنفیذ مباشرة المرتبطة والتكالیف العقد على للحصول اإلضافیة تكالیفال محاسبة المعیار یحدد كما. عمالئھا مع العقود

 

 التحول – ۱٥تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 

 .المالیة القوائم في للمبالغ تعدیالت عنھ نتج مما ،۱٥ رقم المالي للتقریر الدولي المعیار بتطبیق المجموعة قامت

 المالي للتقریر الدولي وطبقت المعیار م۲۰۱۸ ینایر ۱قامت المجموعة بتطبیق اإلعفاءات من متطلبات إعادة عرض العقود المنتھیة قبل 
 .م۲۰۱۸ ینایر ۱ في أي األولي،فقط للعقود التي لم تكتمل في تاریخ التطبیق  ۱٥رقم 

 .۱٥رقم  المالي للتقریرالدولي إلعداد  اریتظھر أي تغییرات جوھریة ناتجة عن إعادة عرض العقود وفق المع لم
 

األداء على  بالتزامات الوفاءالمجموعة بمراجعة الفترة التي یتم فیھا إثبات إیرادات تعریفة توصیل الخدمة الكھربائیة وذلك لضمان  قامت
تقریر مدى األعمار اإلنتاجیة للمعدات المستخدمة في خدمة المشتركین. یتم تطبیق ھذا التغییر بأثر مستقبلي وفقا لمتطلبات المعیار الدولي لل

 .ملیون لایر سعودي ٦۸۳وقد ترتب على ذلك تخفیض ایرادات الفترة بمبلغ  كتغییر في التقدیر ۱٥المالي رقم 
 

  وتعدیالت جدیدة صادرة وغیر ساریة المفعول بعدمعاییر  ۲-۲

، حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة دون أن تكون ساریة المفعول تم اإلفصاح عن المعاییر والتعدیالت الصادرة
 للمجموعة أدناه.

 

 .وللمفعا یةرسا تصبح مادعن، تنطبق كانت إنْ  ،رلمعاییھذه ا دعتماا عةولمجما زمتعت
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۱۱ 

 
 تتمة – أسس اإلعداد ۲

 

 تتمة -المعاییر الصادرة وغیر النافذة بعد ۲-۲-۱
 

 : عقود اإلیجار۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 

 أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیارا جدیدا لالعتراف بعقود اإلیجار. سیحل ھذا المعیار محل:
 .عقود اإلیجار""- ۱۷معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 .ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار""- ٤تفسیر لجنة معاییر التقاریر رقم  -
 ."حوافز-عقود إیجار تشغیلیة "- ۱٥ رقم التقریر معاییر لجنة تفسیر -
 ."إلیجارتنطوي على الشكل القانوني ل" تقییم جوھر المعامالت التي - ۲۷لجنة معاییر التقریر رقم  تفسیر -
 

، یجب على المستأجر التمییز بین عقد اإلیجار التمویلي (في قائمة المركز المالي) وعقود اإلیجار ۱۷بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 
راف بالتزام اإلیجار الذي یعكس من المستأجر االعت ۱٦التشغیلي (خارج قائمة المركز المالي). یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي 

مدفوعات اإلیجار المستقبلیة و "أصل حق االستخدام" لجمیع عقود اإلیجار. وقد تضمن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة استثناء اختیاري 
 المنخفضة القیمة.الموجودات لبعض عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات 

 

، ویسمح بالتطبیق المبكر. اختارت المجموعة عدم التطبیق المبكر للمعیار الدولي م۲۰۱۹ینایر  ۱المعیار ھو إن التاریخ اإللزامي العتماد 
 .۱٦للتقریر المالي رقم 

تقوم إدارة المجموعة حالیا بدراسة أثر تطبیق المعاییر والتعدیالت المذكورة أعاله.    
 

 أسس القیاس  ۳
 

 االخر الشامل الدخل خالل من المالیةلموجودات اوفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء  المختصرة الموحدة االولیة تم إعداد القوائم المالیة
 المالیة والمطلوبات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. والموجودات

واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة لمدة  والممتلكاتیتعین على المجموعة االلتزام بنموذج التكلفة لكل من االستثمارات العقاریة 
ر أكتوب ۱٦سنوات ابتداًء من تاریخ تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي وذلك تطبیقاً للتعمیم الصادر من ھیئة السوق المالیة بتاریخ  ۳

 .م۲۰۱٦

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

 . ھــ ۱٤۳۹ القعدة ذو۱٦  الموافق  م۲۰۱۸ یولیو ۲۹في للمجموعة تمت الموافقة على إصدار القوائم المالیة الموحدة 

 ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة

 
مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة الموحدة تتوافق السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

. لم تقم م۲۰۱۸ینایر  ۱، باستثناء اعتماد معاییر جدیدة ساریة المفعول اعتباًرا من م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للمجموعة للسنة المنتھیة في 
 بعد. تنفیذالمجموعة بالتطبیق المبكر للمعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولم تدخل حیز ال

 
من القوائم المالیة  ٦السیاسات المحاسبیة المعتمدة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة تم توضیحھا في اإلیضاح رقم 

للتقریر  الدولي والمعیار ۱٥للتقریر المالي رقم  الدولي المعیارماعدا تطبیق  م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في
 .م۲۰۱۸ینایر  ۱اعتباراً من  ۹المالي رقم 

 

 فیما یلي السیاسات المحاسبیة المعتمدة خالل الفترة: یعرض
 

 األدوات المالیة ۹ رقم المعیار الدولي للتقریر المالي -
 اإلیرادات من العقود مع العمالء ۱٥ رقم المعیار الدولي للتقریر المالي -
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۱۲ 

  تتمة– السیاسات المحاسبیةملخص ألھم  ٤ 
  األدوات المالیة ۱-٤

 الدولي لمعیارل األولي التطبیق تاریخ في بھا تحتفظ التي المالیةالموجودات  على تنطبق التي األعمال نماذج بتقییم المجموعة إدارة قامت
 على وبناءً . نفسھ المعیار یعرضھا التيالمناسبة  التصنیف فئات في المالیة أدواتھا صنفت وقد ،)م۲۰۱۸ ینایر ۱( ۹ رقم المالي للتقریر

 الشامل الدخل خالل من مالیةالموجودات ال إلى للبیع المتاحة المالیة الستثماراتالتغییرات في القیمة العادلة ل تصنیف إعادة تمت ذلك،
 . المستنفذة بالتكلفة المالیةالموجودات  إلى االستحقاق تاریخ حتى بھا المحتفظ االستثمارات تصنیف بإعادة وقامتاآلخر. 

للمعیار الدولي للتقریر المالي وفئات التصنیف الجدیدة وفقاً  ۳۹یعرض الجدول أدناه فئات التصنیف األصلیة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي 
 م.۲۰۱۸ینایر  ۱للموجودات المالیة كما في  ۹

 

   فئة القیاس  القیمة الدفتریة 

 
 ینایر ۱ في كما

م۲۰۱۸   تعدیالت  
 ۳۱كما في 

م۲۰۱۷دیسمبر  )۹ رقم المعیار(    )۳۹ رقم المعیار(      
            
 

٦٥٫۳۸۹  )۷٦٥٫٤٦٥  )٦  
 مالیةالالموجودات 

  المستنفذة بالتكلفة

 حتى بھا محتفظ
 االستحقاق تاریخ

   المستنفذة التكلفة–
 صكوك

 

۳۰٥٫٦۲۲  -  ۳۰٥٫٦۲۲  
 خالل من العادلة القیمة
  األخر الشامل الدخل

 االستثمارات
 المتاحة المالیة
  للبیع

 الملكیة أسھم

 
  المستنفذة التكلفة  المستنفذة التكلفة  ۲۹٫٥٤۰٫۲۰۷  )٤٥٤٫۱۹٥(  ۲۹٫۰۸٦٫۰۱۲

 التجاریة الذمم
 بالصافي  المدینة

 
  المستنفذة التكلفة  المستنفذة التكلفة  ۱٫۰٥۸٫۲۱۰  -  ۱٫۰٥۸٫۲۱۰

 في وما النقدیة
 حكمھا
 

 المجموع

الموجودات المالیة 
من خالل الدخل 

 الشامل األخر

دلة تغییر القیمة العا
ة المالی لالستثمارات
 المتاحة للبیع

منافع  التزامات
 الموظفین

أدوات مالیة 
مة مشتقة بالقی

الملكیة حقوق العادلة  
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  )۳٤۹٫٥۲۷( ٤۲۳٫٤۳۲ ۳۲٫۹۹۲ - ۱۰٦٫۸۹۷

 ۹إعادة تصنیف حسب المعیار رقم  - - )۳۲٫۹۹۲( ۳۲٫۹۹۲ -
 م۲۰۱۸ینایر  ۱في  )۳٤۹٫٥۲۷( ٤۲۳٫٤۳۲ - ۳۲٫۹۹۲ ۱۰٦٫۸۹۷

 
 

 المالیة الموجودات قیمة في انخفاض ۱-۱-٤
 

 الخسائر بنموذج ۳۹ رقم الدولي المحاسبة معیار في الوارد"  المحتملة الخسارة" نموذج ۹ رقم المالي للتقریر الدولي المعیار یستبدل
 بالقیمة تقاس التي المالیة والموجودات المستنفذة بالتكلفة تقاس التي المالیة الموجودات على الجدید النموذج ینطبق. المتوقعة االئتمانیة

 للتقریر الدولي للمعیار وفقا. الملكیة حقوق أدوات في االستثمارات على النموذج ھذا ینطبق ال ولكن األخر الشامل الدخل خالل من العادلة
  .۳۹ رقم الدولي المحاسبة معیار وفق الخسائر ھذه بإثبات مقارنة مبكرة مرحلة في االئتمانیة الخسائر إثبات یتم ،۹ رقم المالي

 

 ااألخرى المشار الیھ المالیة والموجودات الكھرباء لمبیعات المدینة التجاریة الذمم في المستنفذة بالتكلفة تقاس التي المالیة األصول تتمثل
 -:إعالة

 

  :التالیة األسس إحدى وفق الخسارة مخصص یقاس ،۹ رقم المالي للتقریر الدولي المعیار حسب 
 

 غضون في السداد لعدم المحتملة األحداث عن الناجمة المتوقعة االئتمانیة الخسائر وھي: شھراً  عشر الثني المتوقعة االئتمانیة الخسائر -
 المالیة القوائم تاریخ بعد شھراً  عشر اثني

 المتوقع العمر مدى على السداد لعدم المحتملة األحداث عن تنتج التي المتوقعة االئتمانیة الخسائر وھي :الدائمة المتوقعة االئتمانیة الخسائر -
 . المالیة لألداة

 من فئة لكل وذلك ۹ رقم المالي للتقریر الدولي المعیار متنطلباتمع  لتتوافق القیمة في االنخفاض منھجیة تعدیل المجموعة على توجب
  .الموجودات ھذه فئات
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۱۳ 

 تتمة – المحاسبیة السیاسات ألھم ملخص ٤
 

 تتمة – المالیة األدوات ۱-٤
 

  تتمة -المالیة الموجودات قیمة في انخفاض ۱-۱-٤
 

  :یلي فیما المجموعة مساھمین حقوق على القیمة في االنخفاض منھجیة في التغییر أثر یعرض
 

 المدینة التجاریة الذمم.  ۱
 في المحددةو المتوقعة االئتمان خسائر لتقییم واالسلوب العام المبسط األسلوب بتطبیق المجموعة تقوم ،المدینة  التجاریة للذمم بالنسبة
 .۹ رقم المالي للتقریر الدولي المعیار

 
 :)الدین أدوات(استثمارات  المالیة الموجودات. ۲
 الثني المتوقعة االئتمانیة الخسائر ضمن وتعد القیمة انخفاض مخصص تحدید إلى المستنفذة بالتكلفة تقاس التيالموجودات المالیة  تخضع 

 .شھراً  عشر
 االئتمان مخاطر كانت إذا ما تحدید عند وذلك ضروري، غیر جھد أو تكلفة دون ومتاحة ومناسبة منطقیة معلومات على وعةمالمج تعتمد

 والتحلیالت المعلومات ذلك ویشمل. المتوقعة االئتمانیة الخسائر تقدیر وعند األولي اإلثبات منذ جوھري بشكل زادت قد ةلمالیا لموجوداتل
 .المتاحة المعلومات ذلك في بما مدروس، ائتماني تقییموعلى  ،المجموعة خبرة على والقائمة سواء حد على والنوعیة الكمیة

 

 االئتمانیة المخاطر ذات المالیة األصول

 بالقیمة تقاس التيالمالیة  الموجوداتو المستنفذة بالقیمة المسجلة المالیة الموجودات كانت إذا ما یمیبتق المجموعة تقوم تقریر، كل تاریخ في
 من أكثر أو حدث وقوع عند"  ائتمانیة مخاطر تذا" ةالمالی الموجودات كونت. ائتمانیة مخاطر ذات خراآل الشامل الدخل خالل من العادلة
 .األصل ھذا من المتوقعة المستقبلیة النقدیة التدفقات على سلبي تأثیر لھ حدث

 
 : ائتمانیة مخاطر ذو المالي األصل أن اعتبار على األدلة بین من التالیة البیانات تعتبر

 الُمصدر أو للُمقترض الھامة المالیة الصعوبات -
  أو؛ المستحقات دفع بعدم وذلك العقد خرق -
 .مالیة ھیكلة إعادة في أو إفالس حالة في الُمقترض یدخل أن المحتمل من أصبح إذا -
 

 االئتمانیة المخاطر تسویات

  م۲۰۱۸ ینایر ۱
 المدینة التجاریة الذمم مخصص في الزیادة )٤٥٤٫۱۹٥(
 المستنفذة بالتكلفة تقاس التي المالیة الموجودات مخصص في الزیادة )۷٦(

 
  االنخفاض مخصص عرض

 .لألصل الدفتریة للقیمة اإلجمالي المبلغ من المستنفذة بالتكلفة تقاس التي المالیة الموجودات خسائر مخصصات خصمت

 الشامل الدخل في االنخفاض مخصص یسجل األخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة تقاس التي الدین أدوات الستثمارات بالنسبة
 .نفسھ لألصل الدفتریة القیمة في تخفیضال من بدال خراآل

 انخفاض خسائر عرض ویتم. الدخل قائمة في منفصل بشكل حال وجودھا المدینة التجاریة الذممب المرتبطة الخسائر مخصصات تعرض
 ." التمویل تكالیف" ضمن األخرى المالیة الموجودات قیمة
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۱٤ 

 تتمة - المحاسبیة السیاسات ألھم ملخص ٤
 

  باإلیرادات االعتراف ۲-٤

المجموعة بإثبات اإلیرادات التالیة من العقود مع العمالء:  تقوم  

 مبیعات الطاقة الكھربائیة  إیرادات -
  الفواتیر وإعداد العداداتتعریفة قراءة وصیانة  إیرادات -
 الكھربائیة الخدمة توصیل تعریفة إیرادات -
 النقل منظومة إیرادات -
 أخرى تشغیلیة إیرادات -

السلعة أو  علىعندما تقوم بتحویل السیطرة  اتیتم قیاس اإلیراد على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العمیل. تعترف المجموعة باإلیراد
 تقوم المجموعة بتوفیر الخدمات التالیة: ،الخدمة إلى العمیل على مدى زمني أو عند نقطة زمنیة. عند توصیل الكھرباء للعمالء

 الكھرباءتوصیل العمیل بشبكة  -
 الكھرباء تزوید -
 العداد استخدامحق العمیل في  -
 .العداد صیانة توفیر -

الخدمات المذكورة أعاله خدمات أو سلعا منفصلة بل  برتتع ال ،۱٥ رقم المالي للتقریر لدوليا المعیار وفق اتباإلیراد االعتراف لغرض
واحدا باألداء لكل الخدمات أو السلع  التزاماتكون مع بعضھا مجموعة من الخدمات أو السلع (یشار إلیھا " الخدمات المجمعة ") وتعد 

 : یلي ماك ۱٥المضمونة في " الخدمات المجمعة ". تفاصیل اإلیرادات المذكورة أعاله وطریقة إثباتھا وفق المعیار 

  الكھربائیة الطاقة مبیعات إیرادات ۲-۱-٤

 بقیمة للمشتركین الفواتیرفي الفترة المحاسبیة التي تم فیھا تقدیم الخدمات. عند إصدار  الكھربائیةالطاقة  مبیعات إیراداتإثبات  یتم
تشكل أساس  التيوفاتورة ال صدارالسیطرة یتم إثباتھا عند إ تحویلواط/ساعة. إن عملیة  بالكیلووالتي تقاس  الكھربائیةاستھالكھم للطاقة 

 قبول على تؤثر أن شأنھا من منفذة غیر التزامات یوجد وال متغیرة، مبالغ أو كمیات،ال على خصومات توجد ال. ھرستھالك الكھرباء للشا
 .الخدمات أو السلع

 یستحق. للمشترك الكھرباء توفیر خدمات مجموعة من جزءً  یشكل بل منفصل، أداءٍ  التزام لیس اإلیرادات لتدفق الممثل األداء التزام إن
 وإصدار لخدماتل المشترك استخدام عندھا یتمالتي  الزمنیة النقطة في اإلیرادات إثبات یتم ولذلك ،استخدامھا بعد الخدمات ھذه دفع

 .الفواتیر
 الموحدة االولیة الدخل قائمة ضمن التقریر تاریخ في لھا فاتورة اصدار یتم لم التي الطاقة الكھربائیة المستحقة عن الفترة  مبیعات إثبات یتم

 .المختصرة
 
 
 الفواتیر  وإعدادت داتعریفة قراءة وصیانة العدا إیرادات ۲-۲-٤

عبارة عن  يوھ ،وإعداد الفواتیر في الفترة المحاسبیة التي یتم فیھا تقدیم ھذه الخدمات تداالعداإثبات إیرادات تعریفة قراءة وصیانة  یتم
 اثبات یتم محدد سعر ذو التزاما ویعتبر. المشتركینالمستخدمة من قبل  القواطععلى سعة  بناءً  احتسابھا یتمالثابتة التي  ةیالشھر التعریفة

 أن باعتبار وذلك ،تقدیمھا تم التي الخدمات إجمالي من كجزء بالتقریر المشمولة الفترة نھایة حتى المقدمة الفعلیة الخدمات على بناءً  إیراده
 .واحد وقت في الخدمة فوائد ویستعمل یتلقى العمیل

 قائمة ضمن التقریر تاریخ في لھا فاتورة اصدار یتم لم التي المستحقة الفواتیر وإعداد تداالعدا وصیانة قراءة تعریفة إیرادات إثبات یتم
 المختصرة. الموحدةاالولیة  الدخل

 
 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ایضاحات حول القوائم المالیة االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في الستة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۱٥ 

 تتمة  – ألھم السیاسات المحاسبیة ملخص ٤
 

 تتمة – اتباإلیراد االعتراف  ۲-٤
 

 الكھربائیة الخدمة توصیل تعریفة إیرادات ۲-۳-٤

 كإیرادات تُثبت ثم ومن المطلوبات، ضمن مؤجلة كإیرادات المشتركین من المستلمة الكھربائیة الخدمة توصیل تعریفة مبالغ تسجیل تمی
 من واحدة مرة التوصیل تعریفة استالم یتم. المشتركین خدمة فيالمعتمدة  المعدات أعمار متوسط على بناءً  الثابت القسط طریقة باستخدام

 .الكھرباء توصیل بطلب العمیل فیھ یتقدم الذي الوقت في العمیل

وھي جزء من  ،ستمراریة إمداد الكھرباء إلى العمیلافي العقد لتوفیر  ومنفصالً  محدداً  تعریفة توصیل الخدمة الكھربائیة مكوناً  تمثل ال
عتراف بإیرادات توصیل الخدمة الكھربائیة في إثباتھا على مدى العمر ة االمجموعة الخدمات المقدمة للعمیل والمذكورة أعاله. تتمثل سیاس

 .اإلنتاجي للمعدات المستخدمة في خدمة المشتركین 

 النقل منظومة إیرادات ٤-۲-٤
 

صدار إعلى مدى زمني عند  اإلیراداتثبات تلك إ تمی ثیح ،ستخدام منظومة النقلارسوم و االسنادرسوم منظومة النقل من  إیراداتتتكون 
 تنظیم ئةیعلى الرسوم المعتمدة من ھ بناءً  راداتیمبلغ اإل قیاس تمی. والمزدوج واإلنتاجالطاقة  بتولیدالمرخص لھم  للمستخدمین الفواتیر

 المنقولة. الطاقة وكمیةواالنتاج المزدوج حسب قدرة  الكھرباء
 

 أخرى تشغیلیة إیرادات ٥-۲-٤
 

 ،الوقودمخلفات  المیاه،بیع  البصریة،شبكات األلیاف  باستئجاراألخرى على إیرادات التشغیل والصیانة المتعلقة  یةیرادات التشغیلاإلتشتمل 
 األداء المتعلقة بھا. بالتزامات. یتم إثبات اإلیرادات عند الوفاء وغیرھا ،الفصل ،إعادة التوصیل رسوم، غراماتال

 إدارة المخاطر المالیة  ٥
 قیاس القیمة العادلة  ۱-٥

 
أو  ما، القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن الحصول علیھ لبیع أصللقیمة العادلة في تاریخ التقریر. تقوم المجموعة بقیاس أدواتھا المالیة با

في تاریخ القیاس. ویعتمد قیاس القیمة العادلة على افتراض أن معاملة  السوق في المشاركین بین منظمةفي معاملة  مایدفع لتحویل التزام 
 بیع األصل أو تحویل االلتزام اما:

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

إلى أكبر حّد -لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، بحیث تزید  یتیح مّما ،الُمحیطةتستخدم المجموعة أسالیب تقویم مناسبة مع الظروف 
 من استخدام الُمدخالت التي ال یمكن رصدھا.-إلى أكبر حّد ممكن-من استخدام الُمدخالت المالئمة التي یمكن رصدھا وأن تقلّل  -ممكن

قدرة المشارك في السوق على تولید منافع اقتصادیة من خالل استعمال األصل في  إّن قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي یأخذ بالحسبان
 أقصى وأفضل استخدام لھ أو عبر بیعھ لمشارٍك أخر في السوق، والذي قد یستعمل األصل في أقصى وأفضل استخدام لھ.

المالیة ُمصنّفة ضمن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة.  إّن جمیع الموجودات والمطلوبات التي تُقاس قیمھا العادلة أو یُفصح عنھا في القوائم
 ذلك، كما یلي، بناًء على أدنى مستوى ُمدخل یُعّد مھماً بالنسبة لمجمل القیاس: ویوصف

 : أسعار مدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة یمكن الحصول علیھا في تاریخ القیاس.۱المستوى  -

 ،لمطلوباتلللموجودات أو  إّما ،وھي قابلة للمالحظة ۱مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجھا في المستوى : ۲المستوى  -
 بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). 

   مدخالت غیر قابلة للمالحظة).: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة (۳المستوى  -
 إذا ما تحّدد المجموعة فإنّ  متكّرر، أساس على العادلة بالقیمة المالیة القوائم في قیاسھا یتمّ  التي وااللتزامات وجوداتملل بالنسبة
 لمجمل بالنسبة مھماً  یُعدّ  ُمدخل مستوى أدنى على بناءً ( التصنیف تقییم إعادة عبر الھرمي التسلسل مستویات بین تحویالت حصلت
 .تقریر فترة كلّ  نھایة عند) القیاس
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۱٦ 

 تتمة-إدارة المخاطر المالیة ٥
 

 تتمة-قیاس القیمة العادلة ۱-٥

 إّن الجدول أدناه یعرض الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة والُمقاسة بالقیمة العادلة:

         
ثالمستوى الثال   اإلجمالي الثانيالمستوى    م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  المستوى األول    

 الموجودات        
 الدخل خالل من مالیة موجودات  -  -  ۳۰٥٫٦۲۲  ۳۰٥٫٦۲۲

  االخر الشامل
 إجمالي الموجودات  -  -  ۳۰٥٫٦۲۲  ۳۰٥٫٦۲۲

         
 المطلوبات  -      

 أدوات مالیة مشتقة     ۳٥۳٫۱۷۸  -  ۳٥۳٫۱۷۸
مطلوبات أدوات مالیة     ۳٥۳٫۱۷۸    ۳٥۳٫۱۷۸   

 

         
م۲۰۱۸ یونیو ۳۰  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث   اإلجمالي  

 الموجودات        
۳۰٥٫٦۲۲  ۳۰٥٫٦۲۲ 

 -  -  
مالیة من خالل الدخل  موجودات

  االخر الشامل
 إجمالي الموجودات  -  -  ۳۰٥٫٦۲۲  ۳۰٥٫٦۲۲

         
 المطلوبات        

 أدوات مالیة مشتقة   -  ۲۰٥٫٦۱۰  -  ۲۰٥٫٦۱۰
 مطلوبات أدوات مالیة  -  ۲۰٥٫٦۱۰  -  ۲۰٥٫٦۱۰

 
 من القیمة العادلة ۲المستوى تقنیات التقییم المستخدمة الستخالص 

من تقنیة مبادلة أسعار الفائدة. وعادة ما تكون  یتم تقییم مقایضات أسعار الفائدة بالقیمة العادلة باستخدام القیمة السوقیة (أو القیمة العادلة)
 .۲بالنسبة لمشتقات المستوى ذات أھمیة  لیستآثار التخفیض 

تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة بأسعار الفائدة إن  القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة.یتم احتساب القیمة العادلة على أنھا 
ة العائمة تستند إلى معدالت المبادلة المتداولة وأسعار العقود اآلجلة ومعدالت االقتراض بین البنوك. یتم خصم التدفقات النقدیة المقدر

المستخدم من قبل المشاركین في و ،لذي تم إنشاؤه من مصادر مماثلة والذي یعكس سعر الفائدة المعتاد بین البنوكباستخدام منحنى العائد ا
 بدوره الذي یعكس ،السوق لھذا الغرض عند تسعیر عقود تبادل أسعار الفائدة. إن تقدیر القیمة العادلة یخضع لتعدیل مخاطر االئتمان

آلخر. یتم احتساب ذلك على أساس فروق االئتمان المستمدة من أسعار المبادلة أو السندات مخاطر االئتمان للمجموعة والطرف ا
 االفتراضیة الحالیة.

 ) ۳المستوىقیاس القیمة العادلة باستخدام معطیات ھامة غیر قابلة للرصد (

 : االخر الشامل الدخل خالل منلدى المجموعة أربعة موجودات مالیة 

 للمیاه والكھرباء شعیبةحصة في شركة  ۸٪ •
 حصة في شركة الشقیق للمیاه والكھرباء ۸٪ •
 حصة في شركة الجبیل للمیاه والطاقة ٪٥ •
  القابضة. شعیبةحصة في شركة  ۸٪ •

 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ایضاحات حول القوائم المالیة االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في الستة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۱۷ 

 تتمة-إدارة المخاطر المالیة -٥
 

 تتمة-قیاس القیمة العادلة ۱-٥
 

 تتمة -) ۳قیاس القیمة العادلة باستخدام معطیات ھامة غیر قابلة للرصد (المستوى
 .األرباح توزیعات مییتق نموذج باستخدام األربعة االستثمارات لھذه العادل مییالتق إجراء تمی

األرباح المستقبلیة من االستثمارات (یتم استخدام نمط توزیع األرباح التاریخیة كأساس للتوقعات المستقبلیة  قدیرت یتموفقاً لھذه المنھجیة، 
 باستخدام تكلفة حقوق الملكیة كمعدل خصم ذي صلة للتأكد من القیمة العادلة لھذه االستثمارات. خصمھااالستثمارات) و  لھذة

("التغیر في  المختصرة الموحدة االولیة الدخل الشامل اآلخر قائمة في  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰لفترة المنتھیة في خالل  ا ربح غیر محقق الیوجد
 ")  الشامل الدخل خالل منموجودات مالیة لالقیمة العادلة 

 منموجودات مالیة لللنموذج المستخدم للتقییم العادل الرئیسیة المتغیرة  المدخالتتمثل توزیعات األرباح المتوقعة وتكلفة حقوق الملكیة 
 . الشامل الدخل خالل

  .۲۰۱۸یونیو ۳۰خالل العادلة مةیالق مستویات من ۳والمستوى  ۲والمستوى  ۱لم یكن ھناك أي تحویالت بین المستوى 

خالل  المالیة من خالل الدخل الشامل االخر  الموجوداتبالقیمة العادلة الممثلة في  المقاسةألدوات المالیة لإن الحركة في المستوى الثالث 
 ھي كما یلي: الفترة

۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۸ یونیو ۳۰      
 الرصید االفتتاحي  ۳۰٥٫٦۲۲  ۲۹۰٫۹٥۲

یمیإعادة تق  -  ۱٤٫٦۷۰  
 الرصید الختامي  ۳۰٥٫٦۲۲  ۳۰٥٫٦۲۲

 

 المستنفذةالقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة 

 تقارب قیمتھا الدفتریة.   المستنفذة بالتكلفة المقاسةالقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة  إنً 

 التغیرات الموسمیة ٦
 

یتأثر نشاط المجموعة  ال تمثل بالضرورة مؤشراً دقیقاً عن النتائج الفعلیة ألعمال السنة كاملة. ھذه أشھر الستةن نتائج األعمال لفترة إ
وإیراداتھا بعوامل الطقس الموسمیة خالل العام، إذ تقل إیرادات المجموعة بشكل جوھري خالل أشھر الشتاء النخفاض استھالك الطاقة 

بب زیادة إستھالك الطاقة الكھربائیة نتیجة الرتفاع درجات الحرارة وتنعكس ھذه الكھربائیة وتزید اإلیرادات خالل أشھر الصیف بس
قد ال تمثل مؤشراً دقیقاً عن   فإن نتائج األعمال لھذه الفترة األولیة وعلیھ. العامالتغییرات على النتائج المالیة ألعمال المجموعة خالل 

 النتائج الفعلیة ألعمال السنة كاملة.
 

 المعلومات القطاعیة والھیكلة المستقبلیة ألنشطة المجموعة ۷
 

تقسم االنشطة التشغیلیة الرئیسة في المجموعة إلى انشطة التولید والنقل والتوزیع وخدمات المشتركین والتي تعتبر مكملة لبعضھا البعض 
حیث تتحقق إیرادات المجموعة حالیاً من بیع الطاقة للمستھلك النھائي حسب التسعیرة بفي إنتاج الطاقة الكھربائیة وإیصالھا إلى المستھلك، 

 رسمیة المقررة نظاماً.  وتتم جمیع عملیات المجموعة داخل المملكة. ال
 

 لألعمال الرئیسة لكل نشاط: اً في ما یلي وصف
 

 .الطاقة الكھربائیة انتاج: التولید
 وتشغیل منظومة نقل الكھرباء وصیانتھا. ،التوزیع محطاتشبكة نقل إلى نقل الطاقة من محطات التولید باستخدام النقل: 

 
 
 
 

  



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ایضاحات حول القوائم المالیة االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في الستة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۱۸ 

 تتمة  -المعلومات القطاعیة والھیكلة المستقبلیة ألنشطة المجموعة   ۷
 

 استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزیعھا على المشتركین. وإصدار وتوزیع فواتیر االستھالك وتحصیلھا.التوزیع وخدمات المشتركین: 
وعلیھ  .على تطبیق خطة متكاملة تھدف إلى فصل األنشطة الرئیسة إلى شركات مستقلة وتطویر أسعار بیع بینیةتعمل المجموعة حالیا 

وذلك لقیاس أداء كل نشاط ونتائج أعمالھ بشكل مستقل  ،ستحدد إیرادات ومصروفات كل شركة على حدة عند اكتمال عملیة الفصل وفس
ة لنقل الكھرباء واعتماد أسس اتفاقیات التعامل الخاصة بھا من قبل مجلس اإلدارة. وقد وكجزء من ھذه الخطة، تم تأسیس الشركة الوطنی

 .م۲۰۱۲ینایر  ۱بدأت الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء عملیاتھا التشغیلیة والمتعلقة بنشاط النقل في 
 

حیث مازالت  ،التولید والتوزیع وخدمات المشتركین  تشتمل البیانات المالیة للشركة السعودیة للكھرباء الواردة في الجدول التالي على نشاط
ضمن خطة الشركة - المختصرة الموحدة االولیة حتى تاریخ إعداد ھذه القوائم المالیة-اإلجراءات جاریة لفصل نشاطي التولید والتوزیع 

 المتكاملة للفصل.
 

 م۲۰۱۸یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةعن 
 

 

الشركة السعودیة 
 للكھرباء

الشركة الوطنیة لنقل 
 الكھرباء

العملیات 
 المشتركة

الشركات التابعة 
 األخرى

األرصدة  حذف
 اإلجمالي المتداخلة

       إیرادات 
 ۲۸٫۸۹۸٫۰٦۲ )۲۱٫۷٦٥( ۲۰٫۹٤٥ - - ۲۸٫۸۹۸٫۸۸۲  خارجیون مستھلكون

 - )٦٫۱۱۷٫٥۱۷( - ٥٤۸٫٦۱۹ ٥٫٥٦۸٫۸۹۸ - القطاعات  بین

 ۲۸٫۸۹۸٫۰٦۲ )٦٫۱۳۹٫۲۸۲( ۲۰٫۹٤٥ ٥٤۸٫٦۱۹ ٥٫٥٦۸٫۸۹۸ ۲۸٫۸۹۸٫۸۸۲ اإلیرادات اجمالي

        الیفكالت
 )۳٫۳٥٤٫۳٤٤( - - - - )۳٫۳٥٤٫۳٤٤( وقود

 )۳٫۹۳٤٫۰٦۷( ٥٤۸٫٦۱۹ - - - )٤٫٤۸۲٫٦۸٦( طاقة مشتراة
مصاریف التشغیل 

 )٤٫٥۲۸٫۹۷۱( ٥٫٥٦۲٫٦۱٥ )٦٫۲۸٤( )۱۳۲٫۷۳۳( )۷۹٤٫۱٦٦( )۹٫۱٥۸٫٤۰۳( والصیانة

 )٦٫۷۹۲٫۳٥۳( - - - - )٦٫۷۹۲٫۳٥۳( حكومیة  رسوم
استھالكات التشغیل 

 )۸٫۱۷۷٫۸۱٦( ۲۱٫۷٦٥ - )۱۳۷٫۲۸۷( )۲٫۹۸۸٫۳٥۳( )٥٫۰۷۳٫۹٤۱( والصیانة

 )۲٦٫۷۸۷٫٥٥۱( ٦٫۱۳۲٫۹۹۹ )٦٫۲۸٤( )۲۷۰٫۰۲۰( )۳٫۷۸۲٫٥۱۹( )۲۸٫۸٦۱٫۷۲۷(  الیفكالت اجمالي
       

مصروفات عمومیة 
 )٤٤۸٫۷۰۱( - )۱۱٫۸۳۷( )۳۳٫٥٦٥( )۷٤٫۳۸۱( )۳۲۸٫۹۱۸( وإداریة

استھالكات عمومیة 
 )۲۰٦٫۳۳۷( - - - - )۲۰٦٫۳۳۷( وإداریة
مصروفات  اجمالي

 )٦٥٥٫۰۳۸( - )۱۱٫۸۳۷( )۳۳٫٥٦٥( )۷٤٫۳۸۱( )٥۳٥٫۲٥٥( عمومیة وإداریة
إیرادات أخرى، 

 ۷۳۷٫۸۳۷ )٦٥۱٫٦٤٦( ۱۷٫۹۱٥ ۱۱٫۳۲۰ ۱۹۷٫۲۸۷ ۱٫۱٦۲٫۹٦۱ صافي بال

 )۱٫٥٥٤٫۰۱٦( ٦٥۷٫۹۲۹ - )۲۱٥٫٤۰۱( )٦٥۷٫۹۲۹( )۱٫۳۳۸٫٦۱٥( صافيبالتكالیف التمویل، 

 )٦٫۷۸۹( - )٥٫٥٦۸( )۱٫۰۹٦( - )۱۲٥( مصروف الزكاة
صافي (خسارة) / ربح 

 ٦۳۲٫٥۰٥ - ۱٥٫۱۷۱ ۳۹٫۸٥۷ ۱٫۲٥۱٫۳٥٦ )٦۷۳٫۸۷۹( الفترة
       م۲۰۱۸یونیو ۳۰كما في 
 ۷۰٫۰۰۰٫٤۹۷ - - - ۲۱٫۰٥۷٫٥٦۱ ٤۸٫۹٤۲٫۹۳٦ تحت التنفیذ  مشاریع

 ۳٤۱٫۹۲۷٫۱۹٤ - ۳٥٫۹٥۷ ۱۱٫٤۳۲٫٦۷۰ ۱۲۸٫۹٥۷٫٥۲۱ ۲۰۱٫٥۰۱٫۰٤٦ ممتلكات واآلالت ومعدات
إجمالي ممتلكات واآلالت 

 ٤۱۱٫۹۲۷٫٦۹۱ - ۳٥٫۹٥۷ ۱۱٫٤۳۲٫٦۷۰ ۱٥۰٫۰۱٥٫۰۸۲ ۲٥۰٫٤٤۳٫۹۸۲ ومعدات
 ٤٦٥٫٥۷۳٫۳٤٥ )۱٥٦٫۳۷٦٫۳۳۷( ۳۱٥٫۰۰۷ ۱۲٫۸۸٤٫۷۸٤ ۱۷٥٫۲۸۷٫۷٦۹ ٤۳۳٫٤٦۲٫۱۲۲ إجمالي الموجودات

 ۳۹۳٫٥٤٦٫٥۸۳ )۱۲۱٫۰٦۸٫۸۹٦( ۲٤۳٫۷۷۲ ۱۰٫۹۹۳٫۹۹۸ ۱۳۳٫۲٥۱٫۰۲٥ ۳۷۰٫۱۲٦٫٦۸٤ إجمالي المطلوبات

       



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ایضاحات حول القوائم المالیة االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في الستة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۱۹ 

 تتمة  -المعلومات القطاعیة والھیكلة المستقبلیة ألنشطة المجموعة    ۷
 م۲۰۱۷یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةعن 

 

الشركة السعودیة 
 للكھرباء

الشركة الوطنیة 
 العملیات المشتركة لنقل الكھرباء

الشركات 
 اإلجمالي األرصدة المتداخلة التابعة األخرى

       إیرادات 
 ۲۲٫۲۲۲٫۱۲۷ )۱۸٫۲۳۳( ۱٤٫٤۲٤   ۲۲٫۲۲٥٫۹۳٦  خارجیون مستھلكون

 - )٦٫۰۲۹٫٦۷۳( - ۹٤٥٫۹٥٥ ٥٫۰۸۳٫۷۱۸ - القطاعات  بین

 ۲۲٫۲۲۲٫۱۲۷ )٦٫۰٤۷٫۹۰٦( ۱٤٫٤۲٤ ۹٤٥٫۹٥٥ ٥٫۰۸۳٫۷۱۸ ۲۲٫۲۲٥٫۹۳٦ اإلیرادات اجمالي
        الیفكالت

 )٤٫۰۹۹٫۱۳٦( - - - - )٤٫۰۹۹٫۱۳٦( وقود

 )۳٫٦٤۲٫۲٦٤( ۹٤٥٫۹٥٥ - )٥۰۲٫۲۹۲( - )٤٫۰۸٥٫۹۲۷( طاقة مشتراة

 )٥٫۰٥٦٫۹٥۱( ٥٫۰۸۸٫۰٤٥ )٤٫۳۲٥( )۹۸٫۲٤٥( )۸۳۱٫۳٤۱( )۹٫۲۱۱٫۰۸٥( مصاریف التشغیل والصیانة

 )۷٫۳۸٦٫۳٦٥( ۱۸٫۲۳۳ - )۱۲۳٫٤۳۰( )۲٫٥٤۱٫۹۰۸( )٤٫۷۳۹٫۲٦۰( استھالكات التشغیل والصیانة

 )۲۰٫۱۸٤٫۷۱٦( ٦٫۰٥۲٫۲۳۳ )٤٫۳۲٥( )۷۲۳٫۹٦۷( )۳٫۳۷۳٫۲٤۹( )۲۲٫۱۳٥٫٤۰۸(  الیفكالت اجمالي
       

 )٤۹۲٫۹۳۲( - )۱۱٫۰٤۲( )۲۳٫۱۹۹( )۱۲٤٫٤٦۳( )۳۳٤٫۲۲۸( مصروفات عمومیة وإداریة
 )۱۹۸٫۱۳٦( - - - - )۱۹۸٫۱۳٦( استھالكات عمومیة وإداریة

مصروفات عمومیة  اجمالي
 )٦۹۱٫۰٦۸( - )۱۱٫۰٤۲( )۲۳٫۱۹۹( )۱۲٤٫٤٦۳( )٥۳۲٫۳٦٤( وإداریة

 ۹۷۳٫۱٤۲ )۱٫۳۲٦٫٥۸٦( ۲٦٦ ٤۳٫۱٤۲ )۱٫۲۹۱( ۲٫۲٥۷٫٦۱۱ صافي بالإیرادات أخرى، 
إعفاء من مدیونیة رسوم 

 ٦٫۱۱۹٫٥٤٦ - - - -- ٦٫۱۱۹٫٥٤٦ البلدیات
 إنتاجیة تحسین برنامج
 )۲۳۱٫۸٤٦( - - - )۱۱٫۱۷٦( )۲۲۰٫٦۷۰( البشریة الموارد

 )۱٫۰۳۸٫٦۳۹( ۱٫۳۲۲٫۲٥۹ )٤۰( )۱٤۹٫۲٦٤( )۱٫۳۳۳٫٤۸٦( )۸۷۸٫۱۰۸( بالصافي التمویل، تكالیف

 )۱٫۱۸۱( - - )۱٫۱۸۱( - - مصروف الزكاة

 ۷٫۱٦۷٫۳٦٥ - )۷۱۷( ۹۱٫٤۸٦ ۲٤۰٫۰٥۳ ٦٫۸۳٦٫٥٤۳ صافي (خسارة) / ربح الفترة

       م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 
 ۷۹٫۹٥٤٫٦٦۳ - - ۱٫۱۲۰٫٤٥۲ ۳٦٫۱۳٦٫۰۷٥ ٤۲٫٦۹۸٫۱۳٦ تحت التنفیذ  مشاریع

 ۳۲٤٫۳۳٤٫۸۷۳ - - ۱۰٫۳۸۷٫۳٥۱ ۱۱۷٫۳۷٤٫٥٥۷ ۱۹٦٫٥۷۲٫۹٦٥ ممتلكات واآلالت ومعدات
إجمالي ممتلكات واآلالت 

 ٤۰٤٫۲۸۹٫٥۳٦ - - ۱۱٫٥۰۷٫۸۰۳ ۱٥۳٫٥۱۰٫٦۳۲ ۲۳۹٫۲۷۱٫۱۰۱ ومعدات

 ٤٤٥٫۷٦۰٫٤٦۰ )۱۳۳٫۰۸۹٫۰۸٦( ۲۸۳٫٤۰٦   ۱۲٫۹۱۹٫۰٦۱  ۱٤۰٫۷۸٤٫٦٦۹ ٤۲٤٫۸٦۲٫٤۱۰ إجمالي الموجودات

 ۳۷۳٫٤٥۱٫۰٥۳ )۱۲۱٫٥۸٦٫٦۸۹( ۱٦۲٫٥۷۳ ۱۱٫۱٥٤٫٤۱۷ ۱۲۳٫۷٥۸٫۱۱۸  ۳٥۹٫۹٦۲٫٦۳٤ إجمالي المطلوبات
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۲۰ 

 ، صافيالممتلكات واآلالت والمعدات ۸
 

ملیار لایر  ٦۱٤: م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیار لایر سعودي ( ٦۳۰بلغت تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات  ،م ۲۰۱۸یونیو ۳۰في 
 ملیار لایر سعودي). ۲۱۰ :م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیار لایر سعودي (  ۲۱۸سعودي). یبلغ االستھالك المتراكم نحو 

 

بلغت اإلضافات للمشروعات   .الى الممتلكات واآلالت والمعدات ءإلنشاا تحت تعارومش نم سعودي لیار رملیا ۲٤٫٤ مبلغ لیوتح مت 
ملیون لایر سعودي  ٤٫٥ملیار لایر سعودي. إن صافي القیمة الدفتریة للموجودات المستبعدة ھي  ۱٤٫٥مبلغ الفترة  خاللتحت اإلنشاء 

 ملیون لایر سعودي). ۸٤: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(
 

 .لایر سعودي ملیون ۹٥۸بمبلغ  خالل الفترة التنفیذ تحتالمشروعات قروض  فوائدتمت رسملة   
 

 استثماریة عقارات ۹
 

ملیون لایر سعودي). قامت  ٥۳٥: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ٥۳٥م مبلغ ۲۰۱۸یونیو ۳۰كما في االستثماریة  العقاراتبلغت قیمة 
ملیار لایر سعودي . ترى  ۱،٤وبلغت القیمة العادلة م ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في  االستثماریة للعقاراتاإلدارة بعمل تقییم للقیمة العادلة 

. تم عمل تقییم م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱م ال تختلف بشكل جوھري عن القیمة العادلة كما في ۲۰۱۸یونیو ۳۰اإلدارة أن القیمة العادلة في 
دیسمبر  ۳۱بواسطة مقیم خارجي لتحدید القیمة العادلة لألراضي كما في  استثماریة كعقاراتخارجي ألراضي المجموعة المصنفة 

 لدى ۱۱۰۰۰۱۱۲ رقممكتب احمد بن محمد البابطین بعضویة  تم عمل التقییم الخارجي بواسطة شركة میداد للتقییم واالستشارات م۲۰۱٦
 .المعتمدینالھیئة السعودیة للمقیمین 

 المالحظة، وكذلك المدخالت الرئیسیة غیر االستثماریة  العقاراتلمستخدمة في تحدید القیمة العادلة ویوضح الجدول التالي أسالیب التقییم ا
 المستخدمة في نماذج التقییم.

 

 كالتالي: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في  ۱۳إن معلومات قیاس القیمة العادلة طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 

 
 باستخدامم ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱قیاس القیمة العادلة في 

 

أسعار مقتبسة من 
 أسواق نشطة

مطابقة  لموجوداتل
 (المستوى األول)

مدخالت ھامة أخرى 
یمكن مالحظتھا 
 (المستوى الثاني)

مدخالت ھامة أخرى 
ال یمكن مالحظتھا 
 (المستوى الثالث)

 - قیاس القیمة العادلة 
 

- 
  ۱٫۳۹۸٫٤۰۲  استثماریة  يضاأر-

 
 أسالیب التقییم المستخدمة الشتقاق المستوى الثاني للقیمة العادلة 

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

 الھیئة مع إرشادات مع المجلس الدولي لمعاییر التقییم وكذلك وافقةن آلیة تقییم العقارات التي تم اتباعھا في تقییم االستثمارات العقاریة متإ
 .المعتمدین للمقیمین السعودیة
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۲۱ 

 رأس المال ۱۰
 

لایر سعودي  ۱۰بقیمة اسمیة قدرھا  سھم ٤،۱٦٦،٥۹۳،۸۱٥ لایر سعودي وینقسم إلى ٤۱،٦٦٥،۹۳۸،۱٥۰ یبلغ رأس مال الشركة
إلى صندوق  %۷٤٫۳۱تم نقل ملكیة األسھم المملوكة لحكومة المملكة العربیة السعودیة في رأس مال الشركة والبالغ نسبتھا للسھم. 

 م.۲۰۱۷ یولیو ۱۳ھـ الموافق ۱٤۳۸شوال  ۱۹بتاریخ  ٤۷۹۹٥االستثمارات العامة بموجب المرسوم الملكي رقم 

 ا في قائمة حقوق الملكیة مباشرةالمعامالت مع المالك التي تم االعتراف بھ ۱۱
 

من رأس  %٥كدفعة أولى للمساھمین نسبة ال تقل عن  ،طبقا للنظام األساسي للشركة القابضة یوزع من األرباح، بعد خصم االحتیاطیات
والتي بموجبھ تنازلت  ، ھـ۱٤۱۹شعبان  ۱۱وتاریخ  ۱٦۹مع مراعاة األحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم  ،المال المدفوع

من القیمة اإلسمیة للسھم وذلك لمدة  %۱۰الحكومة عن نصیبھا في األرباح الموزعة بشرط اال تتجاوز األرباح السنویة الموزعة نسبة 
 وكذلك، لنسبة المذكورة، تعامل حصة الحكومة مثل بقیة المساھمینلعشر سنوات من قیام الشركة، وفي حالة تجاوز نسبة األرباح الموزعة 

الخاص بتمدید تنازل الحكومة عن نصیبھا في  ۲۰۰۹سبتمبر  ۱۳ھـ الموافق ۱٤۳۰رمضان  ۲٤تاریخ بو ۳۲۷قرار مجلس الوزراء رقم 
 األرباح التي توزعھا الشركة لمدة عشر سنوات أخرى.

 
 ۲۰۱۷بتوزیع أرباح نقدیة لسنة  ـھ۱٤۳۹رجب  ۳م الموافق  ۲۰۱۸مارس  ۲۰أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 

سمیة من القیمة اال %۷مثل ی ما ھوو ،الواحد للسھمسعودي لایر  ۰،۷۰بواقع  أي ،سعوديلایر ملیون  ٥٤۷األفراد بمبلغ  للمساھمین
 . ھذا ویتطلب توزیع األرباح للسنة الحالیة موافقة الجمعیة العمومیة للشركة.للسھم

 
 ملیون ٥٤۷ بمبلغ للمساھمین م۲۰۱۷ سنة عن نقدیة أرباح توزیع م۲۰۱۸ یونیو ۲٥ بتاریخ المنعقد اجتماعھا في العمومیة الجمعیة أقرت
 لایر ملیون ٥٤۷ مبلغ: ۲۰۱٦ سنة عن( للسھم اإلسمیة القیمة من %۷ وتمثل الواحد للسھم سعودي لایر ۰٫۷۰ بواقع سعودي لایر

 ). سعودي
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۲۲ 

 مالیةالالمطلوبات  ۱۲
 

 المطلوبات المالیة ما عدا المطلوبات ذات الفائدة ۱۲-۱
 
 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۸یونیو ۳۰ 

    أدوات مالیة مشتقة
 ۳٥۳٫۱۷۸  ۲۰٥٫٦۱۰ أدوات مالیة مشتقة بالقیمة العادلة

 ۲۰٥٫٦۱۰  ۳٥۳٫۱۷۸ 
    

بالقیمة المستنفذة، ماعدا القروض ذات االلتزامات المالیة األخرى 
 الفائدة

   

 ۳۲٫٥۸٦٫۲٤۱  ۳۷٫٦٦۳٫٦٦۲ ذمم تجاریة دائنة
 ۷٫٥۳۰٫۲٦۲  ۱۰٫۸۰۱٫٥۲٥ مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 ۸۰٫٥٥۰٫٥۷۷  ۸۰٫٥٥۰٫٥۹٥ ذمم دائنة حكومیة
 ۱٫۹۳٥٫۹۳۸  ۱٫۹۷۲٫۷۸۲ مستردة مشتركین تأمینات

إجمالي االلتزامات المالیة األخرى بالقیمة المستنفذة، ماعدا 
 القروض ذات الفائدة

۱۳۰٫۹۸۸٫٥٦٤  ۱۲۲٫٦۰۳٫۰۱۸ 

 ۱۲۲٫۹٥٦٫۱۹٦  ۱۳۱٫۱۹٤٫۱۷٤ إجمالي المطلوبات المالیة ما عدا المطلوبات ذات الفائدة
 

 المطلوبات ذات الفائدة ۱۲-۲
 

 یظھر كما یلي:  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في الموحدة  تصنیف القروض المعروضة في قائمة المركز الماليإّن 
 
         
 اإلجمالي   قروض حكومیة  الصكوك  قروض بنكیة  
         

 ۱۲۹٫۳٦۸٫۳۹۲  ٤٤٫۳٦٤٫٦۲۷  ۳۱٫۷۹۳٫٥۰٥  ٥۳٫۲۱۰٫۲٦۰  غیر متداولة
 ۱۷٫۱٤۲٫۱٥۱  -  -  ۱۷٫۱٤۲٫۱٥۱  متداولة

  ۷۰٫۳٥۲٫٤۱۱  ۳۱٫۷۹۳٫٥۰٤٤٫  ٥۳٦٤٫٦۲۷  ۱٤٦٫٥۱۰٫٥٤۳ 
 

  قروض ۱۲-۲-۱
 

 یظھر كما یلي:  م۲۰۱۸یونیو ۳۰إّن تصنیف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة كما في 
         
 اإلجمالي  قروض حكومیة  الصكوك  قروض بنكیة  
         

 ۱۲٦٫۹۰۹٫۳۹۹  ٤٥٫٤۱۰٫۷٦۸  ۳۱٫۷۹۳٫۷۹۲  ٤۹٫۷۰٤٫۸۳۹  غیر متداولة
 ۲۹٫۷۲۱٫۰۳٥  -  -  ۲۹٫۷۲۱٫۰۳٥  متداولة

  ۷۹٫٤۲٥٫۸۷٤  ۳۱٫۷۹۳٫۷۹۲  ٤٥٫٤۱۰٫۷٦۸  ۱٥٦٫٦۳۰٫٤۳٤ 
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۲۳ 

 تتمة - المطلوبات المالیة ۱۲
 

 تتمة –المطلوبات ذات الفائدة  ۱۲-۲
 

 تتمة – قروض ۱۲-۲-۱
 

تتمثل الحركة في االقتراض خالل 
 جمالي اإل  قروض حكومیة  صكوك  قروض بنكیة  فیما یلي:  الفترة

         
 ۱۳٤٫۳۸۹٫۰۷۳  ٤۲٫٤۱۱٫٥۱۷  ۳٤٫۹٤۰٫٤۹۰  ٥۷٫۰۳۷٫۰٦٦  م۲۰۱۷ینایر  ۱كما في 
 ۱۹٫۰۱۹٫٦٤۹      ۱۹٫۰۱۹٫٦٤۹  المستلم 
 )۸٫٥۷۹٫٤۱۸(  -  )۳٫۱٤٤٫٤٥۰(  )٥٫٤۳٤٫۹٦۸(  المسدد 

 )۲۷۱٫۸۷۱(  -  )۲٫٥۳٥(  )۲٦۹٫۳۳٦(  المضاف على التكالیف المؤجلة
 ۱٫۹٥۳٫۱۱۰  ۱٫۹٥۳٫۱۱۰  -  -  الزیادة في القیمة الحالیة للقروض 

 ۱٤٦٫٥۱۰٫٥٤۳  ٤٤٫۳٦٤٫٦۲۷  ۳۱٫۷۹۳٫٥۰٥  ۷۰٫۳٥۲٫٤۱۱  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۱۱٫۷۲۹٫۳۲۸  -  -  ۱۱٫۷۲۹٫۳۲۸  المستلم من القروض الجدیدة

 )۲٫٦٤٤٫۲۲٥(  -  -  )۲٫٦٤٤٫۲۲٥(  المسدد من القروض 
على  المستنفذ) المضاف( صافي

 )۱۱٫۳٥۳(  -  ۲۸۷  )۱۱٫٦٤۰(  التكالیف المؤجلة
 ۱٫۰٤٦٫۱٤۱  ۱٫۰٤٦٫۱٤۱  -  -  الزیادة في القیمة الحالیة للقروض

 ۱٥٦٫٦۳۰٫٤۳٤  ٤٥٫٤۱۰٫۷٦۸  ۳۱٫۷۹۳٫۷۹۲  ۷۹٫٤۲٥٫۸۷٤  م۲۰۱۸یونیو ۳۰كما في 
         
         

 : المستفیدة أرصدة القروض وفق الشركات  -ما یلي : وفقالمالیة  بالقوائم البنكیة القروضعرض أرصدة  یتم
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۸یونیو ۳۰  غیر متداولة

     
 ٤٤٫٦۱۷٫۳۹۱  ٤۱٫۲۱٤٫۱۱۷  الشركة السعودیة للكھرباء

 ۸٫٥۹۲٫۸٦۹  ۸٫٤۹۰٫۷۲۲  مشتركة عملیات
  ٤۹٫۷۰٤٫۸۳۹  ٥۳٫۲۱۰٫۲٦۰ 
     

     متداولة
     

 ۱٦٫٦۷۸٫٦۱۸  ۲۹٫۲۹۰٫۸۰۲  الشركة السعودیة للكھرباء
 ٤٦۳٫٥۳۳  ٤۳۰٫۲۳۳  المشتركة عملیاتال
  ۲۹٫۷۲۱٫۰۳٥  ۱۷٫۱٤۲٫۱٥۱ 
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 تتمة – المالیة المطلوبات ۱۲
 

 تتمة – الفائدة ذات المطلوبات ۱۲-۲
 

 تتمة –قروض ۱۲-۲-۱
 

 یلي القروض طویلة االجل: فیما

 عملة القرض 
تاریخ 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸یونیو ۳۰ قیمة أصل القرض االستحقاق
 ۱٫۳٦۳٫٦۳۷ ۱٫۰۹۰٫۹۱۰ ٦٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۰ لایر سعودي ۱بنوك محلیة 
 ۳٫۰۷٦٫۰۰۰ ۲٫۸۸۳٫٦۰۰ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲٥ لایر سعودي ۲بنوك محلیة 
 ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۳ لایر سعودي ۳بنوك محلیة 
 ۱٫٥۰۰٫۰۰۰ ۱٫٥۰۰٫۰۰۰ ۱٫٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۰ لایر سعودي     ٤بنك محلي 
 ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۱ لایر سعودي ٥بنك محلي 
 ۳٫٥۰۰٫۰۰۰ ۳٫٥۰۰٫۰۰۰ ۳٫٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۲ لایر سعودي ٦بنك محلي 

قرض مباشر من صندوق 
 ۱٫٤۰۱٫۲۲۰ ۱٫۲۹۳٫۷٥٥ ۲٫٥۸۳٫۳۷٥ ۲۰۲٤ لایر سعودي االستثمارات العامة

 ۱٫۲۳۳٫۹۷٤ ۱٫۰٥۲٫٦۱٥ ٤٫۰٥۷٫٤۱۷ ۲۰۲۱ دوالر امریكي ۱قرض مشترك دولي 
 ۱٫۸۹۷٫٤۳۱ ۱٫۷٤۲٫۸٦۹ ۳٫۷۰۹٫۱۲٥ ۲۰۲٤ دوالر امریكي ۲بنك دولي 

 ۳٫۹۳۸٫۱٥۹ ۳٫۷۱۹٫۳۸۹ ٥٫۲٥۱٫۱۲۰ ۲۰۲٦ دوالر امریكي ۳قرض مشترك دولي 
 ٦٫٤۹۸٫٤۱۸ ٦٫۱۹٦٫۷٦۳ ۷٫۲٤۰٫۷۱٥ ۲۰۲۸ دوالر امریكي   ٤قرض مشترك دولي 

 ٥٫٦۲٥٫۷۱۰ ٥٫٦۲٥٫۷۱۰ ٥٫٦۲٥٫۷۱۰ ۲۰۲۱ دوالر امریكي ٥بنك دولي 
 ۳٫۳۷٥٫٥۸٥ ۳٫۲۳٤٫۹٥٦ ۳٫۳۷٥٫٥۸٥ ۲۰۲۹ دوالر امریكي ٦قرض مشترك دولي 
 ۱٫٥۷٥٫۳۳٦ ۱٫٥۰۹٫۷۰۹ ۱٫٥۷٥٫۳۳٦ ۲۰۲۹ دوالر امریكي ۷قرض مشترك دولي 
 ٦٫٥٦۲٫۸۷۸ ٦٫٥٦۲٫۸۷٥ ٦٫٥٦۲٫۸۷۸ ۲۰۲۲ دوالر امریكي ۸قرض مشترك دولي 

 ٥۰٫۸٤۸٫۳٤۸ ٤۹٫۲۱۳٫۱٥۱ ٦٥٫۲۸۱٫۲٦۱   ةالقیمة اإلجمالی
 )٥٫۹٦٤٫۱۸۸( )۷٫۷۲۰٫٦۲٦(  الجزء المتداول من القروض طویلة األجل خصم:
 اً الجزء غیر المطفأ من الرسوم المدفوعة مقدم خصم:

 )۲٦٦٫۷٦۹( )۲۷۸٫٤۰۸(  وغیرھا من الرسوم
 ٤٤٫٦۱۷٫۳۹۱ ٤۱٫۲۱٤٫۱۱۷  من القروض طویلة األجلالجزء غیر المتداول 
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 م۲۰۱۸یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في الستة  فترةل
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۲٥ 

 تتمة – المالیة المطلوبات ۱۲

 تتمة –المطلوبات ذات الفائدة ۱۲-۲

 تتمة -قروض  ۱۲-۲-۱
 

 االجل:یلي القروض قصیرة  فیما
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸یونیو ۳۰ القرضقیمة أصل  عملة القرض 

 ٥۰۰٫۰۰۰ ٦٥۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۱قرض بنوك محلیة دوار 
 ۲٫٥۰۰٫۰۰۰ ۲٫٥۰۰٫۰۰۰ ۲٫٥۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۲قرض بنوك محلیة دوار 

 - ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۳تسھیالت بنك محلي
 ٥۰۰٫۰۰۰ ٥۰۰٫۰۰۰ ٥۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ٤تسھیالت بنك محلي
 ۷٥۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ٥تسھیالت بنك محلي

 ۸۷۳٫٥۸۱ - ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۱تسھیالت مدفوعات تجاریة 
 ۹۰۲٫۲۷۳ ۹۱۸٫٥۲۸ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۲تسھیالت مدفوعات تجاریة 
 - - ۳۷٥٫۰۰۰ لایر سعودي ۳تسھیالت مدفوعات تجاریة 
 - - ۳۷٥٫۰۰۰ لایر سعودي ٤تسھیالت مدفوعات تجاریة 
 - - ٥۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ٥تسھیالت مدفوعات تجاریة 
 ٤٫٦۸۸٫٥۷٦ ٥٫۲٥۱٫۱۲۸ ٥٫۲٥۱٫۱۲۰ دوالر امریكي ۱قرض مشترك دولي دوار 

 - ۹٫۷٥۰٫٥۲۰ ۹٫۷٥۰٫٥۲۰ دوالر امریكي ۲قرض مشترك دولي 
 ۱۰٫۷۱٤٫٤۳۰ ۲۱٫٥۷۰٫۱۷٦ ۲۳٫۹٥۱٫٦٤۰  ةالقیمة اإلجمالی

المتداول من  الجزء: زیادة
 ٥٫۹٦٤٫۱۸۸ ۷٫۷۲۰٫٦۲٦   القروض والسلف طویلة األجل

إجمالي القروض قصیرة األجل 
والجزء المتداول من قروض طویلة 

 ۱٦٫٦۷۸٫٦۱۸ ۲۹٫۲۹۰٫۸۰۲   األجل
     

 القروض البنكیة للعملیات المشتركة
 

 یلي بیان في حصة المجموعة في القروض البنكیة للعملیات المشتركة: فیما

  
 م۲۰۱۸ یونیو ۳۰

 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱

 
  

 األجل طویل األجل قصیر
 

 األجل طویل األجل قصیر
  للكھرباء ضرما شركة 

 
۷۷٫۷۳۹ ۲٫۳۱٤٫۳۰٦  ۱۲۱٫۹٥۷ ۲٫۳۱۹٫۹۰۷ 

 رابغ للكھرباء شركة 
 

٦۳٫۸۲٦ ۱٫۰۹٦٫۱۲۰  ٥۲٫۹۰۷ ۱٫۱۲٦٫٤۹۱ 
 الكھرباء إلنتاج ھجر شركة 

 
۱٦۳٫۸٦٤ ۳٫۱۰٦٫۸۸٤  ۱٦۳٫۸٦٥ ۳٫۱٤۰٫۹۱۱ 

 الكھرباء إلنتاج المرجانشركة  
 

۱۲٤٫۸۰٤ ۱٫۹۷۳٫٤۱۲  ۱۲٤٫۸۰٤ ۲٫۰۰٥٫٥٦۰   
 اإلجمالي

 
٤۳۰٫۲۳۳ ۸٫٤۹۰٫۷۲۲  ٤٦۳٫٥۳۳ ۸٫٥۹۲٫۸٦۹ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ایضاحات حول القوائم المالیة االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في الستة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  
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 تتمة – المطلوبات المالیة ۱۲
 

 تتمة – الفائدة ذات المطلوبات ۱۲-۲
 

 صكوك ۱۲-۲-۲
 

 :م۲۰۱۸یونیو ۳۰فیما یلي بیان بالصكوك القائمة كما في 
 

 الصكوك المحلیة:
 تاریخ االستحقاق  القیمة اإلجمالیة لإلصدار  القیمة االسمیة للصك  تاریخ االصدار  اإلصدار        

  آالف لایر سعودي ۱۰  م۲۰۱۰مایو  ۱۰  ۳صكوك 
ملیار لایر  ۷۳،٥

 م۲۰۳۰  سعودي

 م۲۰٥٤  ملیار لایر سعودي ٤٫٥  ملیون لایر سعودي ۱  م۲۰۱٤ینایر  ۳۰  ٤صكوك 
 

تم اصدار الصكوك الموضحة أعاله بالقیمة اإلسمیة بدون خصم أو عالوة إصدار. تحمل ھذه الصكوك عائد یحسب على أساس سعر 
سایبور زائدا ھامش ربح یستحق دوریا على أساس ربع سنوي من صافي الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي یحتفظ بھا أمین 

 كوك (صكوك) المملوكة بالكامل للمجموعة. شركة الكھرباء للص –موجودات الصكوك 

ستدفع المجموعة مبلغاً یتراوح  ،تعھدت الشركة بشراء ھذه الصكوك من حاملیھا بتواریخ محدده في نشرة اإلصدار. في كل تاریخ شراء
من إجمالي القیمة اإلسمیة للصكوك كمنحة لحملة الصكوك. تم تحدید سعر الشراء بحاصل ضرب إجمالي القیمة  %۱۰إلى  %٥بین 

 اإلسمیة للصك في النسبة الموضحة مقابل تاریخ الشراء وفقاً للجدول التالي:
 

 النسبة المئویة  

  ۹۰%   ٦۰%   ۳۰% 
 تاریخ الشراء الثالث   تاریخ الشراء الثاني   تاریخ الشراء األول  

 م۲۰۲٤   م۲۰۲۲  ۳صكوك 
 

 م۲۰۲٦

 النسبة المئویة         

  ۹٦   %٥۰%   ۳۰% 
 تاریخ الشراء الثالث   تاریخ الشراء الثاني   تاریخ الشراء األول   

 م۲۰۳٤   م۲۰۲٤  ٤صكوك 
 

 م۲۰٤٤

ملیار لایر  ۱٫۲۷بقیمة م ۲۰۱۷) خالل الربع الثاني من عام ۳قامت المجموعة بإعادة شراء جزء من اإلصدار الثالث للصكوك (صكوك 
كما قامت المجموعة بإعادة جدولة رصید الصكوك  .ملیار لایر سعودي) ۷سعودي. والتي تمثل جزء من إعادة شراء اإلصدار الثالث (

 .م۲۰۲۲راؤھا بالكامل قبل نھایة شھر مایو المتبقیة حتى یتم ش

 الصكوك الدولیة
 
ملیار دوالر أمریكي) حیث  ۱٫۷٥ملیار لایر سعودي ( ٦٫٦بإصدار صكوك دولیة بقیمة  م ۲۰۱۲قامت المجموعة خالل ابریل  )أ

ملیار دوالر تستحق بعد خمس سنوات بعوائد ثابتة نسبتھا  ۰٫٥تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك، األولى بقیمة 
. قامت المجموعة بتسدید مبلغ %٤٫۲۱۱ائد ملیار دوالر وتستحق بعد عشر سنوات بعو ۱٫۲٥، والشریحة الثانیة بقیمة % ۲٫٦٦٥

والتي تمثل سدادا للشریحة األولى من ھذه  ۲۰۱۷ملیار دوالر أمریكي) خالل الربع األول من عام  ۰٫٥ملیار لایر سعودي ( ۱٫۹
 الصكوك. 

والر أمریكي) حیث ملیار د ۲ملیار لایر سعودي ( ۷٫٥بإصدار صكوك دولیة بقیمة م ۲۰۱۳كما قامت المجموعة خالل ابریل  )ب
ملیار لایر سعودي (ملیار دوالر امریكي) تستــحق بعد عشر  ۳،۷٥تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك، األولى بقیمة 

ملیار لایر سعودي (ملیار دوالر امریكي) وتستحق بعد ثالثین  ۳،۷٥والشریحة الثانیة بقیمة  % ۳٫٤۷۳سنوات بعوائد ثابتة نسبتھا 
 . % ٥٫۰٦ثابتة نسبتھا  بعوائدسنة 



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ایضاحات حول القوائم المالیة االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في الستة  فترةل
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۲۷ 

 
 تتمة – المطلوبات المالیة ۱۲

 
 تتمة –المطلوبات ذات الفائدة  ۱۲-۲

 
 تتمة – صكوك ۱۲-۲-۲

 

 :دولیة صكوك 
ملیار دوالر أمریكي) حیث تضمن  ۲٫٥ملیار لایر سعودي ( ۹٫٤بإصدار صكوك دولیة بقیمة  م۲۰۱٤كما قامت المجموعة خالل ابریل 

ملیار دوالر امریكي) تستــحق بعد عشر  ۱٫٥ملیار لایر سعودي ( ٥٫٦اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك. الشریحة األولى بقیمة 
ملیار دوالر امریكي) وتستحق بعد ثالثین سنة بعوائد  ۱لیار لایر سعودي (م ۳٫۷٥. الشریحة الثانیة بقیمة %٤سنوات بعوائد ثابتة نسـبتھا 

 .% ٥٫٥ثابتة نسبتھا 
 

  حكومیة قروض ۱۲-۲-۳

 

ھـ، تم تحدید صافي مستحقات الحكومة لدى المجموعة وكذلك ۱٤۱۹شعبان  ۱۱وتاریخ   ۱٦۹لقرار مجلس الوزراء رقم طبقاً  )أ
صافي مستحقات المجموعة لدى الحكومة حسب األسس والقواعد الواردة في المحضر الموقع بین وزیر الصناعة والكھرباء ووزیر 

وتم اعتبار صافي الفرق المستحق م ۱۹۹۷أكتوبر  ۲۹ھـ الموافق ۱٤۱۸اني جمادى الث ۲۷المالیة واالقتصاد الوطني بتاریخ 
قرضا حسنا طویل  –المحدد بتاریخ نھایة الیوم السابق لصدور المرسوم الملكي القاضي بتأسیس الشركة –للحكومة على المجموعة 

اد النظر بشأن ھذا القرض بعد ذلك وفقاً المجموعة، ویععالن ولفترة سماح مدتھا خمس وعشرون سنة تبدأ من تاریخ إاألجل 
 للظروف المالیة للحكومة وللمجموعة.

أكتوبر  ۸ھـ الموافق ۱٤۲۲رجب  ۲۱لقد تضمن المحضر بین وزیر الصناعة والكھرباء ووزیر المالیة واالقتصاد الوطني المؤرخ  
أن تتم التصفیة النھائیة للذمم الحكومیة حسب نتیجة المطابقات بین مطالبات  –والذي تحدد فیھ قیمة القرض األولیة  م۲۰۰۱

االنتھاء من تلك التصفیة والتي م ۲۰۰٥المجموعة وبعض الجھات الحكومیة وتعدیل قیمة القرض تبعا لذلك. وقد تم خالل عام 
مطالبات المجموعة وكذلك المبالغ المستحقة على المجموعة للجھات الحكومیة وقد تم توقیع تضمنت تسویة بعض المبالغ الخاصة ب

لیصبح رصید م ۲۰۰٥أغسطس  ۱۹ھـ الموافق ۱٤۲٦رجب  ۱٥محضر بذلك بین وزیر المیاه والكھرباء ووزیر المالیة في تاریخ 
لشركة وبالتفاوض مع الجھات المقرضة على ایجاد البدائل ملیار لایر سعودي. تعمل ا ۱٤٫۹قرض الحكومة بعد تلك التصفیة مبلغ 

 كافة قطاعات الدولة.لالمناسبة لمعالجة أرصدة ھذه القروض بما یعزز المركز المالي للشركة ودورھا الھام في توفیر الطاقة 
 

على منح المجموعة م ۲۰۱۰إبریل  ۲٦ھـ الموافق ۱٤۳۱جمادى األولى  ۱۲وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت االثنین  )ب
سنة، على أن یدفع القرض للمجموعة خالل سنتین وذلك وفق اتفاقیة  ۲٥ملیار لایر سعودي یسدد على  ۱٥قرض حسن بمبلغ 

: م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(م ۲۰۱۸یونیو ۳۰أبرمت لھذا الغرض بین وزارة المالیة والمجموعة، وقد تم سحب القرض بالكامل كما في 
 بالكامل). وقامت المجموعة بإثبات ما تم استالمھ من القرض الحكومي أعاله مخصوماً بالقیمة الحالیة.تم سحبھ 

 

على منح المجموعة قرض حسن  م۲۰۱۱یونیو  ۱۳ھـ الموافق ۱٤۳۲رجب  ۱۱وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت االثنین  )ج
القرض للمجموعة خالل خمس سنوات وذلك وفق اتفاقیة أبرمت   سنة، على أن یدفع ۲٥ملیار لایر سعودي یسدد على  ٥۱٫۱بمبلغ 

 م۲۰۱۸یونیو ۳۰ملیار لایر سعودي من القرض كما في  ۳۸٫۳لھذا الغرض بین وزارة المالیة والمجموعة، وقد تم سحب مبلغ 
أعاله مخصوماً  ملیار لایر سعودي) وقامت المجموعة بإثبات ما تم استالمھ من القرض الحكومي ۳۸٫۳: م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(

 بالقیمة الحالیة. 

أن اتفاقیة القرض تنص على أنھ یتم تخفیض قیمة القرض بالمبالغ التي تحصل علیھا المجموعة نتیجة أي زیادة اإلشارة إلى تجدر  
فترة استحقاق ) تقوم المجموعة حالیا بدراسة أثر ذلك على ۱في تعرفة القطاع السكني. وفي ضوء التعدیل األخیر للتعریفة (إیضاح 

 القرض أو الدفعات المستقبلیة غیر المستلمة.
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۲۸ 

 
 تتمة –لمطلوبات المالیة ا   ۱۲

 
 تتمة – الفائدة ذات المطلوبات ۱۲-۲

 
 تتمة- حكومیة قروض  ۱۲-۲-۳

 
على منح المجموعة قرض حسن  ۲۰۱٤مارس  ۱۰ھـ الموافق ۱٤۳٥جمادى األولى  ۹وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت االثنین 

سنة، على أن یدفع القرض للمجموعة خالل خمس سنوات وذلك وفق اتفاقیة أبرمت لھذا  ۲٥ملیار لایر سعودي یسدد على  ٤۹٫٤بمبلغ 
دیسمبر  ۳۱( ۲۰۱۸یونیو ۳۰ملیار لایر سعودي من القرض كما في  ۱٦٫۱وعة، وقد تم سحب مبلغ الغرض بین وزارة المالیة والمجم

 ملیار لایر سعودي) وقامت المجموعة بإثبات ما تم استالمھ من القرض الحكومي أعاله مخصوماً بالقیمة الحالیة. ۱٦٫۱: ۲۰۱۷
 

  مشتقة مالیة أدوات ۱۲-۳
 

ملیار لایر  ٥٫٦ قدرھا بلغللحمایة من تقلبات أسعار الفائدة خالل العملیات المشتركة  منعقود تحوط مع عدد من البنوك المجموعة لدى 
من  %۱٥على جزء بالدوالر األمریكي یمثل حوالي  شتملالتي ت ملیار لایر سعودي). و  ۷٫۹۸: ۲۰۱۷( ۲۰۱۸یونیو ۳۰سعودي كما في 

ثابتة مقابل األسعار  فائدةسعار أقایضة بین المجموعة والبنوك على قود التحوط على أساس عمل المالقیمة اإلسمیة المذكورة. تقوم ع
 المتغیرة وفق مبالغ القروض األصلیة كل ستة أشھر.

ى كالتزامات متداولة أو غیر متداولة، وذلك بناًء عل المشتقات تصنف. كتحوطات تدفق نقدي م ۲۰۱۸یونیو ۳۰ُصنّفت جمیع المشتقات في 
 تاریخ صالحیة األدوات المالیة.

 إّن القیم العادلة لألدوات المالیة المشتقة ُملّخصة في الجدول أدناه:

     
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  م ۲۰۱۸یونیو ۳۰  
     

     أدوات مالیة مشتقة بالقیمة العادلة:
 ٥٤٫۱۷٦  ۳۱٫۸۸۱  متداولة

 ۲۹۹٫۰۰۲  ۱۷۳٫۷۲۹  غیر متداولة
  ۲۰٥٫٦۱۰  ۳٥۳٫۱۷۸ 
     

 
 منح حكومیة مؤجلة ۱۳

ملیار لایر سعودي)  ٤٥،٦ :م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱( م۲۰۱۸یونیو ۳۰ملیار لایر سعودي في  ٤٥تتمثل المنح الحكومیة المؤجلة البالغ قیمتھا 
 القروض.في الفرق بین القیم المستلمة من الحكومة كقروض حسنة والقیم الحالیة لھذه 

 
 حكومیةدائنة  ذمم ۱٤

 
 ۳۱ إلىم ۲۰۰۰ أبریل ٥ من للفترة للوقود المستحقة الدائنة الذمم یمثل سعوديلایر  ملیار ۷۹٫۷ مبلغ على الحكومیة الدائنة الذمم تشتمل

 المدیونیة عالجت والتي الوزاریة والقرارات المحاضر إلى استنادا حكومیة حكومیة دائنة كذمم المبالغ ھذه تصنیف وتم. م ۲۰۱٦ دیسمبر
 إلجراءات وفقاً  المالیة وزارة حساب على بتحمیلھا") السعودیة أرامكو(" السعودیة العربیة الزیت شركة لصالح المجموعة على المستحقة
 قبل من محولة بأصول متعلق سعوديلایر  ملیار ۰٫۹ مبلغ على تشمل كما. م۲۰۱۷ عام نھایة قبل آخرھا كان والتي محددة وموافقات

 .وینبع للجبیل الملكیة الھیئة
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۲۹ 

 
 االلتزامات المحتملة ۱٥

 التعھدات
حسب متطلبات  –یوجد خالف بین المجموعة وأرامكو السعودیة حول تورید زیت خفیف بدالً من الزیت الثقیل ألحد المحطات  )أ

ملیار لایر سعودي) لم یتم قیده ۲٫۹: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیار لایر سعودي ( ۳٫۱وقد نتج عن ذلك فرق متراكم قدره  –المجموعة 
 تتوقع المجموعة ان ینتج عن ھذا الخالف أي مطالبة. ضمن المطلوبات في سجالت المجموعة وال

 
تطالب أرامكو السعودیة بصرف نصیبھا في األرباح السنویة الموزعة عن حصتھا في رأس مال المجموعة وتقدر قیمة المطالبة  )ب

ملیار لایر سعودي، وترى المجموعة عدم أحقیة أرامكو  ۳٫۳بمبلغ م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱عن أرباحھا منذ بدایة تأسیس الشركة وحتى 
السعودیة في ھذه المطالبة خالل العشرین سنة األولى من تأسیس الشركة باعتبارھا جھة حكومیة مملوكة بالكامل للدولة وینطبق علیھا 

ھـ ۱٤۳۰رمضان  ۲٤وتاریخ  ۳۲۷ھـ، وقرار مجلس الوزراء رقم ۱٤۱۹شعبان  ۱۱وتاریخ  ۱٦۹قرار مجلس الوزراء رقم 
 الخاص بتمدید تنازل الحكومة عن نصیبھا في األرباح التي توزعھا الشركة السعودیة للكھرباء لمدة عشر سنوات أخرى.

 
قدمت المجموعة ضمانات لبعض البنوك التجاریة عن نصیبھا من القرض التمویلي الممنوح لبعض الشركات المستثمر فیھا. تبلغ  )ج

 ۱۷٫٦: م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٦٥، ما یعادل ۲۰۱۸یونیو ۳۰ن دوالر أمریكي كما في وملی ۱۷،۲قیمة الضمان 
تبلغ  والدخل للزكاة العامة لھیئةلصالح ا ضمان بتقدیم الشركة قمت كما ،)ملیون لایر سعودي ٦٦٫۲ملیون دوالر أمریكي أو ما یعادل 

   :الشيء).۲۰۱۷( سعودي لایر ملیون ۳۷٥قیمتھ 
 

 تسویة الخالفات مع أرامكو السعودیة ۱٦
 

أرامكو السعودیة. تحتسب التعریفة طبقاً  شركة تقوم المجموعة بإیصال وتزوید الطاقة الكھربائیة للجھات والوزارات الحكومیة بما فیھا
ر للتعریفة المعتمدة من مجلس الوزراء وھي نفس التعریفة المستخدمة مع المشتركین اآلخرین فیما عدا المؤسسة العامة لتحلیة المیاه الصاد

ق التعریفة التجاریة علیھا بینما بشأنھا قرار حكومي، وكذلك المنشآت السكنیة ألرامكو السعودیة التي كانت ترى المجموعة وجوب تطبی
 تعترض أرامكو السعودیة على ذلك وتقوم بالدفع إلجمالي قیمة مبیعات التیار عن تلك المنشآت بناء على التعریفة الصناعیة.

 
س ھـ بإنھاء الخالف وأن یتم محاسبة أرامكو السعودیة على أسا۱٤۳۰ربیع الثاني  ۱۰تاریخ  ۱۱٤صدر قرار مجلس الوزراء رقم 

التعریفة السكنیة والتجاریة بدل الصناعیة، وعلى أن تقوم ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج ("المنظم") بتحدید المنشآت السكنیة 
 والتجاریة التابعة ألرامكو السعودیة، وبناء على ذلك فقد عقدت المجموعة مع أرامكو السعودیة والمنظم عدة اجتماعات في سبیل تسویة ھذا

 وضوع حیث قام المنظم بتحدید المنشآت السكنیة والتجاریة التابعة ألرامكو السعودیة محل الخالف.الم
 

ھـ القاضي بتصنیف تعریفة االستھالك الكھربائي ألرامكو  ۱٤۳۲جمادى األول  ۸بتاریخ  ٤۹/٤۳۲نفذت المجموعة قرار المنظم رقم 
شآت السكنیة والتجاریة محل الخالف المشار إلیھ أعاله وتطبیق التعریفة المتفق ، حیث تم تحدید المن۲۰۱۲ینایر  ۱السعودیة ابتداء من 

حسب قرار المنظم المذكور  م۲۰۱۱دیسمبر  ۳۱علیھا. كما قامت المجموعة بعملیة االحتساب للسنوات السابقة من تاریخ التأسیس وحتى 
قامت المجموعة باستكمال إجراءات التسویة النھائیة مع أرامكو  ملیار لایر سعودي. ۱اعاله وقدمت فواتیرھا ألرامكو السعودیة بمبلغ 

ال تزال المجموعة تتابع مع أرامكو السعودیة إجراءات .م ۲۰۱۳عام  خالل السعودیة حیال ھذه اإلیرادات واثباتھا في قائمة الدخل الموحدة
 تحصیل ھذا المبلغ.

تم حل الخالف بین المجموعة وأرامكو السعودیة حول رسوم مناولة الزیت الخام والتي كانت تطالب بھ أرامكو   م۲۰۱۸في بدایة عام 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱وحتى  ۲۰۰۰إبریل  ٥السعودیة لبعض المواقع. وقد بلغ إجمالي المبلغ المختلف علیھ من بدایة تأسیس الشركة في 

 على القوائم المالیة للمجموعة . تاثیرأي  لھا الیوجدملیار لایر سعودي  ٥،۱مبلغ 
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۳۰ 

 
 االرتباطات الرأسمالیة ۱۷

 

تتمثل االرتباطات الرأسمالیة في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة في قیمة الجزء غیر المنفذ من العقود الرأسمالیة التي أبرمتھا 
 ملیار لایر سعودي). ٥۲٫۷: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیار لایر سعودي ( ٤۹المجموعة إلنشاء وتركیب محطات وأصول أخرى والتي بلغت 

 

 الزكاة  ۱۸
 

م إلى ۲۰۰۹قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة ألعوام من  كما م؛۲۰۰۸دیسمبر  ۳۱نھت الشركة الربوط الزكویة حتى تاریخ أ
، وقد تم االعتراض على ھذه المطالبة من ۲۰۱٤إلى  ۲۰۰۹ملیون لایر سعودي عن السنوات من ۳۷٥تم استالم مطالبة بمبلغ  .م ۲۰۱۷

حالیة او  ضریبیةبتقدیر ایة فروقات  حالیا المجموعةكما تقوم  قبل الشركة وال تتوقع الشركة أن ینتج عن ھذه المطالبة أي التزام مستقبلي.
 .ضریبي مكلف لتصبح(ارامكو )  للزیت العربیة الشركة تصنیف في التغیر عن تنتج قدمؤجلة 

 
م : ال شيء) نظراً ألن وعاء الشركة بالسالب في ۲۰۱۷( ۲۰۱۸یونیو ۳۰لم تقم الشركة بتسجیل مصروف زكاة عن الفترة المنتھیة في 

 ولیة الموحدة المختصرة یتعلق لزكاة الظاھرة ضمن قائمة الدخل األمصروف ا إن .المختصرةولیة الموحدة األتاریخ قائمة المركز المالي 
 بالعملیات المشتركة.مصروف الزكاة الخاص  فيبحصة الشركة 

 

 التشغیل یراداتإ ۱۹
 

 یونیو ۳۰ في المنتھیة اشھر للستة  یونیو ۳۰ في المنتھیة اشھر للثالثة 

 
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۷  م۲۰۱۸

 
 م۲۰۱۷

 ۱۹٫٦۹۱٫۲۲۹  ۲٦٫۸۲۳٫٤۱۷  ۱۲٫۱٤۱٫٤۲۲  ۱٦٫٥٥۹٫۳۹٥ مبیعات الطاقة الكھربائیة
تعریفة قراءة وصیانة 
 ۳۲۳٫۷٥٤ العداد وإعداد الفواتیر

 
۳۱۱٫۰۹۸ 

 
٦٤٥٫۸٦۳ 

 
٦۱۷٫۷٤۰ 

تعریفة توصیل الخدمة 
 ۳۷۸٫۱٥۱ الكھربائیة

 
٦۲۸٫٤۳٦ 

 
۷۱۱٫۷٦۸ 

 
۱٫۲۲۲٫٦٤٤ 

 ٦۰۸٫۳٦۷  ٦٤۳٫۳۹٤  ۱۸٤٫۳۳۳  ۲۰۸٫۳۰۰ ایرادات منظومة النقل
 ۸۲٫۱٤۷  ۷۳٫٦۲۰  ۳٦٫٥٤٥  ۲۷٫۱۸۹ ایرادات تشغیلیة أخرى

 ۲۲٫۲۲۲٫۱۲۷  ۲۸٫۸۹۸٫۰٦۲  ۱۳٫۳۰۱٫۸۳٤  ۱۷٫٤۹٦٫۷۸۹ إجمالي إیرادات التشغیل
 

 االیراداتتكالیف  ۲۰
 یونیو ۳۰ في المنتھیة اشھر للستة  یونیو ۳۰ في المنتھیة اشھر للثالثة 

 
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۷  م۲۰۱۸

 
 م۲۰۱۷

 ٤٫۰۹۹٫۱۳٦  ۳٫۳٥٤٫۳٤٤  ۲٫٦٤٥٫۷٥۱  ۲٫۲۰٤٫٦۱۹ وقود
 ۳٫٦٤۲٫۲٦۳  ۳٫۹۳٤٫۰٦۷  ۱٫۹۲٥٫۷٦۳  ۲٫۰٤۸٫٥۱۰ طاقة مشتراة

 ٥٫۰٥٦٫۹٥۳  ٤٫٥۲۸٫۹۷۱  ۲٫۲۷۹٫۲۹۳  ۲٫۱٥۹٫٦۳۲ تشغیل وصیانة
 -  ٦٫۷۹۲٫۳٥۳  -  ٤٫۱۸۹٫٦۷۸ حكومیة رسوم

 ۷٫۳۸٦٫۳٦٤  ۸٫۱۷۷٫۸۱٦  ۳٫۷٥۹٫۹٦٥  ٤٫۱٥۹٫۸٥٤ استھالكات التشغیل والصیانة
 ۲۰٫۱۸٤٫۷۱٦  ۲٦٫۷۸۷٫٥٥۱  ۱۰٫٦۱۰٫۷۷۲  ۱٤٫۷٦۲٫۲۹۳ إجمالي تكالیف التشغیل

 

  الصافيبأخرى، إیرادات  ۲۱
 یونیو ۳۰ في المنتھیة اشھر للستة  یونیو ۳۰ في المنتھیة اشھر للثالثة 

 
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۷  م۲۰۱۸

 
 م۲۰۱۷

 ٥٦۷٫۲۰۲  ٥۹٤٫۱۸۱  ۳۲۰٫۸۱۳  ۳۰۱٫۱۰٦  الحكومیة المنح أستنفاذ
 أخرى ومصاریف ایرادات
 ۱۳۸٫٦٤۳ متنوعة

 
۳۲٦٫۱۸۳ 

 
۱۲۱٫۰۳۱ 

 
۳۷٦٫۹٥٥ 

 ۱۱٫٦٦٦  ۱٤٫۹٦٦  ۱۷٫۷۰٤  ۲٫٤۸۹  اصول بیع  أرباح
 ۱۷٫۳۱۹  ۷٫٦٥۹  ٤٫۰٦۳  ۷٤٥ مستلمة ارباح توزیعات
 ۹۷۳٫۱٤۲  ۷۳۷٫۸۳۷  ٦٦۸٫۷٦۳  ٤٤۲٫۹۸۳ األخرى  اإلیراداتإجمالي 
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۳۱ 

 إعفاء من مدیونیة رسوم البلدیات ۲۲
 

لصالح البلدیات، وكذلك إعفاء المجموعة من سداد من قیمة االستھالك  %۲بناء على المرسوم الملكي القاضي بإلغاء رسم الكھرباء البالغ 
یات المبالغ الفعلیة المستحقة لرسم الكھرباء من قیمة االستھالك لصالح البلدیات، قامت المجموعة بعكس الرصید القائم المستحق لصالح البلد

 الربع في المختصرة الموحدةاألولیة قائمة الدخل  الىمن االلتزامات المتداولة  م ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ سعودي كما في ملیار لایر ٦٫۱البالغ 
 م.۲۰۱۷ االول

 

 ربحیة السھم ۲۳
 

یتم احتساب الربح األساسي للسھم عن طریق قسمة الربح المتعلق بحاملي أسھم الشركة القابضة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
الفترة. یتم احتساب ربحیة السھم المخفضة بقسمة ربح الفترة على المتوسط المرجح المعدل لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة خالل 

 بافتراض تحویل جمیع األسھم القابلة لالنخفاض إلى أسھم عادیة.

لعدم وجود أدوات مالیة ذات  ۲۰۱۷یونیو  ۳۰و ۲۰۱۸ یونیو ۳۰إن الربح المخفض للسھم مساو للربح األساسي للسھم للفترة المنتھیة في 
 لسھم.ا عائدتأثیر مخفض ل

  
 أشھر المنتھیة في الثالثةعن 

  
 م۲۰۱۸یونیو ۳۰

 
 م۲۰۱۷یونیو ۳۰

 الربح للفترة 
 

۱٫۸٤٦٫٥٥٤ 
 

۲٫۲۳۱٫٥۸٥ 

     
 ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥  ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥  سھم"“لعدد األسھم العادیة القائمة  المتوسط المرجح

 ۰٫٥٤   ۰٫٤٤   الربح األساسي والمخفض للسھم (لایر سعودي)
 

  
 أشھر المنتھیة في الستةعن 

  
 م۲۰۱۸یونیو ۳۰

 
 م۲۰۱۷یونیو ۳۰

 الربح للفترة 
 

٦۳۲٫٥۰٥ 
 

۷٫۱٦۷٫۳٦٥ 

     
 ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥  ٤٫۱٦٦٫٥۹۳٫۸۱٥  سھم"“المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة المتوسط 

 ۱٫۷۲   ۰٫۱٥   الربح األساسي والمخفض للسھم (لایر سعودي)
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة ۲٤
النھائي للمجموعة في حكومة المملكة العربیة السعودیة حیث یعتبر صندوق االستثمارات العامة و أرامكو السعودیة  سیطریتمثل الطرف الم

(حیث ان الجھات المشار الیھا تحت السیطرة النھائیة لحكومة المملكة  ةوالمؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة جھات تحت سیطرة مشترك
 بیان بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة: فیما یليالعربیة السعودیة).

  یةائمبیعات الطاقة الكھرب )أ

  

 المنتھیة في للفترة

  
 م۲۰۱۸یونیو ۳۰

 
 م۲۰۱۷یونیو ۳۰

 :الكھربائیةمبیعات الطاقة 
 

 
 

 
 الطرف المسیطر النھائي للمجموعة

 
٥٫۷۱۱٫۰٥۲ 

 
٥٫۳٤۱٫۹۱۹ 

 النھائي للمجموعةكیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر 
 

 
 

 
 أرامكو السعودیة     

 
۱۳۱٫۹٥٦ 

 
۱۷۰٫۸۸۹ 

 المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة        
 

٥۱٤٫٤۲۹  ۱۲۸٫٦٥۳ 

  
٦٫۳٥۷٫٤۳۷ 

 
٥٫٦٤۱٫٤٦۱ 



  السعودية للكھرباءالشركة 
  (شركة مساھمة سعودية)

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠١٨يونيو ٣٠أشھر المنتھية في الستة  فترةل
  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  

 
٣٢ 

 تتمة -المعامالت مع األطراف ذات العالقة ٢٤

  مشتريات الطاقة  )ب
  المنتھية في للفترة

  م٢٠١٧يونيو ٣٠  م٢٠١٨يونيو ٣٠  مشتريات الطاقة:
        كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النھائي للمجموعة

 ٤٫٦٤٠٫٣٨٢     ٤٫١٩٩٫٨١٨  أرامكو السعودية        

 ٣١٧٫٣٤٢     ٢٦٨٫٣٤٠  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة           
          المشتركة العمليات
 ٥٢٠٫٨٥٥     ٥٥٢.٥١٨    للكھرباء ضرما شركة         
 ٥٨٦٫٧٤٩     ٦٠٥،٩٣٣    للكھرباء رابغ شركة         
 ٨٠٠٫٥٦٢     ٦٧١٫٤١٣    الكھرباء إلنتاج ھجر شركة         
 ١٧٨     ٤٠٨٫٥٦٥    الكھرباء إلنتاج المرجان شركة         

    ٦٫٨٦٦٫٠٦٨    ٦.٧٠٦٫٥٨٧ 
  

تقوم المجموعة بشراء الوقود من أرامكو السعودية والطاقة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأسعار منصوص عليھا في القرارات 
  الحكومية.

  الناتجة من مبيعات الطاقة الكھربائية / مشتريات الطاقة  الفترةرصدة نھاية أ )ج
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١      م٢٠١٨يونيو ٣٠
          مستحق من أطراف ذات عالقة:

  ١٨٫٧٨٨٫٨٠٣       ٢٢٫٩٨٤٫٤٦٤  ذمم مستھلكي الكھرباء -  الطرف المسيطر النھائي للمجموعة   
          كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النھائي للمجموعة   

  ١٫٤٩٦٫٠٣٨       ٢٫٠٣١٫٧٠١  ذمم مستھلكي الكھرباء -   أرامكو السعودية        
  ٩٣٠٫٣٠٤       ١٫٤٥٨٫٠٢١ الكھرباء مستھلكي ذمم -المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة           

  ٢١٫٢١٥٫١٤٥      ٢٦٫٤٧٤٫١٨٦  مستحق من أطراف ذات عالقةإجمالي 

            مستحق إلى أطراف ذات عالقة:
            ذمم دائنة حكومية -  الطرف المسيطر النھائي للمجموعة   

  ٨٠٫٥٥٠٫٥٧٧       ٨٠٫٥٥٠٫٥٩٥    محول من أرامكو السعودية 
  ٨٠٫٥٥٠٫٥٧٧       ٨٠٫٥٥٠٫٥٩٥   مستحق إلى أطراف ذات عالقةإجمالي 

يانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النھائي لكالمستحق  صافي
        للمجموعة

    

  ٨٧٫٩٣٣٫٥٢٣      ٩١٫٧٨٥٫٦٩٩    ذمم دائنة حكومية -   أرامكو السعودية        
  )٧٩٫٦٥٢٫٠٨٧(      )٧٩٫٦٥٢٫٠٨٧(    محول إلى ذمم دائنة حكومية      

  ٨٫٢٨١٫٤٣٦      ١٢٫١٣٣٫٦١٢    ذمم دائنة حكومية -صافي مستحق إلى أرامكو السعودية        
  ١١٫٠٨٨٫٨٤٥       ١١٫٢٤٦٫١١٢    ذمم دائنة حكومية -  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

    ١٩٫٣٧٠٫٢٨١      ٢٣٫٣٧٩٫٧٢٤  

   



 السعودیة للكھرباءالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ایضاحات حول القوائم المالیة االولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في الستة  فترةل
 ذلك) ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 
۳۳ 

 تتمة -المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ۲٤

 ذات عالقة أطرافقروض ومنح من  )د

 
   

  

  
 م ۲۰۱۸یونیو ۳۰

 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

 قروض ومنح من الحكومة:
 

 
 

  
 الطرف المسیطر النھائي للمجموعة   

 
 

 
  

 قروض حكومیة 
 

٤٥٫٤۱۰٫۷٦۸   ٤٤٫۳٦٤٫٦۲۷ 
 منح حكومیة مؤجلة

 
٤٥٫۰۱٤٫۷۸۷   ٤٥٫٦۰۸٫۹٦۹ 

 ۱٫٤۰۱٫۲۲۰   ۱٫۲۹۳٫۷٥٥   قرض صندوق االستثمارات العامة

  
۹۱٫۷۱۹٫۳۱۰   ۹۱٫۳۷٤٫۸۱٦ 

 
 تعویضات اإلدارة العلیا )ه

التنفیذیة. إن التعویضات المدفوعة أو المستحقة إلى اإلدارة العلیا عن خدمات الموظفین تشمل اإلدارة العلیا أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
 مبینة أدناه:

 
   م۲۰۱۸یونیو ۳۰  م۲۰۱۷یونیو ۳۰

 والتعویضاتالرواتب  ۲٫۳۹٤  ۲٫۳۸٦
 مكافأة نھایة الخدمة ومزایا موظفین ٦٫۷۳٥  ۱۱٫٤۰۳
۱۳٫۷۸۹  ۹٫۱۲۹  

    
 

 
  


	1 معلومات عن الشركة
	1 معلومات عن الشركة - تتمة
	3 أسس القياس
	6
	6
	10 رأس المال
	11 المعاملات مع الملاك التي تم الاعتراف بها في قائمة حقوق الملكية مباشرة
	12
	12 المطلوبات المالية – تتمة
	الصكوك الدولية
	12 المطلوبات المالية – تتمة
	12   المطلوبات المالية – تتمة
	15 الالتزامات المحتملة
	16 تسوية الخلافات مع أرامكو السعودية
	17 الارتباطات الرأسمالية
	18 الزكاة
	19 إيرادات التشغيل
	12
	20 تكاليف الايرادات
	21 إيرادات أخرى، بالصافي
	22
	22
	22
	22 إعفاء من مديونية رسوم البلديات
	23 ربحية السهم
	24 المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

