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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(مدرجة 
  

 والنشاط التكوين -١
  

 نوفمبر ٢٩ الموافق ھـ١٤١٩ شعبان ١١ المؤرخ ١٦٩ رقم الوزراء مجلس قرار على بناءً ) الشركة( للكھرباء السعودية الشركة نشأت
 الطاقة دمةخ تقديم مجال في العاملة المحلية الشركات جميع ودمج السعودية، العربية المملكة في الكھرباء قطاع تنظيم بإعادة القاضي م١٩٩٨

ً  المملكة مناطق معظم تغطي كانت مساھمة شركات عشر عدد( الكھربائية  ھيو للكھرباء العامة المؤسسة مشروعات إلى باإلضافة) جغرافيا
ً  عشر أحد عدد( والكھرباء الصناعة لوزارة تابعة حكومية مؤسسة ً  مشروعا   .الشركة يف) المملكة شمال في مختلفة مناطق تغطي كانت تشغيليا

  
 مجلس قرار على بناءً  م١٩٩٩ ديسمبر ١٣ الموافق ھـ١٤٢٠ رمضان ٦ المؤرخ ١٦/م رقم الكريم الملكي المرسوم بموجب الشركة تأسست
 الحجة ذو ٣٠ المؤرخ ٢٠٤٧ رقم التجارة وزير وقرار م،١٩٩٩ ديسمبر ١٢ الموافق ھـ١٤٢٠ رمضان ٥ المؤرخ ١٥٣ رقم الوزراء
 وتاريخ ١٠١٠١٥٨٦٨٣ برقم الرياض من الصادر التجاري السجل بموجب سعودية، مساھمة كشركة م٢٠٠٠ إبريل ٥ الموافق ھـ١٤٢٠
  .م٢٠٠٠ مايو ٣ الموافق ھـ١٤٢١ محرم ٢٨

  
 أنحاء جميع في ائيةالكھرب للطاقة الرئيس المنتج الشركة تعتبر حيث الكھربائية، الطاقة وتوزيع ونقل توليد في الرئيس الشركة نشاط يتمثل
  .والسكنية والتجارية والزراعية والصناعية الحكومية القطاعات لمختلف خدماتھا بتقديم وتقوم السعودية، العربية المملكة

  
 تنظيم ئةھي من توصية على بناء الوزراء مجلس من تصدر بقرارات تحدد والتي الكھربائية الخدمات تعريفة على للرقابة الشركة تخضع
 تم. ھـ١٤١٩ شعبان ١١ وتاريخ ١٦٩ رقم الوزراء مجلس قرار بموجب ٢٠٠١ نوفمبر ١٣ في تأسست التي المزدوج، واإلنتاج الكھرباء
 شريحة أعلى بلغت حيث ھـ١٤٢١ رجب ١٢ وتاريخ ١٧٠ رقم الوزراء مجلس قرار بموجب الكھربائية الطاقة تعريفة على تعديل إجراء
  .٢٠٠٠ أكتوبر ٢٨ الموافق ھـ١٤٢١ شعبان ١ من اعتبارا تطبيقھا وبدأ ساعة/واط للكيلو ھللة ٢٦ فيھا

  
 الموافق ھـ١٤٣٠ شوال ١٦  بتاريخ)  ٣٣٣ رقم قرار(  الوزراء مجلس قرار بموجب الكھربائية الطاقة تعريفة على آخر تعديل إجراء تم كما
 لسكنيا غير االستھالك لفئات الكھرباء تعريفة مراجعة عند المزدوج واإلنتاج الكھرباء تنظيم ھيئة إدارة لمجلس يكون بأن ٢٠٠٩ أكتوبر ٥
 ھذه تراعي بحيث ساعة/  واط كيلو لكل ھللة ٢٦ يتجاوز ال بما وإقرارھا قيمھا على تعديالت إجراء ،) الحكومي الصناعي، التجاري،( 

  . ٢٠١٠ يوليو ١ الموافق ھـ١٤٣١ رجب ١٩ من إعتباراً  تطبيقھا وبدأ وغيرھا الذروة أوقات في الكھربائية األحمال التعريفات
  

 اعتبارا الطاقة منتجات أسعار بزيادة) ٩٥ رقم( الوزراء مجلس قرار صدر م٢٠١٥ ديسمبر ٢٨ الموافق ھـ١٤٣٧ األول ربيع ١٧ بتاريخ
 ١ نم اعتبارا تطبيقھا بدأ والتي الفئات لجميع الكھرباء استھالك تعريفة وزيادة م،٢٠١٥ ديسمبر ٢٩ الموافق ھـ١٤٣٧ األول ربيع ١٨ من
  .م٢٠١٦ يناير ١١ الموافق ھـ١٤٣٧ الثاني ربيع

  

  م بلغ ھيكل رأسمال الشركة كما يلي:٢٠١٥م و٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  كما
  

 الملكية نسبة    االسھم عدد  
       

  ٧٤٫٣١    ٣٫٠٩٦٫١٧٥٫٣٢٠   السعودية العربية المملكة حكومة
  ٦٫٩٣    ٢٨٨٫٦٣٠٫٤٢٠  "السعودية ارامكو" السعودية العربية الزيت شركة

  ١٨٫٧٦    ٧٨١٫٧٨٨٫٠٧٥  اخرون مساھمون
 ١٠٠    ٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥  

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

  المملكة العربية السعودية. –المقر الرئيسي للشركة بالرياض  يقع

 



 

 
٦ 

 

الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(مدرجة 
  

 (يتبع) والنشاط التكوين -١
  

  : التالية التابعة والشركات الشركة حسابات المالية الموحدة القوائم ھذه تتضمن

  بلد التسجيل  الشركة

  نسبة الملكيـة
المباشرة (

وغير 
  النشاط  )المباشرة

الشركة الوطنية لنقل الكھرباء "شركة 
  النقل" 

نقل الطاقة من محطات التوليد إلى شبكة   %١٠٠  المملكة العربية السعودية
نقل الكھرباء التوزيع وتشغيل منظومة 

  وصيانتھا

واستئجار وإدارة وتشغيل شبكات األلياف  إنشاء  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  شركة ضوئيات لالتصاالت 
  االتاإلتصالبصرية والكھربائية لتقديم خدمات 

يتعلق  ما فيالخدمات والدعم الالزم  تقديم  %١٠٠  المملكة العربية السعودية  شركة الكھرباء للصكوك
  بالسندات والصكوك المحلية

يتعلق  ما فيالخدمات والدعم الالزم  تقديم  %١٠٠  الكايمن جزر  الكھرباء للصكوك الدولية  شركة
    بالسندات والصكوك الدولية

يتعلق  ما فيالخدمات والدعم الالزم  تقديم  %١٠٠  الكايمن جزر  ٢ –الكھرباء للصكوك الدولية  شركة
    بالسندات والصكوك الدولية

يتعلق  ما فيالخدمات والدعم الالزم  تقديم  %١٠٠  الكايمن جزر  ٣ –الكھرباء للصكوك الدولية  شركة
    بالسندات والصكوك الدولية

 لتطوير السعودية كھرباء شركة
  المشاريع

 التصاميم ووضع االنشائية، المشاريع إدارة  %١٠٠  المملكة العربية السعودية
 في عالمشاري وتنفيذ المواد، وشراء التفصيلية،

  الطاقة قطاع
 

 اإلعداد  أسس -٢
 المطبقة المحاسبية المعايير  - أ

  
 لسعوديةا الھيئة عن ةالصادر لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية  وفقا الموحدة  المالية القوائم إعداد تم لقد

  . القانونيين للمحاسبين
  

 القياس أسس  - ب
  
 تظھر التيو الحكومية والقروض المشتقة المالية األدوات باستثناء التاريخية، التكلفة أساس على المرفقة الموحدة  المالية القوائم اعدادتم  

  .االستمرارية ومفھوم المحاسبي االستحقاق مبدأ وباستخدام العادلة، بالقيمة
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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(مدرجة 
  

 (يتبع)اإلعداد  أسس -٢
  

 توحيد القوائم المالية  أسس  - ج
  

 رقم اإليضاح في إليھا والمشار الشركة في التابعة الشركات أعمال ونتائج ومطلوبات موجودات على الموحدة  المالية القوائم ھذه تشتمل
 .الموحدة  المالية للقوائم المتممة اإليضاحات من) ١(
  

  :التابعة الشركات
  

 والتشغيلية لماليةا السياسات في التحكم على القدرة للشركة يكون عندما السيطرة وتتوفر. الشركة عليھا تسيطر منشآت ھي التابعة الشركات
. الحالي الوقت يف للممارسة القابلة المحتملة التصويت حقوق باالعتبار تؤخذ السيطرة، تقييم وعند. أنشطتھا من منافع على للحصول للمنشأة

 تاريخ حتى حيدالتو في االستمرار ويتم) السيطرة على الشركة فيه تحصل الذي التاريخ( االستحواذ تاريخ من التابعة الشركات توحيد يتم
  .السيطرة توقف

  
 الموجودات في والمدرجة الشركة داخل المعامالت عن الناتجة والخسائر واألرباح والمصروفات والمعامالت الشركة داخل األرصدة كافة
  .التوحيد عند استبعادھا يتم الشركة داخل المعامالت عن ناتجة محققة غير وخسائر أرباح أي كذلك. بالكامل استبعادھا يتم
  

 والنشاط العرض عملة  - د
 
 مالم ،ديسعو لایر ألف ألقرب المبالغ جميع تقريب تم. النشاط عملة يمثل والذي السعودي بالريال الموحدة  المالية القوائم ھذه عرض يتم

  .ذلك خالف يذكر
 

 التقديرات واألحكام  استخدام -ھـ
 

 المبالغ لىوع السياسات تطبيق في تؤثر التي واالفتراضات والتقديرات األحكام استخدام اإلدارة من المالية الموحدة القوائم اعداد يتطلب
  .التقديرات ھذه عن الفعلية النتائج تختلف قد. والمصروفات وااليرادات والمطلوبات للموجودات المدرجة

  
 إظھار يتم يةالمحاسب التقديرات مراجعة عنھا تترتب التي التعديالت. مستمر أساس على بھا المتعلقة واالفتراضات التقديرات مراجعة تتم

  .التعديالت بھذه تتأثر التي المستقبلية والفترات المراجعة فترة في أثرھا
  

 أثيراً ت لھا والتي المحاسبية السياسات تطبيق عند الھامة واألحكام التأكد عدم وحاالت للتقديرات الھامة المجاالت حول معلومات يلي فيما
 ً   .المالية الموحدة القوائم في المدرجة المبالغ على جوھريا

  
  ؛الثابتة موجوداتلل اإلنتاجية األعمار -
  مستحقة؛ وإيرادات الكھرباء مستھلكي ذمم مخصص -
 .الحركة بطيء مخزون مخصص -

  
  
  
  
  
  



 

 
٨ 

 

الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(مدرجة 
 

 الھامةالمحاسبية  السياسات -٣
  
 مع تتفق التيو المالية الموحدة القوائم في المعروضة الفترات جميع على ثابت بشكل أدناه المبينة المحاسبية السياسات تطبيق تم

 .م٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في المنتھية المالية السنة عن ةراجعالم السنوية المالية بالقوائم المدرجة المحاسبية السياسات

  وما في حكمه  النقد  - أ

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

  
   البنكية  الودائع  - ب

 تحقاقاالس ذات السيولة عالية األجل قصيرة أخرى واستثمارات البنوك لدى إيداعات األجل قصيرة البنكية الودائع تتضمن 
  .دون أي قيود للشركةوالمتاحة  اإليداع تاريخ منذ ال تتجاوز ثالثة أشھر األصلي

  
   الكھرباء مستھلكي ذمم  - ج

 الكھرباء مستھلكي ذمم إظھار ويتم ،المالي الموحدة المركز قائمة تاريخ في المستھلكين من تحصيلھا يتم لم التي المبالغ تمثل
ً  أمراً  تحصيلھا يكون التي للذمم مخصص تكوين بعد بالصافي   .فيه مشكوكا

  
   المخزون  - د

 يتم. قلأ أيھما السوق سعر أو بالتكلفة الوقود ومخزون األخرى والمواد والتوزيع والنقل التوليد ولوازم مواد مخزون تقييم يتم
 لمخزونل الالزمة المخصصات تكوين بعد بالصافي المخزون إظھار ويتم. المرجح المتوسط طريقة أساس على التكلفة تحديد
  .الحركة وبطيء المتقادم
 المواد مثل األخرى والمنشآت والتوزيع النقل شبكات أو التوليد محطات من أساسي جزء المعتبرة المخزون مواد تسجل

  .الثابتة الموجودات بند ضمن واالحتياطية اإلستراتيجية
  

   االستثمارات - ھـ
  في حقوق ملكية الشركات  االستثمارات

ً  أكثر أو %٢٠ بنسبة فيھا المستثمر الشركات في االستثمارات تسجيل يتم  بإثبات تقضي والتي الملكية حقوق لطريقة وفقا
 الشركة داتموجو صافي في الشركة حصة في التغير ضوء في ذلك بعد تعديله يتم أن على بالتكلفة اقتنائه عند اإلستثمار
  .الدخل الموحدة قائمة في الشركات تلك أعمال نتائج في الشركة حصة إثبات يتم. فيھا المستثمر

  
 التكلفة أو العادلة قيمةبال المتداولة غير الشركات مال رأس من %٢٠ عن تقل بنسبة المملوكة الشركات في اإلستثمارات تظھر
 عاتتوزي تحصيل عند الدخل الموحدة قائمة في اإلستثمارات ھذه من اإليرادات قيد ويجري ،العادلة القيمة توافر عدم حال في

  .بھا المستثمر الشركات من األرباح
  

   االستحقاق لتاريخ بھا المحتفظ االستثمارات
 ناقصاً  لشراء)ا عند الخصم او بالعالوة (المعدلة بالتكلفة االستحقاق تاريخ حتى بھا االحتفاظ لھدف المشتراة االستثمارات تظھر

 لتيا السندات عدا فيما متداولة غير كموجودات االستثمارات ھذه تصنف. قيمتھا في مؤقت غير انخفاض أي لقاء المخصص
الدخل  قائمة يف االستثمارات ھذه أرباح قيد ويتم. المتداولة الموجودات ضمن تصنيفھا يتم حيث التالية، المالية السنة في تستحق
   .استحقاقھا بتاريخ الموحدة
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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(مدرجة 
  

 (يتبع) الھامةالمحاسبية  السياسات -٣
  

  ثابتةال الموجودات  - و
ضي وذلك بخالف األرا القيمة في لالنخفاض المتراكمة والخسارة المتراكم ھالكستاإل خصم بعدالثابتة  الموجودات قياس يتم

. األصل القتناء اشرةالمب النفقات التكلفة تتضمن. القيمة إن وجدت إنخفاضوالتي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية بعد خصم خسائر 
 خالل ضاإلقترالتحمل تكلفة  المؤھلة موجوداتال إنشاء لتمويل مباشرة استخدمت التي للقروض التمويل تكاليف رسملة يتم

  .لھا ةالمحدد لالستخدامات وإعدادھا الموجودات تلك الستكمال الالزمة الزمنية الفترة
  

 جميع قيد ويتم ةالثابت الموجودات بند في الكامنة المستقبلية االقتصادية المنافع من تزيد عندما فقط الالحقة النفقات رسملة يتم
  .تكبدھا عند الدخل الموحدة قائمة في األخرى النفقات

  

 أو يمةق من جوھرية، بصورة تزيد، التي التحسينات رسملة يتم. الدخل الموحدة قائمة على والصيانة اإلصالح مصاريف تحمل
  .المعني األصل عمر

  
 من بند كلل المقدرة اإلنتاجية األعمار مدى على الثابت القسط بطريقة واحتسابهالموحدة   الدخل قائمة على ھالكستاإل تحميل يتم

  :ھالكھاستإ سيتم التي للموجودات المقدرة اإلنتاجية األعمار يلي وفيما. الثابتة الموجودات
  

   السنوات  األصل
  سنة ٣٠إلى  ٢٠من   المباني
  سنة ٢٥إلى  ٢٠من   التوليد نشاطمعدات وقطع غيار منشأت 

  سنة ٣٠إلى  ٢٠من   النقل نشاطشبكات ومعدات وقطع غيار 
  سنة ٢٥إلى  ١٥من   التوزيع نشاطشبكات ومعدات وقطع غيار 

  سنة ٢٠إلى   ٤من   الموجودات األخرى
  

 

  لموسةالم غير الموجودات  - ز
 يمتھاق في إنخفاض خسائر وأي اإلطفاء مجمع منھا مخصوما اإلقتناء بتكلفةمحددة العمر  الملموسة غير موجوداتال إثبات يتم
 لىع وذلكالموحدة  الدخل قائمة على تحميلھا ويتم الثابت القسط بطريقة الملموسة غير موجوداتال إطفاء ويتم) وجدت إن(

  .سنوات ١٠ المقدر اإلنتاجي العمر مدار
   المتداولة غير الموجودات قيمة في إلنخفاضا  - ح

 خسارة أي وقوع على دليل ھناك كان إذا فيما للتأكد المتداولة غير للموجودات الدفترية للقيمة دورية مراجعة بإجراء الشركة تقوم
 لذلك ردادلالست القابلة القيمة تقدير يتم الدليل، ھذا مثل وجود حالة وفي. المتداولة غير الموجودات قيمة في انخفاض عن ناتجة
 بتقدير الشركة تقوم األصل، لذلك لالسترداد القابلة القيمة تقدير فيھا يمكن ال التي الحاالت وفي. الخسارة ھذه حجم لتحديد األصل
  . األصل ذلك إليھا ينتمي التي للنقدية المدرة للوحدة لالسترداد القابلة القيمة

  

 القيمة تخفض ندئذع الدفترية، قيمته من بأقل للنقدية المدرة الوحدة أو لألصل لإلسترداد القابل المبلغ فيھا يقدر التي الحاالت وفي
 األصل يمةق في االنخفاض خسائر إثبات ويتم لھا، لإلسترداد القابلة القيمة إلى للنقدية المدرة الوحدة أو األصل لذلك الدفترية

  . الموحدةالدخل  قائمة في فوراً  كمصروفات
  

ً  تم ما وإذا  القيمة إلى ديةللنق المدرة الوحدة أو لألصل الدفترية القيمة زيادة تتم عندئذ القيمة، في اإلنخفاض خسارة قيد عكس الحقا
 تحديدھا فترضالم من كان التي الدفترية القيمة عن زيادتھا تمت التي الدفترية القيمة تزيد أال على له، لإلسترداد القابلة المعدلة
 قيد عكس اتإثب يتم. السابقة السنوات في للنقدية المدرة الوحدة أو األصل ذلك قيمة في اإلنخفاض خسارة إثبات يتم لم لو فيما

  .الدخل الموحدة قائمة في فوراً  كإيرادات القيمة في اإلنخفاض خسارة
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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
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  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(مدرجة 
  

 (يتبع) الھامةالمحاسبية  السياسات -٣
  

   القروض  - ط

 وعرضھا مةالمخصو اإلدارية العموالت تأجيل يتم كما المتكبدة، المعاملة تكاليف خصم بعد المستلمة بالمبالغ القروض إدراج يتم
 لسائدةا القروض على الفائدة معدل عن جوھريا تختلف ال والتي العموالت، تلك إطفاء يتم. األصلي القرض مبلغ من مخصومة

 تصل حتى مؤھلةال موجوداتال على االقتراض تكاليف رسملة ويتم. الثابت القسط بطريقة القرض عمر مدى على السوق، في
 وبخالف لھا، المحدد لالستخدام المؤھلة الموجودات إلعداد الالزمة األنشطة جميع جوھري بشكل عندھا يكتمل التي المرحلة إلى
  .الدخل الموحدة قائمة على التكاليف ھذه تحميل يتم ذلك،

  الحكومية القروض

 بين الفرق تسجيل يتم.  الشركة إلقتراض تقديري خصم معدل باستخدام الحالية بالقيمة األجل محدد الحكومي القرض إثبات يتم
 عترافاإل ويتم األجل طويلة حكومية ذمم بند ضمن إظھارھا يتم) حكومية كمنحة( مؤجلة كإيرادات الحالية والقيمة المستلمة القيمة
  .مصاريف من يقابلھا وما المتبقية القرض سنوات مدة على بھا

  

   المخاطر تغطية ومحاسبة المالية األدوات مشتقات  - ي

 لماليةا األدوات إثبات األصل، في يتم،. العموالت أسعار لمخاطر تعرضھا لتقليل المشتقة المالية األدوات الشركة تستخدم
 وذلك مالية وداتكموج المشتقات تقيد. العادلة بالقيمة قياسھا يعاد ذلك وبعد المشتقات، عقد إبرام بتاريخ العادلة بالقيمة المشتقة
  .سلبية لھا العادلة القيمة تكون عندما مالية كمطلوبات وتقيد إيجابية، لھا العادلة القيمة تكون عندما

 

 النقدية دفقاتالت لمخاطر فعالة تغطية أنھا على تحديدھا تم التي المشتقة المالية لألدوات العادلة القيمة في التغيرات إثبات يتم
  .الدخل الموحدة قائمة في التغطية من الفعال غير الجزء إثبات يتم بينما المساھمين، حقوق ضمن مباشرة

  

 مخاطر تغطي والتي العادلة القيمة مخاطر كتغطية المخاطر تغطية عمليات تصنف المخاطر، تغطية محاسبة وألغراض
 حدوثھا عيتوق معاملة أو إثباتھا تم مطلوبات أو بموجودات مرتبط ما بخطر متعلقة كانت سواءاً  النقدية التدفقات في التغيرات
  .إثباتھا يتم لم مؤكدة بإلتزامات تتعلق أجنبية عمالت مخاطر أو كبير بشكل

 تعد ال عندما أو تنفيذھا أو إنھاؤھا أو بيعھا أو التغطية أداة سريان إنتھاء عند وذلك المخاطر تغطية محاسبة عن التوقف يتم
 لخسارةا أو بالربح اإلحتفاظ يتم المتوقعة، للعمليات بالنسبة الوقت، ذلك وفي. المخاطر تغطية لمحاسبة مؤھلة األداة تلك

ً  المثبتة – المتراكمة  حدوث فيھا يتوقع تعد لم التي الحاالت وفي. المتوقعة العملية حدوث لحين – المساھمين حقوق ضمن سابقا
  .موحدةالدخل ال قائمة إلى – المساھمين حقوق ضمن المثبت – المتراكمة الخسارة أو الربح صافي تحويل يتم ،المغطاة العملية

 الدائنة التجارية والمستحقات   الذمم  - ك
 

 قبل من بھا واتيرف إصدار تم سواء المستلمة الخدمات أو للبضائع المستقبل في دفعھا سيتم التي بالمبالغ المطلوبات اثبات يتم
 .ال أم المورد
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 (يتبع) الھامةالمحاسبية  السياسات -٣
  

 القتراضا تكلفة  - ل
 الشركة دتھاتكب أخرى تمويلية أعباء وأي األجل طويلة القروض تكاليف تمثل والتي – االقتراض تكلفة صافي رسملة يتم

 ً ة لتحمل تكلف المؤھلة التنفيذ تحت المشاريع جميع على – السنة خالل عليھا الحصول تم دائنة عوائد أي منھا مخصوما
 بتطبيق تھارسمل يتم التي التمويل تكاليف وتحسب طويلة زمنية فترة إنشاؤھا يتطلب والتي الھامة المبالغ ذات اإلقتراض

  .التنفيذ تحت مشروع كل على أنفقت التي المبالغ متوسط على التمويل تكلفة معدل

  الصكوك  - م
  المالية. المطلوبات ضمن األرباح لتوزيع ثابت وتاريخ ثابت استحقاق تاريخ لھا والتي المصدرة الصكوك تصنيف يتم
 

  التشغيلي يجاراال  - ن
 عقود موجبب الدفعات ويتم إثبات تشغيلية كإيجارات الرأسمالي االيجار شروط عليھا تنطبق ال التي االيجار عقود تصنف

  .اإليجار فترة مدى على الثابت القسط بطريقة الدخل الموحدة قائمة في كمصروف التشغيلية اإليجارات
  

   موظفين تعويضات  - س
 

   للموظفين الخدمة نھاية مكافأة

ً  للموظفين الخدمة نھاية مكافأة استحقاق قيد يتم . الموحدةلدخل ا قائمة على ويحمل السعودية العربية بالمملكة العمل لنظام وفقا
 لمركزا قائمة تاريخ في العمل تركه حالة في الموظف يستحقھا التي المقررة المزايا أساس على االلتزام ھذا احتساب ويتم

  . المالي الموحدة
  

  التوفير واالدخار  صندوق

 نصيب حملي.  المعتمدة النظام لالئحة وفقا المؤھلين للموظفين والتوفير االدخار لصندوق مخصص بتكوين الشركة تساھم
  . الدخل الموحدة قائمة على شھري بشكل االدخار مبلغ في الشركة

  

   الزكاة  - ع
 

ً  للزكاة التابعة وشركاتھا الشركة تخضع  ويتم") ةلھيئا(" السعودية العربية بالمملكة الدخلو لزكاةل العامة الھيئة ألنظمة وفقا
 والتي ،وجدت إن اإلضافية، الزكاة مطلوبات احتساب ويتم. الجارية للسنة الدخل قائمة على ويحمل للزكاة استحقاق إثبات
   .النھائية الربوط إصدار فيھا يتم التي الفترة في ةالھيئ قبل من سابقة سنوات على بالربوط تتعلق

  

 النظامي   االحتياطي  - ف
 

 ً  االحتياطي إلى السنوي دخلھا صافي من %١٠ نسبته ما يتم تجنيب الشركات بالمملكة ونظام للشركة األساسي للنظام وفقا
  .النظامي
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 (يتبع) الھامةالمحاسبية  السياسات -٣
  
  

    اإليرادات  - و
  

 الطاقة الكھربائية  مبيعات
 تقاس والتي ائيةالكھرب للطاقة استھالكھم بقيمة للمشتركين الفواتير إصدار عند الكھربائية الطاقة مبيعات إيرادات إثبات يتم

 حتى فواتير ھاب يصدر لم والتي المشتركين قبل من المستھلكة للطاقة المستحقة اإليرادات تقدير ويتم. ساعة/  واط بالكيلو
  .المالي الموحدة المركز قائمة تاريخ

  

  تعريفة قراءة وصيانة العدادات  إيرادات
 يفةالتعر عن عبارة وھي للمشتركين إصدارھا عند الفواتير وإعداد العدادات وصيانة قراءة تعريفة إيرادات إثبات يتم

 المستحقة اتاإليراد تقدير ويتم المشتركين قبل من المستخدمة العدادات سعة على بناء احتسابھا يتم التي الثابتة الشھرية
  .المالي الموحدة المركز قائمة تاريخ حتى تصدر لم التي بالفواتير الخاصة للتعريفة

  

  تعريفة توصيل الخدمة الكھربائية  إيرادات
 يتم ثم منو المطلوبات ضمن مؤجل كإيراد المشتركين من المستلمة الكھربائية الخدمة توصيل تعريفة مبالغ تسجيل يتم

 ما المقدرةو المشتركين خدمة في المستخدمة المعدات أعمار متوسط على بناء الثابت القسط طريقة باستخدام كإيراد إثباتھا
  .سنة) ٣٠-٢٠( بين

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

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

  

    المصروفات  - ز
 

 من األنشطة لكت نصيب إلى باإلضافة والتوزيع والنقل بالتوليد الخاصة المصروفات والصيانة التشغيل مصروفات تتضمن
. ةواإلداري العمومية المصروفات ضمن المصروفات تلك باقي إدراج ويتم المساندة، واألنشطة العامة الخدمات مصروفات

 ذلك متقيي ويتم المصروفات، تلك من نشاط كل استفادة حسب المساندة واألنشطة العامة الخدمات مصروفات توزيع يتم
 ً   .دوريا

  

    السنة (خسارة) السھم األساسي/ ربح  - ح
 

 على  لسنةا(خسارة)  ربح وصافي التشغيلية، العمليات من(الخسارة)  الربح بقسمة وذلك السھم(خسارة) /ربح  احتساب يتم
  .للحكومة المملوكة األسھم فيھا بما  السنة نھاية في القائمة األسھم لعدد المرجح المتوسط

  
  

    المحتملة المطلوبات  - ط
 

 وقوع اللخ من فقط وجودھا يتأكد سوف والتي سابقة أحداث عن الناجمة المحتملة االلتزامات جميعتقييم واالفصاح عن  يتم
 أو ،الشركة قبل من كاملة لسيطرة تخضع ال والتي المؤكدة غير المستقبلية األحداث من أكثر أو واحد حدث وقوع عدم أو

 تدفق بأن احتمال وجود عدم) ١: (التالية لألسباب مثبتة غير ولكنھا سابقة أحداث عن الناجمة الحالية االلتزامات جميع
 االلتزام مبلغ قياس إمكانية عدم) ٢( أو االلتزام، لتسوية مطلوباً  سيكون االقتصادية المنافع في الكامنة الخارجة الموارد
  .المحتملة المطلوبات ضمن للشركة المالية القوائم في كافية بموثوقية
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 (يتبع) الھامةالمحاسبية  لسياساتا -٣
  
  

 القطاعية    التقارير  - ي
 

 تختلف وعوائد لمخاطر تتعرض خدمات أو منتجات بتقديم المرتبطة والعمليات الموجودات من مجموعة ھو األعمال قطاع
 حددةم اقتصادية بيئة ضمن خدمات أو منتجات تقديم الجغرافي القطاع ويشمل. أخرى أعمال بقطاعات المتعلقة تلك عن

  .أخرى اقتصادية بيئات في تعمل بقطاعات المتعلقة تلك عن تختلف وعوائد لمخاطر تتعرض
  

 األرباح    توزيعات  - ك
 

  .المساھمين قبل من اعتمادھا فيھا يتم التي الفترة في النھائية األرباح توزيعات تسجيل يتم
  

   األجنبيةبالعمالت  المعامالت  - ل

 تلك بتاريخ ائدةالس التحويل أسعار أساس على للشركة الوظيفية العملة إلى األجنبية بالعمالت تتم التي المعامالت تحويل يتم
 الوظيفية عملةبال يعادلھا ما لتعكس تحويلھا فيجري األجنبية بالعمالت تتم التي النقدية والمطلوبات الموجودات أما. المعامالت
 العمالت تحويل عن الناتجة التحويل فروقات تدرج. المالي الموحدة المركز قائمة بتاريخ السائدة التحويل بأسعار للشركة
  . الدخل الموحدة قائمة في األجنبية
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 في حكمه النقد وما      -٤
  م٢٠١٥    م٢٠١٦  

 ٤٫٠٦٥    ٣٫٦٢٩  الصندوق في نقد

 ١٫٤٦١٫٦٨٣    ٧٤٨٫٥٧٩  البنوك لدى نقد

 ٥٧٢٫٤٨١    ٤٦٩٫٩٣٨  األجل قصيرة ودائع

  ٢٢٩٫٠٣٨٫٢    ١٫٢٢٢٫١٤٦  

 صافي مستحقة، وإيرادات الكھرباء مستھلكي ذمم -٥
  م٢٠١٥    م٢٠١٦  

        الكھرباء مستھلكي ذمم

  ٧٣٣٫٠٦٣٫١٠    ١٦٫٨٥٧٫١٥٧  حكومية  جھات
  ٤٫٢٦٠٫١٠٦    ٣٣٤٫٤٠١٫٣  الشخصيات وكباروسكني  تجاري
  ٢٧٩٫٠٤٦٫٣    ٣٫٩٤٤٫٨٣٢  مشاريع توصيل الخدمة الكھربائية  ذمم

  ٦٧٠٫٣١٥٫١    ١٫٣٢٠٫٩٤٥   )"ارامكو السعودية"(شركة الزيت العربية السعودية
  ٥٤٠٫٢٢٧    ٠٤٣٩٫٤٥  المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة
  ٣٢٨٫٩١٣٫١٨    ١٧٢٦٫٩٦٣٫٧   اإلجمالي
  )٩٣٧٫٤٨٥(    )١٫١٥٠٫٧٨٣(  : مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا يخصم
  ٣٩١٫٤٢٧٫١٨    ٣٤٢٥٫٨١٢٫٩  الكھرباء مستھلكي ذمم صافي
  ٩٩٣٫٠٨٤٫٢    ٢٫٧٥١٫١٠٧  : إيرادات مستحقة يضاف

  ٣٨٤٫٥١٢٫٢٠    ٠٤١٫٢٨٫٥٦٤  
  ة: سنديون مشكوك في تحصيلھا خالل اليلي بيان بحركة مخصص  فيما

  م١٥٢٠    م٢٠١٦  

  ٥٧٨٫٢٤٩    ٤٨٥٫٩٣٧  ة سنفي بداية ال الرصيد
 ٣٥٩٫٢٣٦    ٦٦٤٫٨٤٦  ةالسن خالل المحمل

  ٩٣٧٫٤٨٥    ١٫١٥٠٫٧٨٣  ةالسن نھاية في الرصيد

 صافي أخرى،دفعات مقدمة وأرصدة مدينة       -٦
  م٢٠١٥    م٢٠١٦   

  ٤٫٩١٥٫٩٩٣    ٣٫٢٣٦٫٥٨٩ والموردين للمقاولين مقدمة دفعات
  ٢٫٨٧٥٫٨٧٥    ٣٨٢٫٢٫٩٨٢  أخرى حكومية ذمم

ً مدفوعة مصروفات   ١٠٫٠٨٩    ٧٢٦٫١١٨ مقدما
  ١٫٠٢٢    ٩٧٧ قائمة مستندية اعتمادات

  ١٫٠٩٩٫١٣١    ٤٨٠٫١٣٨٫١ أخرى ذمم
  ٨٫٩٠٢٫١١٠    ٨٧٫٤٧٧٫٤٧  

  )٦٠٫٢١٦(    )٥٧٫٢٥٤(  يخصم: مخصص األرصدة المدينة األخرى المشكوك في تحصيلھا
  ٨٫٨٤١٫٨٩٤    ٤٧٫٤٢٠٫٢٢  
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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)
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 المخزون، صافي      -٧
  م٢٠١٥    م٢٠١٦  

  ٣٫٢٠٠٫٢١٧    ٢٫٩٥١٫٥٧٢  مواد ولوازم محطات التوليد
  ٢٫٥٦٧٫٤٦٦    ٢٫٨١٨٫٤٥٠  ولوازم شبكات التوزيعمواد 

  ٣٧١٫١٥٦    ٣٢٦٫٠٧٠  مواد ولوازم شبكات النقل 
  ٤٤١٫١٣٥    ٧٧٥٫٩٤٩  وقود وزيوت

  ٤٠٨٫٤٤٦    ٤٣٦٩٫٨٠  أخرى
  ٦٫٩٨٨٫٤٢٠    ٦٧١٫٤١٥٫٧  

  )٤٩٣٫٣٥٤(    )٤٨٥٫٣٩٨(  يخصم: مخصص مخزون بطيء الحركة 
  ٦٫٤٩٥٫٠٦٦    ٢٧٣٫٩٣٠٫٦  

 

  ة: سنخالل الالحركة  المخزون بطيءيلي بيان بحركة مخصص  فيما

  م٢٠١٥    م٢٠١٦  

  ٤٩٣٫٣٥٤    ٤٩٣٫٣٥٤  ة سنفي بداية ال الرصيد

  -    )٦٧٫٩٥(  السنة خالل المستخدمصافي 

  ٤٩٣٫٣٥٤    ٤٨٥٫٣٩٨  السنة نھاية في الرصيد
 

 قروض لشركات زميلة    -٨
 

 بين تاتفاقيا بموجب الشركات لتلك ممنوحة ثانوية قروض في الشركة مساھمات قيمة في زميلة لشركات القروض تتمثل
  .أو تواريخ محددة السداد عموالت أي القروض ھذه تحمل ال. الملكية نسبة حسب الشركاء

  :الشركات لتلك الممنوحة بالقروض بيان يلي فيما
              

 نسبة    الزميلة  الشركة
  % الملكية

    
  م٢٠١٦

    
  م٥٢٠١

  ٥٦٧٫٧٣١    ٩٢٥٣٤٫٦    ٥٠    للكھرباءشركة ضرماء 
  ٢٦٫٨٦٨    ٢٦٫٨٦٨    ٥٠    شركة ھجر إلنتاج الكھرباء

  ٢٨٫٥٠٠    ١٨٫١٧٥    ٥    والكھرباء للمياه الجبيل شركة
  ٧٢٫٩٥٠    ٤٫١٠٣    ٢٠    للكھرباء رابغشركة 

        ٨٥٩٫٨٨٥    ٥٨٣٫٨٣٨  
             

 

 ستثمارات في حقوق ملكية شركات وأخرىا -٩
  م٢٠١٥    م٢٠١٦  

  ٣٫٠٨٩٫٥٨٤    ٨١٥٫٣٫١٧٢  االستثمارات وفقاً لطريقة حقوق الملكية (أ)
  ٢٧٢٫٦٣١    ٢٧٢٫٦٣١  االستثمارات األخرى بالتكلفة (ب)

  ٢١٠٫٢٧٢    ٢٢٢٨٫٨٩  االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق (ج)
  ٣٫٥٧٢٫٤٨٧    ٣٣٨٫٦٧٤٫٣  
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 ستثمارات في حقوق ملكية شركات وأخرى (يتبع)ا -٩

  االستثمارات وفقاً لطريقة حقوق الملكيةأ) -٩

  

نسبة 
الملكية 

%  

الرصيد 
االفتتاحي قبل 
حصة الشركة 
في احتياطي 
تغطية مخاطر 

التدفقات النقدية 
لعقود التحوط 

  يناير  ١كما في 
االضافات خالل 

  السنة

الحصة في 
صافي الدخل 

  (الخسارة)

إجمالي رصيد 
االستثمار قبل 
حصة الشركة 
في احتياطي 
تغطية مخاطر 

التدفقات النقدية 
  لعقود التحوط 

الحصة في 
طي تغطية احتيا

مخاطر التدفقات 
النقدية لعقود 

  التحوط **

صافي رصيد 
االستثمار كما في 

  ديسمبر  ٣١
                       

  م٢٠١٦

ھيئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون 

  ١٫٥٤٨٫٧٢١  -  ١٫٥٤٨٫٧٢١  )٥٨٫٥٠٢(  -  ١٫٦٠٧٫٢٢٣  ٣١٫٦  لدول الخليج العربية (أ)

  ١٥٫٣٤٥  -  ١٥٫٣٤٥  ٦٤٦  -  ١٤٫٦٩٩  ٥٠٫٠  )بشركة الماء والكھرباء (

  ٥٢١٫١٫٢٨١  )٧١٠٣٫٧٠(  ٨١٫٣٨٥٫٢٢  ٢٣٦٫٥٦  -  ١٫٣٤٨٫٦٦٦  ٥٠٫٠  )*جكة ھجر إلنتاج الكھرباء (ھجر) (شر

  ٢٦٨٫٧٠٣  )٦٣٫٧٧٣(  ٣٣٢٫٤٧٦  ٢٣٫٦١٣  -  ٣٠٨٫٨٦٣  ٢٠٫٠  )*دشركة رابغ للكھرباء (رابغ) (

  ٨٩٠٫٣٦  )٦١٤٩٫٩٦(  ٨٧٤٫١٨٦  ٤٣٫١٥٧  -  ١٤٣٫٧١٧  ٥٠٫٠  )*ھـشركة ضرماء للكھرباء (ضرما) (

  -  )٤٫٢٠٦(  ٤٫٢٠٦  )١٦٦(  -  ٤٫٣٧٢  ٥٠٫٠  )*وشركة المرجان إلنتاج الكھرباء (

  ٢١٫١٦٧  -  ٢١٫١٦٧  )١٫٣٣٣(  ٢٢٫٥٠٠  -  ٢٥٫٠  (ز) شركة المختبر الخليجي

  ٤٥٠  -  ٤٥٠  -  ٤٥٠  -  ٣٠٫٠  (ح) شركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج

    ٣٫١٧٢٫٨١٥  )٣٢١٫٦٥٢(  ٣،٤٩٤،٤٦٧  ٤٣،٩٧٧  ٢٢٫٩٥٠  ٣٫٤٢٧٫٥٤٠  

  م٢٠١٥

ھيئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون 

  ٣١٫٦  )أ  لدول الخليج العربية (

  

١٫٦٠٧٫٢٢٣  -      ١٫٦٠٧٫٢٢٣  )٥٥٫٩٦٦(  -      ١٫٦٦٣٫١٨٩  

  ١٤٫٦٩٩  -      ١٤٫٦٩٩  ١٩١  -      ١٤٫٥٠٨  ٥٠٫٠  )ب  شركة الماء والكھرباء (

  ١٫٢٤٤٫٩٦١  )١٠٣٫٧٠٥(  ١٫٣٤٨٫٦٦٦  * ١١٫٥٨٩  ١٫٢٤٨٫١١٥  ٨٨٫٩٦٢  ٥٠٫٠  )*ج  شركة ھجر إلنتاج الكھرباء (ھجر) (

  ٢٢٢٫٧٠١  )٨٦٫١٦٢(  ٣٠٨٫٨٦٣  * ٣٥٫٨٠٦  -      ٢٧٣٫٠٥٧  ٢٠٫٠  *د ) شركة رابغ للكھرباء (رابغ) (

  -      )١٤٣٫٧١٧(  ١٤٣٫٧١٧  * ٦٢٫٦٧٠  -      ٨١٫٠٤٧  ٥٠٫٠  )*ه  شركة ضرماء للكھرباء (ضرما) (

  -      )٤٫٣٧٢(  ٤٫٣٧٢  ) *٢٧٥(  -      ٤٫٦٤٧  ٥٠٫٠  )*و  إلنتاج الكھرباء (شركة المرجان 

    ٣٫٠٨٩٫٥٨٤  )٣٣٧٫٩٥٦(  ٣٫٤٢٧٫٥٤٠  ٥٤٫٠١٥  ١٫٢٤٨٫١١٥  ٢٫١٢٥٫٤١٠  
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 (يتبع)استثمارات في حقوق ملكية شركات وأخرى  -٩
 

  )يتبع( االستثمارات وفقاً لطريقة حقوق الملكيةأ) -٩

 ،وعليه الطاقة، انتاج مجال فيالذين يعملون و ضرما و رابغ ھجر، شركة من المنتجة الطاقة كامل بشراء الشركة (*) تقوم
. المتبادلة ياتالعمل أحد باعتبارھا المشتراة الطاقة تكلفة من يقابلھا بما الشركات تلك دخل صافي في الشركة حصة استبعاد تم
 ديسمبر ٣١ في المنتھية السنة خالل سعودي لایر مليون١٠٣مبلغ الشركات تلك دخل صافي في الشركة حصة اجمالي بلغ

  ).سعودي لایر مليون ١٠١ م:٢٠١٥( م٢٠١٦

  النقدية قاتالتدف مخاطر تغطية احتياطي في التغير عن الناتجة المحققة غير الخسائر في الشركة حصة المبالغ ھذه تمثل (**) 
. الشركات لكت في االستثمار قيمة يتجاوز ال بما وذلك بھا المستثمر الشركات في الملكية حقوق ضمن والمسجلة التحوط لعقود
 ديسمبر ٣١ في كما سعودي لایر مليون ١٠٢ بمبلغ االستثمار قيمة تتعدى التي االلتزامات لتغطية اضافية مخصصات تكوين تم

  ).٢٠ ايضاح) (سعودي لایر مليون ١٣٨: م ٢٠١٥(  م٢٠١٦

  العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول الكھربائي الربط ھيئة  - أ
 نقل من االستفادة لتعزيز وذلك العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول الكھربائي الربط ھيئة رأسمال في الشركة شاركت
 يعادل بما أمريكي دوالر مليون ٤٨٤٫٨ التأسيس تاريخ في المشاركة قيمة بلغت. األعضاء الدول بين الكھربائية الطاقة وتوزيع
   لایر سعودي. مليار ١٫٨ مبلغ

  والكھرباء الماء شركة  - ب
 وذلك ةمحدود مسئولية ذات كشركة والكھرباء الماء شركة تأسيس في المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة مع الشركة شاركت

 على الخاص القطاع تشجيع المتضمن ھـ١٤٢٣ األول ربيع ٢٣ وتاريخ ٥/٢٣ رقم األعلى االقتصادي المجلس قرار على بناءً 
 وھي بالكامل مسددة سعودي لایر مليون ١٥ التأسيس تاريخ في المشاركة قيمة بلغت. المالحة المياه تحلية مشاريع في المشاركة
  .الشركة رأسمال من %٥٠ تمثل حصة ٣٠٠٫٠٠٠ عن عبارة

 ھجر إلنتاج الكھرباء شركة  - ج

 ٢٠١٠أغسطس ٢٢ الموافق ھـ١٤٣١ رمضان ١٢ وتاريخ ٤/٩٥/٢٠١٠ رقم اإلدارة مجلس قرار على بناء الشركة قامت
 رأس وزيادة جديد شريك ادخال تم ،٢٠١١ سنة وخالل. سعودي لایر مليون ٢ برأسمال الكھرباء إلنتاج ھجر شركة بإنشاء
 الشركة حصة وأصبحت بالكامل مسددة سعودي لایر مليون ١٠ الشركة رأسمال ليصبح سعودي لایر مليون ٨ بمبلغ المال
  .الشركاء أسھم من %٥٠

ً  – الكھرباء إلنتاج ھجر شركة رأسمال زيادة في ٢٠١٥سنة  خالل الشركة ساھمت  ١٫٢٤٨ بمبلغ – الملكية حقوق لنسبة وفقا
 باءالكھر إلنتاج ھجر شركة رأسمال في الشركة حصة لتصبح سابقاً، الممنوح القرض من تحويلھا تم  سعودي لایر مليون

  .سعودي لایر مليون ١٫٢٥٣
  

  لكھرباءرابغ ل شركة  - د

 م٢٠٠٨ يونيو ٣ الموافق ھـ١٤٢٩ األولى جمادى ٢٦ وتاريخ ٠٦/٧٦/٢٠٠٨ رقم اإلدارة مجلس قرار على بناء الشركة قامت
 ٢ من للكھرباء رابغ شركة رأسمال زيادة تم ،م٢٠٠٩ سنة خالل. سعودي لایر مليون ٢ برأسمال للكھرباء رابغ شركة بإنشاء
   .الشركاء أسھم من %٢٠ الشركة حصة وأصبحت جدد شركاء وإدخال سعودي لایر مليون ١٠ إلى سعودي لایر مليون

 ١٨٣ لغبمب- الشركاء بين توقيعھا تم التفاقية وفقا- للكھرباء رابغ شركة رأسمال زيادة في ،٢٠١٣ سنة خالل الشركة ساھمت
 مليون ١٨٥ للكھرباء رابغ شركة رأسمال في الشركة حصة لتصبح سابقاً، الممنوح القرض من تحويلھا تم سعودي لایر مليون
  .سعودي لایر
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  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(مدرجة  
 (يتبع)استثمارات في حقوق ملكية شركات وأخرى  -٩

 
  (يتبع) االستثمارات وفقاً لطريقة حقوق الملكيةأ) -٩

  ضرما للكھرباء شركة  - ه
 شركة بتأسيسم ٢٠٠٩ سبتمبر ٨ الموافق ھـ ١٤٣٠ رمضان ١٨ بتاريخ ٤/٨٨/٢٠٠٩ رقم االدارة مجلس قرار على بناءً  الشركة قامت

 المال رأس وزيادة جديد شريك ادخال تم ،م ٢٠١١ سنة وخالل. سعودي لایر مليون ٢ برأسمال) مقفلة مساھمة شركة( للكھرباء ضرماء
  . المساھمين أسھم من %٥٠ الشركة حصة وأصبحت سعودي لایر نمليو ٤ الشركة رأسمال ليصبح المبلغ بنفس

  المرجان إلنتاج الكھرباء شركة  - و
 م بتأسيس٢٠١٢ فبراير ١٩ الموافق ھـ ١٤٣٣ األول ربيع ٢٧ بتاريخ ٤/١٠٧/٢٠١٢ رقم اإلدارة مجلس قرار على بناء الشركة قامت
 وزيادة جديد شريك ادخال تم م،٢٠١٣ وخالل سنة سعودي، لایر مليون ٢ برأسمال) مقفلة مساھمة شركة( الكھرباء إلنتاج مرجان شركة

 .الشركة أسھم من %٥٠ الشركة حصة وأصبحت سعودي لایر مليون ١٠ ليصبح الشركة رأسمال

 الكھربائية المعدات لفحص شركة المختبر الخليجي  - ز
 المختبر شركة بتأسيس م ٢٠١٦ نوفمبر ١٠ الموافقھـ ١٤٣٧ صفر ١٠  وتاريخ) ق/  ٣٨( رقم الوزاري القرار على بناء الشركة  قامت

 في  %٢٥ الشركة حصة بلغت  سعودي، لایر مليون ٣٦٠ به مصرح برأسمال) مقفلة مساھمة(شركة  الكھربائية المعدات لفحص الخليجي
م. لم ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما بالكامل دفعھا تم لایر مليون ٢٢٫٥ الشركة حصة لایر، مليون ٩٠ مبلغ المؤسسين دفع. الشركة رأسمال

 تبدأ الشركة المذكورة أنشطتھا التشغيلية بعد.

 لالنتاج المزدوج شركة الفاضلي  - ح
المشاركة م ٢٠١٦سبتمبر  ٢٠ھـ الموافق  ١٤٣٧ذو الحجة  ١٧بتاريخ  ٥/١٤٣/٢٠١٦قامت الشركة بناء على قرار مجلس االدارة رقم 

لم تبدأ الشركة  . من راس المال الشركة %٣٠مليون لایر سعودي وحصة الشركة  ١٫٥ برأسمالالمزدوج  لإلنتاجشركة الفاضلي  بتأسيس
 .المذكورة أنشطتھا التشغيلية بعد

  

  األخرى بالتكلفة االستثمارات ب) -٩

  م٢٠١٥    م٢٠١٦  نسبة الملكية (%)  
  ١٢٤٫٨٤٠    ١٢٤٫٨٤٠  ٨  شركة الشعيبة للمياه والكھرباء
  ٨٩٫٦٠٠    ٨٩٫٦٠٠  ٨  شركة الشقيق للمياه والكھرباء
  ٤٤٫١٢٥    ٤٤٫١٢٥  ٥  شركة الجبيل للمياه والكھرباء

  ١٤٫٠٦٦    ١٤٫٠٦٦  ٨  شركة توسعة الشعيبة القابضة المحدودة
    ٢٧٢٫٦٣١    ٢٧٢٫٦٣١  
  االستحقاق تاريخ حتى المقتناة الستثماراتا) ج-٩

  م٢٠١٥    م٢٠١٦    
  ٧٠٫٠٠٠    ٧٠٫٠٠٠    صكوك البنك السعودي البريطاني " ساب"

  ٢٥٫٠٠٠    ٫٠٠٠٥٢    البنك العربي الوطني "العربي" صكوك
  --    ٢٠،٠٠٠    البالد بنككوك ص

  ٤٠٫٠٠٠    ٤٠٫٠٠٠    صكوك شركة المراعي "المراعي"
  ٢٥٫٠٠٠    ٢٥٫٠٠٠    صكوك شركة صدارة للخدمات األساسية "صدارة"

  ٢٣٫٢٧٢    ٢٢١٫٨٩    صكوك شركة ارامكو توتال العربية للخدمات "ساتورب"
  ١٧٫٠٠٠    ١٧٫٠٠٠    األھلي التجاري "األھلي"صكوك البنك 

  ١٠٫٠٠٠    ١٠٫٠٠٠    صكوك الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"
    ٢١٠٫٢٧٢    ٢٢٨٫٨٩٢  
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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(مدرجة  
 

 تحت التنفيذ مشاريع -١٠
 

 

 

 

 

  

  

  

  

 سعودي لایر مليار ٥٧٫١: م ٢٠١٥( سعودي لایر مليار ٥٫٢ مبلغ السنة خالل التنفيذ تحت المشاريع على المرسملة التمويل تكاليف صافي بلغت.(  
   

   

 

 

 

 

 

  م٢٠١٦  
  جمالياإل  مشاريع عامة  مشاريع التوزيع  مشاريع النقل  مشاريع التوليد  

  ٣٤٣٫٥١٨٫٨٥  ٠٩٤٫٩٢٤  ١٢٫٩١٥٫٤٠٢  ٤٣٫٢٧٩٫٩٣٨  ٢٨٫٣٩٨٫٩٠٩  بداية السنة الرصيد في 

  ٥٣،٧٠٠،٧٤٧  ١،٨٢٦،١٧٦  ١٢٫٧٦٩٫٠٢٣  ٢٥٫٤٠١٫٦٨٠  ٦٨١٣٫٧٠٣٫٨  اإلضافات خالل السنة

  )٨٥٢٫٣٥٢٫٩٢(  )١٫٠٣٥٫٨٤١(  )٨٫٨٨٩٫٢٣٨(  )٠٩٢٥٫٤٩٠٫١(  )١٦٫٩٣٧٫٧٤٠(   ةللموجودات الثابت المحول

  ٨٦٫٨٦٦٫١٦٢  ١،٧١٤،٤٢٩  ٧١٦٫٧٩٥٫١٨  ٠٩٥٫٤٣٫١٩١  ٢٥٫١٦٥٫٠٣٧  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في رصيدال

  م٢٠١٥  

 ٥٨٫٨٧٥٫٨٦١  ٠٣٨٫٥٢٣٫١  ٥٫٢٧٣٫٦٠١  ٣٠٫٣١٠٫١٧٨  ٢١٫٧٦٩٫٠٤٤  بداية السنة الرصيد في 

  ٥٥٫١٩١٫٦٩٦  ٦٤١٫٩٧٣  ١٤٫٠٤٢٫٤٤٦  ٢٦٫٤٦٥٫٢٠٥  ١٤٫٠٤٢٫٠٧٢  اإلضافات خالل السنة

  )٢٨٫٥٤٩٫٢١٤(  )١٫٢٤٠٫٩١٧(  )٦٫٤٠٠٫٦٤٥(  )١٣٫٤٩٥٫٤٤٥(  )٧٫٤١٢٫٢٠٧(   ةللموجودات الثابت المحول

  ٣٤٣٫٥١٨٫٨٥  ٠٩٤٫٩٢٤  ١٢٫٩١٥٫٤٠٢  ٤٣٫٢٧٩٫٩٣٨  ٢٨٫٣٩٨٫٩٠٩  م٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في رصيدال
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 الشركة السعودية للكھرباء
 (شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(مدرجة  
  

 موجودات ثابتة، صافي -١١
  

  

 سعودي لایر مليار ٦٫٤٧٨ التاريخ ذلك في كما الدفترية تكلفتھا بلغت التشغيل، في بعضھا مستخدما ومازال دفترياً، ھلكةستم أصول م، ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما الثابتة الموجودات بند يتضمن .
ً  الشركة تقوم  االستخدام ةودراس دفترياً، ھلكةستالم األصول ومنھا الشركة أصول لكافة اإلنتاجية االعمار وتقدير دراسة بإعادةبالمملكة  والطاقة الكھرباء قطاع تنظيم إعادة إجراءات ضوء في حاليا

  .م٢٠١٧ عام من األول الربع انتھاء مع إليھا المشار الدراسة من االنتھاء المتوقع ومن وكذلك الحالية التقنية حالتھا ضوء في األصول لتلك المتوقع المستقبلي
  

 إليھا المشار دراسةال عن ينتج ان الشركة إدارة تتوقع ال كما بعد نھائية بصورة واعتمادھا ھامن االنتھاء لعدم نتيجة الدراسة لتلك النھائي لألثر به وموثوق نھائي تقدير اجراء الحالي بالوقت يمكن ال     
  .  أصولھا اجمالي وعلى الشركة نتائج على تأثيرات

 الشركة سم ألبعد االنتھاء من نقل ملكيتھا مليون لایر سعودي ) لم يتم  ٦٠ :٢٠١٥( مليون لایر سعودي ٢٥دفترية بقيمة  ييتضمن بند األراضي أرض.  
  

  م٢٠١٥    م٢٠١٦  
  جمالياإل    اإلجمالي  أخرى  وآليات سيارات  رأسمالية غيار قطع  ومعدات آالت  مباني  أراضي  

                    : التكلفة
  ٧٢٤٫٣٩٥٫٣٨٩    ٤١٨٫٤٦٦٫٧٦٩  ٧٫٤٢٩٫٥٠٢  ١٫٦١٣٫٤٨١  ٤٫٨٥٤٫٨٩٧  ٣٧٧٫٠١٠٫٦٣٢  ٢٤٫٣٨٩٫٦٢٨  ٣٫١٦٨٫٦٢٩  السنة بداية في

  ٢٩٫٥٨٣٫٧٠٨    ٩٢٠٫٩٣٨٫٥٤  ٢٫٢٣٦٫٤٧٠  ٠٨٩٫١٨١  ٣٥١٫٧٥٢  ٤٤٫٨٠٣٫٢٢٨  ٦٫٨٨٧٫٦٧٠  ٤٧٨٫٧١١  اإلضافات
  )٥١٢٫٦٦٣(    )٦٨١٫٨٤٢(  )٨٫٩٩٨(  )١٥٫٥١٠(  )١٨٠(  )٦٤٤٫١٤٩(  )١٣٫٠٠٥(  -  االستبعادات

  ٤١٨٫٤٦٦٫٧٦٩    ٤٧٢٫٧٢٣٫٨٤٧  ٩٫٦٥٦٫٩٧٤  ١٫٧٧٩٫٠٦٠  ٥٫٢٠٦٫٤٦٩  ٤٢١٫١٦٩٫٧١١  ٢٩٣٫٣١٫٢٦٤  ٣٫٦٤٧٫٣٤٠  السنة نھاية في
                    :  االستھالك

  ١٧٤٫٠٢٢٫٣٣٤    ١٨٨٫٤٧٣٫٠٠٠  ٫٥٨٤٠٩٩٫٤  ٦١٫١٧٨٫٢٦  ٢٫٥٧٥٫٥٤٥  ١٤٨٫١٦٧٫٧٦٩  ١٢٫٨٥٠٫٤٥٧  -       السنة بداية في
  ١٤٫٩٣٣٫٥٠٨    ١٧٫٣٦٥٫٧٩١  ٩٩٠٫٦٩١  ١٣٨٫٩٧٥  ١٦٧٫٨٣٨  ١٤٫٤١٤٫٦٢٩  ١٫٦٥٣٫٦٥٨  -       المحمل للسنة
  )٤٨٢٫٨٤٢(    )٧٦٤٢٫٨٨(  )٩٩٨٫٨(  )٠١٥٫٥١(  )١٨٠(  )٥٦٠٥٫٢٣(  )١٢٫٩٦٤(  -       االستبعادات

  ١٨٨٫٤٧٣٫٠٠٠    ٢٠٥٫١٩٥٫٩٠٤  ٥٫٠٨١٫٢٧٧  ١١٫٣٠١٫٧٣  ٢٫٧٤٣٫٢٠٣  ٢١٨١٫٥٧٨٫٥٤  ١٤٫٤٩١٫١٥١  -       السنة نھاية في
  ٢٢٩٫٩٩٣٫٧٦٩    ٢٦٧٫٥٢٧٫٩٤٣  ٫٦٩٧٥٧٥٫٤  ٢٩٤٧٧٫٣  ٢٫٤٦٣٫٢٦٦  ٩٢٣٩٫٥٩١٫١٦  ١٦٫٧٧٣٫١٤٢  ٣٫٦٤٧٫٣٤٠  صافي القيمة الدفترية 
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  الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  (مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) 
 
 (يتبع)موجودات ثابتة ، صافي  -١١

 :يلي كما الرئيسية األنشطة على موزعةللشركة  الثابتة للموجودات الدفترية القيمة صافيإن 

  م٢٠١٦  
  اإلجمالي  المنشآت العامة  التوزيع  النقل  التوليد  

  ٣٫٦٤٧٫٣٤٠  ٢٫٥٨٧٫٠٠١  ٢٢٥٫٢٣٠  ٥٩٧٫٣٧٤  ٢٣٧٫٧٣٥  أراضي
  ١٦٫٧٧٣٫١٤٢  ١٫١٦٥٫٩٤٢  ٢٤٢٫٧٣٣  ٤٫٤٤٨٫٤٦٧  ١٠٫٩١٦٫٠٠٠  مباني

  ٩٢٣٩٫٥٩١٫١٦  ٧٤١٢٫٧٧  ٦٦٫٧٢٠٫٨٠٢  ٤٠٥٫٦٦٥٫٨٧  ٨٤٫٧٩٢٫١٨٥  آالت ومعدات
  ٦٢،٤٦٣،٢٦  ٥٢  ١٣٣٫٠١٦  ٥٣٩٫٥٥٦  ١٫٧٩٠٫٦٤٢  قطع غيار رأسمالية

  ٤٧٧٫٣٢٩  ١٤٧٦٫٦٩  -       ٦٣٨  -       سيارات وآليات
  ٤٫٥٧٥٫٦٩٧  ٩٨٤٫٤٠٨  ٣٧٧٫٦٣١  ٨١٧٫٩٦٤  ٢٫٣٩٥٫٦٩٤  أخرى 

  ٢٦٧٫٥٢٧٫٩٤٣  ٥٫٦٢٦٫٨٧١  ٦٧٫٦٩٩٫٤١٢  ٩٤٫٠٦٩٫٤٠٤  ٦١٠٠٫١٣٢٫٢٥  
  م٥٢٠١  

  ٣٫١٦٨٫٦٢٩  ٢٫١٠٧٫٦٩٠  ٢٢٥٫٢٣٠  ٥٩٧٫٣٧٤  ٢٣٨٫٣٣٥  أراضي
  ١١٫٥٣٩٫١٧١  ١٫٠٣٧٫٧١٦  ٢٢٤٫٦٨٦  ٣٫٣١٧٫٠٩٠  ٦٫٩٥٩٫٦٧٩  مباني

  ٢٠٩٫٢٤٤٫٦٤٨  ٤٦٨٫٦٦٥  ٦٢٫٢٨٤٫٠٧٢  ٦٥٫٧٩٤٫٦٣٨  ٨٠٫٦٩٧٫٢٧٣  آالت ومعدات
  ٢٫٢٧٩٫٣٥٢  ٦٦  ١٣٥٫٩٣٨  ٥٢٨٫٣٣٣  ١٫٦١٥٫٠١٥  قطع غيار رأسمالية

  ٤٣٥٫٢١٤  ٤٣٥٫٠٠٥  -   ٢٠٩  -   سيارات وآليات
  ٣٫٣٢٦٫٧٥٥  ٦٧٧٫١٩١  ٣٨٥٫٦٩٩  ٣٧٩٫٠٢٥  ١٫٨٨٤٫٨٤٠  أخرى 

  ٢٢٩٫٩٩٣٫٧٦٩  ٤٫٧٢٦٫٣٣٣  ٦٣٫٢٥٥٫٦٢٥  ٧٠٫٦١٦٫٦٦٩  ٩١٫٣٩٥٫١٤٢  

  ديسمبر ما يلي:  ٣١بلغ مصروف االستھالك المحمل على األنشطة المختلفة خالل السنة المنتھية في 

  عن السنة المنتھية في  
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١   م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  

  ٦٫٥٢٨٫١٩٥   ٠٣٣٫٦٨٩٫٧  استھالك التوليد
  ٣٫٩٠٧٫٤٧٤   ٥٤٩٫٧٧٤٫٤  استھالك النقل

  ٤٫١١٣٫١٨٠   ٦٠٦٫٤٥٠٫٤  استھالك التوزيع
  ٣٨٤٫٦٥٩   ٦٠٣٫٤٥١  استھالك المنشآت العامة

  ١٤٫٩٣٣٫٥٠٨   ٧٩١٫٣٦٥٫١٧  
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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  (مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) 
  

  

 ذمم دائنة  -١٢
  م٢٠١٥   م٢٠١٦  

  ٧٣٫٦٦٨٫٢٥١    ٨٣٫٦٥١٫٣٦٤  ذمم أرامكو السعودية عن تكلفة الوقود
  )٥٧٫٢٠٠٫٥٥٢(    )٥٧٫٢٠٠٫٥٥٢(  المحول لحساب الحكومة (أ)

  ١٦٫٤٦٧٫٦٩٩    ٢٦٫٤٥٠٫٨١٢  صافي ذمم أرامكو السعودية عن تكلفة الوقود
  ١١٫١٥٩٫٣٦٤    ١٢٫١٩٩٫٠٣٠  مساھمات مستلمة إلنشاء مشاريع توصيل الخدمة الكھربائية

  ١٠٫٠٤٩٫٦٨٨    ١٠٫٤٣٠٫٨٦٢  المؤسسة العامة لتحلية المياه عن تكلفة الطاقة المشتراة
  ٥٫٣٩٠٫٣٠٨    ٦٫١١٩٫٥٤٦  رسوم البلديات

  ٣٫٦٣٧٫٢٩٧    ٤٫٩٧٤٫١٩٨  ذمم وتأمينات محتجزة من المقاولين
  ٢٫٨٨٢٫٤٠٣    ٤٫٠٤٣٫١١٨  ذمم الطاقة المشتراة 

  ٤٥٩٫٦٥٣    ١٢٠٫٠٨٧  ذمم الموردين
  ٢٫٤١٤٫٠٠٢    ٢٫٠٤٨٫١٢٠  أخرى (ب)

  ٥٢٫٤٦٠٫٤١٤    ٦٦٫٣٨٥٫٧٧٣  
 

 حساب من تحويلھا تم والتيم ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ إلى م٢٠٠٠ ابريل ٥ من للفترة للوقود المستحقة الدائنة الذمم المبلغ ھذا يمثل  -أ
 .)١٩ ايضاح( م٢٠١٣ عام نھاية قبل آخرھا كان األجل طويلة حكومية ذمم الى السعودية ارامكو

 التسوية تحت زالت ما) سعودي لایر مليار ١٫٢: م ٢٠١٥( سعودي لایر مليار ١٫٢ بقيمة مبالغ األخرى الدائنة الذمم تتضمن  -ب
  ).١( رقم إيضاح في إليه المشار الدمج عملية قبل ما بحسابات تتعلق والدولة الشركة بين

  

 مستحقات واألرصدة الدائنة األخرىلا -١٣
  

  ٢٠١٥م    م٢٠١٦  
  ٥٫٣٠١٫٦٦٠    ٥٫١٩٨٫٣٢١  مصروفات مستحقة 
  ٧٤٥٫٥٣١    ٧٦٠٫٤٦٢  مستحقات موظفين 

  ٣٨٥٫١٨٢    ٣٩٧٫١٣٧  توزيعات أرباح مستحقة *
  ٢٦٦٫٤٨٣    ٢٩٩٫٩٢٢  فوائد قروض مستحقة 

  ١٨٥٫١٣٩    ٤١٧٧٫٩٦  أخرى 
  ٦٫٨٨٣٫٩٩٥    ٦٫٨٣٣٫٨٠٦  

 حملة قبل من بھا مطالب غير نقدية أرباح توزيعات م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما مستحقة أرباح توزيعات بند يتضمن *  
 سعودي لایر مليون ٨٥٫٩ بمبلغ الدمج قبل للكھرباء الموحدة السعودية الشركة قبل من توزيعھا عن أعلن والتي األسھم

 ).سعودي لایر مليون ٤٫٨٦: م٢٠١٥(
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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(مدرجة  
  
 والتسھيالت البنكية   القروض -١٤

  

 على ولللحص وذلك المالية المؤسسات من وغيرھا وأجنبية محلية تجارية بنوك مع ائتمانية تسھيالت اتفاقيات الشركة أبرمت
  .اإلنشائية المشروعات يللتمو األجل طويلةقصيرة و وتسھيالت قروض

  

  .الربح ھامش/أو و للقروض األسمية بالقيمة الشركة قبل من محررة ألمر سندات بموجب مضمونة القروض ھذه إن
  

  م٢٠١٥    م٢٠١٦   
  ١٩٫٦٧٤٫٥٩٧  ٢٥٫٦١٤٫٠٧٦  رصيد القروض بداية السنة

  ٨٫٢٤٠٫٧١٥  ٢٤٫٣٢٧٫٧٥١  من القروض خالل السنةالمستخدم  
  )٢٫٣٠١٫٢٣٦(    )٢٫٣٤٧٫٣٤٤(  المسدد من القروض خالل السنة

  ٢٥٫٦١٤٫٠٧٦  ٤٧٫٥٩٤٫٤٨٣  اجمالي القروض في نھاية السنة  
       

من القروض  واألقساط المتداولةيخصم: إجمالي القروض قصيرة االجل 
  طويلة األجل

)٣٫٣٤٧٫١٢٢(    )١٢٫٦٠٨٫٨٦٨(  

  ٢٢٫٢٦٦٫٩٥٤  ٣٤٫٩٨٥٫٦١٥  رصيد القروض طويلة األجل في نھاية السنة 

 وفيما يلي تفاصيل األقساط طويلة االجل المستحقة خالل السنوات القادمة كما في ٣١ ديسمبر:  

  
  م٢٠١٥     م٢٠١٦   

  ٢٫٨٥٧٫٧٤٧   ٤٫٦٦٢٫٢٩٢  من سنة أكثر
  ٢٫٨٥٧٫٧٤٧   ٦٫٠٥٤٫٣٣٨  سنواتما بين سنتين إلى ثالث 

 ٢٫٨٥٧٫٧٤٧  ٥٫٧٨٠٫٧٤٨  ما بين ثالث سنوات إلى أربع سنوات
 ٢٫٥٨٥٫٠٢٠  ٤٫٣٥٥٫٨٩٨  ما بين أربع سنوات إلى خمس سنوات

  ١١٫١٠٨٫٦٩٣   ٩١٤٫١٣٢٫٣٣  أكثر من خمس سنوات
  ٢٢٫٢٦٦٫٩٥٤    ٦١٥٫٩٨٥٫٣٤  

  

 قصيرة األجل  القروض -١

  ١٢٫٦ م مبلغ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  كماالمتداول من أقساط قروض طويلة األجل  والجزءقصيرة األجل  قروضال رصيد بلغ
  تتمثل فيما يلي: )،سعوديلایر  مليار ٫٣٤٣م: ٢٠١٥سعودي ( لایر مليار

 قيمة بلغت حيث التجاري األھلي البنك مع السعودي بالريال ائتمانية تسھيالت اتفاقية م٢٠١٥ ديسمبر ١ بتاريخ الشركة قعتو  - أ
 مليون ٥٠٠ االتفاقية ھذه من اسالمية مرابحة شكل على المستغلة التسھيالت رصيد بلغ. سعودي لایر مليون ٥٠٠ التسھيالت

 .م٢٠١٧فبراير شھر خالل سدادھا يستحقھذه التسھيالت و ،)شيء ال: م٢٠١٥م (٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما سعودي لایر
 

 نم كل مع السعودي بالريال إسالمية مرابحة ةصيغ في ائتمانية تسھيالت اتفاقيةم ٢٠١٥ ديسمبر ١٦ بتاريخ الشركة قعتو  - ب
. سنوات ثالث لفترة وتمتد سعودي لایر مليار ٢٫٥ التسھيالت قيمة بلغت حيث المالية سامبا ومجموعة التجاري األھلي البنك
 لایر مليار ١م: ٢٠١٥م (٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما سعودي لایر مليار ٢٫٥ االتفاقية ھذه من المستغلة التسھيالت رصيد بلغ

 .م٢٠١٧ يونيو شھر خالل سدادھا يستحقھذه التسھيالت  و ،)سعودي
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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  )ذلك خالف يذكر لم ما السعودية الرياالت بآالف(مدرجة 
  

 (يتبع)  البنكيةوالتسھيالت  القروض -١٤
 

 األجل (يتبع) قصيرة القروض  -١

 في كشار حيث سنوات، ثالث لفترة تمتد األمريكي بالدوالر ائتمانية تسھيالت اتفاقيةم ٢٠١٦ يناير ٦ بتاريخ الشركة وقعت  - ج
 تشإ ومجموعة المصرفية، سوميتومو ميتسوي ومؤسسة ميزوھو، وبنك جي، إف يو ميتسوبيشي طوكيو بنك من كل التمويل

 سعودي لایر مليار ٥٫٢٥ التسھيالت قيمة بلغت. دويتشه وبنك إجريكول، كريدي ومجموعة مورجان، بي جي وبنك سي، بي إس
 ديسمبر ٣١ في كما سعودي لایر مليار ٥٫٢٥ االتفاقية ھذه من المستغلة التسھيالت رصيد بلغ). أمريكي دوالر مليار ١٫٤(

 م .٢٠١٧فبراير شھر خالل سدادھا ويستحق ،م ٢٠١٦

 قيمة بلغت حيث الراجحي مصرف مع السعودي بالريال ائتمانية تسھيالت اتفاقية م٢٠١٦ مايو ٣ بتاريخ الشركة وقعت  - د
 لایر مليار ١ االتفاقية ھذه من اسالمية مرابحة شكل على المستغلة التسھيالت رصيد بلغ. سعودي لایر مليار ١ التسھيالت
 م. ٢٠١٧مايو ويستحق السداد خالل شھر  ،م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما سعودي

 سھيالتالت قيمة بلغت حيث سامبا بنك مع السعودي بالريال ائتمانية تسھيالت اتفاقية  م٢٠١٦ يونيو ١٦ بتاريخ الشركة قعتو   - ه
 ديسمبر ٣١ في كما سعودي لایر مليون ٥٠٠ االتفاقية ھذه من المستغلة التسھيالت رصيد بلغ. سعودي لایر مليون ٥٠٠
 .م٢٠١٧ ابريل شھر خالل سدادھا ويستحق م،٢٠١٦

  األجل طويلة القروض -٢
مليار لایر  ٢٢٫٢م: ٢٠١٥لایر سعودي ( مليار ٣٤٫٩م مبلغ ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ فياألجل كما  ةطويلرصيد القروض  بلغ

  سعودي، تتمثل فيما يلي:
  

 من سعودي لایر مليار ٦ بقيمة اإلسالمية الشريعة أحكام مع متوافق قرض على الشركة حصلت م،٢٠٠٨ يوليو ٢٨ بتاريخ  - أ
 ٣ من ابتداءاً  متساوية سنوية نصف دفعة ٢٢ على القرض ھذا سداد يتم. بالكامل سحبه تم والذي المحلية البنوك من مجموعة
 ).سعودي لایر مليار ٥٫٢ :م٢٠١٥م (٢٠١٦ديسمبر  ٣١ في كما سعودي لایر مليار ١٫٩ القرض رصيد بلغ.  م٢٠٠٩ نوفمبر

 

 قرض على الشركة بموجبه تحصل تمويل اتفاقية العامة االستثمارات صندوق مع الشركة وقعت م،٢٠٠٩ يوليو ١٣ بتاريخ  - ب
ً  ١٥ خالل القرض ھذا سداد ويتم. بالكامل سحبه وتم سعودي، لایر مليار ٢٫٦ قيمته مباشر  سنوية نصف دفعة ٢٤ على و عاما
 م٢٠١٥م (٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما سعودي لایر مليار ١٫٦ القرض رصيد بلغ. م٢٠١٢ ديسمبر ٣١ من إبتداءا متساوية

 ).سعودي لایر مليار  ٨٫١:
 

 لتحص اتفاقية الكندي الصادرات وتنمية األمريكي والواردات الصادرات بنكي  مع الشركة وقعت ، م٢٠١٠يناير ٢٧ بتاريخ   - ج
 سداد ويتم. بالكامل سحبه وتم ،)أمريكي دوالر مليار ١٫١( سعودي لایر مليار ٤٫١ قيمته مباشر قرض على الشركة بموجبھا

ً  ١٢ خالل القرض ھذا  سعودي لایرمليار  ١٫٦ القرض رصيد بلغ.م٢٠١٠ مايو ٢٥ من ابتداء سنوية نصف دفعة ٢٢ على عاما
 ).سعودي لایر مليار ٢: ٢٠١٥م (٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما

  

 فقمتوا قرض على الشركة بموجبھا تحصل اتفاقية المحلية البنوك من مجموعة مع الشركة وقعتم، ٢٠١٠ ديسمبر ١٣ بتاريخ   - د
ً  ١٥ خالل القرض ھذا سداد ويتم. بالكامل سحبه وتم سعودي، لایر مليار ٥ بقيمة اإلسالمية الشريعة أحكام مع  ٢٦ على عاما
 ديسمبر ٣١ في كما سعودي لایر مليار ٣٫٤ القرض رصيد بلغ. م٢٠١٣ يونيو ١٣ من ابتداء متساوية سنوية نصف دفعة

 ).سعودي لایر مليار ٨٫٣: م٢٠١٥م (٢٠١٦
  

 قرض على بموجبھا الشركة تحصل اتفاقية الفرنسي والواردات الصادرات بنك مع الشركة وقعت م،٢٠١١ يونيو ٢٢ بتاريخ  - ه
ً  ١٢ خالل القرض ھذا سداد ويتم. بالكامل سحبه وتم ،)أمريكي دوالر مليون ٩٨٩٫١( سعودي لایر مليار ٣٫٧ قيمته  على عاما
 ديسمبر ٣١ في كما سعودي لایر مليار ٢٫٢ القرض رصيد بلغم.  ٢٠١٢ يناير ١١ من إبتداءا متساوية سنوية نصف دفعة ٢٤

 ). سعودي لایر مليار ٥٫٢: م٢٠١٥م ( ٢٠١٦
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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  )ذلك خالف يذكر لم ما السعودية الرياالت بآالف(مدرجة 
  
 )يتبع(  البنكيةوالتسھيالت  القروض -١٤

 (يتبع)  األجل طويلة القروض -٢
 

  

 حيث) كسيم كي و شور كي( الكورية الصادرات بنكي من بضمان قرض اتفاقية الشركة وقعتم، ٢٠١٢ مارس ٢٩ بتاريخ  - و
 ميتسوي سوميتومو مؤسسة ميتسوبيشي، طوكيو بنك. سي بي اس اتش مجموعة بقيادة دولية بنوك مجموعة التمويل في شاركت

 وتم ،)أمريكي دوالر مليار ١٫٤( سعودي لایر مليار ٥٫٣ القرض قيمة بلغت. األلماني التنمية وبنك ميزوھو بنك المصرفية،
ً  ١٢ خالل القرض ھذا سداد ويتم. بالكامل سحبه  بلغ. م٢٠١٥ مايو ٧ من إبتداءا متساوية سنوية نصف دفعة ٢٤ على عاما
 ).سعودي لایر مليار ٤٫٨م: ٢٠١٥م (٢٠١٦ديسمبر  ٣١ في كما سعودي لایر مليار ٤٫٣ القرض رصيد

  

 بي جى( و) أي إكس إي إن( الياباني الصادرات بنكي من بضمان قرض اتفاقية الشركة وقعتم، ٢٠١٣ ديسمبر ١٨ بتاريخ   - ز
 قيمة بلغت .ميزوھو وبنك ميتسوبيشي طوكيو بنك ،)سي أي بي جى( الياباني الصادرات بنك التمويل في شارك حيث) سي أي

ً  ١٢ خالل القرض ھذا سداد ويتم). أمريكي دوالر مليون ٣٦٦( سعودي لایر مليار ١٫٤ القرض  نصف دفعة ٢٤ على عاما
م: ٢٠١٥( م ٢٠١٦ديسمبر ٣١ في كما سعودي لایر مليار ١ القرض رصيد بلغم. ٢٠١٥ يوليو ٢٧ من ابتداء متساوية سنوية
 ).سعودي لایر مليار ١٫١

 
 حيث) كسيم كي و شور كي( الكورية الصادرات بنكي من بضمان قرض اتفاقية الشركة وقعت م،٢٠١٣ ديسمبر ١٩ بتاريخ   - ح

 ميزوھو، نكب ميتسوبيشي، طوكيو بنك ھي دولية بنوك وعدة ،)كسيم كي و شور كي( الكورية الصادرات بنكي التمويل في شارك
 مليار ٦٫١ القرض قيمة بلغت.  االلماني ابكس وبنك دويتشه بنك سي، بي اس اتش بنك المصرفية، سوميتومو ميتسوي مؤسسة
 سنة ١٢ لمدة متساوية أقساط على القرض سداد يتم انه العلم مع. بالكامل سحبه وتم ،)أمريكي دوالر مليار ١٫٦( سعودي لایر
 لایر مليار ٦٫١: م٢٠١٥( م ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما سعودي لایر مليار ٦٫١ القرض رصيد بلغ. سنوات ٣ سماح فترة بعد

 ).سعودي
  

 يمتهق قرض على بموجبھا الشركة تحصل اتفاقية والتجارة للصناعة الصين بنك مع الشركة وقعت م٦٢٠١ يونيو ٢٩ بتاريخ   - ط
 ابتداءا  سنويةدفعات نصف  ٦ على ،خمس سنوات خالل القرض سدد يتم )أمريكي دوالر مليار ١٫٥( سعودي لایر مليار ٥٫٦
مليار لایر  ٥٫٦رصيد القرض  بلغ ، م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  كما بالكامل القرض سحب تم قدوم . ٨٢٠١ديسمبر  ٢٠من 

 .سعودي
 قرض على الشركة بموجبھا تحصل تمويل اتفاقية المحلية البنوك من مجموعة مع الشركة وقعتم، ٢٠١٦ سبتمبر ١٩بتاريخ  - ي

دفعة نصف  ١١على  ويتم سداد ھذا القرض خالل سبع سنوات سعودي، لایر مليار ٥ بقيمة اإلسالمية الشريعة أحكام مع متوافق
  .٢٠١٦ ديسمبر ٣١مليار لایر سعودي كما في  ٥. بلغ رصيد القرض م٨٢٠١ سبتمبر ١٩سنوية ابتداء من 

 اجريكولوبنك كريدي  سانتاندر بانكوھي بنك  مشاركة الدولية البنوك من عدد مع الشركة وقعتم، ٢٠١٦ اكتوبر ٢٧ بتاريخ  - ك
مليون لایر سعودي)، وتمتد مدة  ١٫٥٧٥( مريكيأ دوالر مليون ٤٢٠ بقيمة قرض على الشركة بموجبھا تحصل تمويلاتفاقية 

من شركة كوريا للتامين التجاري ولم يتم تقديم أي ضمانات من الشركة. بلغ سنة وتم الحصول علية بضمان  ١٢٫٧٧التمويل 
دفعة نصف سنوية ابتداء  ٢٤ويتم سداد ھذا القرض على ، م٢٠١٦ديسمبر  ٣١سعودي كما في  لایر مليار ١٫٥٧رصيد القرض 

 م٨٢٠١ فبراير ٣من 

 البنكية  التسھيالت -٣
  

 ھاومدت) كسيم كي( الكوري الصادرات بنك من تمويل على للحصول إطارية اتفاقية الشركة وقعت م،٢٠١٥ ديسمبر ٧ بتاريخ
 إن ھا،خيار وحسب مستقبالً  قروض عدة على الحصولمن  الشركة االتفاقية ھذه تمكن. التوقيع تاريخ من تبدأ سنوات ثالث

 ٣٫٤رصيد التسھيالت الممنوحة للشركة مبلغ  بلغ). أمريكي دوالر مليار ٣( سعودي لایر مليار ١١٫٢٥ قدره وبإجمالي رغبت،
  :ال شيء). م٢٠١٥( .م ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ كما في لایر سعودي مليار
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 الصكوك -١٥

  

  : م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما القائمة بالصكوك بيان يليفيما  
  

 المحلية  الصكوك  -أ

 تاريخ االستحقاق  القيمة االجمالية لإلصدار القيمة االسمية للصكتاريخ اإلصدار اإلصدار
 ٢٠٣٠  ٧ مليار لایر سعودي  ١٠ آالف لایر سعودي  ١٠ مايو ٢٠١٠ صكوك ٣

 ٢٠٥٤  ٤٫٥ مليار لایر سعودي  ١ مليون  لایر سعودي  ٣٠ يناير ٢٠١٤ صكوك ٤
  

 أساس على يحسب عائد الصكوك ھذه تحمل. إصدار عالوة أو خصم بدون االسمية بالقيمة أعاله الموضحة الصكوك اصدار تم
 يالت الصكوك موجودات من المتحصل الدخل صافي من سنوي ربع أساس على دوريا يستحق ربح ھامش زائدا سايبور سعر
  .للشركة بالكامل المملوكة) صكوك( للصكوك الكھرباء شركة – الصكوك موجودات أمين بھا يحتفظ

  

ً م الشركة ستدفع شراء تاريخ كل في. اإلصدار نشرة في محدده بتواريخ حامليھا من الصكوك ھذه بشراء الشركة تعھدت   بلغا
 ضرب بحاصل الشراء سعر تحديد تم. الصكوك لحملة منحة للصكوك اإلسمية القيمة إجمالي من %١٠ الى %٥ بين يتراوح
 :التالي للجدول وفقا الشراء تاريخ مقابل الموضحة النسبة في للصك االسمية القيمة إجمالي

  
 النسبة المئوية 

 %٣٠% ٦٠% ٩٠ 

    تاريخ الشراء األول                        تاريخ الشراء الثاني                        تاريخ الشراء الثالث اإلصدار

 ٢٠٢٥ ٢٠٢٠ ٢٠١٧ صكوك ٣
 النسبة المئوية 

 %٣٠% ٦٠% ٩٥ 

    تاريخ الشراء األول                        تاريخ الشراء الثاني                        تاريخ الشراء الثالث 

 ٢٠٤٤ ٢٠٣٤ ٢٠٢٤ صكوك ٤
  

  .سعودي لایر مليار ٥ قيمته والبالغ بالكامل) ١ صكوك( للصكوك األول اإلصدار بشراءم ٢٠١٢ يوليو ١٥ بتاريخ الشركة قامت

  .سعودي لایر مليار ٧ قيمته والبالغ بالكامل) ٢ صكوك( للصكوك الثاني اإلصدار بشراءم ٢٠١٤ يوليو ٦ بتاريخ الشركة قامت
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 (يتبع) الصكوك -١٥
  

 :الدولية الصكوك  -ب
  

  حيث) أمريكي دوالر مليار ١٫٧٥( سعودي لایر مليار ٦٫٦ بقيمة دولية صكوك بإصدارم ٢٠١٢ ابريل خالل الشركة قامت
 ثابت بعائد سنوات خمس بعد تستحقأمريكي  دوالر مليار ٠٫٥ بقيمة األولى الصكوك، شھادات من شريحتين اإلصدار تضمن
  .%٤٫٢١١ نسبته ثابت بعائد سنوات عشر بعد وتستحق أمريكي دوالر مليار ١٫٢٥ بقيمة الثانية والشريحة ،% ٢٫٦٦٥ نسبته

  

  حيث) أمريكي دوالر مليار ٢( سعودي لایر مليار ٧٫٥ بقيمة دولية صكوك بإصدارم ٢٠١٣ ابريل خالل الشركة قامت كما
 نسبته ابتث بعائد سنوات عشر بعد تستــحق امريكي دوالر مليار بقيمة األولى الصكوك، شھادات من شريحتين اإلصدار تضمن
  .% ٥٫٠٦ نسبته ثابت بعائد سنة ثالثين بعد وتستحق امريكي دوالر مليار بقيمة الثانية والشريحة % ٣٫٤٧٣

  حيث) أمريكي دوالر مليار ٢٫٥( سعودي لایر مليار ٩٫٤ بقيمة دولية صكوك بإصدارم ٢٠١٤ ابريل خالل الشركة قامت كما
 بعـائد سنوات عشر بعد تستــحق امريكي دوالر مليار ١٫٥ بقيمة األولى الصكوك، شھادات من شريحتين اإلصدار تضمن
  .% ٥٫٥ نسبته ثابت بعائد سنة ثالثين بعد وتستحق امريكي دوالر مليار بقيمة الثانية والشريحة % ٤ نسـبته ثابـت
  :يلي كما الصكوك واستردادات إلستحقاقاتتم تبويب الصكوك وفقا  السنة  نھايةفي  كما

  م٢٠١٥    م٢٠١٦  
  -        ٨٫٨٧٥٫١٤٠  األجل قصيرة صكوك
  ٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠    ٢٦٫٠٦٥٫٣٥٠  االجل طويلة صكوك

  ٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠    ٣٤٫٩٤٠٫٤٩٠  
 

 تعويضات موظفين -١٦
  م٢٠١٥    م٢٠١٦  

  ٥٫٠١٠٫٠٨٣    ٤٫٥٥٨٫٥٥٣  مخصص مكافأة نھاية الخدمة
  ٨٧٥٫٦٤٤    ٨٤٢٫٠١٣٫١  برنامج االدخار

  ١٣٣٫٥٣٣    ١٥١٫٥٠٠  برنامج تحسين انتاجية الموارد البشرية (أ)
  ٦٫٠١٩٫٢٦٠    ٥٫٧٢٣٫٨٩٥  

 بھا لتزمتا التي المستقبلية للدفعات الحالية القيمة") البرنامج(" البشرية الموارد انتاجية تحسين برنامج مصاريف تمثل  )أ(
  .العمل متطلبات مع البشرية الموارد موائمة الى يھدف والذي البرنامج ھذا لتطبيق محددة وشروط لدراسة وفقا الشركة

 

 إيرادات مؤجلة، صافي -١٧
  م٢٠١٥     م٢٠١٦  

  ٢٦٫١٨٩٫٣٦٥    ٢٩٫٣٧٠٫٠٧٣  رصيد أول السنة
  ٥٫٢٥٣٫٤١٨    ٨٫٠٠٧٫١٩٤  المحصل من مشاريع توصيل الخدمة الكھربائية 

  )٢٫٠٧٢٫٧١٠(    )٢٫٣١٢٫٨٠٠(  المحقق خالل السنة
  ٢٩٫٣٧٠٫٠٧٣    ٣٥٫٠٦٤٫٤٦٧  
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 القروض الحكومية  -١٨
  

 وكذلك الشركة لدى الحكومة مستحقات صافي تحديد تم ھـ،١٤١٩ شعبان ١١  وتاريخ ١٦٩ رقم الوزراء مجلس لقرار طبقا   - أ
 والكھرباء الصناعة وزير بين الموقع المحضر في الواردة والقواعد األسس حسب الحكومة لدى الشركة مستحقات صافي
 الفرق صافي اعتبار وتم ١٩٩٧ أكتوبر ٢٩ الموافق ھـ١٤١٨ الثاني جمادى ٢٧ بتاريخ الوطني واالقتصاد المالية ووزير

 قرضا – ركةالش بتأسيس القاضي الملكي المرسوم لصدور السابق اليوم نھاية بتاريخ المحدد – الشركة على للحكومة المستحق
 عدب القرض ھذا بشأن النظر ويعاد الشركة، اعالن تاريخ من تبدأ سنة وعشرون خمس مدتھا سماح ولفترة االجل طويل حسنا
 صادواالقت المالية ووزير والكھرباء الصناعة وزير بين المحضر تضمن لقد. وللشركة للحكومة المالية للظروف وفقا ذلك

 نتيجة حسب الحكومية للذمم النھائية التصفية تتم ان – األولية القرض قيمة فيه تحدد والذي ھـ١٤٢٢ رجب ٢١ المؤرخ الوطني
 االنتھاء م٢٠٠٥ عام خالل تم وقد. لذلك تبعا القرض قيمة وتعديل الحكومية الجھات وبعض الشركة مطالبات بين المطابقات

 للجھات لشركةا على المستحقة المبالغ وكذلك الشركة بمطالبات الخاصة المبالغ بعض تسوية تضمنت والتي التصفية تلك من
 رصيد ليصبح ھـ١٤٢٦ رجب ١٥ تاريخ في المالية ووزير والكھرباء المياه وزير بين بذلك محضر توقيع تم وقد الحكومية
 إيجاد علىمع الجھات المقرضة  وبالتفاوضالشركة  تعمل. سعودي لایر مليار ١٤٫٩ مبلغ التصفية تلك بعد الحكومة قرض

البدائل المناسبة لمعالجة أرصدة ھذه القروض بما يعزز المركز المالي للشركة ودورھا الھام لتوفير الطاقة في كافة قطاعات 
 الدولة.

 الشركة منح على م٢٠١٠ إبريل ٢٦ الموافق ھـ١٤٣١ األولى جمادى ١٢ االثنين عقدت التي بجلسته الوزراء مجلس افقو  - ب
 اتفاقية وفق وذلك سنتين خالل للشركة القرض يدفع أن على سنة، ٢٥ على يسدد سعودي لایر مليار ١٥ بمبلغ حسن قرض
 سحبه تم: م٢٠١٥م (٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما بالكامل القرض سحب تم وقد والشركة، المالية وزارة بين الغرض لھذا أبرمت
ً  أعاله الحكومي القرض من استالمه تم ما بإثبات الشركة وقامت). بالكامل  . الحالية بالقيمة مخصوما

  
  

 حسن قرض الشركة منح على م٢٠١١ يونيو ١٣ الموافق ھـ١٤٣٢ رجب ١١ االثنين عقدت التي بجلسته الوزراء مجلس وافق  - ج
 ابرمت اتفاقية وفق وذلك سنوات خمس خالل للشركة القرض يدفع أن على سنة، ٢٥ على يسدد سعودي لایر مليار ٥١٫١ بمبلغ
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما القرض من سعودي لایر مليار ٣٨٫٣ مبلغ سحب تم وقد والشركة، المالية وزارة بين الغرض لھذا

ً  أعاله الحكومي القرض من استالمه تم ما بإثبات الشركة وقامت) سعودي لایر مليار ٣٨٫٣م ٢٠١٥(  .ليةالحا بالقيمة مخصوما
  

 زيادة أي نتيجة ةالشرك عليھا تحصل التي بالمبالغ القرض قيمة تخفيض يتم أنه على تنص القرض اتفاقية أن الى االشارة تجدر
 استحقاق فترة على ذلك إثر بدراسة حاليا الشركة تقوم) ١ ايضاح( للتعريفة األخير التعديل ضوء وفي. السكني القطاع تعرفة في

  .المستلمة غير المستقبلية الدفعات أو القرض
  

 قرض الشركة منح على ٢٠١٤ مارس ١٠ الموافق ھـ١٤٣٥ األولى جمادى ٩ االثنين عقدت التي بجلسته الوزراء مجلس وافق  - د
 اتفاقية وفق وذلك سنوات خمس خالل للشركة القرض يدفع أن على سنة، ٢٥ على يسدد سعودي لایر مليار ٤٩٫٤ بمبلغ حسن
 ديسمبر ٣١ في كما القرض من سعودي لایر مليار ١٦٫١ مبلغ سحب تم وقد والشركة، المالية وزارة بين الغرض لھذا أبرمت
 مخصوماً  أعاله الحكومي القرض من استالمه تم ما بإثبات الشركة وقامت) سعودي لایر مليار ١٤٫١: م٢٠١٥( م٢٠١٦
 .الحالية بالقيمة

  
 لقروضا تبويب تم قد وعليه ،الموحدة القروض المشار إليھا أعاله لفترة أكثر من سنة من تاريخ قائمة المركز المالي  تستحق
  .المتداولة غير المطلوبات ضمن
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 األجل طويلة الحكومية الذمم -١٩
  

 الدائنة الذمم يمثل سعودي لایر مليار ٥٧ مبلغ علىم ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما االجل طويلة الحكومية الذمم تتضمن
 سعودي لایر مليار ٥٧ مبلغ: ٢٠١٥( ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ إلى ٢٠٠٠ ابريل ٥ من للفترة وقودال استخدام عن المستحقة
 المطلوبات بند إلى المتداولة المطلوبات من تصنيفه اعادة تم والذي) ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ إلى م٢٠٠٠ ابريل ٥ من للفترة
 على المستحقة المديونية عالجت والتي الوزارية والقرارات المحاضر الى استنادا) األجل طويلة حكومية ذمم( المتداولة غير

 اءاتإلجر وفقا المالية وزارة حساب على بتحميلھا") السعودية أرامكو(" السعودية العربية الزيت شركة لصالح الشركة
الشركة وبالتفاوض مع الجھات المقرضة على  تعمل.)١٢(ايضاح  ٢٠١٣ عام نھاية قبل أخرھا كان والتي محددة توموافقا

بما يعزز المركز المالي للشركة ودورھا الھام لتوفير الطاقة في كافة  الذمم ھذه أرصدة لمعالجة لمناسبةإيجاد البدائل ا
  . قطاعات الدولة

  

 ٤٢٫٣: م ٢٠١٥( م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما سعودي لایر مليار ٤٢ مبلغ على االجل طويلة الحكومية الذمم تتضمن كما
 .القروض لتلك الحالية والقيمة الحكومية القروض من المتحصل المبلغ بين الفرق يمثل) سعودي لایر مليار

 المالية  المشتقات -٢٠

 سعودي لایر مليار ٠٫٩٨ وقدره مبلغ على الفائدة أسعار تقلبات من للحماية البنوك من عدد مع تحوط عقود الشركة لدى
 %١٥ حوالي يمثل األمريكي بالدوالر جزء على ويشتمل). سعودي لایر مليار ٤٫١: ٢٠١٥(م ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما
 مقابل تةالثاب األسعار على والبنوك الشركة بين المقايضة عمل أساس على التحوط عقود تقوم. المذكورة االسمية القيمة من

  .أشھر ستة كل األصلية القروض مبالغ وفق المتغيرة األسعار

 في ةالشرك حصة صافي المساھمين حقوق ضمن الظاھر التحوط لعقود النقدية التدفقات مخاطر تغطية احتياطي يتضمن
 الشركات في يةالملك حقوق ضمن والمثبتة التحوط لعقود العادلة القيمة في التغير عن الناتجة المحققة غير والخسائر المكاسب
  .بھا المستثمر

 االحتياطيات -٢١

 لكھرباءل الموحدة السعودية للشركة المالية القوائم ضمن مسجلة كانت التي االحتياطيات أرصدة من العام االحتياطي يتكون
 التي و الكھرباء رسم صندوق مبالغ استثمار عوائد وكذلك سعودي، لایر مليون ٢١٤ مجموعھا بلغ والتي الدمج تاريخ في

 ٣١ تاريخ بعد الكھرباء رسم عن األفراد من تحصيلھا يتم التي المبالغ إلى باإلضافة سعودي، لایر  مليون ٢٩٥ بلغت
 ليصبح) سعودي لایر مليون ٤٩: ٢٠١٥( ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ حتى سعودي لایر  مليون ٦١ بلغت والتي ٢٠٠١ديسمبر
  ).سعودي لایر مليون ٥٥٨: ٢٠١٥( ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما سعودي لایر مليون ٥٧٠ العام االحتياطي رصيد

  
 ً  من %١٠ تهنسب ما تحويل الشركة على يجبالشركات بالمملكة العربية السعودية فإنه  ونظام للشركة األساسي للنظام وفقا

 النظام تعديل جاري ، .المال رأس من %٥٠ االحتياطي ھذا يصل حتى النظامي االحتياطي إلى السنوي دخلھا صافي
من صافي األرباح حتى  %١٠يتم تجنيب ما نسبته  لكي الجديد السعودي الشركات نظام مع يتوافق لكي للشركة األساسي
 ..المال رأس من %٣٠ إلىالنظامي  االحتياطي يصل
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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  (مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) 
 

 توزيعات األرباح  -٢٢

من  %٥كدفعة أولى للمساھمين نسبة ال تقل عن  االحتياطياتطبقا للنظام األساسي للشركة يوزع من األرباح، بعد خصم 
ھـ والتي ١٤١٩شعبان  ١١وتاريخ  ١٦٩رأس المال المدفوع مع مراعاة األحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 

من  %١٠بموجبه تنازلت الحكومة عن نصيبھا في األرباح الموزعة بشرط اال تتجاوز األرباح السنوية الموزعة نسبة 
 ،إلسمية للسھم وذلك لمدة عشر سنوات من قيام الشركة، وفي حالة تجاوز نسبة األرباح الموزعة النسبة المذكورةالقيمة ا

ھـ الخاص بتمديد ١٤٣٠رمضان  ٢٤وتاريخ  ٣٢٧تعامل حصة الحكومة مثل بقية المساھمين، وقرار مجلس الوزراء رقم 
 لمدة عشر سنوات أخرى. تنازل الحكومة عن نصيبھا في األرباح التي توزعھا الشركة

للمساھمين  م٢٠١٥توزيع أرباح نقدية عن سنة  م٢٠١٦ابريل  ٥٢أقرت الجمعية العمومية في اجتماعھا المنعقد بتاريخ 
من القيمة اإلسمية للسھم (عن  %٧لایر سعودي للسھم الواحد وتمثل  ٠٫٧٠مليون لایر سعودي بواقع  ٥٤٧األفراد بمبلغ 

  من القيمة اإلسمية للسھم). %٧لایر سعودي للسھم الواحد وتمثل  ٠٫٧٠بواقع  مليون لایر سعودي ٥٤٧مبلغ : م ٢٠١٤سنة 
بتوزيع أرباح   ھـ١٤٣٨ االولى جمادى ٢٣ الموافق م ٧٢٠١ فبراير ٢٠أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ

 %٧لایر سعودي للسھم الواحد وتمثل  ٠٫٧٠بواقع مليون لایر سعودي  ٥٤٧للمساھمين األفراد بمبلغ   م ٢٠١٦نقدية لسنة 
  من القيمة االسمية للسھم. ھذا ويتطلب توزيع األرباح للسنة الحالية موافقة الجمعية العمومية للشركة.

  

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةبدالت و  -٢٣
 

جلسات اللجان ، وكذلك مصروفات وبدالت حضور اإلدارةبلغت مصروفات وبدالت حضور الجلسات ألعضاء مجلس 
  الف لایر سعودي). ٩١٤: م ٢٠١٥لایر سعودي ( عام الف  ١٫١٦٦من مجلس اإلدارة خالل السنة مبلغ  األخرى المنبثقة

 م ٢٠١٥مكافآت أعضاء مجلس االدارة عن سنة  م ٢٠١٦ابريل  ٢٥أقرت الجمعية العمومية في اجتماعھا المنعقد بتاريخ 
 لایر سعودي). الف ٨٦٦: مبلغ م ٢٠١٤ح المبقاة (عن سنة الف لایر سعودي من األربا  ٩٣٢مبلغ 

مكافأة  باحتساب  ھـ١٤٣٨ االولى جمادى ٢٣ الموافق م ٧٢٠١ فبراير ٢٠أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
مساھمين للمال ال من رأس %٥الف لایر سعودي من األرباح بعد توزيع دفعة ال تقل عن  ٩٣٢ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 

  األفراد. يستحق سداد ھذه المكافأة بعد موافقة الجمعية العامة للشركة.
  

 التشغيل  إيرادات -٢٤
 

      
  عن السنة المنتھية في

      
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

    
  م٢٠١٥ديسمبر ٣١

  ٣٧٫٥٨٠٫٥٣٦    ٤٥٫٣٢١٫٤٧٠    الطاقة الكھربائية  مبيعات
  ٢٫٠٧٢٫٧١٠    ٢٫٣١٢٫٨٠٠    الكھربائية الخدمة توصيل تعريفة
  ١٫١١٨٫٠٥٣    ١٫١٨٦٫٣٥٠    الفواتير وإعداد العدادات وصيانة قراءة تعريفة
  ٥٤٣٫٨٦٦    ٦٠٢٫٠١٧    النقل منظومة ايرادات
  ٢٢٣٫٥٦٧    ١٢٠٫٤٩٢    أخرى تشغيلية ايرادات

    ٤١٫٥٣٨٫٧٣٢    ٤٩٫٩١٤٫٧٥٧  
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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  (مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) 
  

 اإليرادات تكاليف -٢٥
 

  عن السنة المنتھية في    
  م٢٠١٥ديسمبر ٣١   م ٢٠١٦ ديسمبر ٣١    

  
  ١٤٫٥٤٨٫٨٤٩    ١٦٫٩١٤٫١٨٨    التشغيل والصيانة  استھالكات
  ١١٫١١٣٫٧٧١    ١١٫٦٢٠٫٤٤٤    )٢٦ايضاح ( صيانةالو تشغيلمصاريف ال

  ٥٫٩٧٧٫٥٢٠    ٩٫٩٨٩٫٣١٣    وقود
  ٧٫٣١٣٫٣٢٧    ٨٫٣٨٣٫٩٢٨    مشتراه طاقة

    ٣٨٫٩٥٣٫٤٦٧    ٤٦٫٩٠٧٫٨٧٣  
  
  
  
  
  

  مصاريف التشغيل والصيانة -٢٦
  عن السنة المنتھية في  
  م٢٠١٥ديسمبر ٣١  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
  االجمالي  جمالياال  التوزيع  النقل  التوليد  

  ٥٫٨٣٨٫٧٨٨  ٦٫٢٣٠٫٢١٣  ٣٫٢١٢٫٨٣٦  ١٫٢١٣٫٠٦٢  ١٫٨٠٤٫٣١٥  ومزايا موظفين  مصروفات

  ١٫٢٩٤٫٩٥٣  ١٫٢٨٥٫٢٢٩  ٥٢٩٫٥٦٦  ١٩٥٫٥١١  ٥٦٠٫١٥٢  (مقاولين) وتشغيل صيانة

  ١٫٠٠١٫٤٩٠  ٨٨١٫٧٤٩  ١٦٥٫٣٤٧  ٣٦٫٣٤٤  ٦٨٠٫٠٥٨  مواد

  ٦٢٢٫٧٠٩  ٧٢٣٫٨٦١  ٧٢٣٫٨٦١  -  -  بلديات رسوم

  ٢٣٦٫٣٥٩  ٤٠٥٫٣٤٥  ٤٠٥٫٣٤٥  -  -  ديون مشكوك في تحصيلھا  مخصص

  -  ١٢٤٫٣٣٠  ٤٤٫٩٨٨  ١٠٫٦٨٧  ٦٨٫٦٥٥  الحركة بطيء مخزون مخصص

  ٢٫١١٩٫٤٧٢  ١٫٩٦٩٫٧١٧  ٨٠٥٫٦٢٥  ٢٦٢٫٧٧٧  ٩٠١٫٣١٥   أخرى

  ١١٫١١٣٫٧٧١  ١١٫٦٢٠٫٤٤٤  ٥٫٨٨٧٫٥٦٨  ١٫٧١٨٫٣٨١  ٤٫٠١٤٫٤٩٥  
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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  (مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) 
  

 مصروفات عمومية وإدارية -٢٧
 

  عن السنة المنتھية في    
  م٢٠١٥ديسمبر ٣١   م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    

  
  ٣٤٦٫٥٤٠    ٣٥٠٫٢٠٤    مصروفات ومزايا موظفين

  ٦٦٫٢٨٢    ٥٣٫٤٤٧    مواد
  ٦٨٫٥٠٣    ٤٦٫٨٧٢    رسوم اتصاالت

  -    ٥٫٩٤٩    مخصص مخزون بطيء الحركة
  ١٢٦٫٤٣٧    ٧٥٫٩٥٧    أخرى 

    ٦٠٧٫٧٦٢    ٥٣٢٫٤٢٩  
 

 إيرادات (مصروفات) غير متكررة -٢٨

 نھاع نتج الجديد الفوترة نظام بتطبيق متعلقة في تسويات م٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في المنتھية للسنة المتكررة غير االيرادات تمثل
  .سعودي لایر مليون ٢٠٢ بمبلغ الشركة لصالح نتائجھا صافي كانت تعديالت

  

 إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي -٢٩
 

  عن السنة المنتھية في    
  م٢٠١٥ديسمبر ٣١   م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    

  
 ١٠٢٫٠٥٣    ٩٩٫٣٣٤    غرامات وجزاءات

 ٨٥٫٠٧٢    ١٩٫٣٨٠    أرباح استبعاد موجودات ثابتة، صافي
 ٢٢٫٠٩٩    ٧٫٤٥٥    إيرادات بيع مستندات مناقصة

حصة الشركة في صافي خسائر الشركات المستثمر فيھا وفق 
  أ)-٩طريقة حقوق الملكية (إيضاح 

    
  
)١٨٩٫٥٩(  

  

)٥٥٫٧٧٥(  
 (٥٦١٫٤٥٧)    -          مصاريف إضافية للموظفين (أ)

 ١٥٧٫٢٩٣    ١٢٥٫٠٠٩    أخرى 
    ٢٥٠٫٧١٥(    ٩٨٩٫١٩١(  

  
 .الكريم الملكي لألمر امتثاالً  جاءت والتي الشركة لموظفي كمنحة ٢٠١٥تم دفعھا في عام  شھرين راتب البند ھذا يمثل  )أ(
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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  (مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) 
  

  محتملة التزامات    -٣٠
 

 طالبت والتي الخام الزيت مناولة رسوم حول) السعودية أرامكو( شركة الزيت العربية السعودية و الشركة بين خالف يوجد  ١ -٣٠
 م٢٠٠٠ إبريل ٥ في الشركة تأسيس بداية من عليه المختلف المبلغ إجمالي بلغ وقد. المواقع لبعض السعودية أرامكو به

 أن اإلدارة تتوقع وال ،)سعودي لایر مليار ٤٫٤م: ٢٠١٥( تقريبا سعودي لایر مليار ٤٫٧ مبلغ  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ وحتى
 اعتبار على ھـ١٤١٥ رجب ٢٥ بتاريخ ٨/م رقم الملكي المرسوم إلى استنادا الشركة على التزام أي المطالبة ھذه عن ينتج
 تلك تسجيل ميت لم وعليه أعاله، المذكور الملكي المرسوم على بناء تشكيلھا تم التي الوزارية اللجنة  قبل من بحثه يتم لم أنه

 الزيت نم بدالً  خفيف زيت بتوريد السعودية أرامكو قيام حول خالف يوجد كما. للشركة المحاسبية السجالت في الفروقات
م: ٢٠١٥( سعودي لایر مليار ٢٫٦ قدره متراكم فرق ذلك عن نتج وقد – الشركة متطلبات حسب – المحطات ألحد الثقيل
 زامالت بوقوع جوھري احتمال وجودنظرا لعدم  الشركة سجالت في المطلوبات ضمن قيده يتم لم) سعودي لایر مليار ٢٫٢

  على الشركة.
  

 لمطالبةا قيمة وتقدر الشركة مال رأس في حصتھا عن الموزعة السنوية األرباح في نصيبھا بصرف السعودية أرامكو تطالب   ٢-٣٠
 أحقية عدم الشركة وترى سعودي، لایر مليار ٢٫٩ بمبلغ  م٢٠١٥ ديسمبر ٣١ وحتى الشركة تأسيس بداية منذ أرباحھا عن

 ملبالكا مملوكة حكومية جھة باعتبارھا الشركة تأسيس من األولى سنة العشرين خالل المطالبة ھذه في السعودية أرامكو
 وتاريخ ٣٢٧ رقم الوزراء مجلس وقرار ھـ،١٤١٩ شعبان ١١ وتاريخ ١٦٩ رقم الوزراء مجلس قرار عليھا وينطبق للدولة
 مدةل للكھرباء السعودية الشركة توزعھا التي األرباح في نصيبھا عن الحكومة تنازل بتمديد الخاص ھـ١٤٣٠ رمضان ٢٤
  ھــ. ١٤٤٠في  نتھيت أخرى سنوات عشر

  

. فيھا مرالمستث الشركات لبعض الممنوح التمويلي القرض من نصيبھا عن التجارية البنوك لبعض ضمانات الشركة قدمت   ٣-٣٠
: م٢٠١٥( سعودي لایر مليون ٦٨ يعادل ما أي م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما أمريكي دوالر مليون ١٨ الضمان قيمة تبلغ
  . )سعودي لایر مليون ٥٦٫٣ يعادل ما أمريكي دوالر مليون ١٥

  

 الخالفات مع أرامكو السعودية  تسوية -٣١

 للتعريفة بقاط التعريفة تحتسب. السعودية أرامكو فيھا بما الحكومية والوزارات للجھات الكھربائية الطاقة وتزويد بإيصال الشركة تقوم
 ادرالص المياه لتحلية العامة المؤسسة عدا فيما اآلخرين المشتركين مع المستخدمة التعريفة نفس وھي الوزراء مجلس من المعتمدة
 بينما ليھاع التجارية التعريفة تطبيق وجوب الشركة ترى كانت التي السعودية ألرامكو السكنية المنشآت وكذا حكومي، قرار بشأنھا

  . ناعيةالص التعريفة على بناء المنشآت تلك عن التيار مبيعات قيمة إلجمالي بالدفع وتقوم ذلك على السعودية كوأرام تعترض

 أساس على السعودية أرامكو محاسبة يتم وان الخالف بإنھاء ھـ١٤٣٠ الثاني ربيع ١٠ تاريخ ١١٤ رقم الوزراء مجلس قرار صدر
 السكنية نشآتالم بتحديد") المنظم(" المزدوج واإلنتاج الكھرباء تنظيم ھيئة تقوم أن وعلى الصناعية، بدل والتجارية السكنية التعريفة
 تسوية سبيل في اجتماعات عدة والمنظم السعودية أرامكو مع الشركة عقدت فقد ذلك على وبناء السعودية، ألرامكو التابعة والتجارية

  .الخالف محل السعودية ألرامكو التابعة والتجارية السكنية المنشآت بتحديد المنظم قام حيث الموضوع ھذا

 ألرامكو الكھربائي االستھالك تعريفة بتصنيف القاضي ھـ١٤٣٢ األول جمادى ٨ بتاريخ ٤٩/٤٣٢ رقم المنظم قرار الشركة نفذت
 لمتفقا لتعريفة وتطبيق أعاله إليه المشار الخالف محل والتجارية السكنية المنشآت تحديد تم حيث ،٢٠١٢ يناير ١ من ابتداء السعودية

 المذكور المنظم قرار حسب ٢٠١١ ديسمبر ٣١ وحتى التأسيس تاريخ من السابقة للسنوات االحتساب بعملية الشركة قامت كما. عليھا
 التسوية اجراءات باستكمال الشركة قامت ،٢٠١٣ سنة خالل. سعودي لایر مليون ٧٢٩ بمبلغ السعودية ألرامكو فواتيرھا وقدمت اعاله
 جراءاتا السعودية أرامكو مع تتابع الشركة تزال ال. الموحدة الدخل قائمة في واثباتھا االيرادات ھذه حيال السعودية أرامكو مع النھائية
  .المبلغ ھذا تحصيل
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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  (مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) 
  

 الرأسمالية   االرتباطات -٣٢
 

 التي ماليةالرأس العقود من المنفذ غير الجزء قيمة في الموحدة  المالي المركز قائمة تاريخ في الرأسماليةاالرتباطات  تتمثل  -أ
م ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  كما سعودي لایر مليار ١٩٢ بلغت والتي أخرى وأصول محطات وتركيب إلنشاء الشركة أبرمتھا

 ).سعودي لایر مليار ٨٠٫٥٥: م٢٠١٥(
  

 االتفاقيات ھذه خالل من الشركة تعھدت حيث مستقلين طاقة مزودي مع االجل طويلة طاقة شراء اتفاقيات الشركة لدى  -ب
 تراتلف االتفاقيات ھذه تمتد. محددة وأسعار لشروط وفقا الموردين ھؤالء من(المتعاقد عليھا)  المنتجة الطاقة كامل بشراء
 قدمتھا لتيا المستقبلية االلتزامات إلى إضافة الطرفين، بموافقة أخرى مستقبلية لفترات للتجديد قابلة سنة ٢٠ الى تصل

 سعودي لایر مليون ٦٩٥ بقيمة ملكية حقوق او ثانوية قروض شكل في وذلك بھا المستثمر الشركات بعض لتمويل الشركة
 ).سعودي لایر مليون ٦٩٥: م٢٠١٥(

 

 تحسين انتاجية الموارد البشرية   برنامج -٣٣

مصاريف برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية، القيمة التي التزمت بھا الشركة وفقاً لدراسة وشروط محددة لتطبيق  تمثل
  ھذا البرنامج الذي يھدف إلى موائمة الموارد البشرية مع متطلبات العمل. 

  المعامالت مع الجھات ذات العالقة -٣٤
  إن المعامالت الجوھرية والمبالغ التقريبية المتعلقة بھا، ھي كما يلي: 

  عن السنة المنتھية في 
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١   م٢٠١٦ديسمبر ٣١ 

       مبيعات
  ١٠٫١٧٢٫٦٥٧    ١٢٫٢٧٤٫٢٨٩  الحكومة
  ٣١٠٫٥٢١    ٣٣٦٫٧١٠ السعودية أرامكو
  ١٨٣٫٤٧٩    ٢٦٥٫٥٧٩ المالحةالمياهلتحلية العامة المؤسسة

  ١٠٫٨٧٧٫٤٤٦    ٫٥٧٨٦١٢٫٨٧  
      وأخرى مشتريات
  ٦٢٨٫٣٥٣٫٦    ١١٫٣٠٠٫٣٩٣ السعودية أرامكو
  ١٫٢١٧٫٢٠٨    ١٫٦٢٩٫٤٩٠ الكھرباءإلنتاج ھجر شركة

  ١٫٠٦١٫٨٣٨    ١٫٠٧٧٫٠٤٩ شركة رابغ للكھرباء
  ١٫٠٣٧٫٥٨١    ١٫٠٤٠٫٩٨٠ للكھرباء ضرماء شركة
  ٦٢٢٫٧٠٩    ٧٢٣٫٨٦١  البلديات رسوم

  ٥٦٨٫٦٠٩    ٥٣٠٫٣٢٤ المالحةالمياهلتحلية العامة المؤسسة
 ١٠٫٨٦١٫٥٧٣    ١٦٫٣٠٢٫٠٩٧  

بناء على أسعار منصوص  المالحةالطاقة من المؤسسة العامة لتحلية المياه شراء بشراء الوقود من ارامكو السعودية و الشركةتقوم 
  الطاقة الكھربائية عليھا بقرارات حكومية، كما يتم احتساب رسوم لصالح البلديات عن مبيعات
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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  (مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) 
  

  الزكاة -٣٥

  الموقف الزكوي   -أ
 

 م٢٠١٥ إلى م٢٠٠٩ من ألعوامل الزكوية اإلقرارات بتقديم الشركة قامت كمام، ٢٠٠٨أنھت الشركة الربوط الزكوية حتى عام 
  .والدخل للزكاة العامة الھيئة قبل من المراجعة قيد زالت ما والتي

الزكوى  وعاء الم: ال شيء) نظرا ألن ٢٠١٥م (٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  المنتھية سنةال عن زكاة مصروف بتسجيل الشركة تقم لم
  .المالي الموحدة المركز قائمة تاريخ في لبشركة بالسالل

  

 الوعاء الزكوي  -ب
  

  فيما يلي العناصر الرئيسة للوعاء الزكوي:
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١    م٢٠١٦ديسمبر  ٣١  

  ١٫٥٤٣٫٦٤٢    ٥٨٤٫١٠٤٫٢  صافي ربح السنة 
  )١١٫٩٦١٫٢٦٨(    )٦٦٢٫٢٣٢٫١٢(  يضاف: تعديالت زكوية 
  )١٠٫٤١٧٫٦٢٦(    )٠٧٨٫١٢٨٫١٠(  صافي الخسارة المعدلة 
        احتساب وعاء الزكاة

  ٤١٫٦٦٥٫٩٣٨    ٤١٫٦٦٥٫٩٣٨  رأس المال 
  )١٠٫٤١٧٫٦٢٦(    )٠٧٨٫١٢٨٫١٠(  صافي الخسارة المعدلة

  ٣٫٠٢٩٫٧٥٨    ١٠٨٫١٨٧٫٣  احتياطيات مختلفة مدورة
  ١٤٫٦٥٦٫٩٨٩    ٢٦٧٫٠٤٦٫١٦  أرباح مدورة

  ٦٫٦٨٤٫٠٧٣    ٢٣٠٫٦٩٥٫٦  مخصصات مختلفة مدورة
  ٦٠٫٥٥٤٫٥٦٦    ٨٣٣٫٦٥٩٫٧٣  قروض طويلة األجل وصكوك 

  ٨٣٫٢٣٦٫٣٠٢    ٦٧٠٫١٦٥٫٩٤  قروض وذمم حكومية
  ٤٫٠٢٢٫٤٧٩    ٧٧٠٫٠٣٥٫٤  مستحقات مقاولين وأخرى

  ٢٠٣٫٤٣٢٫٤٧٩    ٧٣٨٫٣٢٧٫٢٢٩  المجموع
        يخصم:

  )٢٠٢٫٣١٩٫٠٩٠(    )٦٤٥٫٧٥٦٫٢٢٨(  موجودات ثابتة ومشاريع تحت التنفيذ، صافي
  )٨٧٫٢١٢٫٠٧٨(    )٠٥٧٫٧٨٦٫٩٩(  أعوام سابقةفروقات استھالك موجودات ثابتة عن 

  )٣٫٣٦٢٫٢١٥(    )٦٩٢٫٦٧٣٫٣(  استثمارات طويلة األجل 
  )٤٫٩١١٫٠٧١(    )٥٣٧٫٩٣٢٫٥(  مخزون مواد وقطع غيار

  )٩٤٫٣٧١٫٩٧٥(    )١٩٢٫٨٢١٫١٠٨(  وعاء الزكاة 
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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  (مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) 
 

 الشركة ألنشطةالھيكلة المستقبلية و القطاعية المعلومات -٣٦
 

 لبعضھا مكملة عتبرت والتي المشتركين وخدمات والتوزيع والنقل التوليد انشطة إلى الشركة في الرئيسة التشغيلية قطاعاتال تقسم
ً  الشركة إيرادات تتحقق حيث المستھلك، إلى وإيصالھا الكھربائية الطاقة إنتاج في البعض  النھائي مستھلكلل التيار بيع من حاليا
ً  المقررة الرسمية التعرفة حسب   .العربية السعودية المملكة داخلنطاق جغرافي  في الشركة عمليات جميع وتتم.  نظاما
  :قطاع لكل الرئيسة لألعمال وصف يلي فيما

  
  .الكھربائية الطاقة وتوفير توليد :التوليد نشاط

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

  
 يرفوات وتوزيع وإصدار. المشتركين على وتوزيعھا النقل شبكات من الطاقة استالم :المشتركين وخدمات التوزيع نشاط

  .وتحصيلھا االستھالك
  

 بينية، يعب أسعار وتطوير مستقلة شركات إلى الرئيسة األنشطة فصل الى تھدف متكاملة خطة تطبيق على حاليا الشركة تعمل
 بشكل هأعمال ونتائج نشاط كل أداء لقياس وذلك الفصل عملية اكتمال عند حدة على شركة كل ومصروفات إيرادات ستحدد وعليه
 قبل نم بھا الخاصة التعامل اتفاقيات أسس واعتماد الكھرباء لنقل الوطنية الشركة تأسيس تم الخطة، ھذه من وكجزء. مستقل
  .م٢٠١٢ يناير ١ في النقل بنشاط والمتعلقة التشغيلية عملياتھا الكھرباء لنقل الوطنية الشركة بدأت وقد. اإلدارة مجلس

 
  :الكھرباء قطاع وخصخصة الشركة أنشطة فصل

 قطاع صلوف التشغيلية القطاعات ھيكلة إلعادة المتاحة الخيارات العملية لدراسة حكومية جھات عدة مع بالترتيب الشركة تقوم
 لعملية ةالالزم الزمنية والجداول االتفاقيات إعداد يتم حيث الحكومية، للتوجھات وتنفيذا قرارات من يصدر لما طبقا التوليد
  . الكھرباء قطاع خصخصة توجھات مع لتتماشى للشركة الرئيسية القطاعات فصل

  
  

 للشركة ماليةال البيانات تشتمل. للشركة والشركات التابعة والمطلوبات الموجودات ومجموع الثابتة بالموجودات بيان يلي فيما
 حيث لرئيسا المركز إلى إضافة المشتركين وخدمات والتوزيع التوليد نشاط على التالي الجدول في الواردة للكھرباء السعودية
 لشركةا خطة ضمن – الموحدة  المالية القوائم ھذه إعداد تاريخ حتى – والتوزيع التوليد نشاطي لفصل جارية اإلجراءات مازالت
  . للفصل المتكاملة

 االخرى التابعة للشركات المالية البيانات تشتمل بينما النقل نشاط على الكھرباء لنقل الوطنية للشركة المالية البيانات تشتمل 
  :-الكھرباء لنقل الوطنية الشركة عدا فيما-) ١( االيضاح في الواردة الشركات جميع على
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الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  (مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) 
 

 (يتبع) الشركة ألنشطةالھيكلة المستقبلية و القطاعية المعلومات  -٣٦
  

الشركة السعودية  
 للكھرباء

الشركة الوطنية 
 لنقل الكھرباء

الشركات 
 التابعة األخرى

 
 األرصدة المتداخلة

 
 االجمالي

المنتھية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م   وللسنة في كما
  ٤٩٫٩١٤٫٧٥٧  )٣٧٥٫٨٫٤٢٠(  ٣٤٣٫٥٦  ٣٧٥٫٨٫٤٢٠  ٤٩٫٨٥٨٫٤١٤ إيرادات التشغيل

  ٤٦٫٩٠٧٫٨٧٣  )٢٧٥٫٨٫٤١٤(  ١٦٫٩٠٣  ٩٢٧٫٤٦٩٫٦  ٣١٨٫٨٣٥٫٤٨ تكاليف  اإليرادات 

  ٥٨٤٫١٠٤٫٢  -  ٧٥٠٫٣٣  ٤٣٥٫٢٣٨  ٣٩٩٫٨٣٢٫١ صافي ربح السنة

  ٢٦٧٫٥٢٧٫٩٤٣  -  -  ٩٤٫٠٦٩٫٤٠٤  ١٧٣٫٤٥٨٫٥٣٩ موجودات ثابتة، صافي

  ٧٧٥٫٤٠٢٫٩٧٠  )١٠٦٫٧٩٠٫٧٢٨(  ٢٩٢٫٥٩٥  ١١٤٫٢٧٥٫٢٠٢  ٧٠٦٫١٩٣٫٣٩٥ مجموع الموجودات

  ٧٫١٥٢٤٣٤٠٫٩  )٩٦٫٧٣٥٫٢٦٨(  ١٧٣٫٠٣٣  ١٠٠٫٣٨٤٫٦٤٤  ٣٣٧٫١٢٤٫٧٤٣ مجموع المطلوبات
 

الشركة السعودية  
للكھرباء

الشركة الوطنية 
لنقل الكھرباء

الشركات 
التابعة األخرى

 
 األرصدة المتداخلة

 
 االجمالي

 كما في وللسنة المنتھية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م

  ٢٤١٫٥٣٨٫٧٣  )٠١٦٫٧٫١٢٧(  ١٤٢٫٢٥  ٧٫١٢٧٫٣٠٨  ٤١٫٥١٣٫٤٤٢ إيرادات التشغيل

  ٣٨٫٩٥٣٫٤٦٧  )١١٣٫١٠٨٫٧(  ٧٫٥٤٣  ٥٫٥٠٢٫١٥٧  ٤٠٫٥٥١٫٨٨٠ تكاليف  اإليرادات 

  ١٫٥٤٣٫٦٤٢  )٧٠٨٫٣٣(  ٧٠٩٫٣٣  ٢٣٤٫١٩٦  ١٫٣٤٧٫٤٠٧ صافي ربح السنة

 ٢٢٩٫٩٩٣٫٧٦٩ - - ٧٠٫٦١٦٫٦٦٩  ١٥٩٫٣٧٧٫١٠٠ موجودات ثابتة، صافي

 ٣٥٨٫٠٢٩٫٩٤٩ )٨١٫٥١٣٫١٦٥( ٢٧٨٫٦١٥ ٨٧٫٣٦٠٫٨٠٣  ٣٥١٫٩٠٣٫٦٩٦ مجموع الموجودات

 ٢٩٧٫٦٨٠٫٨٢٢  )٧١٫٤٢٧٫٣٥١(  ١٩٢٫٨٠١  ٧٣٫٧١٥٫٦٩٨  ٢٩٥٫١٩٩٫٦٧٤ مجموع المطلوبات
  
  

 المالية وإدارة المخاطر األدوات -٣٧
  

 اتذ أطراف من المستحق وكذلك االخرى المدينة األرصدة العمالء وارصدة البنوك، لدي النقد من للشركة المالية األصول تتكون
 المحاسبية السياسات توضيح وتم المستحقة، والمصروفات والموردين القروض حسابات من للشركة المالية اإللتزامات وتتكون عالقة

  .المالية واإللتزامات لألصول
  

  اإلئتمان مخاطر    )أ
  

 اتاألدو إن. مالية لخسارة األخر الطرف تكبد إلى يؤدي مما بالتزاماته الوفاء على ما طرف مقدرة عدمفي   اإلئتمان مخاطرتتمثل 
 األطراف نم والمستحق والعمالء البنوك لدي النقدية من رئيسية بصورة تتكون اإلئتمان لمخاطر تعرضھا المحتمل من التي المالية
 لمتعلقةا االئتمان مخاطر أن كما. محدودة اإلئتمان مخاطر فإن لذا جيدة سمعة ذات بنوك لدي بالنقدية الشركة وتحتفظ ھذا. العالقة ذات

 .الشركةب اإلدارة قبل من إعتمادھم يتم الذين للعمالء فقط إئتمان بمنح السماح يتم حيث محدودة العالقة ذات واألطراف العمالء بأرصدة
  .مستمرة بصورة اإلئتمان مخاطر مراقبة أجل من إئتمانية سياسة بإتباع اإلدارة تقوم كما

  
  



 

 
٣٨ 

 

الشركة السعودية للكھرباء
(شركة مساھمة سعودية)

   المالية الموحدة القوائم حول إيضاحات
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  (مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) 

 وإدارة المخاطر (يتبع) المالية األدوات     -٣٧
  

  الفائدة سعر مخاطر  )ب
  

 االئتمانية ھيالتوالتس القروض أرصدة في تتمثل والتي للبنوك الشركة مديونية على الفائدة أسعار تغير في الفوائد خطر يتمثل
 رصدةأل بالنسبة المصرفي السوق في المتاحة الشروط أفضل على الحصول على تعمل الشركة إدارة فإن المخاطر ھذه من وللحد

 الحاجة تدع اذا مالية مشتقات عقود بإبرام تقوم كما القروض، وأرصدة المكشوف على سحب بنوك وأرصدة االئتمانية التسھيالت
 خطر من يحد الذي األمر دورية بصورة المصرفي بالسوق السائدة الفائدة أسعار بمراجعة تقوم كما الفائدة سعر إرتفاع من للحد

  .الفوائد
  

  السيولة مخاطر  )ج
  

 ولةالسي مخاطر تنتج. المالية باألدوات المتعلقة بالتزاماتھا للوفاء الالزمة األموال توفير على الشركة مقدرة عدم مخاطر ھي
 ريقط عن السيولة مخاطر قرب عن الشركة تراقب. العادلة قيمته يقارب وبمبلغ بسرعة مالي أصل بيع على القدرة عدم عند

 للحد وذلك نقديةال الدارة تفصيلية خطة الشركة لدي يتوفر حيث. والمستقبلية الحالية والتعھدات المتاح للتمويل الدورية المراجعة
  .العامل المال راس في محتمل عجز أي عن تنتج قد مخاطر أية من

 ٢٣٫٩م ٥٢٠١( سعودي لایر مليار ٤٩٫٩ بمبلغ المتداولة االصول المتداولة االلتزامات تجاوزت م٦٢٠١ ديسمبر ٣١ في كما
  ). سعودي لایر مليار

ترى ادارة الشركة انه في حالة استثناء المستحقات الحكومية من االلتزامات المتداولة و التي ال يتوقع دفعھا خالل عام من تاريخ 
  . القوائم المالية الموحدة فانة ينتج صافي رأس مال عامل ايجابي

  

  المخاطر تغطية  )د
  

 لناشئةا التقلبات مخاطر وتغطية النقدية التدفقات مخاطر لتقليل مخصصة تحوط أدوات الشركة لدى م ٦٢٠١ مبرديس ٣١ في كما
 مليون ٢٠ المخاطر تغطية عقود قيمة بلغ ٦٢٠١ ديسمبر ٣١ في كما األجنبية، العمالت صرف وأسعار العموالت أسعار عن
  سعودي)مليون لایر  ٧٥:  م٥٢٠١( سعودي لایر

  

  العادلة القيمة      )ھـ
  

 طرافاأل مع التعامل شروط بنفس وتتم ذلك في راغبة أطراف بين ما إلتزام سداد أو أصل تبادل بموجبھا يتم التي القيمة ھي
 بين روقاتف تنتج أن يمكن فإنه التاريخية، التكلفة طريقة أساس على للشركة المرفقة  المالية القوائم إعداد يتم وحيث. األخرى
 قيمتھا عن يراً كث تختلف ال للشركة واإللتزامات لألصول العادلة القيمة أن اإلدارة تعتقد. العادلة القيمة وتقديرات الدفترية القيمة

  .الدفترية
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 طار المحاسبي الجديداال -٣٨
  

ً مع متطلبات الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ("الھيئة)، يتعين على الشركات المدرجة التحول للمعايير الدولية  تماشيا
 وعند .م٢٠١٧يناير  ١أقرتھا الھيئة اعتباراً من  التيو عند إعداد قوائمھا المالية ("المعايير الدولية")ة المالي إلعداد التقارير

 الفترةكل من ل ذلكالنھائي الناتج عن  ثراألفان الشركة سوف تقوم بتحليل للمعايير الدولية  اعداد اول قوائم مالية اولية وفقا
  . المعدة وفقاً للمعايير الدولية ةاألوليالمالية  بالقوائمإدراج التسويات الالزمة  يتم وعليهوالسابقة الحالية 

باستخدام خيار نموذج التكلفة  ھـ١٦/١/١٤٣٨بتاريخ  ١٦ /٨٠٧٤ /٥/ تعميم رقم ص اصدرتھيئة سوق المال  نأبمع العلم 
يخ ًء من تارالغير الملموسة لمدة ثالث سنوات ابتدا واالصولوالمعدات والعقارات االستثمارية  ، واالالت  لقياس العقارات

  .. تطبيق معايير المحاسبة الدولية

 المقارنة أرقام -٣٩
  

    .الحالية سنةال عرض مع لتتماشى المقارنة أرقام بعض تصنيف إعادة تم   
  

 المالية  القوائم اعتماد  -٤٠
 

  .ھـ١٤٣٨األولى جمادى  ٢٣ الموافقم ٢٠١٧فبراير  ٢٠ بتاريخ اإلدارة مجلس قبل من الموحدة المالية القوائم ھذه اعتماد تم




