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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

1- التكوين  والن�شاط

ن�ساأت ال�سركة ال�سعودية للكهرباء )ال�سركة( بناًءًًًًًًًًًًً على قرار جمل�س الوزراء رقم 169 املوؤرخ 11 �سعبان 1419هـ املوافق 29 نوفمرب 1998م القا�سي باإعادة تنظيم قطاع الكهرباء 

يف اململك�������ة العربي�������ة ال�شعودية، ودمج جميع ال�شركات املحلية العاملة يف جمال تقدمي خدمة الطاقة الكهربائية )عدد ع�شر �شركات م�شاهمة كانت تغطي معظم مناطق اململكة 

جغرافيًاً( بالإ�شافة اإىل م�شاريع املوؤ�ش�شة العامة للكهرباء وهي موؤ�ش�شة حكومية تابعة لوزارة ال�شناعة والكهرباء )عدد اأحد ع�شر م�شروعًاًًًًًًًً ت�شغيليًاًًًًًًًًً كانت تغطي مناطق خمتلفة 

يف �سمال اململكة( يف ال�سركة ال�سعودية للكهرباء.

تاأ�ش�شت ال�شركة مبوجب املر�شوم امللكي الكرمي رقم م/16 املوؤرخ 6 رم�سان 1420هـ املوافق 13 دي�سمرب 1999م بناًءًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً على قرار جمل�س الوزراء رقم 153 املوؤرخ 5 رم�سان 1420هـ 

املوافق 12 دي�سمرب 1999م، وقرار وزير التجارة رقم 2047 املوؤرخ 30 ذو احلجة 1420هـ املوافق 5 اإبريل 2000م ك�شركة م�شاهمة �شعودية، مبوجب ال�شجل التجاري ال�شادر 

من الريا�س برقم 1010158683 وتاريخ 28 حمرم 1421هـ املوافق 3 مايو2000م.

يتمث�������ل ن�ش�������اط ال�شركة الرئي�ش�������ي يف توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تعترب ال�شركة املنتج الرئي�شي للطاق�������ة الكهربائية يف جميع اأنحاء اململكة العربية ال�شعودية، 

وتقوم بتقدمي خدماتها ملختلف القطاعات احلكومية وال�شناعية والزراعية والتجارية وال�شكنية.

تخ�ش�������ع ال�شرك�������ة للرقاب�������ة على تعريفة اخلدمات الكهربائية والتي حتدد بق�������رارات ت�شدر من جمل�س الوزراء بناًء على تو�شية من هيئة تنظي�������م الكهرباء والإنتاج املزدوج، التي 

تاأ�ش�شت يف 13 نوفمرب 2001م مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 169 وتاريخ 11 �سعبان 1419ه�. مت اإجراء تعديل على تعريفة الطاقة الكهربائية مبوجب قرار جمل�س الوزراء 

رقم 170 وتاريخ 12 رجب 1421ه� حيث بلغت اأعلى �شريحة فيها 26 هللة للكيلو واط / �شاعة وبداأ تطبيقها اعتبارًا من 1 �سعبان 1421هـ املوافق 28 اأكتوبر 2000م.

كم�������ا مت اإج�������راء تعديل اآخر على تعريفة الطاقة الكهربائية مبوجب قرار جمل�س الوزراء )ق�������رار رقم 333( بتاريخ 16 �سوال 1430هـ املوافق 5 اأكتوبر 2009م باأن يكون ملجل�س 

اإدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج عند مراجعة تعريفة الكهرباء لفئات ال�شتهالك غري ال�شكني )التجاري، ال�شناعي، احلكومي(، اإجراء تعديالت على قيمها واإقرارها 

مب�������ا ليتج�������اوز 26 هللة لكل كيلو واط / �شاعة بحيث تراعي هذه التعريفات الأحمال الكهربائية يف اأوق�������ات الذروة وغريها وبداأ تطبيقها اعتبارًا من 19 رجب 1431هـ املوافق 

1 يوليو 2010م.

متتلك ال�شركة بالكامل �شركة الكهرباء لل�شكوك و�شركة �شوئيات لالإت�شالت وهي �شركات ذات م�شوؤولية حمدودة. كما متتلك ال�شركة 50 % من �شركة امل��اء والكهرباء  و�شركة 

�شرماء للكهرباء و�شركة هجر لإنتاج الكهرباء.

تبداأ ال�شنة املالية لل�شركة من اأول �شهر يناير وتنتهي بنهاية �شهر دي�شمرب من كل �شنة ميالدية وفقًا للنظام الأ�شا�شي لل�شركة.
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2- ملخ�س ال�شيا�شات المحا�شبية المهمة

لقد مت اإعداد القوائم املالية  وفقًا ملعايري املحا�شبة ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني. ونورد فيما يلي بيانًا لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة:

العرف المحا�شبي

تعد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�شتثناء ال�شتثمارات و الأدوات املالية امل�شتقة و القرو�س احلكومية )امل�شتلمة بعد 1 يناير 2009( حيث يتم قيا�شها بالقيمة 

العادلة.

التقديرات المحا�شبية

اإن اإعداد القوائم املالية وفقا للمبادئ املحا�شبية املتعارف عليها يتطلب ا�شتخدام التقديرات والفرتا�شات التي قد توؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املقيدة، وعلى الإف�شاح 

عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية ، اإ�شافة اإىل مبالغ الإيرادات وامل�شروفات خالل تلك ال�شنة. وبالرغم من اأن اإعداد هذه الفرتا�شات والتقديرات مبني 

على اأف�شل املعلومات والأحداث املتوافرة لالإدارة يف  تاريخ اإ�شدار القوائم املالية، اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

النقد والنقد المماثل

يت�شم�������ن ر�شي�������د النقد والنقد املماث�������ل  النقد يف ال�شناديق والأر�شدة والودائع البنكي�������ة وال�شتثمارات الأخرى القابلة للتحويل اإىل مبالغ نقدي�������ة حمددة والتي تكون تواريخ 

ا�شتحقاقها خالل ثالثة اأ�شهر اأو اأقل من تاريخ ربطها.

ذمم م�شتهلكي الكهرباء

متثل املبالغ التي مل يتم حت�شيلها من امل�شتهلكني يف تاريخ قائمة املركز املايل، ويتم اإظهار ذمم م�شتهلكي الكهرباء بال�شايف بعد تكوين خم�ش�س للذمم التي يكون حت�شيلها 

اأمرًا م�سكوكًا فيه.

المخزون

يت�������م تقيي�������م خمزون مواد ولوازم التوليد والنق�������ل والتوزيع واملواد الأخرى وخمزون الوقود بالتكلف�������ة وفقًا لطريقة املتو�شط املرجح، ويتم اإظه�������ار املخزون بال�شايف بعد تكوين 

املخ�ش�شات الالزمة للمخزون املتقادم وبطيء احلركة.

ت�شجل مواد املخزون املعتربة جزءًا اأ�شا�شيًا من حمطات التوليد اأو �شبكات النقل والتوزيع واملن�شاآت الأخرى مثل املواد الإ�شرتاتيجية والحتياطية �شمن بند املوجودات الثابتة.
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ال�شتثمارات 

ال�شتثمارات يف حقوق ملكية �سركات

يتم ت�شجيل ال�شتثمارات يف ال�شركات امل�شتثمر فيها بن�شبة  20 % اأو اأكرث وفقًا لطريقة حقوق امللكية والتي تق�شي باإثبات ال�شتثمار عند اقتنائه بالتكلفة على اأن يتم تعديله 

بعد ذلك يف �شوء التغري يف ح�شة ال�شركة يف �شايف موجودات ال�شركة امل�شتثمر فيها. يتم اإثبات ح�شة ال�شركة يف نتائج اأعمال تلك ال�شركات عند �شدور القوائم املالية لها.

تظه�������ر الإ�شتثم�������ارات يف ال�ش�������ركات اململوكة بن�شبة تقل عن 20 % من راأ�س مال ال�شركات غري املتداولة بالقيمة العادلة كلما اأمكن ذلك واإل اعتربت التكلفة هي القيمة العادلة، 

ويجري قيد الإيرادات من هذه ال�شتثمارات عند حت�شيل توزيعات الأرباح من ال�شركات امل�شتثمر بها.

ا�شتثمارات مقتناة حتى تاريخ ال�شتحقاق

تظهر ال�شتثمارات امل�شرتاة لهدف الحتفاظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق بالتكلفة )املعدلة بالعالوة اأو اخل�شم عند ال�شراء( ناق�س املخ�ش�س لقاء اأي انخفا�س غري موؤقت يف 

قيمته�������ا. ت�شنف هذه ال�شتثمارات كموجودات غ�������ري متداولة فيما عدا ال�شندات التي ت�شتحق يف ال�شنة املالية التالية، حيث يتم ت�شنيفها �شمن املوجودات املتداولة. ويتم قيد 

اأرباح هذه ال�شتثمارات بتاريخ ا�شتحقاقها.

الموجودات الثابتة

يتم اإثبات املوجودات الثابتة بالتكلفة التاريخية ويجري ا�شتهالكها با�شتثناء الأرا�شي على مدار العمر الت�شغيلي املقدر لها وفقًا لطريقة الق�شط الثابت وت�شمل التكلفة �شعر 

ال�ش�������راء م�������ن املورد والعمالة املبا�شرة وم�شروفات الإن�شاء غري املبا�شرة وتكاليف القرتا�س حتى تاريخ و�شع الأ�شل يف اخلدمة. يتم حذف املوجودات الثابتة املباعة اأو امل�شتبعدة 

وا�شتهالكها املرتاكم من احل�شابات بتاريخ بيعها اأو ا�شتبعادها، ويتم اإثبات املك�شب اأو اخل�شارة الناجتة �شمن قائمة الدخل. 

حتمل م�شاريف الإ�شالح وال�شيانة على قائمة الدخل. يتم ر�شملة التح�شينات التي تزيد، ب�شورة جوهرية، من قيمة اأو عمر الأ�شل املعني.

تقدر الأعمار الت�شغيلية ح�شب ما يلي :
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النخفا�س في قيمة الموجودات غير المتداولة

 

تق�������وم ال�شرك�������ة باإج�������راء مراجعة دورية للقيمة الدفرتية للموجودات غ�������ري املتداولة للتاأكد من وجود اأي دليل على وقوع اأي خ�شارة ناجت�������ة عن انخفا�س يف قيمة املوجودات غري 

املتداول�������ة. ويف حال�������ة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدي�������ر القيمة القابلة لال�شرتداد لذلك الأ�شل لتحديد حجم هذه اخل�شارة. ويف احل�������الت التي ل ميكن فيها تقدير القيمة 

القابلة لال�شرتداد لذلك الأ�شل، تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة لال�شرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي اإليها ذلك الأ�شل. 

ويف احلالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�شرتداد لالأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقدية باأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ تخف�س القيمة الدفرتية لذلك الأ�شل اأو الوحدة املدرة 

للنقدية اإىل القيمة القابلة لال�شرتداد لها، ويتم اإثبات خ�شائر النخفا�س يف قيمة الأ�شل م�شروفات فورًا يف قائمة الدخل  .

واإذا م�������ا مت لحق�������ًا عك�س قيد خ�شارة النخفا�س يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�ش�������ل اأو الوحدة املدرة للنقدية اإىل القيمة املعدلة القابلة لال�شرتداد، على اأّل 

تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها على القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�س حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�شارة الإنخفا�س يف قيمة ذلك الأ�شل اأو الوحدة املدرة 

للنقدية يف ال�شنوات ال�شابقة. يتم اإثبات عك�س قيد خ�شارة النخفا�س يف القيمة اإيرادات فورًا يف قائمة الدخل  . 

ر�شملة تكلفة القترا�س

تت�������م ر�شمل�������ة �شايف تكلفة القرتا�س - والتي متثل تكاليف القرو�س طويلة الأجل واأي اأعباء متويلية اأخرى تكبدتها ال�شركة خم�شومًا منها اأي عوائد دائنة مت احل�شول عليها 

خ�������الل ال�شن�������ة  - عل�������ى جميع امل�شاريع حتت التنفيذ ذات املبالغ الهامة والت�������ي يتطلب اإن�شاوؤها فرتة زمنية طويلة وحت�شب تكاليف التموي�������ل التي يتم ر�شملتها بتطبيق معدل 

الر�شملة على متو�شط املبالغ التي اأنفقت على كل م�شروع حتت التنفيذ. 

القر�س الحكومي المحدد ال�سداد

يت�������م اإثب�������ات القر�س احلكومي حمدد ال�ش�������داد بالقيمة احلالية با�شتخدام معدل خ�شم تقديري لقرتا�س ال�شركة )للقرو�س امل�شتلمة بعد تاريخ 1 يناير 2009(.  يتم ت�سجيل 

الفرق بني القيمة امل�شتلمة والقيمة احلالية اإيرادات موؤجلة )كمنحة حكومية( يتم اإظهارها �شمن بند ذمم حكومية طويلة الأجل ويتم العرتاف بها على مدة �شنوات القر�س 

املتبقية وما يقابلها من م�شاريف. 

م�شتقات الأدوات المالية ومحا�شبة تغطية المخاطر

ت�شتخ�������دم ال�شرك�������ة الأدوات املالي�������ة امل�شتقة لتقليل تعر�شها ملخاطر اأ�شعار العمولت. يتم، يف الأ�شل، اإثبات الأدوات املالي�������ة امل�شتقة بالقيمة العادلة بتاريخ اإبرام عقد امل�شتقات، 

وبعد ذلك يعاد قيا�شها بالقيمة العادلة. تقيد امل�شتقات كموجودات مالية وذلك عندما تكون القيمة العادلة لها اإيجابية، وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة 

لها �شلبية.

يت�������م اإثب�������ات التغريات يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�شتقة التي مت حتديدها على اأنها تغطية فعالة ملخاطر التدفقات النقدية مبا�شرة �شمن حقوق امل�شاهمني، بينما يتم 

اإثبات اجلزء غري الفعال من التغطية يف قائمة الدخل.

ولأغرا�س حما�شبة تغطية املخاطر، ت�شنف عمليات تغطية املخاطر كتغطية خماطر القيمة العادلة والتي تغطي خماطر التغريات يف التدفقات النقدية �شواءًا كانت متعلقة 

بخطر ما مرتبط مبوجودات اأو مطلوبات مت اإثباتها اأو معاملة يتوقع حدوثها ب�شكل كبري اأو خماطر عمالت اأجنبية تتعلق باإلتزامات موؤكدة مل يتم اإثباتها.

يتم التوقف عن حما�شبة تغطية املخاطر وذلك عند انتهاء �شريان اأداة التغطية اأو بيعها اأو اإنهاوؤها اأو تنفيذها اأو عندما لتعد تلك الأداة موؤهلة ملحا�شبة تغطية املخاطر. ويف 

ذلك الوقت، بالن�شبة للعمليات املتوقعة، يتم الحتفاظ بالربح اأو اخل�شارة املرتاكمة - املثبتة �شابقًا �شمن حقوق امل�شاهمني - حلني حدوث العملية املتوقعة. ويف احلالت التي 

مل تعد يتوقع فيها حدوث العملية املغطاه، يتم حتويل �شاف�ي الربح اأو اخل�شارة املرتاكمة – املثبت �شمن حقوق امل�شاهمني – اإىل قائمة الدخل.
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الدائنون والمبالغ الم�شتحقة الدفع 

يتم اإثبات اللتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�شتقبل عن الب�شاعة اأو اخلدمات امل�شتلمة، �شواءًا قدمت بها فواتري من قبل املوردين اأم مل تقدم.

 

مخ�ش�س تعوي�شات الموظفين

يتكون خم�ش�س تعوي�شات املوظفني من:

خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة   

يتم احت�شاب خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للعاملني وفقًا لنظام العمل يف اململكة العربية ال�شعودية ويحمل ب�شكل �شهري على قائمة الدخل.

�شندوق التوفري والدخار للموظفني

ت�شاهم ال�شركة بتكوين خم�ش�س ل�شندوق الدخار والتوفري للموظفني املوؤهلني وفقًا لالئحة النظام املعتمدة. يحمل ن�شيب ال�شركة يف مبلغ الدخار ب�شكل �شهري على قائمة 

الدخل.

مخ�ش�س الزكاة 

يت�������م احت�ش�������اب خم�ش�س الزكاة وفقًا لأنظمة م�شلحة الزكاة والدخل باململك�������ة العربية ال�شعودية، واأية تعديالت قد تنتج عند الربط النهائي للزكاة يتم ت�شجيلها �شمن قائمة 

الدخل  لل�شنة التي يتم ا�شتالم الربط النهائي فيها.  

الحتياطي النظامي 

مت�شي�������ًا م�������ع نظام ال�شركات والنظام الأ�شا�شي لل�شركة يتم جتنيب 10 % من �ش�������ايف الدخل ال�شنوي لتكوين الحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية التوقف عن 

هذا التجنيب عندما يبلغ ر�شيد هذا الحتياطي ن�شف راأ�س املال.

الإيرادات

يت�������م اإثب�������ات اإيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية عند اإ�شدار الفواتري للم�شرتكني بقيمة ا�شتهالكهم للطاقة الكهربائية والتي تقا�س بالكيلو واط / �شاعة. ويتم تقدير الإيرادات 

امل�شتحقة للطاقة امل�شتهلكة من قبل امل�شرتكني والتي مل ي�شدر بها فواتري حتى تاريخ املركز املايل. 

يت�������م اإثب�������ات اإيرادات تعريفة قراءة و�شيانة الع�������دادات واإعداد الفواتري عند اإ�شدارها للم�شرتك�������ني وهى عبارة عن التعريفة ال�شهرية الثابتة التي يت�������م احت�شابها بناء على �شعة 

العدادات امل�شتخدمة من قبل امل�شرتكني ويتم تقدير الإيرادات امل�شتحقة للتعريفة اخلا�شة بالفواتري التي مل ت�شدر حتى تاريخ املركز املايل.

يتم ت�شجيل مبالغ تعريفة تو�شيل اخلدمة الكهربائية امل�شتلمة من امل�شرتكني كاإيراد موؤجل �شمن املطلوبات ومن ثم يتم اإثباتها كاإيراد با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت بناء 

على متو�شط اأعمار املعدات امل�شتخدمة يف خدمة امل�شرتكني واملقدرة بع�شرين �شنة.
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الم�شروفات

تت�شم�������ن م�شروف�������ات الت�شغيل وال�شيانة امل�شروفات اخلا�شة بالتوليد والنقل والتوزيع بالإ�شافة اإىل ن�شيب تلك الأن�شطة من م�شروفات اخلدمات العامة والأن�شطة امل�شاندة، 

ويتم اإدراج باقي تلك امل�شروفات �شمن امل�شروفات العمومية والإدارية. يتم توزيع م�شروفات اخلدمات العامة والأن�شطة امل�شاندة ح�شب ا�شتفادة كل ن�شاط من تلك امل�شروفات، 

ويتم تقييم ذلك دوريًا.

ربح )خ�شارة( ال�شهم الأ�شا�شي لل�شنة

يتم احت�شاب ربح )خ�شارة( ال�شهم با�شتخدام املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة يف نهاية ال�شنة مبا فيها الأ�شهم اململوكة للحكومة، حيث يتم احت�شاب ربح )خ�شارة( ال�شهم 

الأ�شا�ش�������ي م�������ن العمليات الت�شغيلية بق�شم�������ة الربح )اخل�شارة( من العمليات على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم، ويتم احت�شاب رب�������ح )خ�شارة( ال�شهم الأ�شا�شي من �شايف الربح 

)اخل�شارة( بق�شمة �شايف الربح )اخل�شارة( على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم. 

العمالت الأجنبية

حت�������ول قيم�������ة املعام�������الت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإىل الريال ال�شعودي وفق�������ًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة حني اإجراء تلك املعامالت وحت�������ول اأر�شدة املوجودات واملطلوبات ذات 

الطبيعة النقدية وامل�شجلة بالعمالت الأجنبية يف تاريخ قائمة املركز املايل   اإىل الريال ال�شعودي وفقًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف ذلك التاريخ، واأي اأرباح اأو خ�شائر حمققة اأو 

غري حمققة تنتج عن ذلك ت�شجل �شمن قائمة الدخل .

3- النقد والنقد المماثل
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4- ذمم م�شتهلكي الكهرباء والإيرادات الم�شتحقة، �شافي

فيما يلي حركة خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها خالل ال�شنة:
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5- الدفعات المقدمة والأر�شدة المدينة الأخرى، �شافي
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6- المخزون، �شافي

فيما يلي حركة خم�ش�س املخزون بطيء احلركة خالل ال�شنة: 
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7- ال�شتثمارات في حقوق ملكية �شركات واأخرى
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اأ( ال�شتثمارات الم�شجلة وفق طريقة حقوق الملكية

)اأ-1( هيئة الربط الكهربائي لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية

�شاركت ال�شركة يف راأ�س مال هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وذلك لتعزيز الإ�شتفادة من نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بني الدول الأع�شاء.

بلغت قيمة امل�شاركة يف تاريخ التاأ�شي�س 484.80 مليون دولر اأمريكي مبا يعادل مبلغ 1,818 مليون ريال �شعودي. 

)اأ- 2( �سركة الماء والكهرباء

�شارك�������ت ال�شرك�������ة مع املوؤ�ش�شة العامة لتحلية املي�������اه املاحلة يف تاأ�شي�س �شركة املاء والكهرباء ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة وذلك بن�������اًء على قرار املجل�س القت�شادي الأعلى رقم 

23/5 وتاري�������خ 23 ربي�������ع الأول 1423ه� املت�شمن ت�شجيع القطاع اخلا�س على امل�شاركة يف م�شاريع حتلية املياه املاحلة. بلغت قيمة امل�شاركة يف تاريخ التاأ�شي�س 15 مليون ريال 
�شعودي م�شددة بالكامل وهي عبارة عن 300,000 ح�شة متثل 50 % من راأ�شمال ال�شركة.
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)اأ-3( �سركة راأ�س الزور للمياه والكهرباء

بنـــــــاء علـــــــى قرار جمل�س الإدارة رقم 2007/73/02 وتاري�������خ 1 ذو احلجة 1428ه� �شاركت ال�شركة مع �شندوق ال�شتثمارات العامة يف تاأ�شي�س �شركة راأ�س الزور للمياه والكهرباء 

ك�شركة م�شاهمة بناءًا على املر�شوم امللكي رقم 77 وتاريخ 14 رم�سان 1428ه�. بلغت  قيمة امل�شاركة يف تاريخ التاأ�شي�س 1 مليون ريال �شعودي م�شددة بالكامل وهي متثل 20 % 

من راأ�س مال ال�شركة. ويف فرباير 2011 م مت �شدور �شهادة من وزارة التجارة وال�شناعة ب�شطب ال�شجل التجاري لل�شركة ب�شبب اإلغاء مناف�شة م�شروع راأ�س الزور للكهرباء واملياه 

وبناء عليه مت اإقفال ح�شاب ال�شتثمار يف هذه ال�شركة وا�شرتداد قيمته املدفوعة �شابقًا.

)اأ-4( �سركة هجر لإنتاج الكهرباء

بنـــــــاء علـــــــى قرار جمل�س الإدارة رقم 2010/95/4 وتاريخ 1431/09/12هـ املوافق 2010/08/22م قام�������ت ال�شركة باإن�شاء �شركة هجر لإنتاج الكهرباء براأ�شمال 2مليون ريال 

�شع�������ودي، وخ�������الل عام 2011م مت دخول �شريك وزيادة راأ�س املال مببلغ 8 مليون ريال �شعودي لي�شبح راأ�س مال ال�شركة 10مليون ريال �شعودي م�شددة بالكامل واأ�شبحت ح�شة 

ال�سركة ال�سعودية للكهرباء 50 % من اأ�شهم ال�شركاء، ومل يتم توحيد القوائم املالية ل�شركة هجر لإنتاج الكهرباء نظرًا لعدم وجود اأهمية ن�شبية.

)اأ-5( �شركة �شوئيات لالت�شالت

بناء على قرار جمل�س الإدارة رقم 2009/86/2 وتاريخ  5/8/ 1430هـ املوافق 3 / 5/ 2009م قامت ال�شركة باإن�شاء �شركة �شوئيات لالت�شالت براأ�شمال 1مليون ريال �شعودي 

م�شددة بالكامل وهي متثل 100 % من راأ�س مال ال�شركة، ومل يتم توحيد القوائم املالية ل�شركة �شوئيات لالت�شالت نظرًا لعدم وجود اأهمية ن�شبية.

)اأ-6( �شركة الكهرباء لل�شكوك

بناء على قرار جمل�س الإدارة رقم  03/ 67 /2007 وتاريخ  22/ 03 /1428هـ املوافق 10/ 04 /2007م  قامت ال�شركة باإن�شاء �شركة الكهرباء لل�شكوك براأ�شمال 500 األف 

ريال �شعودي م�شددة بالكامل وهي متثل 100 % من راأ�س مال ال�شركة، ومل يتم توحيد القوائم املالية ل�شركة الكهرباء لل�شكوك نظرًا لعدم وجود اأهمية ن�شبية.

)اأ-7( �شركة كهرباء رابغ

بنـــــــاء علـــــــى قرار جمل�س الإدارة رقم 06 / 76 /2008 وتاريخ 26 جمادى الأوىل 1429هـ )املوافـــــــق 3 يونيو 2008( قامت ال�شركة باإن�شاء �شركة كهرباء رابغ براأ�شمال 2 مليون 

ريال �شعودي م�شددة بالكامل وهي متثل 100 % من راأ�س مال ال�شركة.

خ�������الل الرب�������ع الثالث من عام 2009 مت زيادة راأ��������س مال �شركة كهرباء رابغ من 2 مليون ريال �شعودي اإىل 10مليون ريال �شع�������ودي واإدخال �شركاء جدد واأ�شبحت ح�شة ال�شركة 

ال�سعودية للكهرباء 20 % بدًل من 100 %.

)اأ-8( �سركة �سرماء للكهرباء

بنـــــــاء علـــــــى قـــــــرار جمل�س الإدارة رقم 4/ 88 /2009 بتاريخ  18 رم�ســـــــان 1430 هـ املوافق 8 �شبتمرب 2009م قامت ال�شركة بتاأ�شي�س �شرك�������ة �شرماء للكهرباء )�شركة م�شاهمة 

مقفل�������ة( براأ��������س م�������ال 2 مليون ريال �شعودي، وخالل ال�شنة مت دخول �شريك وزيادة راأ�س املال بنف�س املبلغ لي�شب�������ح راأ�س مال ال�شركة 4 مليون ريال �شعودي حيث اأ�شبحت ح�شة 

ال�سركة ال�سعودية للكهرباء 50 % من اأ�شهم ال�شركاء ومل يتم توحيد القوائم املالية ل�شركة �شرماء للكهرباء نظرا لعدم وجود اأهمية ن�شبية.
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ب( ال�شتثمارات الأخرى بالتكلفة

ج( ال�شتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق
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د( الح�شة في �شافي )خ�شائر( اأرباح ال�شركات الم�شتثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية
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8- الم�شايع تحت التنفيذ

بلغ �شاف�ي تكاليف التمويل املر�شملة على امل�شاريع الإن�شائية خالل ال�شنة مبلغ 1.151 مليون ريال �شعودي )2010, 1,070 مليون ريال �شعودي(.
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9- الموجودات الثابتة - بال�شافي

يت�شمن بند الأرا�شي اأعاله قطع اأرا�شٍي تكلفتها الدفرتية 276 مليون ريال �شعودي )2010: 276 مليون ريال �شعودي(، مل يتم نقل ملكيتها ل�شم ال�شركة بعد. 
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اإن �شاف�ي القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة لل�شركة موزع على الأن�شطة الرئي�شة كما يلي: 
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تتمة : 9- الموجودات الثابتة - بال�شافي

بلغ م�شروف ال�شتهالك املحمل على الأن�شطة املختلفة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ما يلي: 

245.285587.443225.243577.6951.635.666

2.722.7602.120.588152.154914.7535.910.255

61.584.46946.955.880291.940

1.365.071415.75920.0171831.801.030

---315.012315.012

900.059394.84644.71492.6471.432.266

66.817.64450.474.5162.192.230
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10- الذمم الدائنة 

)اأ(  كما هو مبني يف الإي�ساح )17 - اأ( مت حتويل الذمم الدائنة امل�شتحقة للوقود للفرتة من 5 اأبريل 2000 م اإىل 31 دي�سمرب 2009 م مببلغ 41 مليار ريال من ح�شاب �شركة 

اأرامكو ال�شعودية اإىل ذمة حكومية طويلة الأجل.

ب(  تت�شمن الذمم الدائنة الأخرى مبالغ بقيمة 1,280 مليون ريال �شعودي )2010: 1,280 مليون ريال �شعودي( ما زالت حتت الت�شوية بني ال�شركة والدولة تتعلق بح�شابات 

ما قبل عملية الدمج امل�سار اإليه يف اإي�ساح رقم )1(.
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11- الم�شتحقات والأر�شدة الدائنة الأخرى 

*يت�سمن بند توزيعات اأرباح م�ستحقة كما يف 31 دي�سمرب 2011 توزيعات الأرباح النقدية غري مطالب بها من قبل حملة الأ�شهم والتي اأعلن توزيعها من قبل ال�شركة ال�شعودية 
املوحدة للكهرباء قبل الدمج مببلغ 91,5 مليون ريال �شعودي )2010: 93,8 مليون ريال �شعودي(.
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12- الزك�اة
اإن العنا�شر الرئي�شة لوعاء الزكاة هي كما يلي:

مل يتم تكوين خم�ش�س للزكاة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2011م حيث اإن �شاف�ي الربح املعدل بال�شالب وكذلك احلال بالن�شبة للوعاء الزكوي.

ح�شب الربوط النهائية امل�شتلمة من قبل م�شلحة الزكاة والدخل توجد فروقات عن الفرتة من 5 اأبريل 2000 )تاريخ الدمج( وحتى 31 دي�سمرب 2001، وكذلك لعام 2002 

يبل�������غ جمموعه�������ا 13 مليون ريال �شعودي تتمثل يف قيام امل�شلحة باحت�ش�������اب زكاة على مبلغ الفروقات املطلوبة من �شركة اأرامكو عن الإيرادات من من�شاآتها ال�شكنية حيث تقوم 

�شرك�������ة اأرامك�������و ب�شداد التعريف�������ة ال�شناعية على املن�شاآت ال�شكنية التابعة لها بدًل م�������ن التعريفة التجارية. ومل تقم ال�شركة بت�شجيل مبل�������غ الفروقات املذكور اأعاله �شمن هذه 

القوائ�������م املالي�������ة، حيث اإنها تتوقع عدم �شداد هذه املطالبة على اعتبار اأنه ل ميكن دفع زكاة عل�������ى اإيرادات غري حمققة ومل تدخل يف ح�شابات ال�شركة. ا�شتلمت ال�شركة الربوط 

النهائيـــــــة عـــــــن الأعـــــــوام من 2003 ولغاية  2008.  ظهرت فروقات زكوية مببلغ 24.5 مليون ريال �شعودي لعامي 2003 و 2004  مت العرتا�س على الفروقات املذكورة وليزال 

العرتا�س حتت الدرا�شة مع م�شلحة الزكاة والدخل، كما قامت ال�شركة بتقدمي الإقرارات الزكوية لعامي 2009 اإىل 2010 والتي ما زالت قيد املراجعة من قبل م�شلحة الزكاة 

والدخل.
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13- القرو�س الطويلة الأجل

وفيما يلي تفا�شيل الأق�شاط امل�شتحقة خالل ال�شنوات املقبلة كما يف 31 دي�سمرب:
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تتمة : القرو�س الطويلة الأجل

اأ( بتاريـــــــخ 28 يوليـــــــو 2008م ح�شل�������ت ال�شركة على قر�س متوافق مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية بقيمة 6 مليار ريال �شعودي من جمموعة من البنوك املحلية والذي مت �شحبه 

بالكام�������ل يت�������م �ش�������داد هذا القر�س عل�������ى 22 دفعة ن�شف �شنوية مت�شاوية ابتداء من 3 نوفمـــــــرب 2009.  بلغ ر�شيد القر�س 4.6 مليار ريال �شع�������ودي كمايف 31 دي�سمرب 2011 

)2010: 5.2 مليار ريال �شعودي(. يخ�شع هذا القر�س لبع�س التعهدات املالية والتي التزمت ال�شركة بها كما يف 31  دي�سمرب2011م.

ب( اتفقت ال�شركة مع  بنكي ال�شادرات والواردات الأمريكي وتنمية ال�شادرات الكندي بتاريخ 21 يونيو 2009م ومت توقيع التفاقية بتاريخ 27 يناير2010م حت�شل مبوجبها 

ال�سركة على قر�س مبا�سر قيمته 1.1 مليار دولر اأمريكي ما يعادل 4.1 مليار ريال �شعودي تقريبًا والذي مت �شحبه بالكامل. يتم �شداده خالل 12 عامًا على 24 دفعة ن�شف 

�شنوية مت�شاوية ابتداء من 25 مايو 2010 بلغ ر�شيد القر�س 3.4 مليار ريال �شعودي كما يف 31 دي�سمرب 2011 )2010: 3.8 مليار ريال �شعودي(.

 

ج( بتاريخ 13 يوليو 2009 م، وقعت ال�شركة ال�شعودية للكهرباء و�شندوق ال�شتثمارات العامة اتفاقية متويل حت�شل مبوجبه ال�شركة على قر�س مبا�شر قيمته 2.6 مليار ريال 

�شعودي والذي مت �شحبه بالكامل.ويتم �شداد هذا القر�س خالل 15 عامًا و على 24 ق�شطًا ن�شف �شنوي. بلغ ر�شيد القر�س 2.6 مليار ريال �شعودي كمايف 31 دي�سمرب2011 

)2010: 2.6 مليار ريال �شعودي(.

د( بتاريـــــــخ 13 دي�سمـــــــرب 2010م وقعت ال�شركة ال�شعودي�������ة للكهرباء مع جمموعة من البنوك املحلية اتفاقية حت�شل مبوجبها ال�شركة عل�������ى قر�س متوافق مع اأحكام ال�شريعة 

الإ�شالمي�������ة بقيم�������ة 5 مليار  ريال �شعودي. يتم �شداد هذا القر�س على 26 دفعة ن�شف �شنوية مت�شاوية تبداأ بعد مرور 24 �شهرًا على تاريخ توقيع التفاقية. بلغ ر�شيد القر�س 

0.5 مليار ريال �شعودي كمايف 31 دي�سمرب2011 )2010: ل�سيء(.

هــــــــ( بتاريـــــــخ 12 مار�س 2011م وقعت ال�شركة ال�شعودية للكهرباء مع بنك طوكيو – ميت�شوبي�شي اتفاقية حت�ش�������ل مبوجبها ال�شركة على قر�س مببلغ 0.5 مليار دولر اأمريكي 

مب�������ا يع�������ادل 1.9 مليار ريال �شعودي والذي مت �شحبه بالكامل..يتم �شداد هذا القر�س دفع�������ة واحدة بعد 12 �شهرًا من تاريخ اأول �شحب. ت�شمح التفاقية لل�شركة بتمديد تاريخ 

ا�شتحقاق القر�س الأ�شلي ملدة 12 �شهرا وقد بلغ ر�شيد القر�س 1.9 مليار ريال �شعودي كمايف 31 دي�سمرب 2011م )2010: ل�سيء(.

و( اتفق�������ت ال�شرك�������ة مع  بنك ال�شادرات والواردات الفرن�شي بتاريخ 22 يونيو 2011م. حت�شل ال�شركة مبوجب هذه التفاقيه على قر�س قيمته 989.1 مليون دولر اأمريكي ما 

يعادل 3.7 مليار ريال �شعودي تقريبًا والذي مت �شحبه بالكامل. يتم �شداده خالل 12 عامًا على 24 دفعة ن�شف �شنوية مت�شاوية ابتداء من11 يناير 2012. بلغ ر�شيد القر�س 

3.7 مليار ريال �شعودي كما يف 31 دي�سمرب 2011م )2010: ل�سيء(.

ت�شتخ�������دم القرو��������س طويلة الأجل امل�شار اإليها اأعاله لتمويل امل�شاري�������ع الإن�شائية. اإن هذه القرو�س م�شمونة ب�شندات لأمر حمررة من قب�������ل ال�شركة بالقيمة ال�شمية للقرو�س 

ودفعات الفائدة و/اأو هم�س املرابحة.

لدى ال�شركة اتفاقيات لت�شهيالت ائتمانية غري م�شتغلة كما يف 31 دي�سمرب 2011م مع بنوك جتارية حملية مببلغ مليار ريال �شعودي ) 2010م : مليار ريال �شعودي(.
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14 - ال�شكوك
فيما يلي بيان بال�شكوك القائمة كما يف 31 دي�سمرب 2011:

مت ا�شدار ال�شكوك املو�شحة اأعاله بالقيمة ال�شمية دون خ�شم اأو عالوة اإ�شدار. اإن هذه ال�شكوك حتمل عائدًا يح�شب على اأ�شا�س �شعر �شايبور زائدًا هام�س ربح ي�شتحق دوريًا 

على اأ�شا�س ربع �شنوي من �شايف الدخل املتح�شل من موجودات ال�شكوك التي يحتفظ بها اأمني موجودات ال�شكوك - �شركة الكهرباء لل�شكوك اململوكة بالكامل لل�شركة. 

تعه�������دت ال�شرك�������ة ب�ش�������راء هذه ال�شك�������وك من حامليها بتواريخ حمددة يف ن�ش�������رة الإ�شدار. يف كل تاريخ �شراء �شتدف�������ع ال�شركة مبلغًا يعادل 10 % من اإجم�������ايل القيمة الإ�شمية 

لل�شكوك منحة حلملة ال�شكوك. مت حتديد �شعر ال�شراء بحا�شل �شرب اإجمايل القيمة ال�شمية لل�شك يف الن�شبة املو�شحة مقابل تاريخ ال�شراء وفقًا للجدول التايل:
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15- تعوي�شات الموظفين 

16- الإيرادات الموؤجلة، �شافي 
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17- الذمم الحكومية طويلة الأجل

اأ( مت�������ت اإع�������ادة ت�شني�������ف الذمم الدائنة امل�شتحقة للوقود للف�������رتة من 5 اأبريل 2000 م اإىل 31 دي�سمرب 2009 م مببلغ 41 مليار ري�������ال �شعودي من املطلوبات املتداولة اإىل بند 

املطلوبات غري املتداولة )ذمم حكومية طويلة الأجل( وذلك ا�شتنادًا على املحا�شر الوزارية بتاريخ 15 جمادى الأوىل 1427ه�  و تاريخ 6 �شفر 1433ه�  بناء على القرار الوزاري 

رقم 277 والذي عالج املديونية امل�شتحقة على ال�شركة ل�شالح �شركة اأرامكو ال�شعودية بتحميلها على ح�شاب وزارة املالية )اي�شاح 10 - اأ(.

ب( قامت ال�شركة خالل الربع الرابع من عام 2010م، بنقل بع�س اأ�شول �شبكة النقل والتوزيع يف مدينة اجلبيل ال�شناعية اخلا�شة بالهيئة امللكية للجبيل وينبع )الهيئة( اإىل 

ملكي�������ة ال�شرك�������ة ب�ش�������ورة نهائية وفقًا لأ�ش�س مت التفاق عليها مع الهيئة وبلغت قيمتها الدفرتية 744 مليون ريال �شعودي مت اإثباتها �شمن الذمم احلكومية طويلة الأجل ومت 

تقدير قيمة ال�شتهالك املرتاكم للفرتة ما قبل الدمج مببلغ 244 مليون ريال �شعودي مت اإثباتها كذمم حكومية �شمن الدفعات املقدمة والأر�شدة املدينة الأخرى )اإي�شاح 5(. 

مت اإثبات هذه املعاجلات املحا�شبية باأثر رجعي )اإي�شاح 30(. 

18- القرو�س الحكومية

اأ (  طبقًا لقرار جمل�س الوزراء رقم 169 وتاريخ  11 �سعبان 1419ه� مت حتديد �شايف م�شتحقات احلكومة لدى ال�شركة ال�شعودية للكهرباء وكذلك �شاف�ي م�شتحقات ال�شركة 

ل�������دى احلكوم�������ة ح�شب الأ�ش�س والقواعد الواردة يف املح�شر املوقع بني وزير ال�شناعة والكهرباء ووزير املالي�������ة والقت�شاد الوطني بتاريخ 27 جمادى الثاين 1418هـ املوافق 29 

اأكتوبـــــــر 1997م ومت اعتب�������ار �شايف الفرق امل�شتحق للحكومة عل�������ى ال�شركة - املحدد بتاريخ نهاية اليوم ال�شابق ل�شدور املر�شوم امللك�������ي القا�شي بتاأ�شي�س ال�شركة – قر�سًاح�سنًا 

طويل الجل ولفرتة �شماح مدتها خم�س وع�شرون �شنة تبداأ من تاريخ اإعالن ال�شركة، ويعاد النظر ب�شاأن هذا القر�س بعد ذلك وفقًا للظروف املالية للحكومة ولل�شركة.

لق�������د ت�شم�������ن املح�شر بني وزير ال�شناعة والكهرباء ووزير املالية والقت�شاد الوطني املوؤرخ 21 رجب 1422ه� والذي حتدد فيه قيمة القر�س الأولية - اأن تتم الت�شفية النهائية 

لل�������ذمم احلكومي�������ة ح�شب نتيجة املطابقات بني مطالب�������ات ال�شركة وبع�س اجلهات احلكومية وتعدي�������ل قيمة القر�س تبعًا لذلك. وقد مت خالل ع�������ام 2005م الإنتهاء من تلك 

الت�شفي�������ة والتي ت�شمنت ت�شوية بع�س املبال�������غ اخلا�شة مبطالبات ال�شركة وكذلك املبالغ امل�شتحقة على ال�شركة للجهات احلكومية وقد مت توقيع حم�شر بذلك بني وزير املياه 

والكهرباء ووزير املالية يف تاريخ 15 رجب 1426ه� لي�شبح ر�شيد قر�س احلكومة بعد تلك الت�شفية مبلغ 14.9 مليار ريال �شعودي.

ب( واف�������ق جمل��������س الوزراء بجل�شته التي عقدت يوم الإثنني 12 جم�������ادى الأوىل 1431هـ املوافق 26 اإبريل 2010م على منح ال�شركة قر�شًا ح�شنًا مببلغ 15 مليار ريال �شعودي 

ي�ســـــــدد علـــــــى 25 �شن�������ة، على اأن يدفع القر�س لل�شركة خالل �شنتني وذلك وفق اتفاقية تربم لهذا الغر�س بني وزارة املالي�������ة وال�شركة ال�شعودية للكهرباء، وقد مت توقيع الإتفاقية 

بتاريـــــــخ  15 رم�ســـــــان 1431 هــــــــ املوافق 25 اأغ�شط�س 2010م وقد مت �شحب مبلغ 11.3 مليار ريال �شعودي من القر�س كما يف 31  دي�سمرب 2011م. وقامت ال�شركة باإثبات ما 

مت ا�شتالمه من القر�س احلكومي اأعاله خ�شمًا اإىل القيمة احلالية وفقًا ملا ورد يف ال�شيا�شات املحا�شبية يف اإي�شاح رقم ) 2(.

ج( وافق جمل�س الوزراء بجل�شته التي عقدت الإثنني 11 رجب 1432هـ )املوافق 13 يونيو 2011م( على منح ال�شركة قر�س ح�شن مببلغ 51.1  مليار ريال �شعودي ي�شدد على 

25 �شن�������ة، عل�������ى اأن يدف�������ع القر�س لل�شركة خالل خم�س �شنوات،  وذلك وفق اتفاقية تربم لهذا الغر�س ب�������ني وزارة املالية وال�شركة ال�شعودية للكهرباء، مل يتم �شحب املبلغ بتاريخ 
قائمة املركز املايل.
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19- الم�شتقات المالية
اأبرم�������ت ال�شرك�������ة عقود حتوط مع عدد من البنوك للحماية من تقلبات اأ�شعار الفائدة على مبلغ وقدره 3.4 مليار ريال �شعودي كما يف 31 دي�سمرب 2011م. وي�شتمل على جزء 

بال�������دولر الأمريك�������ي ميثل حوايل 15 % م�������ن القيمة ال�شمية املذكورة. تقوم عقود التحوط على اأ�شا�س عمل املقاي�شة بني ال�شركة والبنوك على الأ�شعار الثابتة مقابل الأ�شعار 

املتغرية وفق مبالغ القرو�س الأ�شلية كل �شتة اأ�شهر.

كم�������ا وقع�������ت ال�شركة ال�شعودية للكهرباء عقود عمالت اآجلة م�������ع بع�س البنوك املحلية تهدف اإىل تثبيت �شعر �شرف اليورو مقابل �شع�������ر �شرف الدولر الأمريكي وذلك لتغطية 

التزام�������ات ال�شرك�������ة امل�شتقبلي�������ة وحمايتها من تقلبات اأ�شعار ال�شرف.كما وقعت ال�شركة ال�شعودية للكهرباء عقود عمالت اآجل�������ة مع بع�س البنوك املحلية تهدف اإىل تثبيت �شعر 

�شرف اليورو مقابل �شعر �شرف الدولر الأمريكي وذلك لتغطية التزامات ال�شركة امل�شتقبلية وحمايتها من تقلبات اأ�شعار ال�شرف.

20- راأ�س المال
يبلغ راأ�س مال ال�شركة 41,665,938,150 ريال �شعودي مق�شمًا اإىل 4,166,593,815 �شهمًا، تبلغ القيمة ال�شمية لكل منها 10 ريالت �شعودية لل�شهم.

اإن راأ�س مال ال�شركة املذكور اأعاله مملوك لكل من:

21- الحتياطي العام
يتكون الحتياطي العام من اأر�شدة الحتياطيات التي كانت م�شجلة �شمن القوائم املالية لل�شركات ال�شعودية املوحدة للكهرباء يف تاريخ الدمج والتي بلغ جمموعها 213,668 

األف ريال �شعودي، وكذلك عوائد ا�شتثمار مبالغ �شندوق ر�شم الكهرباء و التي بلغت 294,976 األف ريال �شعودي، بالإ�شافة اإىل املبالغ التي يتم حت�شيلها من الأفراد عن ر�شم 

الكهربـــــــاء بعد تاريـــــــخ 31 دي�سمرب2001م والتي بلغت حتى 31 دي�سمرب 2011م 29,699 األف ريال �شعودي )2010: 27,533 األف ريال �شعودي( لي�شبح ر�شيد الحتياطي 

العام كما يف 31 دي�سمرب 2011م 538,343 األف ريال �شعودي )2010: 536,177 األف ريال �شعودي(.
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22- م�شاريف الت�شغيل وال�شيانة
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23- الم�شاريف العمومية والإدارية 

24- الإيرادات والم�شروفات الأخرى، �شافي
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25-  توزيعات الأرباح 

طبقا للنظام الأ�شا�شي لل�شركة يوزع من الأرباح، بعد خ�شم الحتياطيات كدفعة اأوىل للم�شاهمني ن�شبة ل تقل عن 5 % من راأ�س املال املدفوع مع مراعاة الأحكام الواردة يف قرار 

 % 10 جمل�ـــــــس الـــــــوزراء رقم 169 وتاريخ 11 �سعبان 1419ه� والتي مبوجبه تنازلت احلكومة عن ن�شيبها يف الأرباح املوزعة ب�شرط ال تتجاوز الأرباح ال�شنوية املوزع�������ة ن�شبة  

م�������ن القيم�������ة ال�شمي�������ة لل�شهم وذلك ملدة ع�شر �شنوات من قيام ال�شركة، ويف حالة جتاوز ن�شبة الأرباح املوزعة الن�شبة املذكورة تعامل ح�شة احلكومة مثل بقية امل�شاهمني، وقرار 

جمل�س الوزراء رقم 327 وتاريخ 24 رم�سان 1430ه� اخلا�س بتمديد تنازل احلكومة عن ن�شيبها يف الأرباح التي توزعها ال�شركة ال�شعودية للكهرباء ملدة ع�شر �شنوات اأخرى.

اأق�������رت اجلمعي�������ة العمومية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 4 اأبريل 2011م توزيع اأرباح نقدية عن �شن�������ة 2010م للم�شاهمني - فئة الأفراد مببلغ 547 مليون ريال �شعودي بواقع 

0.70 ريال �شعودي لل�شهم الواحد ومتثل 7 % من القيمة ال�شمية لل�شهم )عن �شنة 2009م : مبلغ 547 مليون ريال �شعودي(.

اأو�شى جمل�س الإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  19 فرباير2012م بتوزيع اأرباح نقدية ل�سنة 2011م  لالأهايل ومن يف حكمهم مببلغ 547 مليون ريال �شعودي بواقع 0.70 

ريال �شعودي لل�شهم الواحد ومتثل 7 % من القيمة ال�شمية لل�شهم. هذا ويتطلب اإعالن توزيع الأرباح لل�شنة احلالية موافقة اجلمعية العمومية لل�شركة.

26- بدلت و مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة

بلغ�������ت م�شروف�������ات وبدلت ح�شور اجلل�ش�������ات لأع�شاء جمل�س الإدارة، وكذلك م�شروفات وبدلت ح�شور جل�شات اللجان الأخ�������رى املنبثقة  من جمل�س الإدارة خالل ال�شنة مبلغ 

605 األف ريال �شعودي )عام 2010م : 625 األف ريال �شعودي(.

اأق�������رت اجلمعي�������ة العمومية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 4 اأبريل 2011م مكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة عن �شنة  2010م مبلغ 0.8 مليون ريال �شعودي من الأرباح املبقاة )عن 

�شنة 2009م : مبلغ 0.8 مليون ريال �شعودي(.

اأو�شى جمل�س الإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 19 فرباير2012م  باحت�شاب مكافاأة لأع�شاء جمل�س الإدارة مببلغ 0.7 مليون ريال �شعودي من الأرباح بعد توزيع دفعة ل تقل 

عن 5 % من راأ�شمال امل�شاهمني الأهايل ومن يف حكمهم. ي�شتحق �شداد هذه املكافاأة بعد موافقة اجلمعية العامة لل�شركة.
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27- المعامالت مع الجهات ذات العالقة 

تق�������وم ال�شرك�������ة باإي�شال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات وال�������وزارات احلكومية واأرامكو ال�شعودية. اإن التعريفة املحملة هي التعريف�������ة املعتمدة من جمل�س الوزراء وهي نف�س 

التعريف�������ة امل�شتخدم�������ة مع امل�شرتك�������ني الآخرين فيما عدا املوؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه ال�ش�������ادر ب�شاأنها قرار حكومي، وكذا املن�شاآت ال�شكنية ل�شرك�������ة اأرامكو ال�شعودية التي ترى 

ال�شركة وجوب تطبيق التعريفة التجارية عليها بينما تعرت�س �شركة اأرامكو ال�شعودية على ذلك وتقوم بالدفع لإجمايل قيمة مبيعات التيار عن تلك املن�شاآت بناء على التعريفة 

ال�شناعي�������ة، م�������ا نت�������ج عنه فرق بحوايل 1,831 مليون ريال �شعودي منذ تاأ�شي�س ال�شركة وحتى 31 دي�سمـــــــرب 2011م )منذ تاأ�شي�س ال�شركة وحتى 31 دي�سمرب 2010: 1,745 

مليون ريال �شعودي(. مل يتم ت�شجيل تلك الفروقات يف هذه القوائم املالية.

وقد �شدر قرار جمل�س الوزراء رقم 114 تاريخ 10 ربيع الآخر 1430ه� باإنهاء اخلالف واأن يتم حما�شبة اأرامكو على اأ�شا�س التعريفة ال�شكنية والتجارية بدل ال�شناعية، وعلى 

اأن تقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج بتحديد املن�شاآت ال�شكنية والتجارية التابعة ل�شركة اأرامكو وحتديد اجلهة املعنية بتكاليف الإن�شاء وال�شيانة والت�شغيل ملحولت 

اجله�������د و�شب�������كات التوزيع، وبناء على ذلك فقد عقدت ال�شركة مع �شركة اأرامكو ال�شعودي�������ة واملنظم )هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج( عدة اجتماعات يف �شبيل ت�شوية هذا 

املو�سوع.

بالإ�شاف�������ة اإىل ذل�������ك تقوم ال�شركة ب�شراء الوق�������ود من اأرامكو ال�شعودية والطاقة من املوؤ�ش�ش�������ة العامة لتحلية املياه بناء على اأ�شعار من�شو�س عليه�������ا بقرارات حكومية، كما يتم 

احت�شاب ر�شوم ل�شالح البلديات عن مبيعات الطاقة الكهربائية.

اإن املعامالت اجلوهرية واملبالغ التقريبية املتعلقة بها، هي كما يلي:  
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28- اللتزامات المحتملة

اأ(   يوج�������د خ�������الف بني ال�شركة و�شركة اأرامكو ال�شعودية حول ر�شوم مناولة الزيت اخلام والتي تطالب به �شرك�������ة اأرامكو ال�شعودية لبع�س املواقع. وقد بلغ اإجمايل املبلغ املختلف 

علي�������ه م�������ن بداية تاأ�شي�س ال�شركة يف 5 اإبريل2000م وحت�������ى 31  دي�سمرب 2011م مبلغ 2.886 مليون ريال �شعودي تقريب�������ًا )2010: 2.472 مليون ريال �شعودي(، ول تتوقع 

الإدارة اأن ينتج عن هذه املطالبة اأي التزام على ال�شركة ا�شتنادًا اإىل املر�شوم امللكي رقم م/8 بتاريخ 25 رجب 1415ه� على اعتبار اأنه مل يتم بحثه من قبل  اللجنة الوزارية التي 

مت ت�شكيله�������ا بن�������اء عل�������ى املر�شوم امللكي املذكور اأعاله، وعليه مل يتم ت�شجيل تلك الفروقات يف ال�شجالت املحا�شبي�������ة لل�شركة. كما يوجد خالف حول قيام �شركة اأرامكو ال�شعودية 

بتوري�������د زي�������ت خفيف بدًل من الزيت الثقيل لإحدى املحطات - ح�شب متطلبات ال�شرك�������ة - وقد نتج عن ذلك فرق مرتاكم قدره 858 مليون ريال �شعودي )2010: 566 مليون 

ريال �شعودي( مل يتم قيده يف �شجالت ال�شركة.

 ب(  تطال�������ب �شرك�������ة اأرامكو ال�شعودية ب�شرف ن�شيبه�������ا يف الأرباح ال�شنوية املوزعة عن ح�شتها يف راأ�س مال ال�شركة وتقدر قيمة املطالبة ع�������ن اأرباحها منذ بداية تاأ�شي�س ال�شركة 

وحتى 31 دي�سمرب 2010م مببلغ 1.937 مليون ريال �شعودي، وترى ال�شركة ال�شعودية للكهرباء عدم اأحقية �شركة اأرامكو ال�شعودية يف هذه املطالبة خالل الع�شرين �شنة الأوىل 

م�������ن تاأ�شي��������س ال�شركة باعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة وينطبق عليها قرار جمل�س الوزراء رقم 169 وتاريخ 11 �سعبان 1419ه�، وقرار جمل�س الوزراء رقم 327 

وتاريخ 24 رم�سان 1430ه� اخلا�س بتمديد تنازل احلكومة عن ن�شيبها يف الأرباح التي توزعها ال�شركة ال�شعودية للكهرباء ملدة ع�شر �شنوات اأخرى.

ج(  قدم�������ت ال�شرك�������ة �شمانات لبع�س البنوك التجارية عن ن�شيبها من القر�س التمويل�������ي املمنوح لبع�س ال�شركات امل�شتثمر فيها. تبلغ قيمة ال�شمان 117 مليون دولر اأمريكي 

كمـــــــا يف 31 دي�سمـــــــرب 2011م، ما يعادل 440 مليون ريال �شعودي ) 2010: 112 ملي�������ون دولر اأمريكي ما يعادل 419 مليون ريال �شعودي(. كما قامت ال�شركة بتقدمي �شمان 

ل�شالح م�شلحة الزكاة والدخل. تبلغ قيمة ال�شمان 13 مليون ريال �شعودي ) 2010م : 13 مليون ريال �شعودي(.

د( يوجد على ال�شركة التزامات حمتملة ناجتة عن اعتمادات بنكية قائمة كما يف تاريخ املركز املايل مببلغ 0.30 مليون ريال �شعودي  )2010: 63 مليون ريال �شعودي(.

29- مبيعات الطاقة الكهربائية 

ارتفعت مبيعات الطاقة الكهربائية ب�شكل رئي�س نتيجة زيادة كميات الطاقة املباعة، بالإ�شافة اإىل تعديل التعريفة على فئات احلكومي والتجاري وال�شناعي اعتبارًا من

1 يوليو 2010م.

30- تعديالت �شنوات �شابقة 

قام�������ت ال�شرك�������ة يف نهاية الربع الأول من ع�������ام 2011 بتقييم عقود التحوط املتعلقة مبقاي�شة اأ�شعار الفائدة الثابتة مقابل اأ�شع�������ار الفائدة املتغرية على اأ�شا�س القيمة العادلة 

مل�شتق�������ات الأدوات املالي�������ة. نت�������ج عنه تعديل الأر�شدة الفتتاحية حلقوق امل�شاهمني - التغري يف القيمة العادلة لعقود حت�������وط - بقيمة 388 مليون ريال �شعودي كما يف 1 يناير 

2011م و472 مليون ريال �شعودي كما يف 1 يناير 2010م.

كما هو مبني يف الإي�ساح )17(، مت حتويل بع�س اأ�شول �شبكة النقل والتوزيع يف مدينة اجلبيل ال�شناعية اخلا�شة بالهيئة امللكية اإىل ملكية ال�شركة وذلك باأثر رجعي نتج عنه 

تعديل لالأر�شدة الفتتاحية لالأرباح املبقاة والحتياطي النظامي لل�شنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010.



43

القوائم المالية

31- الرتباطات الراأ�شمالية

تتمثل الرتباطات الراأ�شمالية يف تاريخ املركز املايل يف قيمة اجلزء غري املنفذ من العقود الراأ�شمالية التي اأبرمتها ال�شركة لإن�شاء وتركيب حمطات واأ�شول اأخرى و التي بلغت 

48.073 مليون ريال �شعودي تقريبًا )2010: 63.961 مليون ريال �شعودي(. ان الوقت املتوقع لإنهاء هذه التعهدات هو ما بني �شنة اإىل ثالث �شنوات.

32-  اإدارة المخاطر

ت�شتم�������ل الأدوات املالي�������ة املدرجة يف قائمة املركز املايل، ب�شكل رئي�س، على النقد والنقد املماث�������ل واملدينني واملوجودات الأخرى والقرو�س البنكية والدائنني واملطلوبات امل�شتحقة 

واملطلوبات غري املتداولة الأخرى.

مخاطر الئتمان

متثل خماطر الئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته، ما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر خ�شارة مالية. لدى ال�شركة توزيع جيد ملخاطر الئتمان، وحتتفظ ال�شركة 

بالأموال النقدية لدى موؤ�ش�شات مالية ذات ت�شنيف ائتماين جيد. يتم اإظهار ر�شيد املدينني التجاريني بعد خ�شم الديون امل�شكوك يف حت�شيلها.

مخاطر اأ�شعار العمولت 

متث�������ل املخاط�������ر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات املالي�������ة نتيجة التقلبات يف اأ�شعار العمالت ال�شائدة يف ال�شوق. لي�شت لل�شركة موج�������ودات هامة طويلة الأجل مرتبطة باأ�شعار 

العم�������ولت، لك�������ن لديها مطلوبات مرتبطة باأ�شعار العمولت كم�������ا يف 31 دي�سمرب 2011م. تقوم ال�شركة باإدارة قرو�شها ذات اأ�شعار العمولت العائمة با�شتخدام اتفاقيات حتوط 

مرتبطة بعمولت والتي لها تاأثري اقت�شادي على حتويل القرو�س من قرو�س عائمة اإىل قرو�س بعمولة ثابتة.  

مخاطر ال�شيولة

متث�������ل املخاط�������ر التي تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال للوفاء بالتزاماتها املتعلقة بالأدوات املالية. حتدث خماطر ال�شيولة عند عدم التمكن من بيع اأ�شل مايل ل�شرعة مببلغ 

يقارب قيمته العادلة. تدار خماطر ال�شيولة وذلك مبراقبتها بانتظام للتاأكد من توفر ال�شيولة الكافية للوفاء باأية التزامات م�شتقبلية.

مخاطر العمالت

متث�������ل املخاط�������ر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات املالية نتيجة للتقلبات يف اأ�شعار ال�شرف الأجنبي. تق�������وم الإدارة مبراقبة التغريات يف اأ�شعار ال�شرف الأجنبي، وحتمل اآثارها 

على القوائم املالية وفقًا لذلك.

القيمة العادلة 

متث�������ل القيم�������ة التي يتم مبوجبها تب�������ادل اأ�شل، اأو �شداد التزام ما بني اأطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادلة. وحيث يتم اإع�������داد القوائم املالية لل�شركة وفقًا ملبداأ التكلفة 

التاريخي�������ة، فاإن�������ه ميكن اأن تنتج فروق بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة املقدرة. تعتقد الإدارة اأن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اخلا�شة بال�شركة ل تختلف 

ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.
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33- الهيكلة الم�شتقبلية لن�ساطات ال�سركة

تعت�������رب ال�شركة حاليًا وحدة ت�شغيلية واح�������دة ذات اأن�شطة متداخلة. تق�شم الن�شاطات الت�شغيلية الرئي�شية يف ال�شركة اإىل ن�شاطات التوليد والنقل والتوزيع والتي تعترب مكملة 

لبع�شه�������ا البع�س يف اإنتاج الطاقة الكهربائي�������ة واإي�شالها اإىل امل�شتهلك، حيث تتحقق اإيرادات ال�شركة حاليًا من بيع التيار للم�شتهلك النهائي ح�شب التعريفة الر�شمية املقررة 

م�������ن قب�������ل الدولة. تعم�������ل ال�شركة حاليًا على تطوير اأ�شعار بيع بينية بني اأن�شطة التوليد والنقل والتوزيع. كما مت تاأ�شي��������س ال�شركة الوطنية لنقل الكهرباء )بداأت ن�شاطها يف 1 

يناير 2012( �شمن خطة ال�شركة لف�شل الأن�شطة الرئي�شية اإىل �شركات م�شتقلة وعليه �شتحدد اإيرادات وم�شروفات كل �شركة على حدة عند اكتمال عملية الف�شل. تقع جميع 

عمليات ال�شركة وعمالئها داخل اململكة العربية ال�شعودية.

34- اأرقام المقارنة

مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام املقارنة لتتفق مع عر�س اأرقام ال�شنة احلالية.

35- الأحداث الالحقة

قامت ال�شركة با�شتكمال اإجراءات ت�شجيل وتاأ�شي�س ال�شركة الوطنية للنقل - مملوكة بالكامل - حيث ابتداأت العمل بتاريخ 1 يناير 2012 وذلك بنقل جميع اأن�شطة النقل اإليها.

القوائم المالية
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