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 التكوين والنشاط  - ١

 ٢٩ھ^ـ المواف^ق ١٤١٩ش^عبان  ١١المؤرخ  ١٦٩بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم (الشركة) نشأت الشركة السعودية للكھرباء 

ودمج جميع الشركات المحلية العاملة في مجال  ،القاضي بإعادة تنظيم قطاع الكھرباء في المملكة العربية السعودية ١٩٩٨نوفمبر 

تقديم خدمة الطاقة الكھربائية (عدد عشر شركات مس^اھمة كان^ت تغط^ي معظ^م من^اطق المملك^ة جغرافي^اً) باgض^افة إل^ى مش^اريع 

ان^ت تغط^ي المؤسسة العامة للكھرباء وھي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الصناعة والكھرباء (عدد أحد عشر مشروعاً تش^غيلياً ك

  .مناطق مختلفة في شمال المملكة) في الشركة

  

بن^اًء عل^ى  ١٩٩٩ديس^مبر  ١٣ھ^ـ المواف^ق ١٤٢٠رمض^ان  ٦المؤرخ  ١٦تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/

 ٢٠٤٧وق^رار وزي^ر التج^ارة رق^م  ،١٩٩٩ديس^مبر  ١٢ھ^ـ المواف^ق ١٤٢٠رمض^ان  ٥الم^ؤرخ   ١٥٣قرار مجلس الوزراء رق^م 

كشركة مساھمة سعودية، بموجب السجل التجاري الصادر من الرياض  ٢٠٠٠إبريل  ٥ھـ الموافق ١٤٢٠ذو الحجة  ٣٠المؤرخ 

  .٢٠٠٠مايو  ٣ھـ الموافق ١٤٢١محرم  ٢٨وتاريخ  ١٠١٠١٥٨٦٨٣برقم 

  

للطاق^ة الكھربائي^ة ف^ي  ل^رئيسافي توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكھربائية، حيث تعتبر الشركة المن^تج  الرئيسيتمثل نشاط الشركة 

وتق̂^وم بتق̂^ديم خ^دماتھا لمختل̂^ف القطاع̂^ات الحكومي̂^ة والص̂^ناعية والزراعي̂^ة والتجاري̂^ة  ،جمي^ع أنح̂^اء المملك̂^ة العربي̂^ة الس̂^عودية

  .والسكنية

  

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

شعبان  ١١وتاريخ  ١٦٩بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  ٢٠٠١نوفمبر  ١٣تنظيم الكھرباء واgنتاج المزدوج، التي تأسست في 

ھ^ـ ١٤٢١رج^ب  ١٢وت^اريخ  ١٧٠الطاقة الكھربائية بموجب ق^رار مجل^س ال^وزراء رق^م تعريفة تم إجراء تعديل على  .ھـ١٤١٩

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

  

ش^وال  ١٦) بت^اريخ   ٣٣٣راء ( ق^رار رق^م الطاق^ة الكھربائي^ة بموج^ب ق^رار مجل^س ال^وزتعريف^ة كما تم إجراء تعديل آخر عل^ى 

الكھرب^اء تعريفة بأن يكون لمجلس إدارة ھيئة تنظيم الكھرباء واgنتاج المزدوج عند مراجعة  ٢٠٠٩أكتوبر  ٥ھـ الموافق ١٤٣٠

ھللة لكل  ٢٦إجراء تعديDت على قيمھا وإقرارھا بما W يتجاوز  ،الحكومي ) ،الصناعي ،لفئات اWستھDك غير السكني ( التجاري

رج^ب  ١٩كيلو واط / ساعة بحيث تراعي ھذه التعريفات ا�حمال الكھربائية في أوقات الذروة وغيرھا وبدأ تطبيقھا إعتباراً من 

   .٢٠١٠يوليو  ١ھـ الموافق ١٤٣١

  

تعريف^ة اس^تھDك  بزي^ادة) ٩٥ق^رار مجل^س ال^وزراء (رق^م  ص^در ٢٠١٥ديس^مبر  ٢٨ھ^ـ المواف^ق ١٤٣٧ربيع ا�ول  ١٧بتاريخ  

  .٢٠١٦يناير  ١١ھـ الموافق ١٤٣٧ربيع الثاني  ١من  اعتباراويبدأ تطبيقھا  لجميع الفئاتالكھرباء 

  

  .تبدأ السنة المالية من أول شھر يناير وتنتھي بنھاية شھر ديسمبر من كل سنة ميDدية وفقاً للنظام ا�ساسي للشركة
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  تتمة – غير مراجعة )(الموحدة ا�ولية  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتھية في للسنة المالية 

  

٧  

  

 تتمة – التكوين والنشاط -١

 الموحدة:ا�ولية بأسماء الشركات التابعة المدرجة في ھذه القوائم المالية  فيما يلي بيان

  

  بلد التسجيل  الشركة

  نسبة الملكيـة

المباشرة وغير ( 

  )المباشرة

  النشاط

المملكة العربية    الشركة الوطنية لنقل الكھرباء "شركة النقل"
  السعودية

التوزيع نقل الطاقة من محطات التوليد إلى شبكة   %١٠٠
  وتشغيل منظومة نقل الكھرباء وصيانتھا

المملكة العربية    شركة ضوئيات لDتصاWت
  السعودية

إنشاء واستئجار وإدارة وتشغيل شبكات ا�لياف   %١٠٠
  البصرية والكھربائية لتقديم خدمات اgتصاWت

المملكة العربية   شركة الكھرباء للصكوك
  السعودية

الDزم في ما يتعلق  تقديم الخدمات والدعم  %١٠٠
  المحلية بالسندات والصكوك

تقديم الخدمات والدعم الDزم في ما يتعلق   %١٠٠  جزر الكايمن  شركة الكھرباء للصكوك الدولية 
    الدوليةبالسندات والصكوك 

تقديم الخدمات والدعم الDزم في ما يتعلق   %١٠٠  جزر الكايمن  ٢ –شركة الكھرباء للصكوك الدولية 
    بالسندات والصكوك الدولية

تقديم الخدمات والدعم الDزم في ما يتعلق   %١٠٠  جزر الكايمن  ٣ –شركة الكھرباء للصكوك الدولية 
    بالسندات والصكوك الدولية

المملكة العربية   شركة كھرباء السعودية لتطوير المشاريع
  السعودية

إدارة المشاريع اWنشائية، ووضع التصاميم   %١٠٠
التفصيلية، وشراء المواد، وتنفيذ المشاريع في 

  قطاع الطاقة

  

  أسس توحيد القوائم المالية  -٢

عل^ى موج^ودات ومطلوب^ات ونت^ائج أعم^ال الش^ركة والش^ركات التابع^ة لھ^ا (المجموع^ة)  ةالموحد اWولية تشمل ھذه القوائم المالية

  ) أعDه "القوائم المالية ا�ولية الموحدة". ١المذكورة في اgيضاح (

  

اس^تثمارا  وتتحق^ق الس^يطرة عن^د ام^تDك الش^ركةويقصد بالشركات التابعة تلك التي تمتلك فيھا الشركة حص^ص ملكي^ة مس^يطرة، 

. ي^تم توحي^د الش^ركات التابع^ة فعلي^ة% من رأس المال الذي يحق له التصويت أو تمارس عليھا سيطرة ٥٠طويل ا�جل يزيد عن 

  عن ممارسة مثل ھذه السيطرة. اWنتھاءاعتبارا من تاريخ سيطرة الشركة على ھذه الشركات ولحين 

  

  ة بين شركات المجموعة عند إعداد ھذه القوائم المالية ا�ولية الموحدة. كافة ا�رصدة والمعامDت المتداخل استبعادتم وقد 

  

 ملخص السياسات المحاسبية الھامة -٣

 الصادر عن الھيئ^ة الس^عودية للمحاس^بين الق^انونيينا�ولية لمعيار التقارير المالية وفقا  ا�ولية الموحدةالمالية القوائم  لقد تم إعداد

ن السياسات المحاسبية المتبعة إW يتجزأ من السنة المالية.  ءاً والذي يأخذ بمبدأ تكامل الفترات، بحيث تعتبر كل فترة مالية أولية جز

ديس^مبر  ٣١ھي نفسھا المتبعة في إعداد القوائم المالي^ة المراجع^ة للس^نة المنتھي^ة ف^ي  ا�ولية الموحدةالمالية في إعداد ھذه القوائم 

  ونورد فيما يلي بياناً �ھم السياسات المحاسبية المتبعة: .٢٠١٤
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  تتمة –ملخص السياسات المحاسبية الھامة ..-٣

  المحاسبي العرف

 حيث  الحكومية القروض كذلك و المشتقة المالية اWدوات باستثناء التاريخية التكلفة لمبدأ وفقاً  الموحدة ا�ولية  المالية القوائم تعد

  .العادلة بالقيمة قياسھا يتم

  التقديرات المحاسبية

وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا يتطلب استخدام التقديرات واWفتراضات الت^ي ق^د  ا�ولية الموحدة إن إعداد القوائم المالية

يخ الق^وائم المالي^ة تؤثر على قيمة الموجودات والمطلوبات المقيدة، وعلى اgفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة ف^ي ت^ار

ن إعداد ھذه اWفتراض^ات والتق^ديرات أ. وبالرغم من فترةالروفات خDل تلك مبالغ اgيرادات والمصإضافة إلى ، ا�ولية الموحدة

 إW أن النت^ائج الفعلي^ة ،ا�ولي^ة الموح^دةالمالي^ة في ت^اريخ إص^دار الق^وائم  المتوفرة ل�دارة وا�حداثالمعلومات  أفضلمبني على 

  النھائية قد تختلف عن ھذه التقديرات.

  النقد والنقد المماثل

يتضمن رصيد النقد والنقد المماثل  النقد في الصناديق وا�رصدة والودائع البنكية واWستثمارات ا�خرى القابلة للتحويل إلى مبالغ 

  ربطھا.نقدية محددة والتي تكون تواريخ استحقاقھا خDل ثDث أشھر أو أقل من تاريخ 

  ذمم مستھلكي الكھرباء

، وي^تم إظھ^ار ذم^م مس^تھلكي ا�ولي^ة الموح^دةالمرك^ز الم^الي  قائم^ة ت^اريخ ف^يل^م ي^تم تحص^يلھا م^ن المس^تھلكين  التيتمثل المبالغ 

  .فيه مشكوكاً  للذمم التي يكون تحصيلھا أمراً  تكوين مخصصبعد  صافيالكھرباء بال

  المخزون

أو سعر السوق أيھما أقل. يتم تحديد  التوليد والنقل والتوزيع والمواد ا�خرى ومخزون الوقود بالتكلفةيتم تقييم مخزون مواد ولوازم 

ويتم إظھار المخزون بالصافي بع^د تك^وين المخصص^ات الDزم^ة للمخ^زون المتق^ادم التكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجح. 

  الحركة. وبطيء

̂^د أو ش̂^بكات النق̂^ل والتوزي̂^ع والمنش̂^آت ا�خ̂^رى مث̂^ل الم̂^واد  تس̂^جل م̂^واد المخ̂^زون المعتب̂^رة ج̂^زء أساس̂^ي م̂^ن محط̂^ات التولي

  .بند الموجودات الثابتةاgستراتيجية واWحتياطية ضمن 

 اMستثمارات 

  اWستثمارات في حقوق ملكية شركات

تقضي بإثبات اgستثمار  والتي% أو أكثر وفقاً لطريقة حقوق الملكية ٢٠في الشركات المستثمر فيھا بنسبة  اWستثماراتيتم تسجيل 

صافي موجودات الشركة المستثمر فيھ^ا.  في المجموعةحصة  فيضوء التغير  فيبالتكلفة على أن يتم تعديله بعد ذلك  اقتنائهعند 

  . في قائمة الدخل اWولية الموحدةلشركات في نتائج أعمال تلك ا المجموعةيتم إثبات حصة 

% م^ن رأس م^ال الش^ركات غي^ر المتداول^ة بالتكلف^ة، ويج^ري قي^د ٢٠تظھر اgس^تثمارات ف^ي الش^ركات المملوك^ة بنس^بة تق^ل ع^ن 

  بھا.في قائمة الدخل اWولية الموحدة عند تحصيل توزيعات ا�رباح من الشركات المستثمر  اgيرادات من ھذه اgستثمارات

  استثمارات مقتناة حتى تاريخ اWستحقاق

 اً ناقصDوة او الخصم عند الشراء ) تظھر اWستثمارات المشتراة لھدف اWحتفاظ بھا حتى تاريخ اWستحقاق بالتكلفة ( المعدلة بالع

الس^ندات الت^ي المخصص لقاء أي انخفاض غير مؤقت في قيمتھ^ا. تص^نف ھ^ذه اWس^تثمارات كموج^ودات غي^ر متداول^ة فيم^ا ع^دا 

ف^ي قائم^ة ال^دخل ھذه اWستثمارات أرباح ويتم قيد متداولة. الالمالية التالية، حيث يتم تصنيفھا ضمن الموجودات  السنةتستحق في 

  .بتاريخ استحقاقھااWولية الموحدة 
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  تتمة –ملخص السياسات المحاسبية الھامة ...-٣

  الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة بالتكلفة التاريخية ويجري استھDكھا باستثناء ا�راضي عل^ى م^دار العم^ر التش^غيلي المق^در لھ^ا وفق^ا إثبات يتم 

لطريقة القس^ط الثاب^ت وتش^مل التكلف^ة س^عر الش^راء م^ن الم^ورد والعمال^ة المباش^رة ومص^روفات اgنش^اء غي^ر المباش^رة وتك^اليف 

gكھا المت^راكم م̂^ن قت^راض حت^ى ت^اريخ وض^ع ا�ص^ل ف^ي الخاDدم^ة. ي^تم ح^ذف الموج^ودات الثابت^ة المباع^ة أو المس^تبعدة واس^تھ

 . ا�ولية الموحدةأو الخسارة الناتجة ضمن قائمة الدخل  المكسبويتم إثبات  ،الحسابات بتاريخ بيعھا أو استبعادھا

التحسينات التي تزيد، بصورة جوھرية، من قيمة  ة. يتم رسملا�ولية الموحدةتحمل مصاريف اgصDح والصيانة على قائمة الدخل 

  أو عمر ا�صل المعني.

  : يليا�عمار التشغيلية حسب ما تقدر 

  سنة ٣٠إلى  ٢٠من   المباني

  سنة ٢٥إلى  ٢٠من   منشآت ومعدات وقطع غيار التوليد

  سنة ٣٠إلى  ٢٠من   شبكات ومعدات وقطع غيار النقل

  سنة ٢٥إلى  ١٥ من  شبكات ومعدات وقطع غيار التوزيع

  سنة ٢٠إلى   ٤من   خرىالموجودات ا�

  اMنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة 

دلي^ل عل^ى وق^وع أي فيم^ا إذا ك^ان ھن^اك تقوم المجموعة بإجراء مراجعة دورية للقيمة الدفترية للموج^ودات غي^ر المتداول^ة للتأك^د 

خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة. وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة ل�سترداد 

عة لذلك ا�صل لتحديد حجم ھذه الخسارة. وفي الحاWت التي W يمكن فيھا تقدير القيمة القابلة ل�سترداد لذلك ا�صل، تقوم المجمو

  بتقدير القيمة القابلة ل�سترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليھا ذلك ا�صل. 

وفي الحاWت التي يقدر فيھا المبلغ القابل ل�سترداد ل�صل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمته الدفترية، عندئذ تخفض القيمة 

ل^ى القيم^ة القابل^ة ل�س^ترداد لھ^ا، وي^تم إثب^ات خس^ائر اgنخف^اض ف^ي قيم^ة ا�ص^ل الدفترية لذلك ا�صل أو الوحدة المدرة للنقدية إ

  ا�ولية الموحدة.  ئمة الدخلمصروفات فوراً في قاك

في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية ل�صل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة  وإذا ما تم Wحقاً عكس قيد خسارة اgنخفاض

ما المعدلة القابلة ل�سترداد له، على أW تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدھا في

ا�صل أو الوحدة المدرة للنقدية في السنوات السابقة. يتم إثبات عك^س قي^د خس^ارة  لو لم يتم إثبات خسارة اgنخفاض في قيمة ذلك

  ا�ولية الموحدة. إيرادات فوراً في قائمة الدخل كاgنخفاض في القيمة 

  رسملة تكلفة اMقتراض

 المجموعةتكبدتھا  أخرىتمثل تكاليف القروض طويلة ا�جل وأي أعباء تمويلية  والتي –تكلفة اWقتراض  صافييتم رسملة 

يتطلب  والتيعلى جميع المشاريع تحت التنفيذ ذات المبالغ الھامة  – فترةالعوائد دائنة تم الحصول عليھا خDل  أيمخصوماً منھا 

أنفقت على  التييتم رسملتھا بتطبيق معدل الرسملة على متوسط المبالغ  التيإنشاؤھا فترة زمنية طويلة وتحسب تكاليف التمويل 

   .كل مشروع تحت التنفيذ
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  تتمة –ملخص السياسات المحاسبية الھامة ..-٣

  القرض الحكومي المحدد السداد 

.  يتم تسجيل الفرق بين المجموعةيتم إثبات القرض الحكومي محدد ا�جل بالقيمة الحالية باستخدام معدل خصم تقديري gقتراض 

إيرادات مؤجلة (كمنحة حكومية) يتم إظھارھا ضمن بند ذمم حكومية طويلة ا�جل ويتم اgعتراف كالقيمة المستلمة والقيمة الحالية 

  على مدة سنوات القرض المتبقية وما يقابلھا من مصاريف. بھا 

  مشتقات ا�دوات المالية ومحاسبة تغطية المخاطر

لعموWت. يتم، في ا�صل، إثبات ا�دوات المالية ا�دوات المالية المشتقة لتقليل تعرضھا لمخاطر أسعار ا المجموعةتستخدم 

المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، وبعد ذلك يعاد قياسھا بالقيمة العادلة. تقيد المشتقات كموجودات مالية وذلك 

 ھا سلبية.عندما تكون القيمة العادلة لھا إيجابية، وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة ل

شرة يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة ل�دوات المالية المشتقة التي تم تحديدھا على أنھا تغطية فعالة لمخاطر التدفقات النقدية مبا

  .اWولية الموحدة ضمن حقوق المساھمين، بينما يتم إثبات الجزء غير الفعال من التغطية في قائمة الدخل

و�غراض محاسبة تغطية المخاطر، تصنف عمليات تغطية المخاطر كتغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغيرات 

في التدفقات النقدية سواءاً كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجودات أو مطلوبات تم إثباتھا أو معاملة يتوقع حدوثھا بشكل كبير أو 

  إلتزامات مؤكدة لم يتم إثباتھا.مخاطر عمDت أجنبية تتعلق ب

تعد تلك ما W يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند إنتھاء سريان أداة التغطية أو بيعھا أو إنھاؤھا أو تنفيذھا أو عند

 –سارة المتراكمة ا�داة مؤھلة لمحاسبة تغطية المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعمليات المتوقعة، يتم اgحتفاظ بالربح أو الخ

لحين حدوث العملية المتوقعة. وفي الحاWت التي لم تعد يتوقع فيھا حدوث العملية المغطاه،  –المثبتة سابقاً ضمن حقوق المساھمين 

  .ا�ولية الموحدة إلى قائمة الدخل –المثبت ضمن حقوق المساھمين  –يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة 

   بالغ المستحقة الدفعالدائنون والم

يتم إثبات اWلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواءاً قدمت بھا فواتير من قبل 

    الموردين أم لم تقدم.

  تعويضات الموظفين

  يتكون مخصص تعويضات الموظفين من:

   مكافأة نھاية الخدمة  مخصص 

ويحمل بشكل شھري على قائمة  وفقاً لنظام العمل في المملكة العربية السعودية مكافأة نھاية الخدمة للعاملين يتم احتساب مخصص

 .ا�ولية الموحدة الدخل

     للموظفين التوفير واWدخار صندوق

يحم^ل نص^يب .  الم^ؤھلين وفق^ا لDئح^ة النظ^ام المعتم^دة بتكوين مخصص لصندوق اWدخ^ار والت^وفير للم^وظفين المجموعةتساھم 

 .ا�ولية الموحدة دخار بشكل شھري على قائمة الدخلفي مبلغ اW المجموعة

  مخصص الزكاة 

يتم إحتساب مخصص الزكاة وفقاً �نظمة مصلحة الزكاة والدخل بالمملك^ة العربي^ة الس^عودية، وأي^ة تع^ديDت ق^د تن^تج عن^د ال^ربط 

  للفترة التي يتم إستDم الربط النھائي فيھا.    ية الموحدةا�ولالنھائي للزكاة يتم تسجيلھا ضمن قائمة الدخل 
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  تتمة –ملخص السياسات المحاسبية الھامة ..-٣

  ا\حتياطي النظامي 

% من صافي الدخل السنوي لتكوين اWحتياطي النظامي، ويجوز ١٠تمشياً مع نظام الشركات والنظام ا�ساسي للشركة يتم تجنيب 

  التوقف عن ھذا التجنيب عندما يبلغ رصيد ھذا اWحتياطي نصف رأس المال. للجمعية العامة العادية

  اMيرادات

يتم إثبات إيرادات مبيعات الطاقة الكھربائية عند إصدار الفواتير للمشتركين بقيمة استھDكھم للطاقة الكھربائية والتي تقاس بالكيلو 

 قائم^ة تھلكة من قبل المشتركين والت^ي ل^م يص^در بھ^ا ف^واتير حت^ى ت^اريخويتم تقدير اgيرادات المستحقة للطاقة المس .واط / ساعة

 . ا�ولية الموحدة المركز المالي

يتم إثبات إيرادات تعريفة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفواتير عن^د إص^دارھا للمش^تركين وھ^ى عب^ارة ع^ن التعريف^ة الش^ھرية 

ات المستخدمة من قبل المشتركين ويتم تقدير اgيرادات المستحقة للتعريف^ة الخاص^ة الثابتة التي يتم احتسابھا بناء على سعة العداد

 .ا�ولية الموحدة المركز المالي قائمةبالفواتير التي لم تصدر حتى تاريخ 

إثباتھ^ا يتم تسجيل مبالغ تعريفة توصيل الخدمة الكھربائية المستلمة م^ن المش^تركين ك^إيراد مؤج^ل ض^من المطلوب^ات وم^ن ث^م ي^تم 

 )٣٠-٢٠( نما بي كإيراد باستخدام طريقة القسط الثابت بناء على متوسط أعمار المعدات المستخدمة في خدمة المشتركين والمقدرة

 .سنة

ي^رادات عن^د اص^دار الف^واتير للمس^تخدمين تل^ك اWيتم اثب^ات تتكون ايرادات منظومة النقل من رسوم استخدام منظومة النقل حيث 

يتم قياس مبلغ اWيرادات بناء على الرسوم صدار تلك الفواتير بنھاية كل شھر ويتم ا واWنتاج المزدوج.  بتوليد الطاقةھم المرخص ل

  . حسب قدرة و كمية الطاقة المنقولة المعتمدة من ھيئة تنظيم الكھرباء واWنتاج المزدوج

  المصروفات

ولي^د والنق^ل والتوزي^ع باgض̂^افة إل^ى نص^يب تل^ك ا�نش^طة م̂^ن تتض^من مص^روفات التش^غيل والص^يانة المص̂^روفات الخاص^ة بالت

ويتم إدراج باقي تل^ك المص^روفات ض^من المص^روفات العمومي^ة واgداري^ة. ي^تم  ،مصروفات الخدمات العامة وا�نشطة المساندة

 .اً دوريويتم تقييم ذلك  ،كل نشاط من تلك المصروفات استفادةتوزيع مصروفات الخدمات العامة وا�نشطة المساندة حسب 

  ا\يجار التشغيلي

 W يج̂^ار الت̂^يWيج̂^ار الرأس^ماليتص^نف عق̂^ود اWو ي̂^تم إثب^ات ال̂^دفعات بموج̂^ب عق̂^ود  ةتش̂^غيلي اتكإيج̂^ار تنطب^ق عليھ̂^ا ش̂^روط ا

  بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اgيجار. اWولية الموحدة اgيجارات التشغيلية كمصروف في قائمة الدخل

  للفترةا�ساسي السھم ) خسارة(ربح 

 ،بما فيھا ا�سھم المملوكة للحكومة الفترةالسھم باستخدام المتوسط المرجح لعدد ا�سھم القائمة في نھاية (خسارة) يتم احتساب ربح 

عل^ى  ةالتش^غيلي الس^ھم ا�ساس^ي م^ن العملي^ات التش^غيلية بقس^مة ال^ربح (الخس^ارة) م^ن العملي^ات(خس^ارة) حيث يتم احتس^اب رب^ح 

خس^ارة) بقس^مة ص^افي ال^ربح لوي^تم احتس^اب رب^ح (خس^ارة) الس^ھم ا�ساس^ي م^ن ص^افي ال^ربح (ا ،المتوسط المرجح لعدد ا�سھم

  (الخسارة) على المتوسط المرجح لعدد ا�سھم. 
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  تتمة –ملخص السياسات المحاسبية الھامة ..-٣

  العمWت ا�جنبية 

الصرف الس^ائدة ح^ين إج^راء تل^ك المع^امDت  سعارا�جنبية إلى الريال السعودي وفقا � تحول قيمة المعامDت التي تتم بالعمDت

ا�ولي^ة  المرك^ز الم^اليقائمة وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية والمسجلة بالعمDت ا�جنبية في تاريخ 

وأي أرباح أو خسائر محققة أو غير محققة تنتج ع^ن  ،التاريخفي ذلك  الصرف السائدة سعارإلى الريال السعودي وفقا � الموحدة

  .ا�ولية الموحدةذلك تسجل ضمن قائمة الدخل 

  فترةالالتسويات المتعلقة ب -٤

بعدل المركز المالي في  ا�ولية الموحدةبإعداد جميع التسويات التي رأت أھميتھا لكي تظھر القوائم المالية  المجموعةقامت إدارة 

  . فترةالونتائج ا�عمال عن ا�ولية  فترةالنھاية 

  التغيرات الموسمية -٥

بش^كل ج^وھري خ^Dل أش^ھر  المجموع^ةإذ تق^ل إي^رادات  ،وإيراداتھا بعوامل الطقس الموس^مية خ^Dل الع^ام المجموعةيتأثر نشاط 

الطاق^ة الكھربائي^ة نتيج^ة الشتاء Wنخفاض استھDك الطاقة الكھربائية وتزيد اgيرادات خDل أشھر الصيف بسبب زيادة إس^تھDك 

وعليه فإن نتائج ا�عمال لھذه  ،خDل العام المجموعةWرتفاع درجات الحرارة وتنعكس ھذه التغييرات على النتائج المالية �عمال 

  ) قد W تمثل مؤشراً دقيقاً عن النتائج الفعلية �عمال السنة كاملة.٢٠١٥من عام  الرابع(الربع ا�ولية   فترةال

 زميلةلشركات  ضوقرال -٦

حسب نسبة  الشركاء بين اتبموجب اتفاقيممنوحة لتلك الشركات  ةض ثانويومساھمة الشركة في قرتمثل القروض لشركات زميلة 

 W تحمل ھذه القروض الثانوية أي عموWت.. ةملكيال
 

  
  نسبة الملكية 

%  

  بآ\ف الريا\ت السعوديــــــــة
      

                ٢٠١٤      ٢٠١٥      الشركة الزميلة

  ٨٢٥٫٣١٧  ٧٣١٫٥٦٧  ٥٠  شركة ضرماء للكھرباء

  ١٠٥٫٩٥٠  ٧٢٫٩٥٠  ٢٠  شركة كھرباء رابغ

  ٤٣٫٨٧٥  ٤٣٫٨٧٥  ٥  شركة الجبيل للمياه والكھرباء

  ١٫٢٧٤٫٩٨٣  ٢٦٫٨٦٨  ٥٠  شركة ھجر gنتاج الكھرباء
            

    ٢٫٢٥٠٫١٢٥  ٨٧٥٫٢٦٠              
        

 والتسھيWت البنكية القروض -٧

 القروض قصيرة ا�جل 

م^ع ك^ل م^ن البن^ك  بالري^ال الس^عودي ف^ي ص^يغ مرابح^ة إس^Dميةتس^ھيDت ائتماني^ة اتفاقية  ٢٠١٥ديسمبر  ١٦وقعت الشركة بتاريخ 

بل^غ رص^يد  وتمتد لفت^رة ث^Dث س^نوات.سعودي مليار لایر  ٢٫٥حيث بلغت قيمة التسھيDت ا�ھلي التجاري ومجموعة سامبا المالية 

  .٢٠١٦يستحق سدادھا خDل شھر مارس  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ١التسھيDت المستغلة من ھذه اWتفاقية 
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  تتمة – والتسھيWت البنكيةالقروض .-٧

 القروض طويلة ا�جل 

مليار لایر سعودي من مجموعة  ٦على قرض متوافق مع أحكام الشريعة اgسDمية بقيمة  الشركةحصلت  ،٢٠٠٨يوليو  ٢٨بتاريخ  -أ 

ن^وفمبر  ٣دفع^ة نص^ف س^نوية متس^اوية ابت^داءاً م^ن  ٢٢من البنوك المحلية والذي ت^م س^حبه بالكام^ل. ي^تم س^داد ھ^ذا الق^رض عل^ى 

  .مليار لایر سعودي) ٣: ٢٠١٤( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  مليار لایر سعودي كما ٢٫٥ .  بلغ رصيد القرض٢٠٠٩

العامة اتفاقية تمويل تحصل بموجبه الشركة على قرض مباشر  صندوق اgستثماراتمع ، وقعت الشركة ٢٠٠٩يوليو  ١٣بتاريخ   - ب

قسط نصف سنوي. بل^غ  ٢٤عاماً و على  ١٥مليار لایر سعودي والذي تم سحبه بالكامل. ويتم سداد ھذا القرض خDل  ٢٫٦قيمته 

  مليار لایر سعودي). ٢ :٢٠١٤( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  مليار لایر سعودي كما ١٫٨رصيد القرض 

تحص̂^ل  اتفاقي̂^ةم̂^ع  بنك̂^ي الص̂^ادرات وال̂^واردات ا�مريك̂^ي وتنمي̂^ة الص̂^ادرات الكن̂^دي  الش̂^ركة وقع̂^ت ،٢٠١٠ين̂^اير ٢٧يخ بت̂^ار - ج

والذي تم سحبه بالكامل. يتم سداده  )،مليار دوWر أمريكي ١٫١( مليار لایر سعودي ٤٫١ على قرض مباشر قيمته الشركةبموجبھا 

مليار لایر سعودي كما في  ٢ . بلغ رصيد القرض٢٠١٠مايو  ٢٥دفعة نصف سنوية متساوية إبتداءا من  ٢٤عاماً على  ١٢خDل 

   مليار لایر سعودي). ٢٫٣: ٢٠١٤( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

وقعت الشركة مع مجموعة من البنوك المحلية إتفاقية تحصل بموجبھا الشركة على قرض متوافق مع  ،٢٠١٠ديسمبر  ١٣بتاريخ    -د 

دفعة نصف سنوية متس^اوية تب^دأ بع^د م^رور  ٢٦مليار لایر سعودي. يتم سداد ھذا القرض على  ٥أحكام الشريعة اgسDمية بقيمة 

مليار  ٤٫٢: ٢٠١٤( ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في يار لایر سعودي كمامل ٣٫٨. بلغ رصيد القرض شھرا على تاريخ توقيع اWتفاقية ٢٤

  ).سعودي لایر

على قرض قيمته  ھابموجبتحصل الشركة اتفاقية  الشركة مع  بنك الصادرات والواردات الفرنسي وقعت ،٢٠١١يونيو  ٢٢بتاريخ   -ھـ 

 ٢٤عاماً على  ١٢خDل  ھذا القرض يتم سداد والذي تم سحبه بالكامل. )،دوWر أمريكي مليون ٩٨٩٫١(مليار لایر سعودي  ٣٫٧

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ مليار لایر سعودي كما في  ٢٫٥. بلغ رصيد القرض ٢٠١٢يناير  ١١ دفعة نصف سنوية متساوية إبتداءا من

 ). سعوديلایر مليار ٢٫٨: ٢٠١٤(

الكورية (كي شور و كي كسيم) حيث شاركت وقعت الشركة اتفاقية قرض بضمان من بنكي الصادرات ، ٢٠١٢مارس  ٢٩بتاريخ   -و

̂^ادة مجموع̂^ة ات̂^ش اس ب̂^ي س̂^ي ̂^ة بقي بن̂^ك طوكي̂^و ميتسوبيش̂^ي، مؤسس̂^ة س̂^وميتومو ميتس̂^وي  .ف̂^ي التموي̂^ل مجموع̂^ة بن̂^وك دولي

 ١٥دوWر أمريكي) ولمدة مليار  ١٫٤مليار لایر سعودي ( ٥٫٣القرض نك التنمية ا�لماني. بلغت قيمة بالمصرفية، بنك ميزووھو و

 القرضبلغ رصيد  .سنوات ٣سنة بعد فترة سماح  ١٢يتم سداد القرض على أقساط متساوية كل ستة أشھر لمدة مع العلم انه سنة. 

  .)لایر سعودي مليار ٥٫٣: ٢٠١٤( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١سعودي كما في  لایر مليار ٤٫٨

، وقعت الشركة اتفاقية قرض بضمان من بنكي الصادرات الياباني (إن إي إكس أي) و (جى بي أي س^ي) ٢٠١٣ديسمبر  ١٨ بتاريخ  - ز

 ١٫٤حيث شارك في التمويل بنك الصادرات الياباني (جى بي أي سي)، بنك طوكيو ميتسوبيشي و بنك ميزووھو. بلغت قيمة القرض 

سنة بعد  ١٢سنة. مع العلم انه يتم سداد القرض على أقساط متساوية لمدة  ١٥) ولمدة مليون دوWر أمريكي ٣٦٦لایر سعودي (مليار 

 ).ء: W شي٢٠١٤(  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١سعودي كما في  مليار لایر ١٫١ القرضبلغ رصيد سنوات.  ٣فترة سماح 

، وقع^ت الش^ركة اتفاقي^ة ق^رض بض^مان م^ن بنك^ي الص^ادرات الكوري^ة (ك^ي ش^ور و ك^ي كس^يم) حي^ث  ٢٠١٣ديسمبر  ١٩بتاريخ   -ح

ش̂^ارك ف̂^ي التموي̂^ل بنك̂^ي الص̂^ادرات الكوري̂^ة (ك̂^ي ش̂^ور و ك̂^ي كس̂^يم)، وع̂^دة بن̂^وك دولي̂^ة ھ̂^ي بن̂^ك طوكي̂^و ميتسوبيش̂^ي، بن̂^ك 

ملي^ار لایر س^عودي  ٦٫١ن^ك ابك^س اWلم^اني.  بلغ^ت قيم^ة الق^رض ميزووھو، بنك سوميتو، بنك اتش اس بي سي، بنك دوتشية وب

 ٣س^نة بع^د فت^رة س^ماح  ١٢سنة. مع العلم انه يتم سداد القرض على أقس^اط متس^اوية لم^دة  ١٥دوWر أمريكي) ولمدة  ارملي ١٫٦(

  : W شيء).٢٠١٤(  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ٦٫١سنوات. بلغ رصيد القرض 

اليھ^ا أع^Dه لتموي^ل المش^اريع اgنش^ائية. إن ھ^ذه الق^روض مض^مونة بس^ندات �م^ر  البنكية طويلة ا�جل المشارم القروض تستخد

    .مش المرابحةامحررة من قبل الشركة بالقيمة اWسمية للقروض ودفعات الفائدة و/أو ھ
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١٤  

  

  تتمة – والتسھيWت البنكيةالقروض ..-٧

   التسھيDت البنكية

، وقعت الشركة اتفاقية إطارية للحصول على تمويل من بنك الصادرات الك^وري (ك^ي كس^يم) وم^دتھا ث^Dث ٢٠١٥ديسمبر  ٧بتاريخ 
سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع. تؤطر اWتفاقية إمكانية حصول الشركة على عدة قروض مستقبDً وحسب خيارھا إن رغبت وبإجمالي 

  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١حتى  تفعل الشركة اWتفاقيةلم  وWر أمريكي).د مليار ٣مليار لایر سعودي ( ١١٫٢٥قدره 

لایر سعودي  مليار ١٫٢ مع بنوك تجارية محلية بمبلغ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لتسھيDت ائتمانية غير مستغلة كما في  اتفاقياتلدى الشركة 

  لایر سعودي). مليار ٠٫٧:  ٢٠١٤(

 الصكوك  -٨

  :٢٠١٥ ديسمبر ٣١فيما يلي بيان بالصكوك القائمة كما في 

  الصكوك المحلية:

  تاريخ ا\ستحقاق    القيمة ا\جمالية لWصدار    القيمة ا\سمية للصك    تاريخ ا\صدار    ا\صدار

  ٢٠٣٠    مليار لایر سعودي ٧    آWف لایر سعودي ١٠    ٢٠١٠مايو  ١٠    ٣صكوك 

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

تم اصدار الصكوك الموضحة أعDه بالقيمة اWسمية بدون خصم أو عDوة إصدار. تحمل ھذه الصكوك عائد يحسب على أساس 

سعر سايبور زائدا ھامش ربح يستحق دوريا على أساس ربع سنوي من صافي الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي 

 شركة الكھرباء للصكوك (صكوك) المملوكة بالكامل للشركة.  –يحتفظ بھا أمين موجودات الصكوك 
  

في كل تاريخ شراء ستدفع الشركة مبلغاً تعھدت الشركة بشراء ھذه الصكوك من حامليھا بتواريخ محدده في نشرة اgصدار. 

ء بحاصل ضرب % من إجمالي القيمة اgسمية للصكوك منحة لحملة الصكوك. تم تحديد سعر الشرا١٠ % الى٥يتراوح بين 

  إجمالي القيمة اWسمية للصك في النسبة الموضحة مقابل تاريخ الشراء وفقا للجدول التالي:

  

  النسبة المئوية  

  ٣٠  %٦٠  %٩٠%  

  تاريخ الشراء ا�ول                        تاريخ الشراء الثاني                        تاريخ الشراء الثالث     ا\صدار

  ٢٠٢٥  ٢٠٢٠  ٢٠١٧  ٣صكوك 
  

  النسبة المئوية  

  ٣٠  %٦٠  %٩٥%  

  تاريخ الشراء ا�ول                        تاريخ الشراء الثاني                        تاريخ الشراء الثالث     

  ٢٠٤٤  ٢٠٣٤  ٢٠٢٤  ٤صكوك 
  

  .مليار لایر سعودي ٥والبالغ قيمته  ٢٠١٢ يوليو ١٥) بالكامل بتاريخ ١اgصدار ا�ول للصكوك (صكوك بشراء قامت الشركة 

  .لایر سعودي مليار ٧والبالغ قيمته  ٢٠١٤ليو يو ٦) بالكامل بتاريخ g٢صدار الثاني للصكوك (صكوك اقامت الشركة بشراء 



  الشركة السعودية للكھرباء

  )شركة مساھمة سعودية ( 
  

  تتمة – غير مراجعة )(الموحدة ا�ولية  إيضاحات حول القوائم المالية
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١٥  

  

  تتمة –الصكوك ..-٨

  الصكوك الدولية:

حي̂^ث   دوWر أمريك̂^ي) ملي̂^ار  ١٫٧٥ملي̂^ار لایر س̂^عودي ( ٦٫٦بقيم̂^ة  دولي̂^ة بإص̂^دار ص̂^كوك ٢٠١٢قام̂^ت الش̂^ركة خ̂^Dل ابري̂^ل   - أ

دوWر تس^تحق بع^د خم^س س^نوات بعائ^د ثاب^ت نس^بته  ملي^ار ٠٫٥ا�ول^ى بقيم^ة  ،تضمن اgصدار ش^ريحتين م^ن ش^ھادات الص^كوك

   %.٤٫٢١١ر سنوات بعائد ثابت نسبته دوWر وتستحق بعد عشمليار  ١٫٢٥والشريحة الثانية بقيمة  ،% ٢٫٦٦٥

دوWر أمريكي) حيث  تضمن  مليار ٢(مليار لایر سعودي  ٧٫٥ بقيمة دولية بإصدار صكوك ٢٠١٣قامت الشركة خDل ابريل كما  -ب 

 ٣٫٤٧٣ نس^بته ثابت سنوات بعائد عشرحق بعد ــتست امريكي دوWر ملياراgصدار شريحتين من شھادات الصكوك، ا�ولى بقيمة 

  %.  ٥٫٠٦نسبته  ثابت بعائد سنة ثDثينوتستحق بعد  امريكي دوWر مليار% والشريحة الثانية بقيمة 

دوWر أمريك^ي) حي^ث   ملي^ار ٢٫٥(ملي^ار لایر س^عودي  ٩٫٤ بقيم^ة دولي^ة بإصدار ص^كوك  ٢٠١٤قامت الشركة خDل ابريل كما  - ج

 ثاب^ـت ائدـس^نوات بع^ عشرحق بعد ــتست امريكي دوWر مليار ١٫٥ تضمن اgصدار شريحتين من شھادات الصكوك، ا�ولى بقيمة

  %.  ٥٫٥نسبته  ثابت بعائد سنة ثDثينوتستحق بعد  امريكي دوWر مليار% والشريحة الثانية بقيمة  ٤ بتهـنس

 القروض الحكومية -٩

ھ^ـ ت^م تحدي^د ص^افي مس^تحقات الحكوم^ة ل^دى الش^ركة الس^عودية ١٤١٩ش^عبان  ١١وتاريخ   ١٦٩طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم    -أ 

للكھرباء وكذلك صافي مستحقات الشركة لدى الحكومة حسب ا�سس والقواعد الواردة في المحض^ر الموق^ع ب^ين وزي^ر الص^ناعة 

وت^م اعتب^ار ص^افي  ١٩٩٧أكت^وبر  ٢٩ھ^ـ المواف^ق ١٤١٨جم^ادى الث^اني  ٢٧ت^اريخ الوطني ب واWقتصادوالكھرباء ووزير المالية 

 –المحدد بتاريخ نھاية الي^وم الس^ابق لص^دور المرس^وم الملك^ي القاض^ي بتأس^يس الش^ركة  –الفرق المستحق للحكومة على الشركة 

شركة، ويعاد النظ^ر بش^أن ھ^ذا الق^رض قرضا حسنا طويل اWجل ولفترة سماح مدتھا خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ اعDن ال

  بعد ذلك وفقا للظروف المالية للحكومة وللشركة.

ھـ والذي تحدد فيه ١٤٢٢رجب  ٢١لقد تضمن المحضر بين وزير الصناعة والكھرباء ووزير المالية واWقتصاد الوطني المؤرخ 

ة المطابق^ات ب^ين مطالب^ات الش^ركة وبع^ض الجھ^ات ان ت^تم التص^فية النھائي^ة لل^ذمم الحكومي^ة حس^ب نتيج^ –قيمة القرض ا�ولي^ة 

اgنتھاء من تلك التصفية والتي تض^منت تس^وية بع^ض المب^الغ  ٢٠٠٥الحكومية وتعديل قيمة القرض تبعا لذلك. وقد تم خDل عام 

وزي^ر المي^اه الخاصة بمطالبات الشركة وكذلك المبالغ المستحقة على الشركة للجھات الحكومي^ة وق^د ت^م توقي^ع محض^ر ب^ذلك ب^ين 

ملي^ار لایر  ١٤٫٩ھـ ليصبح رصيد ق^رض الحكوم^ة بع^د تل^ك التص^فية مبل^غ ١٤٢٦رجب  ١٥والكھرباء ووزير المالية في تاريخ 

  سعودي.

على منح الشركة قرض  ٢٠١٠إبريل  ٢٦ھـ الموافق ١٤٣١جمادى ا�ولى  ١٢وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اgثنين  -ب 

لھ^ذا  ابرم^تسنة، على أن يدفع القرض للشركة خDل سنتين وذلك وف^ق اتفاقي^ة  ٢٥لایر سعودي يسدد على مليار  ١٥حسن بمبلغ 

ت^م : ٢٠١٤( ٢٠١٥ ديس^مبر ٣١ كم^ا ف^ي بالكام^ل الق^رض الغرض بين وزارة المالية والشركة السعودية للكھرباء، وق^د ت^م س^حب

  القيمة الحالية.  مخصوماً بوقامت الشركة بإثبات ما تم استDمه من القرض الحكومي أعDه . )بالكامل هسحب
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  )شركة مساھمة سعودية ( 
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١٦  

  

  تتمة –القروض الحكومية ..-٩

عل^ى م^نح الش^ركة ق^رض حس^ن  ٢٠١١يوني^و  ١٣الموافق  ھـ ١٤٣٢رجب  ١١وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اgثنين    -ج 

 ابرمت سنة، على أن يدفع القرض للشركة خDل خمس سنوات وذلك وفق اتفاقية  ٢٥مليار لایر سعودي يسدد على   ٥١٫١بمبلغ 

 ٣١ض كما في مليار لایر سعودي من القر ٣٨٫٣لھذا الغرض بين وزارة المالية والشركة السعودية للكھرباء، وقد تم سحب مبلغ 

ماً وخص^موقامت الشركة بإثبات ما تم استDمه م^ن الق^رض الحك^ومي أع^Dه  لایر سعودي) مليار ٣٠٫٧: ٢٠١٤( ٢٠١٥ديسمبر 

تجدر اWشارة الى أن اتفاقية القرض تنص على أنه يتم تخفيض قيمة القرض بالمبالغ الت^ي تحص^ل عليھ^ا الش^ركة  .القيمة الحاليةب

تحديد اثر ذلك على تقوم الشركة حاليا ب) ١فة (ايضاح يفة القطاع السكني. وفي ضوء التعديل ا�خير للتعرنتيجة أي زيادة في تعر

  فترة استحقاق القرض أو الدفعات المستقبلية غير المستلمة.

على م^نح الش^ركة ق^رض  ٢٠١٤مارس  ١٠ھـ الموافق ١٤٣٥جمادى ا�ولى  ٩وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اgثنين    - د

Dل خم^س س^نوات وذل^ك وف^ق اتفاقي^ة سنة، على أن يدفع القرض للش^ركة خ^ ٢٥ علىيسدد  مليار لایر سعودي ٤٩٫٤حسن بمبلغ 

مليار لایر سعودي من القرض كما  ١٤٫١وقد تم سحب مبلغ  لھذا الغرض بين وزارة المالية والشركة السعودية للكھرباء، تبرمأ

ماً وخصموقامت الشركة بإثبات ما تم استDمه من القرض الحكومي أعDه ) مليار لایر سعودي ٧: ٢٠١٤( ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في 

  القيمة الحالية.ب

 الذمم الحكومية طويلة ا�جل  - ١٠

مليار لایر سعودي يمثل الذمم الدائنة المستحقة  ٥٧على مبلغ  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١تشتمل الذمم الحكومية طويلة اWجل كما في 

 ٣١إلى  ٢٠٠٠ابريل  ٥مليار لایر سعودي للفترة من  ٥٧: مبلغ ٢٠١٤( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠٠٠ابريل  ٥للوقود للفترة من 

لة (ذمم حكومية طويلة ا�جل) ) والذي تم اعادة تصنيفه من المطلوبات المتداولة إلى بند المطلوبات غير المتداو٢٠١٢ ديسمبر

شركة الزيت العربية السعودية  استنادا الى المحاضر والقرارات الوزارية والتي عالجت المديونية المستحقة على الشركة لصالح

بتحميلھا على حساب وزارة المالية وفقا gجراءات وموافقات محددة والتي كان أخرھا قبل نھاية عام ("أرامكو السعودية") 

٢٠١٣.  

لایر  مليار ٣٤: ٢٠١٤( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ٤٢٫٣كما تشتمل الذمم الحكومية طويلة اWجل على مبلغ 

  ب و ج و د).  ٩(ايضاح  سعودي) يمثل الفرق بين المبلغ المتحصل من القروض الحكومية والقيمة الحالية لتلك القروض

 المشتقات المالية - ١١

 ٣١لایر سعودي كما في  مليار ١٫٤قدره  الشركة عقود تحوط مع عدد من البنوك للحماية من تقلبات أسعار الفائدة على مبلغ و لدى

% من القيمة اWسمية ١٥ويشتمل على جزء بالدوWر ا�مريكي يمثل حوالي  .لایر سعودي) مليار ١٫٨: ٢٠١٤( ٢٠١٥ ديسمبر

أساس عمل المقايضة بين الشركة والبنوك على ا�سعار الثابتة مقابل ا�سعار المتغيرة وفق المذكورة. تقوم عقود التحوط على 

  مبالغ القروض ا�صلية كل ستة أشھر.

 حصة المجموعة في صافي ضمن حقوق المساھمينالظاھر  لعقود التحوط ات النقديةتغطية مخاطر التدفق احتياطييتضمن 

في الشركات  الملكيةالخسائر غير المحققة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لعقود التحوط والمثبتة ضمن حقوق  المكاسب و

  .المستثمر بھا

 رأس المـال  - ١٢

 ١٠سھما، تبلغ القيمة اgسمية لكل منھا  ٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥لایر سعودي مقسما الى  ٤١٫٦٦٥٫٩٣٨٫١٥٠يبلغ رأس مال الشركة 

  للسھم.رياWت سعودية 

 ا\حتياطي العام - ١٣

يتكون اWحتياطي العام من أرصدة اWحتياطيات التي كانت مسجلة ضمن القوائم المالية للشركات السعودية الموحدة للكھرباء في 

  .٢٠٠١ديسمبر ٣١تاريخ الدمج ، باgضافة إلى المبالغ التي يتم تحصيلھا من ا�فراد عن رسم الكھرباء بعد تاريخ 



  الشركة السعودية للكھرباء

  )شركة مساھمة سعودية ( 
  

  تتمة – غير مراجعة )(الموحدة ا�ولية  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتھية في للسنة المالية 

  

١٧  

  

 ديون مشكوك في تحصيلھاعكس مخصص  - ١٤

  من تسوية مديونيات عمDء سبق أن تم تكوين  مخصصات مقابلھا. ٢٠١٤ ديسمبر ٣١المنتھية  في  السنةتمكنت الشركة خDل 

  غير المتكررة )مصروفاتال( اMيرادات - ١٥

تسويات متعلقة بتطبيق نظام الفوترة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في   تينالثDثة اشھر والسنة المنتھي تيترتمثل اWيرادات غير المتكررة لف

ملي^ون لایر  ٥٣٧: ٢٠١٤ملي^ون لایر س^عودي ( ٢٠٢بمبل^غ  المجموع^ةالجديد ن^تج عنھ^ا تع^ديDت كان^ت ص^افي نتائجھ^ا لص^الح 

  ب))-١٨سعودي تمثل مصروف ناتج عن تعديDت تتعلق بالخDف مع شركة ارامكو (ايضاح 

  ارةاMدومكافآت أعضاء مجلس  ا�رباحتوزيعات  - ١٦

% من رأس ٥طبقا للنظام ا�ساسي للشركة يوزع من ا�رباح، بعد خصم اWحتياطيات كدفعة أولى للمساھمين نسبة W تقل عن 

ھـ والتي بموجبه تنازلت ١٤١٩شعبان  ١١وتاريخ  ١٦٩المال المدفوع مع مراعاة ا�حكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 

% من القيمة اgسمية للسھم وذلك ١٠الموزعة بشرط اW تتجاوز ا�رباح السنوية الموزعة نسبة الحكومة عن نصيبھا في ا�رباح 
لمدة عشر سنوات من قيام الشركة، وفي حالة تجاوز نسبة ا�رباح الموزعة النسبة المذكورة تعامل حصة الحكومة مثل بقية 

الخاص بتمديد تنازل الحكومة عن نصيبھا في ا�رباح  ھـ١٤٣٠رمضان  ٢٤وتاريخ  ٣٢٧المساھمين، وقرار مجلس الوزراء رقم 

  التي توزعھا الشركة السعودية للكھرباء لمدة عشر سنوات أخرى.
  

فئة ا�فراد  –للمساھمين  ٢٠١٤توزيع أرباح نقدية عن سنة  ٢٠١٥ابريل  ٢٠أقرت الجمعية العمومية في اجتماعھا المنعقد بتاريخ 
: ٢٠١٣% من القيمة اgسمية للسھم (عن سنة ٧لایر سعودي للسھم الواحد وتمثل  ٠٫٧٠مليون لایر سعودي بواقع  ٥٤٧بمبلغ 

 ٢٠١٤ا أقرت الجمعية العمومية في ذات اWجتماع مكافآت أعضاء مجلس اWدارة عن سنة مليون لایر سعودي). كم ٥٤٧مبلغ 

  ألف لایر سعودي). ٨٦٣: مبلغ  ٢٠١٣ألف لایر سعودي من ا�رباح المبقاة (عن سنة   ٨٦٦مبلغ 

 المحتملةتزامات لا\ - ١٧

تطالب به أرامكو السعودية لبعض المواقع. وقد  أرامكو السعودية حول رسوم مناولة الزيت الخام والتي و الشركةيوجد خDف بين    - أ 

 لایر ارملي^ ٤٫٤مبل^غ  ٢٠١٥ديس^مبر  ٣١ وحت^ى ٢٠٠٠ إبري^ل ٥بلغ إجمالي المبلغ المختلف عليه من بداي^ة تأس^يس الش^ركة ف^ي 

إس^تناداً إل^ى  الش^ركةلایر سعودي)، وW تتوقع اgدارة أن ينتج عن ھ^ذه المطالب^ة أي إلت^زام عل^ى  ارليم ٤ :٢٠١٤سعودي تقريبا (

ھـ على اعتبار أنه لم يتم بحثه من قبل  اللجنة الوزارية التي تم تشكيلھا بناء على ١٤١٥رجب  ٢٥بتاريخ  ٨المرسوم الملكي رقم م/

. كم^ا يوج^د للشركةفي السجDت المحاسبية  ضمن المطلوبات المرسوم الملكي المذكور أعDه، وعليه لم يتم تسجيل تلك الفروقات

وقد ن^تج  – الشركةحسب متطلبات  –قيام أرامكو السعودية بتوريد زيت خفيف بدWً من الزيت الثقيل �حد المحطات  خDف حول

ف^ي س^جDت  ض^من المطلوب^ات لایر سعودي) لم يتم قي^ده ارملي ١٫٩: ٢٠١٤لایر سعودي ( ارملي ٢٫٢عن ذلك فرق متراكم قدره 

  .شركةال

ا�رباح السنوية الموزعة عن حصتھا في رأس مال الشركة وتقدر قيمة المطالبة عن  بصرف نصيبھا فيالسعودية  أرامكوتطالب   -  ب 

لایر سعودي، وترى الشركة السعودية للكھرباء عدم  ارملي ٢٫٨بمبلغ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١أرباحھا منذ بداية تأسيس الشركة وحتى 

في ھذه المطالبة خDل العشرين سنة ا�ولى من تأسيس الشركة باعتبارھ^ا جھ^ة حكومي^ة مملوك^ة بالكام^ل  أرامكو السعوديةأحقية 

 ٢٤وت^اريخ  ٣٢٧ھـ، وقرار مجلس الوزراء رق^م ١٤١٩شعبان  ١١وتاريخ  ١٦٩للدولة وينطبق عليھا قرار مجلس الوزراء رقم 

رب^اح الت^ي توزعھ^ا الش^ركة الس^عودية للكھرب^اء لم^دة عش^ر ھـ الخاص بتمديد تنازل الحكوم^ة ع^ن نص^يبھا ف^ي ا�١٤٣٠رمضان 

 سنوات أخرى.

دمت الشركة ضمانات لبعض البنوك التجارية عن نصيبھا من القرض التمويلي الممنوح لبعض الشركات المستثمر فيھا. تبلغ قيمة ق  - ج 

مليون دوWر  ١٤٫٨: ٢٠١٤(  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٥٦٫٣مليون دوWر أمريكي ما يعادل  ١٥الضمان 

 ١٣بتقديم ضمان لصالح مصلحة الزكاة والدخل تبلغ قيمة الضمان  الشركةمليون لایر سعودي ). كما قامت  ٥٥أمريكي ما يعادل 

  مليون لایر سعودي ). ٣٧٫٥:  ٢٠١٤مليون لایر سعودي ( 
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١٨  

  

 السعوديةتسوية الخWفات مع أرامكو  - ١٨

 تسوية خWف التعرفة:  -  أ

 طبق^االتعريف^ة  . تحتس^ب أرامك^و الس^عوديةبما فيھ^ا بإيصال وتزويد الطاقة الكھربائية للجھات والوزارات الحكومية  الشركةتقوم 

لتعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء وھي نفس التعريفة المستخدمة مع المشتركين ا�خرين فيما عدا المؤسسة العامة لتحلية المياه ل

وجوب تطبيق التعريف^ة التجاري^ة  الشركةترى كانت رامكو السعودية التي �، وكذا المنشآت السكنية الصادر بشأنھا قرار حكومي

بينما تعترض أرامكو السعودية على ذلك وتقوم بال^دفع gجم^الي قيم^ة مبيع^ات التي^ار ع^ن تل^ك المنش^آت بن^اء عل^ى التعريف^ة  عليھا

 . الصناعية

ـ بإنھاء الخDف وان يتم محاسبة أرامكو السعودية على أساس ١٤٣٠بيع الثانير ١٠تاريخ  ١١٤صدر قرار مجلس الوزراء رقم  ھ

بتحدي^د المنش^آت ("الم^نظم")  التعريفة السكنية والتجارية بدل الصناعية، وعل^ى أن تق^وم ھيئ^ة تنظ^يم الكھرب^اء واgنت^اج الم^زدوج

عدة اجتماعات في  المنظمالشركة مع أرامكو السعودية و رامكو السعودية ، وبناء على ذلك فقد عقدت �السكنية والتجارية التابعة 

  .محل الخDف رامكو السعودية�السكنية والتجارية التابعة الموضوع حيث قام المنظم بتحديد المنشآت سبيل تسوية ھذا 

الكھرب^ائي القاض^ي بتص^نيف تعريف^ة اWس^تھDك  ھ^ـ ١٤٣٢جم^ادى ا�ول  ٨بت^اريخ  ٤٩/٤٣٢نفذت الش^ركة  ق^رار الم^نظم  رق^م 

محل الخDف المشار إليه أعDه و تطبيق السكنية والتجارية ،  حيث تم تحديد المنشآت ٢٠١٢يناير  ١ابتداء من  رامكو السعودية�

حس^ب  ٢٠١١ديس^مبر  ٣١المتفق عليھا. كما قامت الشركة بعملية اWحتساب للسنوات السابقة من تاريخ التأسيس وحت^ى التعريفة 

يونيو  ٣٠مليون لایر سعودي. خDل الربع المنتھي في  ٧٢٩بمبلغ  رامكو السعوديةكور اعDه وقدمت فواتيرھا �قرار المنظم المذ

واثباتھ^ا ف^ي قائم^ة ال^دخل قامت الشركة باس^تكمال اج^راءات التس^وية النھائي^ة م^ع أرامك^و الس^عودية حي^ال ھ^ذه اWي^رادات  ٢٠١٣

  سعودية اجراءات تحصيل ھذا المبلغ.. W تزال الشركة تتابع مع أرامكو الالموحدة

  تسوية خWف تبادل الطاقة:  -  ب

Wتفاق م^ع أرامك^و الس^عودية لتس^وية مطالب^ات قي^دتھا الش^ركة عليھ^ا ف^ي فت^رات س^ابقة متعلق^ة  ٢٠١٤توصلت الشركة خDل عام 

لایر س^عودي مقاب^ل ھ^ذه ملي^ون  ٥٣٧بتسعير تبادل الطاقة الكھربائية ، وعلي^ه قام^ت الش^ركة بتحمي^ل مخصص^ات اض^افية بمبل^غ 

 ١٫٥استلمت الشركة المبلغ الصافي الناتج م^ن التس^وية النھائي^ة والب^الغ . و٢٠١٤ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في المطالبات خDل ا

  مليار لایر سعودي.

  ا\رتباطات الرأسمالية  - ١٩

الموحدة في قيمة الجزء غير المنفذ من العقود الرأسمالية التي  اWولية تتمثل اWرتباطات الرأسمالية في تاريخ قائمة المركز المالي    - أ 

 ملي^ون ١٢١٫١٨٨: ٢٠١٤لایر س^عودي ( ملي^ون ٨٠٫٥٥٠أبرمتھا الشركة gنشاء وتركيب محطات وأصول أخرى والتي بلغ^ت 

 .لایر سعودي)

الشركة اتفاقيات شراء طاقة طويلة اWجل مع مزودي طاقة مستقلين حي^ث تعھ^دت الش^ركة م^ن خ^Dل ھ^ذه اWتفاقي^ات بش^راء  لدى  -  ب 

سنة قابلة للتجديد  ٢٠كامل الطاقة المنتجة من ھؤWء الموردين وفقا لشروط وأسعار محددة. تمتد ھذه اWتفاقيات لفترات تصل الى 

إضافة إلى اWلتزامات المستقبلية التي قدمتھا الشركة لتمويل بعض الشركات المس^تثمر ، لطرفينلفترات مستقبلية أخرى بموافقة ا

  مليون لایر سعودي).  ٦٩٥: ٢٠١٤مليون لایر سعودي ( ٦٩٥بھا وذلك في شكل قروض ثانوية او حقوق ملكية بقيمة 
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١٩  

  

  الزكاة   - ٢٠

. ظھرت ٢٠٠٨وحتى  ٢٠٠٢و كذلك ل�عوام من  ٢٠٠١ديسمبر  ٣١عن الفترة المنتھية في   تسلمت الشركة الربوط  الزكوية

بلغ إجمالي ھذه الفروقات  ٢٠٠٤و  ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢وكذلك ل�عوام  ٢٠٠١ديسمبر  ٣١فروقات زكوية للفترة المنتھية في 

والتي تم رفضھا من قبل مصلحة الزكاة مليون لایر سعودي. تم تقديم اعتراضات على تلك الفروقات المذكورة أعDه  ٣٧٫٥٠

تم احالتھا الى لجنة اWعتراض اWبتدائية الزكوية الضريبية اWولى وقدمت الشركة اعتراض الى اللجنة والتي والدخل وعليه، 

افية ھـ، فقامت الشركة بتقديم استئناف لدى اللجنة اWستئن١٤٣٣) لعام ٢٩رفضته من الناحية الشكلية بموجب قرارھا رقم (

ھـ، وعليه، ١٤٣٦) لعام ١٤٥٨الضريبية وبعد اطDع اللجنة على اعتراض الشركة تم رفض استئناف الشركة بموجب قرار رقم (

مليون  ٢٤حسب قرار اWستئناف بمبلغ  ٢٠٠٤و  ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢قامت الشركة بسداد المستحق عليھا للفروقات الخاصة با�عوام 

  .لایر سعودي

والتي ما زالت قيد المراجعة من قبل مصلحة الزكاة  ٢٠١٤إلى  �٢٠٠٩عوام من  الزكويةيم اgقرارات قامت الشركة بتقد كما

 والدخل.

 المجموعة �نشطةالمعلومات القطاعية و الھيكلة المستقبلية   - ٢١

والتي تعتبر مكملة لبعضھا  وخدمات المشتركين التوليد والنقل والتوزيع انشطةالتشغيلية الرئيسة في المجموعة إلى اWنشطة تقسم 

البعض في إنتاج الطاقة الكھربائية وإيصالھا إلى المستھلك، حيث تتحقق إيرادات المجموعة حالياً من بيع التيار للمستھلك النھائي 

ً حسب التسعيرة الرسمية المقررة    جميع عمليات المجموعة داخل المملكة. وتتم . نظاما

  كل نشاط:فيما يلي وصف ل�عمال الرئيسة ل

  .وتوفير الطاقة الكھربائية توليد: التوليد

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

فواتير اWستھDك استDم الطاقة من شبكات النقل وتوزيعھا على المشتركين. وإصدار وتوزيع التوزيع وخدمات المشتركين: 

  وتحصيلھا.

تعمل الشركة حاليا على تطبيق خطة متكاملة تھدف الى فصل ا�نشطة الرئيسة إلى شركات مستقلة وتطوير أسعار بيع بينية، 

 وعليه ستحدد إيرادات ومصروفات كل شركة على حدة عند اكتمال عملية الفصل وذلك لقياس أداء كل نشاط ونتائج أعماله بشكل

كجزء من ھذه الخطة، تم تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكھرباء واعتماد أسس اتفاقيات التعامل الخاصة بھا من قبل مستقل. و

  .٢٠١٢يناير  ١مجلس اgدارة. وقد بدأت الشركة الوطنية لنقل الكھرباء عملياتھا التشغيلية والمتعلقة بنشاط النقل في 

    



  الشركة السعودية للكھرباء

  )شركة مساھمة سعودية ( 
  

  تتمة – غير مراجعة )(الموحدة ا�ولية  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتھية في للسنة المالية 

  

٢٠  

  

 تتمة – المجموعة �نشطة المعلومات القطاعية و الھيكلة المستقبلية - ٢١

تشتمل البيانات المالية للشركة . لشركات المجموعة الرئيسةبالموجودات الثابتة ومجموع الموجودات والمطلوبات فيما يلي بيان 

إضافة إلى المركز الرئيس حيث وخدمات المشتركين التوليد والتوزيع  نشاطالسعودية للكھرباء الواردة في الجدول التالي على 

ضمن خطة  –حتى تاريخ إعداد ھذه القوائم المالية ا�ولية الموحدة  –التوليد والتوزيع  نشاطيمازالت اgجراءات جارية لفصل 

لمالية تشتمل البيانات المالية للشركة الوطنية لنقل الكھرباء على نشاط النقل بينما تشتمل البيانات ا. الشركة المتكاملة للفصل

  ) فيما عدا الشركة الوطنية لنقل الكھرباء. ١للشركات التابعة اWخرى على جميع الشركات الواردة في اWيضاح (

  

 (بآ\ف الريا\ت السعودية) 

  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١
الشركة السعودية 

  للكھرباء

الشركة الوطنية لنقل 
 الكھرباء

الشركات 
  التابعة ا�خرى 

  

   المتداخلة ا�رصدة
  اMجمالي

            

 ٢٢٩٫٩٩٤٫٩٤١ - -   ٧٠٫٦١٦٫٦٦٩  ١٥٩٫٣٧٨٫٢٧٢ موجودات ثابتة، صافي

 ٣٥٨٫٠٢٨٫٩٢٥ )٨١٫١٧٥٫٣٥٩( ٢٧٨٫٦١٤ ٨٧٫٤٣٤٫٠٠٣  ٣٥١٫٤٩١٫٦٦٧  مجموع الموجودات

  ٢٩٧٫٨١٠٫٤٢٢  )٧١٫٠٨٩٫٥٦٦(  ١٩٢٫٨٢١  ٧٣٫٣٧٧٫٩١٤  ٢٩٥٫٣٢٩٫٢٥٣  مجموع المطلوبات

 

 

 (بآWف الرياWت السعودية)  

  

 ٢٠١٤ ديسمبر ٣١

الشركة السعودية 
  للكھرباء

الشركة الوطنية لنقل 
 الكھرباء

الشركات 
  التابعة ا�خرى 

  

  ا�رصدة المتداخلة 
  اgجمالي

            

 ٢١٥٫٣٧٣٫٣٩٠ -  -  ٦٠٫٤٤٨٫٦٦٧  ١٥٤٫٩٢٤٫٧٢٣ موجودات ثابتة، صافي

 ٣١٧٫٩٠٨٫١٩٣ )٦٧٫٩٠١٫٢٥٢( ١٣٥٫٢٩١ ٧٢٫٩٦٥٫٢٧٠  ٣١٢٫٧٠٨٫٨٨٤  مجموع الموجودات

  ٢٥٨٫٦٦٥٫٦٩٧  )٥٧٫٨٣١٫٣٩٥(  ٦٥٫٤٣٥  ٥٩٫٥١٦٫٣٩٨  ٢٥٦٫٩١٥٫٢٥٩  مجموع المطلوبات

  ا�حداث الWحقة - ٢٢

تمت^د لفت^رة ث^Dث س^نوات، حي^ث ش^ارك ف^ي  تس^ھيDت ائتماني^ة بال^دوWر ا�مريك^ياتفاقي^ة وقعت الش^ركة  ،٢٠١٦يناير  ٦بتاريخ 

إتش إس ب^ي مجموعة ميتسوي سوميتومو المصرفية،  مؤسسةجي، بنك ميزوھو،  التمويل كل من بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف

مليار  ١٫٤( مليار لایر سعودي ٥٫٢٥ بلغت قيمة التسھيDت .تشهيدوبنك كريدي إجريكول، مجموعة جي بي مورجان، بنك سي، 

  ).دوWر أمريكي

 المقارنة  أرقام - ٢٣

 .الحالية الفترةتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع عرض أرقام 


