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التكوین والنشاط-١

على قرار مجلس الوزراء رقم  ٢٩ھـ الموافق ١٤١٩شعبان ١١المؤرخ ١٦٩نشأت الشركة السعودیة للكھرباء (الشركة) بناًء
في المملكة العربیة السعودیة، ودمج جمیع الشركات المحلیة العاملة في مجال القاضي بإعادة تنظیم قطاع الكھرباء ١٩٩٨نوفمبر 

اریع  افة إلى مش اھمة كانت تغطي معظم مناطق المملكة جغرافیاً) باإلض ركات مس ر ش تقدیم خدمة الطاقة الكھربائیة (عدد عش
ة حكومیة تابعة لوزارة الصناعة والكھرباء (عد ة العامة للكھرباء وھي مؤسس س كانت تغطي المؤس تشغیلیاً د أحد عشر مشروعاً

.مناطق مختلفة في شمال المملكة) في الشركة

على ١٩٩٩دیسمبر ١٣ھـ الموافق ١٤٢٠رمضان ٦المؤرخ ١٦تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم م/ بناًء
ان ٥المؤرخ  ١٥٣قرار مجلس الوزراء رقم  مبر ١٢ھـ الموافق ١٤٢٠رمض ٢٠٤٧یر التجارة رقم وقرار وز،١٩٩٩دیس

كشركة مساھمة سعودیة، بموجب السجل التجاري الصادر من الریاض ٢٠٠٠إبریل ٥ھـ الموافق ١٤٢٠الحجة يذ٣٠المؤرخ 
.٢٠٠٠مایو ٣ھـ الموافق ١٤٢١محرم ٢٨وتاریخ ١٠١٠١٥٨٦٨٣برقم 

ركة الرئیس في تولید ونقل وتوزیع الطاقة الكھربائی اط الش ركة المنتج الرئیس للطاقة الكھربائییتمثل نش ة في ة، حیث تعتبر الش
ناعیة والزراعیة والتجاریة  عودیة، وتقوم بتقدیم خدماتھا لمختلف القطاعات الحكومیة والص جمیع أنحاء المملكة العربیة الس

.والسكنیة

ئة مجلس الوزراء بناء على توصیة من ھیتخضع الشركة للرقابة على تعریفة الخدمات الكھربائیة والتي تحدد بقرارات تصدر من 
شعبان ١١وتاریخ ١٦٩بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٠١نوفمبر ١٣تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج، التي تأسست في 

. تم إجراء تعدیل على تعریفة الطاقة الكھربائیة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٤١٩ ھـ ١٤٢١رجب ١٢وتاریخ ١٧٠ھـ
.٢٠٠٠أكتوبر ٢٨ھـ الموافق ١٤٢١شعبان ١ھللة للكیلو واط/ساعة وبدأ تطبیقھا اعتبارا من ٢٦لغت أعلى شریحة فیھا حیث ب

وال ١٦) بتاریخ  ٣٣٣كما تم إجراء تعدیل آخر على تعریفة الطاقة الكھربائیة بموجب قرار مجلس الوزراء ( قرار رقم  ـ ١٤٣٠ش ھ
أن یكون ل٢٠٠٩أكتوبر ٥الموافق  ات ب اء لفئ ة الكھرب ة تعریف د مراجع اج المزدوج عن اء واإلنت ة تنظیم الكھرب مجلس إدارة ھیئ

ھللة لكل كیلو واط ٢٦االستھالك غیر السكني ( التجاري، الصناعي، الحكومي )، إجراء تعدیالت على قیمھا وإقرارھا بما ال یتجاوز 
اعة بحیث تراعي ھذه التعریفات األحمال الكھربائیة في أ من / س لذروة وغیرھا وبدأ تطبیقھا إعتباراً ـ ١٤٣١رجب ١٩وقات ا ھ

. ٢٠١٠یولیو ١الموافق 

أسعار منتجات الطاقة بزیادة) ٩٥قرار مجلس الوزراء (رقم صدر٢٠١٥دیسمبر ٢٨ھـ الموافق ١٤٣٧ربیع األول ١٧بتاریخ 
مبر ٢٩ھـ الموافق ١٤٣٧ربیع األول ١٨اعتبارا من  تھالك الكھرباء تع، وزیادة٢٠١٥دیس بدأ والتي لجمیع الفئاتریفة اس

.٢٠١٦ینایر ١١ھـ الموافق ١٤٣٧ربیع الثاني١من اعتباراتطبیقھا 

للنظام األساسي للشركة .تبدأ السنة المالیة من أول شھر ینایر وتنتھي بنھایة شھر دیسمبر من كل سنة میالدیة وفقاً
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تتمة–التكوین والنشاط-١
الموحدة:األولیةبأسماء الشركات التابعة المدرجة في ھذه القوائم المالیةفیما یلي بیان 

بلد التسجیلالشركة
نسبة الملكیـة

المباشرة وغیر (
)المباشرة

النشاط

المملكة العربیة الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء "شركة النقل"
السعودیة

نقل الطاقة من محطات التولید إلى شبكة التوزیع %١٠٠
تشغیل منظومة نقل الكھرباء وصیانتھاو

المملكة العربیة شركة ضوئیات لالتصاالت
السعودیة

إنشاء واستئجار وإدارة وتشغیل شبكات األلیاف %١٠٠
البصریة والكھربائیة لتقدیم خدمات اإلتصاالت

المملكة العربیة شركة الكھرباء للصكوك
السعودیة

ي ما یتعلق تقدیم الخدمات والدعم الالزم ف%١٠٠
بالسندات والصكوك المحلیة

تقدیم الخدمات والدعم الالزم في ما یتعلق %١٠٠جزر الكایمنشركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
بالسندات والصكوك الدولیة

تقدیم الخدمات والدعم الالزم في ما یتعلق %١٠٠جزر الكایمن٢–شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
وك الدولیةبالسندات والصك

تقدیم الخدمات والدعم الالزم في ما یتعلق %١٠٠جزر الكایمن٣–شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
بالسندات والصكوك الدولیة

المملكة العربیة شركة كھرباء السعودیة لتطویر المشاریع
السعودیة

إدارة المشاریع االنشائیة، ووضع التصامیم %١٠٠
المواد، وتنفیذ المشاریع فيالتفصیلیة، وشراء 

قطاع الطاقة

أسس توحید القوائم المالیة -٢
ركات التابعة لھا (المجموعة) ةالموحداالولیةمل ھذه القوائم المالیةتتش ركة والش على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الش

) أعاله. ١المذكورة في اإلیضاح (

ركات التابعة تلك التي تمتلك فی د بالش یطرة، ویقص ص ملكیة مس ركة حص ركةھا الش یطرة عند امتالك الش تثمارا اوتتحقق الس س
یطرة %٥٠طویل األجل یزید عن  ویت أو تمارس علیھا س ركات التابعة فعلیةمن رأس المال الذي یحق لھ التص . یتم توحید الش

السیطرة.عن ممارسة مثل ھذهالتخلياعتبارا من تاریخ سیطرة الشركة على ھذه الشركات ولحین 

المتداخلة بین شركات المجموعة عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة. الھامةكافة األرصدة والمعامالتاستبعادتم وقد 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
ادر عاألولیة لمعیار التقاریر المالیة وفقا األولیة الموحدةالمالیة القوائم لقد تم إعداد بین القانالص عودیة للمحاس ونیینن الھیئة الس

نة المالیة. ءاًوالذي یأخذ بمبدأ تكامل الفترات، بحیث تعتبر كل فترة مالیة أولیة جز ات المحاسإال یتجزأ من الس یاس بیة ن الس
ھا المتبعة في إعداد القوائم المالیة المراألولیة الموحدةالمالیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم  نة المنتھیة في ھي نفس ٣١اجعة للس

ألھم السیاسات المحاسبیة المتبعة:٢٠١٥دیسمبر  . ونورد فیما یلي بیاناً
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تتمة–ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ...-٣

العرف المحاسبي
تقة األولیة تعد القوائم المالیة  تثناء االدوات المالیة المش لمبدأ التكلفة التاریخیة باس كومیة  حیث و كذلك القروض الحالموحدة وفقاً

.یتم قیاسھا بالقیمة العادلة

التقدیرات المحاسبیة
ات التي قد الموحدةاألولیة إن إعداد القوائم المالیة تخدام التقدیرات واالفتراض بیة المتعارف علیھا یتطلب اس وفقا للمبادئ المحاس

اح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاریخ القوائم المالیة تؤثر على قیمة الموجودات والمطلوبات المقیدة، وعلى اإلفص
افة إلى ، األولیة الموحدة ات والتقدیرات أ. وبالرغم من فترةالروفات خالل تلك مبالغ اإلیرادات والمصإض ن إعداد ھذه االفتراض

لمبني على  دار القوائم المتوفرة لإلدارةواألحداثالمعلومات أفض لیة إال أن النتائج الفع،األولیة الموحدةالمالیةفي تاریخ إص
النھائیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات.

النقد والنقد المماثل
یتضمن رصید النقد والنقد المماثل  النقد في الصنادیق واألرصدة والودائع البنكیة واالستثمارات األخرى القابلة للتحویل إلى مبالغ 

.اقتنائھاقاقھا خالل ثالث أشھر أو أقل من تاریخ نقدیة محددة والتي تكون تواریخ استح

ذمم مستھلكي الكھرباء
تھلكین التيتمثل المبالغ  یلھا من المس تھلاألولیة الموحدةالمركز المالي قائمةتاریخفيلم یتم تحص كي ، ویتم إظھار ذمم مس
.یھفمشكوكاًللذمم التي یكون تحصیلھا أمراًتكوین مخصصبعد صافيالكھرباء بال

المخزون
وق أیھما أقل. یتیتم تقییم مخزون مواد ولوازم التولید والنقل والتوزیع والمواد األخرى ومخزون الوقود بالتكلفة عر الس م أو س

ط المرجح.  اس طریقة المتوس ات الالزمة للمخزون تحدید التكلفة على أس ص افي بعد تكوین المخص ویتم إظھار المخزون بالص
ركة.الحوبطيءالمتقادم 

آت األخرى مثل المواد  بكات النقل والتوزیع والمنش ي من محطات التولید أو ش اس جل مواد المخزون المعتبرة جزء أس تس
.بند الموجودات الثابتةاإلستراتیجیة واالحتیاطیة ضمن 

اإلستثمارات 
االستثمارات في حقوق ملكیة شركات

جیل  تثماراتیتم تس تثمر فیھا باالس ركات المس بة في الش لطریقة حقوق الملكیة %٢٠نس ي بإثبات والتيأو أكثر وفقاً تقض
تثمار عند  وء التغیر فيبالتكلفة على أن یتم تعدیلھ بعد ذلك اقتنائھاإلس ة فيض افي موجودات افيالمجموعةحص ركة ص لش

. یة الموحدةفي قائمة الدخل االولفي نتائج أعمال تلك الشركات المجموعةالمستثمر فیھا. یتم إثبات حصة 

بة تقل عن  ركات المملوكة بنس تثمارات في الش ركات غیر المتداولة بالتكلفة ، ویجري قید %٢٠تظھر اإلس من رأس مال الش
في قائمة الدخل االولیة الموحدة عند تحصیل توزیعات األرباح من الشركات المستثمر بھا.اإلیرادات من ھذه اإلستثمارات

تى تاریخ االستحقاقمقتناة حالستثمارات اال
اًناقصالوة او الخصم عند الشراء )تظھر االستثمارات المشتراة لھدف االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق بالتكلفة ( المعدلة بالع

ندات التي  تثمارات كموجودات غیر متداولة فیما عدا الس نف ھذه االس ص لقاء أي انخفاض غیر مؤقت في قیمتھا. تص المخص
تحق في  نةاتس من الموجودات لس نیفھا ض تثمارات أرباح ویتم قید متداولة. الالمالیة التالیة، حیث یتم تص ي قائمة الدخل فھذه االس

بتاریخ استحقاقھا.االولیة الموحدة 
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تتمة–ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ...-٣

الموجودات الثابتة
غیلي المقدر لھا وفقا الموجودات الثابتة بالتكلفة التاریخیة ویإثبات یتم  ي على مدار العمر التش تثناء األراض تھالكھا باس جري اس

رة وتكالیف  اء غیر المباش روفات اإلنش رة ومص راء من المورد والعمالة المباش عر الش مل التكلفة س ط الثابت وتش لطریقة القس
ل في الخدمة. یتم حذف الموجودات الثابتة المباعة اإل ع األص تھالكھا المتراكم من قتراض حتى تاریخ وض تبعدة واس أو المس

. األولیة الموحدةأو الخسارة الناتجة ضمن قائمة الدخل المكسبویتم إثبات ،الحسابات بتاریخ بیعھا أو استبعادھا
یانة على قائمة الدخل  الح والص اریف اإلص ملاألولیة الموحدةتحمل مص ورة جوھریة، من ة. یتم رس ینات التي تزید، بص التحس

ة أو عمر األصل المعني.قیم

:یلياألعمار التشغیلیة حسب ما تقدر 
سنة٣٠إلى ٢٠من المباني

سنة٢٥إلى ٢٠من منشآت ومعدات وقطع غیار التولید
سنة٣٠إلى ٢٠من شبكات ومعدات وقطع غیار النقل

سنة٢٥إلى ١٥من شبكات ومعدات وقطع غیار التوزیع
سنة٢٠ى إل٤من خرىالموجودات األ

اإلنخفاض في قیمة الموجودات غیر المتداولة 
تأكد  لدفتریة للموجودات غیر المتداولة لل یل على وقوع أي فیما إذا كان ھناك تقوم المجموعة بإجراء مراجعة دوریة للقیمة ا دل

ارة ناتجة عن انخفاض في قیمة الموجودات غیر المتداولة. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، ی تردادلتم تقدیر القیمة القابلة خس الس
المجموعة لذلك األصل، تقوملالستردادلذلك األصل لتحدید حجم ھذه الخسارة. وفي الحاالت التي ال یمكن فیھا تقدیر القیمة القابلة 

للوحدة المدرة للنقدیة التي ینتمي إلیھا ذلك األصل. لالستردادبتقدیر القیمة القابلة 

ل أو الوحدة المدرة للنقدیة بأقل من قیمتھ الدفتریة، عندئذ تخفض القیمة وفي الحاالت التي ترداد لألص یقدر فیھا المبلغ القابل لإلس
ائر  ترداد لھا، ویتم إثبات خس ل أو الوحدة المدرة للنقدیة إلى القیمة القابلة لإلس ل في قیاالنخفاضالدفتریة لذلك األص مة األص

في قاك األولیة الموحدة. ئمة الدخلمصروفات فوراً

عكس قید خسارة اإلنخفاض في القیمة، عندئذ تتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة إلى القیمة وإذا ما تم الحقاً
ترداد لھ، على أال تزید القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا عن القیمة الدفتریة التي كان من الم ترض تحدیدھا فالمعدلة القابلة لإلس

ابقة. یتم إثبات عكس قید  نوات الس ل أو الوحدة المدرة للنقدیة في الس ارة اإلنخفاض في قیمة ذلك األص فیما لو لم یتم إثبات خس
في قائمة الدخل كخسارة اإلنخفاض في القیمة  األولیة الموحدة. إیرادات فوراً

االقتراضرسملة تكلفة 
لمجموعةاتكبدتھا أخرىتمثل تكالیف القروض طویلة األجل وأي أعباء تمویلیة والتي–تكلفة االقتراض صافيیتم رسملة 

منھا  یتطلب والتيعلى جمیع المشاریع تحت التنفیذ ذات المبالغ الھامة –فترةالعوائد دائنة تم الحصول علیھا خالل أيمخصوماً
أنفقت على لتياتھا بتطبیق معدل الرسملة على متوسط المبالغ یتم رسملالتيإنشاؤھا فترة زمنیة طویلة وتحسب تكالیف التمویل 

.كل مشروع تحت التنفیذ
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القرض الحكومي المحدد السداد 
لفرق بین سجیل ا.  یتم تالمجموعةیتم إثبات القرض الحكومي محدد األجل بالقیمة الحالیة باستخدام معدل خصم تقدیري إلقتراض 

إیرادات مؤجلة (كمنحة حكومیة) یتم إظھارھا ضمن بند ذمم حكومیة طویلة األجل ویتم اإلعتراف كالقیمة المستلمة والقیمة الحالیة 
على مدة سنوات القرض المتبقیة وما یقابلھا من مصاریف. بھا 

مشتقات األدوات المالیة ومحاسبة تغطیة المخاطر
دوات المالیة المشتقة لتقلیل تعرضھا لمخاطر أسعار العموالت. یتم، في األصل، إثبات األدوات المالیة المشتقة األالمجموعةتستخدم 

بالقیمة العادلة بتاریخ إبرام عقد المشتقات، وبعد ذلك یعاد قیاسھا بالقیمة العادلة. تقید المشتقات كموجودات مالیة وذلك عندما تكون
وتقید كمطلوبات مالیة عندما تكون القیمة العادلة لھا سلبیة.القیمة العادلة لھا إیجابیة،

رة شیتم إثبات التغیرات في القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة التي تم تحدیدھا على أنھا تغطیة فعالة لمخاطر التدفقات النقدیة مبا
.االولیة الموحدةقائمة الدخلضمن حقوق المساھمین ، بینما یتم إثبات الجزء غیر الفعال من التغطیة في

وألغراض محاسبة تغطیة المخاطر، تصنف عملیات تغطیة المخاطر كتغطیة مخاطر القیمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغیرات 
كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجودات أو مطلوبات تم إثباتھا أو معاملة یتوقع حدوثھا بشكل كبی أو رفي التدفقات النقدیة سواءاً

مخاطر عمالت أجنبیة تتعلق بإلتزامات مؤكدة لم یتم إثباتھا.

د تلك تعما ال یتم التوقف عن محاسبة تغطیة المخاطر وذلك عند إنتھاء سریان أداة التغطیة أو بیعھا أو إنھاؤھا أو تنفیذھا أو عند
–وقعة، یتم اإلحتفاظ بالربح أو الخسارة المتراكمة األداة مؤھلة لمحاسبة تغطیة المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعملیات المت

ضمن حقوق المساھمین  لحین حدوث العملیة المتوقعة. وفي الحاالت التي لم تعد یتوقع فیھا حدوث العملیة المغطاه، –المثبتة سابقاً
.األولیة الموحدةلإلى قائمة الدخ–المثبت ضمن حقوق المساھمین –یتم تحویل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة 

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
قدمت بھا فواتیر من قبل  یتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواءاً

الموردین أم لم تقدم.

تعویضات الموظفین
یتكون مخصص تعویضات الموظفین من:

فأة نھایة الخدمة  مكامخصص 
لنظام العمل في المملكة العربیة السعودیةیتم احتساب مخصص مكافأة نھایة الخدمة للعاملین ویحمل بشكل شھري على قائمة وفقاً

.األولیة الموحدةالدخل

للموظفینالتوفیر واالدخارصندوق
اھم  ندوق االدخار والتوفیر للموظفینالمجموعةتس ص لص یب یحمل نص.  المؤھلین وفقا لالئحة النظام المعتمدةبتكوین مخص

.األولیة الموحدةدخار بشكل شھري على قائمة الدخلفي مبلغ االالمجموعة

الزكاة 
عودیة، وأیة تعدیالت قد تنتج عند الربط  لحة الزكاة والدخل بالمملكة العربیة الس ألنظمة مص ص الزكاة وفقاً اب مخص یتم إحتس

للفترة التي یتم إستالم الربط النھائي فیھا.   األولیة الموحدةتم تسجیلھا ضمن قائمة الدخل النھائي للزكاة ی
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االحتیاطي النظامي 
ركة یتم تجنیب  ي للش اس ركات والنظام األس مع نظام الش یاً نوي لتكوین االحتیاطي الن%١٠تمش افي الدخل الس ظامي، من ص

ف رأس المال. ید ھذا االحتیاطي نص إن ھذا االحتیاطي ویجوز للجمعیة العامة العادیة التوقف عن ھذا التجنیب عندما یبلغ رص
غیر قابل للتوزیع.

اإلیرادات
تي تقاس بالكیلو لیتم إثبات إیرادات مبیعات الطاقة الكھربائیة عند إصدار الفواتیر للمشتركین بقیمة استھالكھم للطاقة الكھربائیة وا

اعة در بھا فواتیر حتى تاریخ.واط / س تركین والتي لم یص تھلكة من قبل المش تحقة للطاقة المس قائمةویتم تقدیر اإلیرادات المس
. األولیة الموحدةالمركز المالي

تركین وھى ع دارھا للمش یانة العدادات وإعداد الفواتیر عند إص ھریتم إثبات إیرادات تعریفة قراءة وص یة بارة عن التعریفة الش
سابھا بناء على سعة العدادات المستخدمة من قبل المشتركین ویتم تقدیر اإلیرادات المستحقة للتعریفة الخاصة  الثابتة التي یتم احت

.األولیة الموحدةالمركز الماليقائمةبالفواتیر التي لم تصدر حتى تاریخ 

یل الخدمة الك جیل مبالغ تعریفة توص من المطلوبات ومن ثم یتم إثباتھا یتم تس تركین كإیراد مؤجل ض تلمة من المش ھربائیة المس
تركین  تخدمة في خدمة المش ط أعمار المعدات المس ط الثابت بناء على متوس تخدام طریقة القس -٢٠ما بین (والمقدرةكإیراد باس

.سنة) ٣٠

تخدام منظومة النقل حیث وم اس تخدمین تلك االیتم اثبات تتكون ایرادات منظومة النقل من رس دار الفواتیر للمس یرادات عند اص
ھر ویتم اواالنتاج المزدوج. بتولید الطاقةھم المرخص ل دار تلك الفواتیر بنھایة كل ش یتم قیاس مبلغ االیرادات بناء على ص

.ةحسب قدرة و كمیة الطاقة المنقولالرسوم المعتمدة من ھیئة تنظیم الكھرباء واالنتاج المزدوج

المصروفات
طة من  یب تلك األنش افة إلى نص ة بالتولید والنقل والتوزیع باإلض روفات الخاص یانة المص غیل والص روفات التش من مص تتض

اندة طة المس روفات الخدمات العامة واألنش روفات العمومیة واإلداریة. یتم ،مص من المص روفات ض ویتم إدراج باقي تلك المص
.اًدوریویتم تقییم ذلك ،كل نشاط من تلك المصروفاتاستفادةامة واألنشطة المساندة حسب توزیع مصروفات الخدمات الع

االیجار التشغیلي
نف عقود االیجار التي ال  ماليتص روط االیجار الرأس غیلیاتكإیجارتنطبق علیھا ش و یتم إثبات الدفعات بموجب عقود ةتش

بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.االولیة الموحدةاإلیجارات التشغیلیة كمصروف في قائمة الدخل

للفترةاألساسي السھم(خسارة) ربح 
اب ربح  ارة) یتم احتس ھم (خس ارة) من العملیاتوذلكالس مة الربح (الخس غیلیةبقس افي ربح (، والتش ارة) ص لى عالفترة خس

.فیھا األسھم المملوكة للحكومةالمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة في نھایة الفترة بما

العمالت األجنبیة 
عودي وفقا أل عارتحول قیمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى الریال الس ائدة حین إجراء تلك المعامالت س رف الس الص

جلة بالعمالت األجنبیة في تاریخ  دة الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة والمس ألولیة االمركز الماليقائمة وتحول أرص
سائدةسعارإلى الریال السعودي وفقا ألالموحدة وأي أرباح أو خسائر محققة أو غیر محققة تنتج عن ،في ذلك التاریخالصرف ال

.األولیة الموحدةذلك تسجل ضمن قائمة الدخل 
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فترةالالتسویات المتعلقة ب-٤
ویات التالمجموعةقامت إدارة  بعدل المركز المالي فياألولیة الموحدةي رأت أھمیتھا لكي تظھر القوائم المالیة بإعداد جمیع التس

.فترةالونتائج األعمال عن األولیة فترةالنھایة 

التغیرات الموسمیة-٥
اط  میة خالل العامالمجموعةیتأثر نش ھر المجموعةإذ تقل إیرادات ،وإیراداتھا بعوامل الطقس الموس كل جوھري خالل أش بش

تھالك الطاقة الكھربائیة نتیجة ال بب زیادة إس یف بس ھر الص تھالك الطاقة الكھربائیة وتزید اإلیرادات خالل أش تاء النخفاض اس ش
وعلیھ فإن نتائج األعمال لھذه ،خالل العامالمجموعةالرتفاع درجات الحرارة وتنعكس ھذه التغییرات على النتائج المالیة ألعمال 

عن النتائج الفعلیة ألعمال السنة كاملة.) قد ال تمثل ٢٠١٦من عام االول(الربع ألولیة افترةال دقیقاً مؤشراً

زمیلةالشركاتللقروضال-٦
سب نسبة حالشركاءبیناتبموجب اتفاقیممنوحة لتلك الشركات ةض ثانویومساھمة الشركة في قرتمثل القروض لشركات زمیلة 

أي عموالت.ال تحمل ھذه القروض. ةملكیال

ةالملكیحقوق نسبة
%

بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٦٢٠١٥الشركة الزمیلة

٥٠٦١٩٫٠٤٩٨٢٥٫٣١٧شركة ضرماء للكھرباء
٢٠٧٢٫٩٥٠١٠٥٫٩٥٠للكھرباءشركة رابغ

٥٢٨٫٥٠٠٤٣٫٨٧٥شركة الجبیل للمیاه والكھرباء
٥٠٢٦٫٨٦٨١٫٢٧٤٫٩٨٣شركة ھجر إلنتاج الكھرباء

٧٤٧٫٣٦٧٢٫٢٥٠٫١٢٥المجموع

والتسھیالت البنكیةالقروض-٧

القروض قصیرة األجل) ١(

ركة بتاریخ -أ  مبر ١وقعت الش عودي مع البنك األھلي التجاري حیث بلغت ٢٠١٥دیس ھیالت ائتمانیة بالریال الس اتفاقیة تس
٥٠٠من ھذه االتفاقیة على شكل مرابحة اسالمیةدي. بلغ رصید التسھیالت المستغلةلایر سعوملیون٧٠٠قیمة التسھیالت 

.٢٠١٦أغسطسیستحق سدادھا خالل شھر ، و: الشيء)٢٠١٥(٢٠١٦مارس٣١كما في لایر سعوديملیون

سعودي مع كل من اتفاقیة تسھیالت ائتمانیة في صیغ مرابحة إسالمیة بالریا٢٠١٥دیسمبر ١٦وقعت الشركة بتاریخ -ب ل ال
ھیالت  امبا المالیة حیث بلغت قیمة التس عودي وتمتد لفترة ثالث ٢٫٥البنك األھلي التجاري ومجموعة س ملیار لایر س

تغلة من ھذه االتفاقیة  ھیالت المس ید التس نوات. بلغ رص عودي كما في ٢٫٥س : ٢٠١٥(٢٠١٦مارس٣١ملیار لایر س
.٢٠١٦ونیوییستحق سدادھا خالل شھر ، والشيء)

اتفاقیة تسھیالت ائتمانیة بالدوالر األمریكي تمتد لفترة ثالث سنوات، حیث شارك في ٢٠١٦ینایر ٦وقعت الشركة بتاریخ -ج
رفیة، ومجموعة  ومیتومو المص وي س ة میتس س ي یو إف جي، وبنك میزوھو، ومؤس وبیش التمویل كل من بنك طوكیو میتس

ي، وبنك جي بي مورجان ھیالت إتش إس بي س ھ. بلغت قیمة التس ملیار ٥٫٢٥، ومجموعة كریدي إجریكول، وبنك دویتش
عودي ( تغلة من ھذه االتفاقیة ملیار دوالر أمریكي)١٫٤لایر س ھیالت المس ید التس عودي كما ٥٫٢٥. بلغ رص ملیار لایر س

.٢٠١٦ومایوي أبریلیستحق سدادھا خالل شھر، و: الشيء)٢٠١٥(٢٠١٦مارس٣١في 
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تتمة–لقروض والتسھیالت البنكیةا.-٧
القروض طویلة األجل) ٢(

ملیار لایر سعودي من ٦على قرض متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة بقیمة الشركةحصلت ،٢٠٠٨یولیو ٢٨بتاریخ -أ 
سداد ھذا القرض على  سنویة مت٢٢مجموعة من البنوك المحلیة والذي تم سحبھ بالكامل. یتم  من دفعة نصف  ساویة ابتداءاً

ملیار لایر سعودي). ٣: ٢٠١٥(٢٠١٦مارس ٣١في سعودي كمالایرارملی٢٫٥ض .  بلغ رصید القر٢٠٠٩نوفمبر ٣

العامة اتفاقیة تمویل تحصل بموجبھ الشركة على قرض االستثماراتصندوق مع ، وقعت الشركة ٢٠٠٩یولیو ١٣بتاریخ -ب 
ر قیمتھ  عوديملیار لایر ٢٫٦مباش حبھ بالكامل. ،س داد ھذا القرض خالل وتم س و على ١٥ویتم س ف ٢٤عاماً دفعة نص

اویة نویة متس مبر٣١إبتداءا من س ید القرض ٢٠١٢دیس ٢٠١٦مارس ٣١فيعودي كمالایر سملیار١٫٨. بلغ رص
لایر سعودي).ملیار٢٠١٥:٢(

ل تحصاتفاقیة ات والواردات األمریكي وتنمیة الصادرات الكندي مع  بنكي الصادرالشركةوقعت،٢٠١٠ینایر٢٧بتاریخ -ج 
ركةبموجبھا  ر قیمتھالش عودي ٤٫١على قرض مباش حبھ بالكامل. ویتم و)،ملیار دوالر أمریكي١٫١(ملیار لایر س تم س

داد ھذا القرض خالل  على ١٢س نویة ٢٣عاماً ف س ی.٢٠١٠مایو ٢٥بتداء من ادفعة نص یار لایر لم٢قرض د البلغ رص
سعودي).ملیار لایر٢٫٣: ٢٠١٥(٢٠١٦مارس ٣١يسعودي كما ف

مبر ١٣تاریخ ب-د  ركة مع مجموعة من البنوك المحلیة ،٢٠١٠دیس ركة على قرض اتفاقیةوقعت الش ل بموجبھا الش تحص
عاما١٥ًداد ھذا القرض خالل تم سحبھ بالكامل. ویتم س، وملیار لایر سعودي٥متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة بقیمة 

اویة ٢٦على  نویة متس ف س ید .٢٠١٣مایو ١٣من بتداءادفعة نص عوديم٣٫٨القرض بلغ رص ٣١في كمالیار لایر س
).سعوديملیار لایر٤٫٢: ٢٠١٥(٢٠١٦مارس 

يوقعت،٢٠١١یونیو ٢٢بتاریخ -ھـ  ادرات والواردات الفرنس ركة مع  بنك الص لاتفاقیة الش ركة بموجبتحص على ھاالش
١٢خالل ھذا القرضیتم سدادوتم سحبھ بالكامل. و)،ملیون دوالر أمریكي٩٨٩٫١(ملیار لایر سعودي ٣٫٧قرض قیمتھ 

على  ي ودي كما فلایر سعملیار٢٫٤رصید القرض بلغ . ٢٠١٢ینایر ١١دفعة نصف سنویة متساویة إبتداءا من٢٤عاماً
).سعوديلایرلیارم٢٫٧: ٢٠١٥(٢٠١٦مارس ٣١

، وقعت الشركة اتفاقیة قرض بضمان من بنكي الصادرات الكوریة (كي شور و كي كسیم) حیث ٢٠١٢مارس ٢٩بتاریخ -و
و ة س س ي، مؤس وبیش ي. بنك طوكیو میتس اركت في التمویل مجموعة بنوك دولیة بقیادة مجموعة اتش اس بي س تومو میش

رفیة، بنك میز وي المص عودي (٥٫٣نمیة األلماني. بلغت قیمة القرض وھو وبنك التمیتس دوالر ملیار ١٫٤ملیار لایر س
على ١٢خالل ھذا القرضیتم سدادوتم سحبھ بالكامل. و،أمریكي) مایو٧دفعة نصف سنویة متساویة إبتداءا من٢٤عاماً

لایر سعودي).ملیار٥٫٣: ٢٠١٥(٢٠١٦مارس ٣١سعودي كما في ر لایرملیا٤٫٨القرضبلغ رصید .٢٠١٥

، وقعت الشركة اتفاقیة قرض بضمان من بنكي الصادرات الیاباني (إن إي إكس أي) و (جى بي أي ٢٠١٣دیسمبر ١٨بتاریخ -ز
ي) ادرات الیاباني (جى بي أي س ارك في التمویل بنك الص ي) حیث ش وبیشي و بنك میزس لغت قیمة وھو. ب، بنك طوكیو میتس

عودي ملیار ١٫٤القرض  دادوملیون دوالر أمریكي). ٣٦٦(لایر س على ١٢خالل ھذا القرضیتم س ف ٢٤عاماً دفعة نص
ال : ٢٠١٥( ٢٠١٦مارس٣١سعودي كما في ملیار لایر١القرضرصید بلغ .٢٠١٥یولیو٢٧منبتداءاسنویة متساویة 

).ءشي
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تتمة–القروض والتسھیالت البنكیة..-٧

تتمة–) القروض طویلة األجل٢(

، وقعت الشركة اتفاقیة قرض بضمان من بنكي الصادرات الكوریة (كي شور و كي كسیم) حیث  ٢٠١٣دیسمبر ١٩بتاریخ -ح
یم)، وعدة بنوك دولیة ھي بن ور و كي كس ادرات الكوریة (كي ش ارك في التمویل بنكي الص ي، بنش وبیش ك ك طوكیو میتس

ةھو، میزو س رفیةمؤس ومیتومو المص وي س ي، بنك دو، بنك میتس وبنك ابكس االلماني.  بلغت قیمة ھتشیاتش اس بي س
تم سحبھ بالكامل. مع العلم انھ یتم سداد القرض على أقساط و، دوالر أمریكي)ارملی١٫٦ملیار لایر سعودي (٦٫١القرض 

اویة لمدة  ماح ١٢متس نة بعد فترة س نوات٣س ید القرض .س عودي كما ف٦٫١بلغ رص ٢٠١٦رسما٣١ي ملیار لایر س
.)ال شيء: ٢٠١٥(

ندات ألمر محررة  مونة بس ائیة. إن ھذه القروض مض اریع اإلنش ار الیھا أعاله لتمویل المش تخدم القروض طویلة األجل المش تس
.مش المرابحةامن قبل الشركة بالقیمة االسمیة للقروض ودفعات الفائدة و/أو ھ

التسھیالت البنكیة ) ٣(

مبر ٧بتاریخ  یم) ومدتھا ثالث ، وق٢٠١٥دیس ادرات الكوري (كي كس ول على تمویل من بنك الص ركة اتفاقیة إطاریة للحص عت الش
نوات تبدأ من تاریخ التوقیع.  ركةتمكن ھذهس ولاالتفاقیة الش ب خیارھاالحص وحس تقبالً بإجمالي و،إن رغبت،على عدة قروض مس

.٢٠١٦مارس٣١حتى االتفاقیةبتفعیل ھذه الشركة تقملمدوالر أمریكي).ملیار٣ملیار لایر سعودي (١١٫٢٥قدره 

لایر سعودي ملیار٠٫٧مع بنوك تجاریة محلیة بمبلغ٢٠١٦مارس ٣١لتسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة كما في اتفاقیاتلدى الشركة 
لایر سعودي).ملیار٠٫٧: ٢٠١٥(

الصكوك -٨

:٢٠١٦مارس ٣١فیما یلي بیان بالصكوك القائمة كما في 

الصكوك المحلیة:

تاریخ االستحقاقالقیمة االجمالیة لالصدارالقیمة االسمیة للصكتاریخ االصداراالصدار

٢٠٣٠ملیار لایر سعودي٧آالف لایر سعودي٢٠١٠١٠مایو ٣١٠صكوك 

٢٠٥٤ملیار لایر سعودي٤٫٥ملیون  لایر سعودي٢٠١٤١ینایر ٤٣٠صكوك 

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

ك) المملوكة بالكامل للشركة. شركة الكھرباء للصكوك (صكو–أمین موجودات الصكوك 
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تتمة–الصكوك ..-٨

:تتمة–الصكوك المحلیة

ً تراوح یتعھدت الشركة بشراء ھذه الصكوك من حاملیھا بتواریخ محدده في نشرة اإلصدار. في كل تاریخ شراء ستدفع الشركة مبلغا
تم تحدید سعر الشراء بحاصل ضرب إجمالي القیمة من إجمالي القیمة اإلسمیة للصكوك منحة لحملة الصكوك. %١٠الى %٥بین 

االسمیة للصك في النسبة الموضحة مقابل تاریخ الشراء وفقا للجدول التالي:

النسبة المئویة
٣٠%٦٠%٩٠%

ء الثالثتاریخ الشراء األول                        تاریخ الشراء الثاني                        تاریخ الشراصداراإل
٣٢٠١٧٢٠٢٠٢٠٢٥صكوك 

النسبة المئویة
٣٠%٦٠%٩٥%

تاریخ الشراء األول                        تاریخ الشراء الثاني                        تاریخ الشراء الثالث
٤٢٠٢٤٢٠٣٤٢٠٤٤صكوك 

ملیار لایر سعودي.٥والبالغ قیمتھ ٢٠١٢یولیو١٥بالكامل بتاریخ ) ١قامت الشركة بشراء اإلصدار األول للصكوك (صكوك 
ملیار لایر سعودي.٧والبالغ قیمتھ ٢٠١٤یولیو ٦) بالكامل بتاریخ ٢قامت الشركة بشراء اإلصدار الثاني للصكوك (صكوك 

الصكوك الدولیة:

ملیار دوالر أمریكي)  حیث  ١٫٧٥ر لایر سعودي (ملیا٦٫٦بإصدار صكوك دولیة بقیمة ٢٠١٢قامت الشركة خالل ابریل -أ
ملیار دوالر تستحق بعد خمس سنوات بعائد ثابت نسبتھ ٠٫٥األولى بقیمة ،تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك

.%٤٫٢١١ملیار دوالر وتستحق بعد عشر سنوات بعائد ثابت نسبتھ ١٫٢٥والشریحة الثانیة بقیمة ،%٢٫٦٦٥

دوالر أمریكي) حیث  ملیار٢(ملیار لایر سعودي ٧٫٥بقیمةدولیةبإصدار صكوك٢٠١٣امت الشركة خالل ابریل قكما -ب 
ابتثسنوات بعائدعشرحق بعد ــتستامریكيدوالرملیارتضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك، األولى بقیمة 

. %٥٫٠٦نسبتھ ثابتبعائدسنةثالثینوتستحق بعد یكيامردوالرملیاروالشریحة الثانیة بقیمة %٣٫٤٧٣نسبتھ

دوالر أمریكي) حیث  ملیار٢٫٥(ملیار لایر سعودي ٩٫٤بقیمةدولیةبإصدار صكوك٢٠١٤قامت الشركة خالل ابریل كما -ج
ائدـسنوات بععشرحق بعد ــتستامریكيدوالرملیار١٫٥تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك، األولى بقیمة

.%٥٫٥نسبتھ ثابتبعائدسنةثالثینوتستحق بعد امریكيدوالرملیاروالشریحة الثانیة بقیمة %٤بتھـنسثابـت
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القروض الحكومیة-٩
تم تحدید صافي مستحقات الحكومة لدى الشركة وكذلك ،ھـ١٤١٩شعبان ١١وتاریخ  ١٦٩طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم -أ 

تح افي مس ناعة والكھرباء ص ر الموقع بین وزیر الص س والقواعد الواردة في المحض ب األس ركة لدى الحكومة حس قات الش
ادووزیر المالیة  افي الفرق ١٩٩٧أكتوبر ٢٩ھـ الموافق ١٤١٨جمادى الثاني ٢٧الوطني بتاریخ واالقتص وتم اعتبار ص

قرضا –لسابق لصدور المرسوم الملكي القاضي بتأسیس الشركة المحدد بتاریخ نھایة الیوم ا–المستحق للحكومة على الشركة 
حسنا طویل االجل ولفترة سماح مدتھا خمس وعشرون سنة تبدأ من تاریخ اعالن الشركة، ویعاد النظر بشأن ھذا القرض بعد 

.ذلك وفقا للظروف المالیة للحكومة وللشركة

ھـ والذي تحدد ١٤٢٢رجب ٢١مالیة واالقتصاد الوطني المؤرخ لقد تضمن المحضر بین وزیر الصناعة والكھرباء ووزیر ال
ان تتم التصفیة النھائیة للذمم الحكومیة حسب نتیجة المطابقات بین مطالبات الشركة وبعض الجھات –فیھ قیمة القرض األولیة 

فیة والاالنتھاء٢٠٠٥الحكومیة وتعدیل قیمة القرض تبعا لذلك. وقد تم خالل عام  ویة بعض من تلك التص منت تس تي تض
المبالغ الخاصة بمطالبات الشركة وكذلك المبالغ المستحقة على الشركة للجھات الحكومیة وقد تم توقیع محضر بذلك بین وزیر 

فیة مبلغ ١٤٢٦رجب ١٥المیاه والكھرباء ووزیر المالیة في تاریخ  ید قرض الحكومة بعد تلك التص بح رص ١٤٫٩ھـ لیص
ملیار لایر سعودي.

على منح الشركة ٢٠١٠إبریل ٢٦ھـ الموافق ١٤٣١جمادى األولى ١٢االثنینوافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت -ب 
سنة، على أن یدفع القرض للشركة خالل سنتین وذلك وفق اتفاقیة ٢٥ملیار لایر سعودي یسدد على ١٥قرض حسن بمبلغ 

ھ: تم سحب٢٠١٥(٢٠١٦مارس ٣١تم سحب القرض بالكامل كما في لھذا الغرض بین وزارة المالیة والشركة، وقد تبرمأ
القیمة الحالیة.بماًوخصموقامت الشركة بإثبات ما تم استالمھ من القرض الحكومي أعاله ). بالكامل

تھ التي عقدت -ج  ركة قرض ٢٠١١یونیو ١٣الموافق ھـ ١٤٣٢رجب ١١االثنینوافق مجلس الوزراء بجلس على منح الش
ن ب دد على ٥١٫١مبلغ حس عودي یس نوات وذلك وفق ٢٥ملیار لایر س ركة خالل خمس س نة، على أن یدفع القرض للش س
٣١لایر سعودي من القرض كما في ملیار٣٨٫٣سحب مبلغ ، وقد تم الغرض بین وزارة المالیة والشركةلھذا ابرمت اتفاقیة 
ماًوخصمبإثبات ما تم استالمھ من القرض الحكومي أعاله وقامت الشركةلایر سعودي) ملیار٣٣٫٢: ٢٠١٥(٢٠١٦مارس

القیمة الحالیة.ب

ركة نتیجة أي  ل علیھا الش ارة الى أن اتفاقیة القرض تنص على أنھ یتم تخفیض قیمة القرض بالمبالغ التي تحص تجدر االش
الشركة حالیا بدراسة اثر ذلك على فترة ) تقوم ١تعرفة القطاع السكني. وفي ضوء التعدیل األخیر للتعریفة (ایضاح زیادة في

استحقاق القرض أو الدفعات المستقبلیة غیر المستلمة.

تھ التي عقدت -د ركة ٢٠١٤مارس ١٠ھـ الموافق ١٤٣٥جمادى األولى ٩االثنینوافق مجلس الوزراء بجلس على منح الش
ع القرض للشركة خالل خمس سنوات وذلك وفق سنة، على أن یدف٢٥علىیسدد ملیار لایر سعودي٤٩٫٤قرض حسن بمبلغ 

ركةلھذا الغرتبرمأاتفاقیة  حب مبلغ ، وقد تم ض بین وزارة المالیة والش عودي من القرض كما في ١٤٫١س ٣١ملیار لایر س
عودي) ٩٫٤: ٢٠١٥(٢٠١٦مارس تالمھ من القرض الحكومي أعاله ملیار لایر س ركة بإثبات ما تم اس ماًوخصموقامت الش

یمة الحالیة.القب
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حكومیة طویلة األجل الذمم ال-١٠
٢٠٠٠ابریل ٥ة للوقود للفترة من ملیار لایر سعودي یمثل الذمم الدائنة المستحق٥٧على مبلغ طویلة االجل تشتمل الذمم الحكومیة 

والذي تم اعادة تصنیفھ من المطلوبات المتداولة إلى بند المطلوبات غیر المتداولة (ذمم حكومیة طویلة .٢٠١٢دیسمبر ٣١إلى 
ة شركة الزیت العربیلى الشركة لصالحاألجل) استنادا الى المحاضر والقرارات الوزاریة والتي عالجت المدیونیة المستحقة ع

بتحمیلھا على حساب وزارة المالیة وفقا إلجراءات وموافقات محددة والتي كان أخرھا قبل نھایة )"أرامكو السعودیة"السعودیة (
.٢٠١٣عام 

ملیار٣٧٫٢: ٢٠١٥(٢٠١٦مارس ٣١سعودي كما في ملیار لایر٤٢٫٣مبلغ على كما تشتمل الذمم الحكومیة طویلة االجل 
و )ج(و )ب(٩(ایضاح لایر سعودي) یمثل الفرق بین المبلغ المتحصل من القروض الحكومیة والقیمة الحالیة لتلك القروض

).)د(

المشتقات المالیة-١١
لایر سعودي كما في ارملی١٫٤ره قدعلى مبلغ والشركة عقود تحوط مع عدد من البنوك للحمایة من تقلبات أسعار الفائدة لدى
من القیمة االسمیة %١٥ر األمریكي یمثل حوالي ویشتمل على جزء بالدوال.لایر سعودي)ملیار١٫٨: ٢٠١٥(٢٠١٦مارس ٣١

المذكورة. تقوم عقود التحوط على أساس عمل المقایضة بین الشركة والبنوك على األسعار الثابتة مقابل األسعار المتغیرة وفق 
مبالغ القروض األصلیة كل ستة أشھر.

سب والمكاحصة المجموعة فيصافيضمن حقوق المساھمینالظاھر التغیر في القیمة العادلة لعقود التحوطاحتیاطيیتضمن 
.مستثمر بھافي الشركات الالملكیةالخسائر غیر المحققة الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة لعقود التحوط والمثبتة ضمن حقوق 

رأس المـال -١٢
١٠لكل منھا سھما، تبلغ القیمة اإلسمیة ٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥لایر سعودي مقسما الى ٤١٫٦٦٥٫٩٣٨٫١٥٠یبلغ رأس مال الشركة 
ریاالت سعودیة للسھم.

االحتیاطي العام-١٣
ي السعودیة الموحدة للكھرباء فةسجلة ضمن القوائم المالیة للشركیتكون االحتیاطي العام من أرصدة االحتیاطیات التي كانت م

.٢٠٠١دیسمبر٣١تاریخ الدمج ، باإلضافة إلى المبالغ التي یتم تحصیلھا من األفراد عن رسم الكھرباء بعد تاریخ 

اإلدارةومكافآت أعضاء مجلس األرباحتوزیعات -١٤
من رأس %٥طبقا للنظام األساسي للشركة یوزع من األرباح، بعد خصم االحتیاطیات كدفعة أولى للمساھمین نسبة ال تقل عن 

ھـ والتي بموجبھ تنازلت ١٤١٩شعبان ١١وتاریخ ١٦٩المال المدفوع مع مراعاة األحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 
من القیمة اإلسمیة للسھم وذلك %١٠عة بشرط اال تتجاوز األرباح السنویة الموزعة نسبة الحكومة عن نصیبھا في األرباح الموز

لمدة عشر سنوات من قیام الشركة، وفي حالة تجاوز نسبة األرباح الموزعة النسبة المذكورة تعامل حصة الحكومة مثل بقیة 
ص بتمدید تنازل الحكومة عن نصیبھا في األرباح ھـ الخا١٤٣٠رمضان ٢٤وتاریخ ٣٢٧المساھمین، وقرار مجلس الوزراء رقم 

سنوات أخرى.التي توزعھا الشركة السعودیة للكھرباء لمدة عشر 

فئة األفراد –للمساھمین ٢٠١٤توزیع أرباح نقدیة عن سنة ٢٠١٥ابریل ٢٠أقرت الجمعیة العمومیة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ 
أقرت الجمعیة كما .من القیمة اإلسمیة للسھم%٧لایر سعودي للسھم الواحد وتمثل ٠٫٧٠ملیون لایر سعودي بواقع ٥٤٧بمبلغ 

من األرباح المبقاة.سعوديألف لایر٨٦٦مبلغ ٢٠١٤مكافآت أعضاء مجلس االدارة عن سنة جتماع ذات االالعمومیة في 



الشركة السعودیة للكھرباء
)شركة مساھمة سعودیة ( 

تتمة–غیر مراجعة )(الموحدة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٦مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

١٨

تتمة-توزیعات األرباح ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة -١٤

بتوزیع أرباح نقدیة لسنة ٢٠١٦فبرایر ٢٢ھـ الموافق ١٤٣٧االولى جمادى١٣تماعھ المنعقد بتاریخ أوصى مجلس اإلدارة في اج
من القیمة االسمیة %٧لایر سعودي للسھم الواحد وتمثل ٠٫٧٠ملیون لایر سعودي بواقع ٥٤٧للمساھمین األفراد بمبلغ ٢٠١٥

ابباحتسذات االجتماعأوصى مجلس اإلدارة في كما العمومیة للشركة.للسھم. ھذا ویتطلب إعالن توزیع األرباح موافقة الجمعیة
مساھمین للمال المن رأس%٥الف لایر سعودي من األرباح بعد توزیع دفعة ال تقل عن ٩٣٢مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 

.األفراد. یستحق سداد ھذه المكافأة بعد موافقة الجمعیة العامة للشركة

خرى، صافياألمصروفات) ال(یرادات اإل-١٥

مثل ملیون لایر سعودي ت٥٦١٫٥بمبلغ مصاریف إضافیة للموظفین٢٠١٥األخرى للربع األول من عام المصروفاتتتضمن 
.الملكي الكریمألمرلامتثاالًوالتي جاءت المجموعةراتب شھرین كمنحة لموظفي 

محتملةاللتزامات الا-١٦

لسعودیة حول رسوم مناولة الزیت الخام والتي تطالب بھ أرامكو السعودیة لبعض المواقع. أرامكو اوالشركةیوجد خالف بین -أ
ركة في  یس الش ارملی٤٫٥مبلغ ٢٠١٦مارس ٣١وحتى٢٠٠٠إبریل٥وقد بلغ إجمالي المبلغ المختلف علیھ من بدایة تأس

عودي تقریبا (لایر عودي)، وال تتوقع اإلدارة أملیار٤٫١: ٢٠١٥س ركةعلى التزامن ینتج عن ھذه المطالبة أي لایر س الش
ھـ على اعتبار أنھ لم یتم بحثھ من قبل  اللجنة الوزاریة التي تم ١٤١٥رجب ٢٥بتاریخ ٨إلى المرسوم الملكي رقم م/استنادا

. كما یوجد شركةللیة تشكیلھا بناء على المرسوم الملكي المذكور أعاله، وعلیھ لم یتم تسجیل تلك الفروقات في السجالت المحاسب
من الزیت الثقیل ألحد المحطات  عودیة بتورید زیت خفیف بدالً ب متطلبات –خالف حول قیام أرامكو الس ركةحس وقد –الش

عودي (لایرملیار٢٫٣قدره نتج عن ذلك فرق متراكم  عودي) ارملی٢: ٢٠١٥س من المطلوباتلم یتم قیدهلایر س في ض
.شركةالسجالت 

سعودیة كوأرامتطالب -ب سنویة الموزعة عن حصتھا في رأس مال الشركة وتقدر قیمة المطالبة ال بصرف نصیبھا في األرباح ال
ركة وحتى  یس الش مبر٣١عن أرباحھا منذ بدایة تأس عوديارملی٢٫٧بمبلغ ٢٠١٤دیس ركة عدم أحقیة ،لایر س وترى الش

ى من تأسیس الشركة باعتبارھا جھة حكومیة مملوكة بالكامل للدولة في ھذه المطالبة خالل العشرین سنة األولالسعودیةأرامكو
عبان ١١وتاریخ ١٦٩وینطبق علیھا قرار مجلس الوزراء رقم  ، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٤١٩ش ٢٤وتاریخ ٣٢٧ھـ

ر اء لمدة عشھـ الخاص بتمدید تنازل الحكومة عن نصیبھا في األرباح التي توزعھا الشركة السعودیة للكھرب١٤٣٠رمضان 
سنوات أخرى.

دمت الشركة ضمانات لبعض البنوك التجاریة عن نصیبھا من القرض التمویلي الممنوح لبعض الشركات المستثمر فیھا. تبلغ ق-ج
مان قیمة ال عودي ( مل٥٦٫٣، ما یعادل ٢٠١٦مارس ٣١ملیون دوالر أمریكي كما في ١٥ض ١٤٫٧: ٢٠١٥یون لایر س

عوديملیون ٥٥یعادل ما ملیون دوالر أمریكي ركة). كما قامت لایر س لحة الزكاة والدخلبتقدیمالش الح مص مان لص تبلغ ض
ملیون لایر سعودي ).٣٧٫٥: ٢٠١٥ن لایر سعودي ( ملیو١٣ان قیمة الضم

السعودیةتسویة الخالفات مع أرامكو -١٧

ومیة بما فیھا أرامكو السعودیة. تحتسب  التعریفة طبقا الشركة بإیصال وتزوید الطاقة الكھربائیة للجھات والوزارات الحكتقوم 
للتعریفة المعتمدة من مجلس الوزراء وھي نفس التعریفة المستخدمة مع المشتركین اآلخرین فیما عدا المؤسسة العامة لتحلیة المیاه 

یة وجوب تطبیق التعریفة التجارالصادر بشأنھا قرار حكومي، وكذا المنشآت السكنیة ألرامكو السعودیة التي كانت ترى الشركة
علیھا بینما تعترض أرامكو السعودیة على ذلك وتقوم بالدفع إلجمالي قیمة مبیعات التیار عن تلك المنشآت بناء على التعریفة 

الصناعیة. 
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)شركة مساھمة سعودیة ( 
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١٩

تتمة–السعودیةتسویة الخالفات مع أرامكو -١٧

بإنھاء الخالف وان یتم محاسبة أرامكو السعودیة على أساس ھـ١٤٣٠ربیع الثاني١٠تاریخ ١١٤صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
التعریفة السكنیة والتجاریة بدل الصناعیة، وعلى أن تقوم ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج ("المنظم") بتحدید المنشآت السكنیة 

السعودیة و المنظم عدة اجتماعات في سبیل والتجاریة التابعة ألرامكو السعودیة ، وبناء على ذلك فقد عقدت الشركة مع أرامكو
تسویة ھذا الموضوع حیث قام المنظم بتحدید المنشآت السكنیة والتجاریة التابعة ألرامكو السعودیة محل الخالف.

ـ القاضي بتصنیف تعریفة االستھالك الكھربائي ألرام١٤٣٢جمادى األول ٨بتاریخ ٤٩/٤٣٢نفذت الشركة  قرار المنظم  رقم  و كھ
، حیث تم تحدید المنشآت السكنیة والتجاریة محل الخالف المشار إلیھ أعاله و تطبیق التعریفة ٢٠١٢ینایر ١السعودیة ابتداء من 

حسب قرار المنظم ٢٠١١دیسمبر ٣١المتفق علیھا. كما قامت الشركة بعملیة االحتساب للسنوات السابقة من تاریخ التأسیس وحتى 
، قامت الشركة باستكمال ٢٠١٣ملیون لایر سعودي. خالل سنة ٧٢٩فواتیرھا ألرامكو السعودیة بمبلغ المذكور اعاله وقدمت 

اجراءات التسویة النھائیة مع أرامكو السعودیة حیال ھذه االیرادات واثباتھا في قائمة الدخل الموحدة. ال تزال الشركة تتابع مع 
أرامكو السعودیة اجراءات تحصیل ھذا المبلغ.

رتباطات الرأسمالیةاال-١٨

مالي-أ مة المركز ال قائ تاریخ  یة في  مال طات الرأس با یةتتمثل االرت فذ من العقود االول مة الجزء غیر المن الموحدة في قی
: ٢٠١٥(لایر سعوديارملی١٣٦والتي بلغت إلنشاء وتركیب محطات وأصول أخرى المجموعةالرأسمالیة التي أبرمتھا 

.لایر سعودي)ملیار١٢٤٫٧

ركة من خالل ھذه االتفاقیات -ب تقلین حیث تعھدت الش راء طاقة طویلة االجل مع مزودي طاقة مس ركة اتفاقیات ش لدى الش
ل الى  عار محددة. تمتد ھذه االتفاقیات لفترات تص روط وأس راء كامل الطاقة المنتجة من ھؤالء الموردین وفقا لش ٢٠بش

تقبلیة أخرى بمواف نة قابلة للتجدید لفترات مس ركة لت، الطرفینقة س تقبلیة التي قدمتھا الش افة إلى االلتزامات المس مویل إض
ة  ة بقیم ة او حقوق ملكی انوی ل قروض ث ك ك في ش ا وذل تثمر بھ ات المس رك ار٠٫٧بعض الش عودي لایرملی س

لایر سعودي).ملیار٠٫٧: ٢٠١٥(

الزكاة -١٩
. ظھرت ٢٠٠٨وحتى ٢٠٠٢و كذلك لألعوام من ٢٠٠١دیسمبر ٣١لمت الشركة الربوط  الزكویة  عن الفترة المنتھیة في تس

فیما وافقت ٢٠٠٢للعاموكذلك ٢٠٠١دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي فقط عن الفترة المنتھیة في ٤٫٥فروقات زكویة قدرھا 
.ل للعام الحالي بسداد ھذا المبلغحیث قامت الشركة خالل الربع االو. ٢٠٠٨وحتى٢٠٠٣عوام من الشركة على باقي الربوط لأل

والتي ما زالت قید المراجعة من قبل مصلحة الزكاة ٢٠١٤إلى ٢٠٠٩كما قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة لألعوام من 
والدخل.
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تتمة–غیر مراجعة )(الموحدة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
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٢٠

المجموعةألنشطةالمعلومات القطاعیة و الھیكلة المستقبلیة -٢٠

ر مكملة لبعضھا والتي تعتبوخدمات المشتركینالتولید والنقل والتوزیعانشطةالتشغیلیة الرئیسة في المجموعة إلى االنشطة قسم ت
من بیع التیار للمستھلك النھائي  البعض في إنتاج الطاقة الكھربائیة وإیصالھا إلى المستھلك، حیث تتحقق إیرادات المجموعة حالیاً

ًمیة المقررة حسب التسعیرة الرس جمیع عملیات المجموعة داخل المملكة.وتتم. نظاما

فیما یلي وصف لألعمال الرئیسة لكل نشاط:

.وتوفیر الطاقة الكھربائیةتولید: التولید

.إلى شبكة التوزیع وتشغیل منظومة نقل الكھرباء وصیانتھاباستخدام شبكة النقلنقل الطاقة من محطات التولیدالنقل: 

استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزیعھا على المشتركین. وإصدار وتوزیع فواتیر االستھالك لتوزیع وخدمات المشتركین: ا
وتحصیلھا.

تعمل الشركة حالیا على تطبیق خطة متكاملة تھدف الى فصل األنشطة الرئیسة إلى شركات مستقلة وتطویر أسعار بیع بینیة، وعلیھ 
وذلك لقیاس أداء كل نشاط ونتائج أعمالھ بشكلات كل شركة على حدة عند اكتمال عملیة الفصلستحدد إیرادات ومصروف

مجلس من قبلبھاكجزء من ھذه الخطة، تم تأسیس الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء واعتماد أسس اتفاقیات التعامل الخاصة و.مستقل
.٢٠١٢ینایر ١بنشاط النقل في والمتعلقةالتشغیلیةاعملیاتھشركة الوطنیة لنقل الكھرباء البدأت وقداإلدارة. 

ركة تشتمل البیانات المالیة للش. لشركات المجموعة الرئیسةبالموجودات الثابتة ومجموع الموجودات والمطلوبات فیما یلي بیان 
یث افة إلى المركز الرئیس حإضوخدمات المشتركین التولید والتوزیع نشاطالسعودیة للكھرباء الواردة في الجدول التالي على 

ة ضمن خط–حتى تاریخ إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة –التولید والتوزیع نشاطيمازالت اإلجراءات جاریة لفصل 
لیة للشركات اتشتمل البیانات المالیة للشركة الوطنیة لنقل الكھرباء على نشاط النقل بینما تشتمل البیانات الم. الشركة المتكاملة للفصل

) فیما عدا الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء. ١التابعة االخرى على جمیع الشركات الواردة في االیضاح (

(بآالف الریاالت السعودیة)
الشركة السعودیة 

للكھرباء
الشركة الوطنیة 

لنقل الكھرباء
الشركات 

اإلجمالياألرصدة المتداخلة التابعة األخرى 
١٦٢٠مارس ٣١

٢٣٧٫٠٦٨٫٥٧٤--١٦٠٫١٥٥٫١٠٦٧٦٫٩١٣٫٤٦٨موجودات ثابتة، صافي
٣٧٠٫٤٩١٫٣٧٤)٩٠٫١٣٣٫٢٦٣(٣٦٥٫٧٧٦٫٣١١٩٤٫٥٦٧٫٧٦١٢٨٠٫٥٦٥مجموع الموجودات
٣١١٫٥١٠٫١٥٥)٨٠٫٠٤٤٫٤٣٦(٣٠٨٫٠٧٧٫٣٤٦٨٣٫٢٨٥٫٥٠٨١٩١٫٧٣٧مجموع المطلوبات

٢٠١٥مارس ٣١
٢١٦٫٤٣٥٫١٩٤--١٥٤٫٥٦٨٫٩٥٠٦١٫٨٦٦٫٢٤٤صافيموجودات ثابتة، 

٣٢٥٫٥٤٨٫٤٢٣)٦٩٫٠٦٤٫٩٠٣(٣١٩٫٢٣٤٫٠١٩٧٥٫٢٢٩٫٣٠٣١٥٠٫٠٠٤مجموع الموجودات
٢٦٨٫٢٤٤٫٩٥٨)٥٨٫٩٨٦٫٣٨١(٢٦٦٫٣٢٧٫٧٣٥٦٠٫٨٣٢٫١٢٣٧١٫٤٨١مجموع المطلوبات

المقارنة أرقام-٢١
.الحالیةالفترةقام تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع عرض أر
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