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الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٥دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

٦

التكوین والنشاط-١
على قرار مجلس الوزراء رقم  وفمبر ٢٩ھـ الموافق ١٤١٩شعبان ١١المؤرخ ١٦٩نشأت الشركة السعودیة للكھرباء (الشركة) بناًء ن

ة القاضي بإعادة تنظیم قطاع الكھرباء في المملكة العربیة ١٩٩٨ دیم خدم ي مجال تق ة ف ة العامل السعودیة، ودمج جمیع الشركات المحلی
ة  ة العام اریع المؤسس ى مش افة إل اً) باإلض ة جغرافی اطق المملك م من ت تغطي معظ اھمة كان ركات مس ر ش دد عش ة (ع ة الكھربائی الطاق

ت روعاً ر مش اء (عدد أحد عش ناعة والكھرب وزارة الص ة ل ة تابع ي للكھرباء وھي مؤسسة حكومی ة ف اطق مختلف ت تغطي من كان شغیلیاً
.شمال المملكة) في الشركة

ان ٦المؤرخ ١٦تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم م/ ق ١٤٢٠رمض ـ المواف رار ١٩٩٩دیسمبر ١٣ھ ى ق عل اًء بن
رار وز١٩٩٩دیسمبر ١٢ھـ الموافق ١٤٢٠رمضان ٥المؤرخ  ١٥٣مجلس الوزراء رقم  ر التجارة، وق م ی ؤرخ ٢٠٤٧رق ٣٠الم

ة يذ ق ١٤٢٠الحج ـ المواف ل ٥ھ رقم ٢٠٠٠إبری اض ب ن الری ادر م اري الص جل التج ب الس عودیة، بموج اھمة س ركة مس كش
.٢٠٠٠مایو ٣ھـ الموافق ١٤٢١محرم ٢٨وتاریخ ١٠١٠١٥٨٦٨٣

ر الشركة ث تعتب ة، حی ع یتمثل نشاط الشركة الرئیس في تولید ونقل وتوزیع الطاقة الكھربائی ي جمی ة ف ة الكھربائی رئیس للطاق تج ال المن
.أنحاء المملكة العربیة السعودیة، وتقوم بتقدیم خدماتھا لمختلف القطاعات الحكومیة والصناعیة والزراعیة والتجاریة والسكنیة

اء ع وزراء بن س ال ن مجل رارات تصدر م ي تحدد بق ة والت ة تخضع الشركة للرقابة على تعریفة الخدمات الكھربائی ن ھیئ یة م ى توص ل
ي  ت ف ي تأسس وفمبر ١٣تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج، الت م ٢٠٠١ن وزراء رق س ال رار مجل اریخ ١٦٩بموجب ق شعبان ١١وت

م ١٤١٩ وزراء رق س ال رار مجل اریخ ١٧٠ھـ. تم إجراء تعدیل على تعریفة الطاقة الكھربائیة بموجب ق ث ١٤٢١رجب ١٢وت ھـ حی
.٢٠٠٠أكتوبر ٢٨ھـ الموافق ١٤٢١شعبان ١ھللة للكیلو واط/ساعة وبدأ تطبیقھا اعتبارا من ٢٦بلغت أعلى شریحة فیھا

م  رار رق اریخ  ٣٣٣كما تم إجراء تعدیل آخر على تعریفة الطاقة الكھربائیة بموجب قرار مجلس الوزراء ( ق وال ١٦) بت ـ ١٤٣٠ش ھ
یم الكھرباء واإلنتاج المزدوج عند مراجعة تعریفة الكھرباء لفئات االستھالك بأن یكون لمجلس إدارة ھیئة تنظ٢٠٠٩أكتوبر ٥الموافق 

ھللة لكل كیلو واط / ساعة بحیث ٢٦غیر السكني ( التجاري، الصناعي، الحكومي )، إجراء تعدیالت على قیمھا وإقرارھا بما ال یتجاوز 
من وبدأ تطبیقھا إعتبتراعي ھذه التعریفات األحمال الكھربائیة في أوقات الذروة وغیرھا  ـ الموافق ١٤٣١رجب ١٩اراً .٢٠١٠یولیو ١ھ

ع األول ١٧بتاریخ  ق ١٤٣٧ربی ـ المواف در٢٠١٥دیسمبر ٢٨ھ وزراء (رقم ص س ال رار مجل ادة) ٩٥ق ة بزی عار منتجات الطاق أس
اتتعریفة استھالك الكھرباء زیادةو، ٢٠١٥دیسمبر ٢٩ھـ الموافق ١٤٣٧ربیع األول ١٨اعتبارا من  ع الفئ ي لجمی ا والت دأ تطبیقھ یب

ق ١٤٣٧ربیع الثاني١من اعتبارا ایر ١١ھـ المواف ھ،.٢٠١٦ین عوعلی ون لھیتوق راراتأن یك وائم ذه الق ود الق ى بن وھري عل ر ج أث
.ونتائج أعمال المجموعة المستقبلیةالمالیة

للنظام األساسي للشركةتبدأ السنة المالیة من أول شھر ینایر  .وتنتھي بنھایة شھر دیسمبر من كل سنة میالدیة وفقاً
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تتمة-التكوین والنشاط -١
فیما یلي بیان بأسماء الشركات التابعة المدرجة في ھذه القوائم المالیة الموحدة:

بلد التسجیلالشركة
نسبة الملكیـة

المباشرة وغیر (
)المباشرة

النشاط

المملكة العربیة الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء "شركة النقل"
السعودیة

محطات التولید إلى شبكة التوزیع نقل الطاقة من %١٠٠
وتشغیل منظومة نقل الكھرباء وصیانتھا

المملكة العربیة شركة ضوئیات لالتصاالت
السعودیة

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

المملكة العربیة شركة الكھرباء للصكوك
السعودیة

تقدیم الخدمات والدعم الالزم في ما یتعلق %١٠٠
بالسندات والصكوك المحلیة

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

الالزم في ما یتعلق تقدیم الخدمات والدعم%١٠٠جزر الكایمن٢–شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
بالسندات والصكوك الدولیة

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

المملكة العربیة شركة كھرباء السعودیة لتطویر المشاریع
السعودیة

االنشائیة، ووضع التصامیم إدارة المشاریع %١٠٠
التفصیلیة، وشراء المواد، وتنفیذ المشاریع في 

قطاع الطاقة

أسس توحید القوائم المالیة -٢
ةتتش ا (المجموع ة لھ ركات التابع ركة والش ال الش ائج أعم ات ونت ودات ومطلوب ى موج ة الموحدة عل وائم المالی ذه الق ي مل ھ ذكورة ف ) الم

.) أعاله١(اإلیضاح

تالك وتتحققحصص ملكیة مسیطرة، الشركةویقصد بالشركات التابعة تلك التي تمتلك فیھا  د ام ركةالالسیطرة عن ل ش ل األج تثمارا طوی اس
یطرة .فعلیة% من رأس المال الذي یحق لھ التصویت أو تمارس علیھا سیطرة ٥٠یزید عن  اریخ س ن ت یتم توحید الشركات التابعة اعتبارا م

.عن ممارسة مثل ھذه السیطرةالتخليه الشركات ولحین على ھذشركةال

.المتداخلة بین شركات المجموعة عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدةالھامةكافة األرصدة والمعامالتاستبعادتم وقد

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
داد م إع وائم ت ةالق دةالمالی ا الموح بةر ییالمعوفق ادرالمحاس انونیینةالص بین الق عودیة للمحاس ة الس ن الھیئ م .ع ألھ اً ي بیان ا یل ورد فیم ون

السیاسات المحاسبیة المتبعة:

العرف المحاسبي
لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء االدوات المالیة المشتقة و كذلك القروض الحكومیة بالقیمةحیث یتم قیاسھا تعد القوائم المالیة الموحدة وفقاً

.العادلة
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تتمة-ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣

التقدیرات المحاسبیة
ة الموحدةإن إعداد القوائم المالیة ى قیم ؤثر عل د ت ي ق دیرات واالفتراضات الت تخدام التق ب اس ا یتطل ادئ المحاسبیة المتعارف علیھ ا للمب وفق

ةالموجودات والمطلوبات المقیدة، وعلى اإلفصاح عن الموجودات  وائم المالی اریخ الق ي ت ة ف ى ، الموحدةوالمطلوبات المحتمل افة إل الغ إض مب
رادات والمص ك اإلی الل تل نةروفات خ ن .الس الرغم م ى أوب ي عل دیرات مبن ات والتق ذه االفتراض داد ھ لن إع ات أفض داثالمعلوم واألح

.النتائج الفعلیة النھائیة قد تختلف عن ھذه التقدیراتإال أن ،الموحدةالمالیة في تاریخ إصدار القوائم دارةإلالمتوفرة ل

النقد والنقد المماثل
ل  د المماث د یتضمن رصید النقد والنق ي الصنادیقالنق ة ف ع البنكی دة والودائ رىاألواالستثماراتواألرص ة للتخ ة القابل الغ نقدی ى مب ل إل حوی

.اقتنائھامن تاریخ أو أقلأشھرخالل ثالث استحقاقھاتكون تواریخ محددة والتي

ذمم مستھلكي الكھرباء
اليقائمةتاریخفيلم یتم تحصیلھا من المستھلكین التيتمثل المبالغ  ز الم اء بالالموحدةالمرك تھلكي الكھرب م مس ار ذم تم إظھ افي، وی بعد ص

.فیھمشكوكاًللذمم التي یكون تحصیلھا أمراًتكوین مخصص

المخزون
ل،السوقسعرأومواد ولوازم التولید والنقل والتوزیع والمواد األخرى ومخزون الوقود بالتكلفةیتم تقییم مخزون  ا أق ة .أیھم د التكلف تم تحدی ی

.الحركةوبطيءویتم إظھار المخزون بالصافي بعد تكوین المخصصات الالزمة للمخزون المتقادم .على أساس طریقة المتوسط المرجح
واد  ل الم رى مث آت األخ ع والمنش ل والتوزی د أو شبكات النق ات التولی ن محط ي م زء أساس رة ج زون المعتب واد المخ جل م تراتیجیةتس االس

.بند الموجودات الثابتةواالحتیاطیة ضمن 

االستثمارات

حقوق ملكیة شركاتاالستثمارات في
بة االستثماراتیتم تسجیل  ا بنس تثمر فیھ ركات المس ة ٢٠في الش وق الملكی ة حق لطریق اً ر وفق ات والتي% أو أكث ي بإثب د االستثمارتقض عن

ات حصة .صافي موجودات الشركة المستثمر فیھافيالمجموعةحصة فيضوء التغیر فيبالتكلفة على أن یتم تعدیلھ بعد ذلك اقتنائھ تم إثب ی
.في قائمة الدخل الموحدةلشركات في نتائج أعمال تلك االمجموعة

ن ھذه بالشركات غیر المتداولة رأسمال% من ٢٠في الشركات المملوكة بنسبة تقل عن االستثماراتتظھر  التكلفة، ویجري قید اإلیرادات م
.عند تحصیل توزیعات األرباح من الشركات المستثمر بھافي قائمة الدخل الموحدةاالستثمارات

حتى تاریخ االستحقاقمقتناهالستثمارات اال
راء ) ناقصحتى تاریخ االستحقاق بالتكلفة ( المعدلة بالعاالحتفاظ بھاھدفبالمشتراة تظھر االستثمارات المخصص اًالوة او الخصم عند الش

ا عدا .لقاء أي انخفاض غیر مؤقت في قیمتھا ة فیم ر متداول ي الالسنداتتصنف ھذه االستثمارات كموجودات غی ي تستحق ف ة سنةالت المالی
.بتاریخ استحقاقھافي قائمة الدخل الموحدة ھذه االستثمارات أرباح ویتم قید .متداولةالحیث یتم تصنیفھا ضمن الموجودات ،التالیة

الموجودات الثابتة
االمقدرالتشغیليعلى مدار العمراألراضيءباستثنااستھالكھا ویجري التاریخیةبالتكلفةالموجودات الثابتةثبات إیتم  ة القسط لھا وفق لطریق

راض.الثابت الیف االقت رة وتك ر المباش روفات اإلنشاء غی ع تشمل التكلفة سعر الشراء من المورد والعمالة المباشرة ومص اریخ وض ى ت حت
ة.األصل في الخدمة تبعدة یتم حذف الموجودات الثابت تھالكھاالمباعة أو المس راواس تبعادھاالمت ا أو اس اریخ بیعھ ابات بت ن الحس تم ،كم م وی

الموحدة. أو الخسارة الناتجة ضمن قائمة الدخلالمكسبإثبات 
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تتمة-ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣

تتمة-الموجودات الثابتة

ل ةیتم رسمل.الموحدةتحمل مصاریف اإلصالح والصیانة على قائمة الدخل ر األص التحسینات التي تزید، بصورة جوھریة، من قیمة أو عم
.المعني

:یلياألعمار التشغیلیة حسب ما تقدر 

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

سنة٢٥إلى ١٥منشبكات ومعدات وقطع غیار التوزیع
سنة٢٠إلى ٤من خرىالموجودات األ

غیر المتداولةفي قیمة الموجوداتاالنخفاض
اك للتأكد غیر المتداولةبإجراء مراجعة دوریة للقیمة الدفتریة للموجودات المجموعةتقوم  لفیما إذا كان ھن وع أي خسارة ناتجة دلی ى وق عل

د حجم لإلستردادوفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم تقدیر القیمة القابلة .غیر المتداولةعن انخفاض في قیمة الموجودات ل لتحدی لذلك األص
ة .ھذه الخسارة ة القابل دیر القیم ا تق ن فیھ ي ال یمك تردادوفي الحاالت الت وم لإلس ل، تق ذلك األص ةل ة المجموع ة القابل دیر القیم تردادبتق لإلس

.التي ینتمي إلیھا ذلك األصلللوحدة المدرة للنقدیة

ةلإلستردادوفي الحاالت التي یقدر فیھا المبلغ القابل  ھ الدفتری ن قیمت ل م ة بأق درة للنقدی دة الم ل أو الوح ة ،لألص ة الدفتری ض القیم ذ تخف عندئ
ات خسائر لإلستردادلذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدیة إلى القیمة القابلة  تم إثب ا، وی ل اضاالنخفلھ ة األص ي قیم ي كف ف وراً روفات ف مص

.الموحدةقائمة الدخل

عكس قید خسارة  ى الق،في القیمةاالنخفاضوإذا ما تم الحقاً ة إل درة للنقدی دة الم ل أو الوح ة لألص ة الدفتری ادة القیم تم زی ذ ت ة عندئ یمة المعدل
ات ،لھلإلستردادالقابلة  تم إثب م ی و ل ا ل دھا فیم رض تحدی ن المفت ان م على أال تزید القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا عن القیمة الدفتریة التي ك

اضخسارة  ابقةاالنخف ي السنوات الس ة ف ل أو الوحدة المدرة للنقدی ك األص ة ذل ي قیم د خسارة .ف س قی ات عك تم إثب اضی ة االنخف ي القیم ف
في قاك .الموحدةئمة الدخلإیرادات فوراً

االقتراضرسملة تكلفة 
دتھا والتي–یتم رسملة صافي تكلفة االقتراض  رى تكب ة أخ ا المجموعةتمثل تكالیف القروض طویلة األجل وأي أعباء تمویلی منھ وماً مخص

الل أي م الحصول علیھا خ نةعوائد دائنة ت الغ الھامة –الس ذ ذات المب ت التنفی اریع تح ع المش ى جمی يعل رة والت اؤھا فت ب إنش ة یتطل زمنی
.یتم رسملتھا بتطبیق معدل الرسملة على متوسط المبالغ التي أنفقت على كل مشروع تحت التنفیذالتيالتمویلطویلة وتحسب تكالیف 
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السدادالقرض الحكومي المحدد 
دیري األجل یتم إثبات القرض الحكومي محدد  ة باستخدام معدل خصم تق ة الحالی راضبالقیم ةالقت ة .المجموع ین القیم رق ب جیل الف تم تس ی

ة األج، وإیرادات مؤجلة ( كمنحة حكومیة ) كالمستلمة والقیمة الحالیة  ة طویل تم یتم إظھارھا ضمن بند ذمم حكومی رافل وی ى االعت ا عل بھ
.یفسنوات القرض المتبقیة وما یقابلھا من مصارةمد

ومحاسبة تغطیة المخاطرالمشتقة األدوات المالیة 
ة .األدوات المالیة المشتقة لتقلیل تعرضھا لمخاطر أسعار العموالتالمجموعةتستخدم  تقة بالقیم ة المش ات األدوات المالی ل، إثب ي األص یتم، ف

ا .العادلة بتاریخ إبرام عقد المشتقات، وبعد ذلك یعاد قیاسھا بالقیمة العادلة ة لھ ة العادل دما تكون القیم تقید المشتقات كموجودات مالیة وذلك عن
.إیجابیة، وتقید كمطلوبات مالیة عندما تكون القیمة العادلة لھا سلبیة

ة  دفقات النقدی ة فعالة لمخاطر الت ا تغطی ى أنھ دھا عل م تحدی من یتم إثبات التغیرات في القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة التي ت رة ض مباش
.الموحدةحقوق المساھمین ، بینما یتم إثبات الجزء غیر الفعال من التغطیة في قائمة الدخل

ي  رات ف ي مخاطر التغی ي تغط ة والت ة مخاطر القیمة العادل ة المخاطر كتغطی ات تغطی نف عملی اطر، تص ة المخ راض محاسبة تغطی وألغ
اطر عمالت كانت متعلقة بخطر ما مرتبالتدفقات النقدیة سواًء ط بموجودات أو مطلوبات تم إثباتھا أو معاملة یتوقع حدوثھا بشكل كبیر أو مخ

.مؤكدة لم یتم إثباتھابالتزاماتأجنبیة تتعلق 

دانتھاءیتم التوقف عن محاسبة تغطیة المخاطر وذلك عند  ك األداة مؤالماسریان أداة التغطیة أو بیعھا أو إنھاؤھا أو تنفیذھا أو عن د تل ة تع ھل
تم .لمحاسبة تغطیة المخاطر ة، ی ات المتوقع ت، بالنسبة للعملی ك الوق ي ذل اظوف ة االحتف ارة المتراكم الربح أو الخس وق –ب ة ضمن حق المثبت

ربح أو المغطاةوفي الحاالت التي لم تعد یتوقع فیھا حدوث العملیة .لحین حدوث العملیة المتوقعة-المساھمین  ل صافي ال ارة ، یتم تحوی الخس
.الموحدةإلى قائمة الدخل–ضمن حقوق المساھمین ةالمثبت–المتراكمة 

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
وردین اتیتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن البضاعة أو الخدم ل الم ن قب واتیر م ا ف دمت بھ ق المستلمة، سواءاً

.أم لم تقدم

ات الموظفینتعویض
یتكون مخصص تعویضات الموظفین من:

مكافأة نھایة الخدمة  مخصص 
عودیةیتم احتساب مخصص مكافأة نھایة الخدمة للعاملین ة الس ة العربی لنظام العمل في المملك دخل ،وفقاً ة ال ى قائم كل شھري عل ل بش ویحم

.الموحدة

صندوق التوفیر واالدخار للموظفین  
یب .بتكوین مخصص لصندوق االدخار والتوفیر للموظفین المؤھلین وفقا لالئحة النظام المعتمدةالمجموعةتساھم  ل نص ي المجموعةیحم ف
.دخار بشكل شھري على قائمة الدخل الموحدةمبلغ اال

الزكاة 
ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربیة السعودیةاحتسابیتم  اة ،مخصص الزكاة وفقاً ائي للزك ربط النھ د ال تج عن وأیة تعدیالت قد تن

.فیھاالنھائيالربط استالمالتي یتم للسنةالموحدةیتم تسجیلھا ضمن قائمة الدخل

االحتیاطي النظامي 
مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة یتم تجنیب  وین ١٠تمشیاً اطي% من صافي الدخل السنوي لتك امي، ویجوز االحتی ة النظ للجمعی

.إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیعنصف رأس المال.االحتیاطيالتوقف عن ھذا التجنیب عندما یبلغ رصید ھذا العامة العادیة 
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إلیراداتا
دار الفواتیر للمشت د إص ة عن ة الكھربائی الكیلو واط / استھالكھمركین بقیمة یتم إثبات إیرادات مبیعات الطاق اس ب ي تق ة والت ة الكھربائی للطاق

اریخ.ساعة ى ت واتیر حت ا ف در بھ م یص ي ل ل المشتركین والت ن قب تھلكة م ة المس رادات المستحقة للطاق دیر اإلی ةویتم تق اليقائم ز الم المرك
.الموحدة

تم تعریفة الفواتیر عند إصدارھا للمشتركین وھى عبارة عن القراءة وصیانة العدادات وإعداد تعریفة یتم إثبات إیرادات  ي ی ة الت الشھریة الثابت
تحقة للاحتسابھا رادات المس دیر اإلی تم تق تركین وی ل المش ة بناء على سعة العدادات المستخدمة من قب در تعریف م تص ي ل الفواتیر الت الخاصة ب

.الموحدةالمركز الماليقائمةحتى تاریخ

جیل مب تم تس ة الغ ی إیراد تعریف ا ك تم إثباتھ م ی ن ث ات وم من المطلوب ل ض إیراد مؤج تركین ك ن المش تلمة م ة المس ة الكھربائی یل الخدم توص
.سنة) ٣٠-٢٠ما بین (والمقدرةطریقة القسط الثابت بناء على متوسط أعمار المعدات المستخدمة في خدمة المشتركین باستخدام

م ایرادات منظومة النقل من رسوتتكون رخص لھ م استخدام منظومة النقل حیث یتم اثبات تلك االیرادات عند اصدار الفواتیر للمستخدمین الم
اًء رادات بن غ االی اس مبل تم قی ل شھر وی ة ك واتیر بنھای ك الف دار تل تم اص ة بتولید الطاقة واالنتاج المزدوج.  ی ن ھیئ دة م ى الرسوم المعتم عل

تنظیم الكھرباء واالنتاج المزدوج حسب قدرة و كمیة الطاقة المنقولة.

المصروفات
روفات  ن مص طة م ك األنش ع باإلضافة إلى نصیب تل ل والتوزی د والنق روفات الخاصة بالتولی یانة المص روفات التشغیل والص تتضمن مص

اندة طة المس ة واألنش دمات العام تم،الخ ةوی ة واإلداری روفات العمومی من المص روفات ض ك المص اقي تل روفات .إدراج ب ع مص تم توزی ی
.اًدوریویتم تقییم ذلك ،كل نشاط من تلك المصروفاتاستفادةالخدمات العامة واألنشطة المساندة حسب 

االیجار التشغیلي
ي ال  ار الت ود االیج ماليتصنف عق ار الرأس روط االیج ا ش ق علیھ ارتنطب ارات ةتشغیلیاتكإیج ود اإلیج ب عق دفعات بموج ات ال تم إثب و ی

.بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجارةالموحدالتشغیلیة كمصروف في قائمة الدخل

للسنةاألساسي السھم(خسارة) ربح 
ح (خسارة)وذلك بقسمة ربح السھم (خسارة) یتم احتساب ربح  غیلیة وصافي رب ات التش ارة)العملی ى (خس دد السنة عل رجح لع المتوسط الم

.لحكومةالمملوكة لسھم األذلكبما فيالسنةفي نھایةاألسھم القائمة 

العمالت األجنبیة 
ا أل ال السعودي وفق ى الری ة إل العمالت األجنبی تم ب ول سعارتحول قیمة المعامالت التي ت امالت وتح ك المع راء تل ین إج ائدة ح رف الس الص

اریخ  ي ت ة ف العمالت األجنبی جلة ب ة والمس ة النقدی ات ذات الطبیع ودات والمطلوب دة الموج ة أرص اليقائم ز الم دةالمرك ال الموح ى الری إل
دخل وأي أرباح أو خسائر محققة أو غیر محققة ت،في ذلك التاریخالصرف السائدةسعارالسعودي وفقا أل ة ال من قائم جل ض ك تس نتج عن ذل

.الموحدة
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النقد والنقد المماثل-٤
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

٤٫٠٦٥٣٫٩٦٧في الصندوقنقد 
١٫٤٦١٫٦٨٣١٫١٠٠٫٠٦٨نقد لدى البنوك

٥٧٢٫٤٨١٥٫٨٣٩٫٤٧٢ودائع قصیرة األجل

٢٫٠٣٨٫٢٢٩٦٫٩٤٣٫٥٠٧

مستحقة، صافيالیرادات اإلذمم مستھلكي الكھرباء و-٥
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

ذمم مستھلكي الكھرباء
١٠٫٠٦٣٫٧٣٣٥٫٢٥٤٫٦٠١جھات حكومیة
٣٫٨٧٤٫٥٣٥٤٫٤٨٤٫٥٣٦تجاري وسكني

٣٫٠٤٦٫٢٧٩٢٫٢٩٤٫٢٣٤مشاریع توصیل الخدمة الكھربائیةذمم 
١٫٣١٥٫٦٧٠١٫٦٨٥٫٦٥٨شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة)

٣٨٥٫٥٧١٣٥١٫١٢١ذمم كبار الشخصیات 
٢٢٧٫٥٤٠٤٥٨٫٣٧٣المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة

١٨٫٩١٣٫٣٢٨١٤٫٥٢٨٫٥٢٣مجموع ذمم مستھلكي الكھرباء
)٢٤٩٫٥٧٨()٤٨٥٫٩٣٧((أ)یخصم: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

١٨٫٤٢٧٫٣٩١١٤٫٢٧٨٫٩٤٥صافي ذمم مستھلكي الكھرباء

٢٫٠٨٤٫٩٩٣١٫٥٦٤٫٧٣٠یضاف: إیرادات مستحقة

٢٠٫٥١٢٫٣٨٤١٥٫٨٤٣٫٦٧٥المجموع

خالل السنة:تحصیلھافيالمشكوكالدیونمخصصحركة بیان بیما یلي ف(أ)
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

٢٤٩٫٥٧٨٢٫٨٨٤٫٧٥٩الرصید في بدایة السنة 
-٢٣٦٫٣٥٩المحمل خالل السنة

)٢٫٦٣٥٫١٨١(-*عكس مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٤٨٥٫٩٣٧٢٤٩٫٥٧٨الرصید في نھایة السنة 

.أن تم تكوین مخصصات مقابلھاو من تسویة مدیونیات عمالء سبق الماضيتمكنت الشركة خالل العام * 
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الدفعات المقدمة واألرصدة المدینة األخرى، صافي-٦
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

٤٫٩١٥٫٩٩٣٥٫٩٤٩٫٢٧٢دفعات مقدمة للمقاولین والموردین
٢٫٨٧٥٫٨٧٥٢٫٨٧٥٫٤٤٢ذمم حكومیة أخرى 

١٠٫٠٨٩١٨٫٧٨١مصروفات مدفوعة مقدماً
١٫٠٢٢١٫٩٩٠قائمةاعتمادات مستندیة 

١٫٠٩٩٫١٣١٧٨٢٫٨٣٥صافي-ذمم أخرى

٨٫٩٠٢٫١١٠٩٫٦٢٨٫٣٢٠المجموع

)٦٠٫٢١٦()٦٠٫٢١٦(تحصیلھایخصم: مخصص األرصدة المدینة األخرى المشكوك في 

٨٫٨٤١٫٨٩٤٩٫٥٦٨٫١٠٤

المخزون، صافي-٧
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

٣٫٢٠٠٫٢١٧٣٫٠٨٥٫٧٥٥مواد ولوازم محطات التولید
٢٫٥٦٧٫٤٦٦٢٫٩٠٨٫٨٤٢مواد ولوازم شبكات التوزیع

٤٤١٫١٣٥٤٢٣٫٦٧٨وقود وزیوت
٣٧١٫١٥٦٣٤٨٫٠٥٧مواد ولوازم شبكات النقل 

٤٠٨٫٤٤٦٣٢٩٫٤٣١أخرى

٦٫٩٨٨٫٤٢٠٧٫٠٩٥٫٧٦٣المجموع

)٤٩٣٫٣٥٤()٤٩٣٫٣٥٤((أ)یخصم: مخصص مخزون بطيء الحركة

٦٫٤٩٥٫٠٦٦٦٫٦٠٢٫٤٠٩

ركة مخصص المخزون بطيء الحركة خالل السنة: بیان بحفیما یلي (أ)
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

٤٩٣٫٣٥٤٤٧٦٫٤٨٨الرصید في بدایة السنة 
١٦٫٨٦٦-المحمل خالل السنة

٤٩٣٫٣٥٤٤٩٣٫٣٥٤الرصید في نھایة السنة 
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زمیلةاللشركاتلقروضال-٨
. ةملكیالحسب نسبة الشركاءبیناتبموجب اتفاقیممنوحة لتلك الشركات ةض ثانویومساھمة الشركة في قرزمیلة القروض لشركات تمثل 

.تض أي عموالوالقرهھذتحملال 

حقوق نسبة
الملكیة

%

بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤الشركة الزمیلة

٥٠٧٣١٫٥٦٧٨٢٥٫٣١٧شركة ضرماء للكھرباء
٢٠٧٢٫٩٥٠١٠٥٫٩٥٠شركة رابغ للكھرباء

٥٢٨٫٥٠٠٤٣٫٨٧٥شركة الجبیل للمیاه والكھرباء
٥٠٢٦٫٨٦٨١٫٢٧٤٫٩٨٣))٣-(أ٩(ایضاح الكھرباءإلنتاجشركة ھجر 

٨٥٩٫٨٨٥٢٫٢٥٠٫١٢٥المجموع

حقوق ملكیة شركات وأخرى في االستثمارات-٩
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

٣٫٠٨٩٫٥٨٤١٫٨٣٤٫١٢٩طریقة حقوق الملكیة (أ)لاًاالستثمارات المسجلة وفق
٢٧٢٫٦٣١٢٧٢٫٦٣١االستثمارات األخرى بالتكلفة (ب)

٢١٠٫٢٧٢١٤٦٫٤٧٠حتى تاریخ االستحقاق (ج)المقتناةاالستثمارات 

٣٫٥٧٢٫٤٨٧٢٫٢٥٣٫٢٣٠

طریقة حقوق الملكیةلاًاالستثمارات المسجلة وفقأ)
السعودیةالریاالتبآالف 

٢٠١٥دیسمبر ٣١

نسبة
حقوق
الملكیة

%

االفتتاحيالرصید
حصةقبل

فيالشركة
ي تغطیة احتیاط

مخاطر التدفقات 
لعقود النقدیة 
فيكماالتحوط

٢٠١٥ینایر ١
خاللاالضافات

السنة

فيالحصة
الدخلصافي

(الخسارة)

رصید إجمالي
االستثمار قبل حصة 

احتیاطي الشركة في 
ر تغطیة مخاط

التدفقات النقدیة 
كما ط لعقود التحو

دیسمبر ٣١في 
٢٠١٥

فيالحصة
طي تغطیة احتیا

مخاطر 
التدفقات 

لعقود النقدیة
**التحوط 

رصیدصافي
كمااالستثمار

٣١في
دیسمبر 
٢٠١٥

التعاونمجلسلدولالكھربائيالربطھیئة
١٫٦٠٧٫٢٢٣- ١٫٦٠٧٫٢٢٣)٥٥٫٩٦٦(- ٣١٫٦١٫٦٦٣٫١٨٩)١- (أالعربیةالخلیجلدول

١٤٫٦٩٩- ١٩١١٤٫٦٩٩- ٥٠٫٠١٤٫٥٠٨)٢- (أوالكھرباءالماءشركة
١٫٢٤٤٫٩٦١)١٠٣٫٧٠٥(١٫٣٤٨٫٦٦٦*٥٠٫٠٨٨٫٩٦٢١٫٢٤٨٫١١٥١١٫٥٨٩)*٣- (ھجر) (أالكھرباءإلنتاجھجرشركة

٢٢٢٫٧٠١)٨٦٫١٦٢(٣٠٨٫٨٦٣*٣٥٫٨٠٦- ٢٠٫٠٢٧٣٫٠٥٧)*٤- (رابغ) (أشركة رابغ للكھرباء
- )١٤٣٫٧١٧(١٤٣٫٧١٧*٦٢٫٦٧٠- ٥٠٫٠٨١٫٠٤٧)*٥- (ضرما) (أللكھرباءضرماءشركة
- )٤٫٣٧٢(٤٫٣٧٢*)٢٧٥(- ٥٠٫٠٤٫٦٤٧)*٦- (أالكھرباءإلنتاجالمرجانشركة

٣٫٠٨٩٫٥٨٤)٣٣٧٫٩٥٦(٢٫١٢٥٫٤١٠١٫٢٤٨٫١١٥٥٤٫٠١٥٣٫٤٢٧٫٥٤٠



الشركة السعودیة للكھرباء
)شركة مساھمة سعودیة ( 

تتمة- الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٥دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

١٥

تتمة–في  حقوق ملكیة شركات وأخرى االستثمارات-٩

تتمة–االستثمارات المسجلة وفق طریقة حقوق الملكیة )أ
السعودیةالریاالتبآالف 

٢٠١٤دیسمبر٣١

نسبة
حقوق
الملكیة

%

الرصید
قبلاالفتتاحي

فيالشركةحصة
ي تغطیة احتیاط

مخاطر التدفقات 
لعقود النقدیة 
فيكماالتحوط

٢٠١٤ینایر١
االضافات

السنةخالل

فيالحصة
الدخلصافي

(الخسارة)

رصیدإجمالي
حصةقبلاالستثمار

ي احتیاطفيالشركة
تغطیة مخاطر 
التدفقات النقدیة 

كمالعقود التحوط
دیسمبر٣١في

٢٠١٤

فيالحصة
احتیاطي تغطیة 

مخاطر
التدفقات النقدیة 

لعقود 
**التحوط

رصیدصافي
فيكمااالستثمار

دیسمبر٣١
٢٠١٤

التعاونمجلسلدولالكھربائيالربطھیئة
١٫٦٦٣٫١٨٩- ١٫٦٦٣٫١٨٩)٥٣٫١٨٤(- ٣١٫٦١٫٧١٦٫٣٧٣)١- (أالعربیةالخلیجلدول

١٤٫٥٠٨- ١٤٦١٤٫٥٠٨- ٥٠٫٠١٤٫٣٦٢)٢- (أوالكھرباءالماءشركة
٦٫٦١٩)٨٢٫٣٤٣(٨٨٫٩٦٢*٨٣٫٩٦٢- ٥٠٫٠٥٫٠٠٠)*٣- (ھجر) (أالكھرباءإلنتاجھجرشركة

١٤٩٫٨١٣)١٢٣٫٢٤٤(٢٧٣٫٠٥٧*٣٩٫٥٧١- ٢٠٫٠٢٣٣٫٤٨٦)*٤- (رابغ) (أشركة رابغ للكھرباء
- )٨١٫٠٤٧(٨١٫٠٤٧*٦٣٫١٦٠- ٥٠٫٠١٧٫٨٨٧)*٥- (ضرما) (أللكھرباءضرماءشركة
- )٤٫٦٤٧(٤٫٦٤٧*)٣٥٣(- ٥٠٫٠٥٫٠٠٠)*٦- (أالكھرباءإلنتاجالمرجانشركة

١٫٨٣٤٫١٢٩)٢٩١٫٢٨١(١٣٣٫٣٠٢٢٫١٢٥٫٤١٠- ١٫٩٩٢٫١٠٨

حصة استبعادتم تعمل في مجال انتاج الطاقة، وعلیھ،والتيضرماورابغھجر،شركةمنالمنتجةالطاقةكاملبشراءالشركةتقوم*
اجمالي حصة الشركة في بلغباعتبارھا أحد العملیات المتداخلة.المشتراةتكلفة الطاقة مناھقابلیبماصافي دخل تلك الشركات فيالشركة 

).سعوديلایرملیون١٨٦: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في سعوديلایرملیون١١٠مبلغصافي دخل تلك الشركات 

احتیاطي تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة  لعقود التحوط فيالتغیرعنالناتجةالمحققةغیرالخسائرفيالشركةحصةالمبالغھذهتمثل**
تم تكوین مخصصات.الشركاتتلكفياالستثمارقیمةیتجاوزالبماوذلكبھاالمستثمرالشركاتفيالملكیةحقوقضمنوالمسجلة

ملیون ٢٠١: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ١٣٨اضافیة لتغطیة االلتزامات التي تتعدى قیمة االستثمار بمبلغ 
.)٢١(ایضاح لایر سعودي) 

الخلیج العربیةلدول ) ھیئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون ١-(أ
من نقل وتوزیع الطاقة االستفادةھیئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وذلك لتعزیز رأسمالشاركت الشركة في 
لایر ارملی١٫٨ملیون دوالر أمریكي بما یعادل مبلغ ٤٨٤٫٨في تاریخ التأسیسقیمة المشاركة بلغت.األعضاءالكھربائیة بین الدول

.سعودي

اء) شركة الماء والكھرب٢-(أ
على ةشاركت الشركة مع المؤسسة العامة لتحلی المیاه المالحة في تأسیس شركة الماء والكھرباء كشركة ذات مسئولیة محدودة وذلك بناًء

ھـ المتضمن تشجیع القطاع الخاص على المشاركة في مشاریع ١٤٢٣ربیع األول ٢٣وتاریخ ٥/٢٣قرار المجلس االقتصادي األعلى رقم 
حصة تمثل ٣٠٠٫٠٠٠ملیون لایر سعودي مسددة بالكامل وھي عبارة عن ١٥سیس في تاریخ التأقیمة المشاركة بلغت.تحلیة المیاه المالحة

.الشركةرأسمال% من ٥٠



الشركة السعودیة للكھرباء
)شركة مساھمة سعودیة ( 

تتمة- الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٥دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

١٦

تتمة–االستثمارات في  حقوق ملكیة شركات وأخرى -٩

تتمة–االستثمارات المسجلة وفق طریقة حقوق الملكیة )أ

) شركة ھجر إلنتاج الكھرباء٣-(أ
بإنشاء شركة ٢٠١٠أغسطس٢٢ھـ الموافق ١٤٣١رمضان ١٢وتاریخ ٤/٩٥/٢٠١٠اإلدارة رقم بناء على قرار مجلس قامت الشركة 

ملیون لایر ٨وزیادة رأس المال بمبلغ جدیدشریكادخالتم ،٢٠١١سنةوخالل .ملیون لایر سعودي٢رأسمالھجر إلنتاج الكھرباء ب
.% من أسھم الشركاء٥٠وأصبحت حصة الشركة ملیون لایر سعودي مسددة بالكامل١٠الشركة رأسمالسعودي لیصبح 

ً–شركة ھجر إلنتاج الكھرباء رأسمالساھمت الشركة خالل السنة الحالیة في زیادة  ملیون لایر ١٫٢٤٨بمبلغ –الملكیةنسبة حقوقلوفقا
.ملیون لایر سعودي١٫٢٥٣الكھرباء ، لتصبح حصة الشركة في رأسمال شركة ھجر إلنتاج سعودي  تم تحویلھا من القرض الممنوح سابقاً

شركة رابغ للكھرباء) ٤-(أ
شركة بإنشاء ٢٠٠٨یونیو ٣ھـ الموافق ١٤٢٩جمادى األولى ٢٦وتاریخ ٠٦/٧٦/٢٠٠٨بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم قامت الشركة 
١٠ملیون لایر سعودي إلى ٢من رابغ للكھرباءشركة رأسمالتم زیادة ،٢٠٠٩سنةخالل .ملیون لایر سعودي٢رأسمالبرابغ للكھرباء

.من أسھم الشركاء% ٢٠ملیون لایر سعودي وإدخال شركاء جدد وأصبحت حصة الشركة 
ملیون لایر ١٨٣بمبلغ - التفاقیة تم توقیعھا بین الشركاءاوفق-شركة رابغ للكھرباءرأسمالفي زیادة ،٢٠١٣سنةخاللساھمت الشركة 

ملیون لایر سعودي١٨٥، لتصبح حصة الشركة في رأسمال شركة رابغ للكھرباء ا من القرض الممنوح سابقاًسعودي تم تحویلھ

) شركة ضرماء للكھرباء٥-(أ
شركة بتأسیس٢٠٠٩سبتمبر ٨ھـ الموافق ١٤٣٠رمضان ١٨بتاریخ ٤/٨٨/٢٠٠٩مجلس االدارة رقم على قرار بناًءقامت الشركة 

وزیادة رأس المال جدیدشریكادخالتم ،٢٠١١سنةوخالل .ملیون لایر سعودي٢رأسمالضرماء للكھرباء (شركة مساھمة مقفلة) ب
.% من أسھم الشركاء٥٠حصة الشركةأصبحت وملیون لایر سعودي ٤الشركة رأسمالبنفس المبلغ لیصبح 

مرجان إلنتاج الكھرباء ال) شركة ٦-(أ
بتأسیس ٢٠١٢فبرایر ١٩الموافق ھـ١٤٣٣ربیع األول ٢٧بتاریخ ٤/١٠٧/٢٠١٢بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم قامت الشركة 

وزیادة جدیدشریكادخالتم ،٢٠١٣و خالل سنة ،ملیون لایر سعودي٢رأسمال) بشركة مساھمة مقفلةشركة مرجان إلنتاج الكھرباء (
% من أسھم الشركة.٥٠صبحت حصة الشركة وأملیون لایر سعودي ١٠لیصبح الشركةرأسمال

االستثمارات األخرى بالتكلفة)ب
نسبة حقوق

الملكیة
%

بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

٨١٢٤٫٨٤٠١٢٤٫٨٤٠شركة الشعیبة للمیاه والكھرباء
٨٨٩٫٦٠٠٨٩٫٦٠٠والكھرباءشركة الشقیق للمیاه 

٥٤٤٫١٢٥٤٤٫١٢٥شركة الجبیل للمیاه والكھرباء
٨١٤٫٠٦٦١٤٫٠٦٦المحدودةشركة توسعة الشعیبة القابضة

٢٧٢٫٦٣١٢٧٢٫٦٣١المجموع



الشركة السعودیة للكھرباء
)شركة مساھمة سعودیة ( 

تتمة- الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٥دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

١٧

تتمة–االستثمارات في  حقوق ملكیة شركات وأخرى -٩

حتى تاریخ االستحقاقالمقتناةاالستثمارات )ج
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

٧٠٫٠٠٠٧٠٫٠٠٠"ساب"البنك السعودي البریطانيصكوك
-٤٠٫٠٠٠صكوك شركة المراعي "المراعي"

٢٥٫٠٠٠٢٥٫٠٠٠"صدارة"صدارة للخدمات األساسیةصكوك شركة 
-٢٥٫٠٠٠صكوك البنك العربي الوطني "العربي"

٢٣٫٢٧٢٢٤٫٤٧٠"ساتورب"ارامكو توتال العربیة للخدماتصكوك شركة
١٧٫٠٠٠١٧٫٠٠٠التجاري "األھلي"ھليصكوك البنك األ

١٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠"بتروكیمصكوك الشركة الوطنیة للبتروكیماویات "

٢١٠٫٢٧٢١٤٦٫٤٧٠المجموع



الشركة السعودیة للكھرباء
)شركة مساھمة سعودیة ( 

تتمة- الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٥دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

١٨

یع تحت التنفیذ رالمشا- ١٠

السعودیــــــــةالریاالتبآالف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٥٢٠١٤

المجموعالمجموعمشاریع عامةمشاریع التوزیعمشاریع النقلمشاریع التولید

٢١٫٧٦٩٫٠٤٤٣٠٫٣١٠٫١٧٨٥٫٢٧٣٫٦٠١١٫٧٢٠٫٩٣٠٥٩٫٠٧٣٫٧٥٣٥٤٫١٨١٫٤٥٦في بدایة السنة 

١٤٫٠٤٢٫٠٧٢٢٦٫٤٦٥٫٢٠٥١٤٫٠٤٢٫٤٤٦٦٤١٫٩٧٣٥٥٫١٩١٫٦٩٦٤٩٫٥٠٧٫١٤٠اإلضافات خالل السنة

)٤٤٫٦١٤٫٨٤٣()٢٨٫٥٤٩٫٢١٤()١٫٢٤٠٫٩١٧()٦٫٤٠٠٫٦٤٥()١٣٫٤٩٥٫٤٤٥()٧٫٤١٢٫٢٠٧(ةللموجودات الثابتالمحول

٢٠١٥٢٨٫٣٩٨٫٩٠٩٤٣٫٢٧٩٫٩٣٨١٢٫٩١٥٫٤٠٢١٫١٢١٫٩٨٦٨٥٫٧١٦٫٢٣٥دیسمبر٣١فيرصیدال

٢٠١٤٢١٫٧٦٩٫٠٤٤٣٠٫٣١٠٫١٧٨٥٫٢٧٣٫٦٠١١٫٧٢٠٫٩٣٠٥٩٫٠٧٣٫٧٥٣دیسمبر٣١فيصیدالر

.لایر سعودي)ارملی١٫٩٥: ٢٠١٤(لایر سعوديارملی١٫٧٥خالل السنة مبلغ تحت التنفیذالمرسملة على المشاریع التمویلبلغت صافي تكالیف 
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١٩

صافي،الثابتةالموجودات- ١١

.الشركة بعدالسم، لم یتم نقل ملكیتھا ملیون لایر سعودي)١٨٨: ٢٠١٤(ملیون لایر سعودي٦٠بقیمة دفتریةیتضمن بند األراضي أعاله قطع أراضي 

بآالف الریاالت السعودیــــــــة

ـ٢٠١٥٢٠١٤

ومعداتآالتمبانيأراضي
غیارقطع

المجموعالمجموعأخرىوآلیاتسیاراترأسمالیة

: التكلفة
٢٫٦٦٣٫٤٦٥٢٣٫٣٢٠٫١٠٥٣٥٠٫٨٨٢٫٩٤١٤٫٥٧٧٫١٤٥١٫٣٥٥٫٥٤٤٦٫٥٩٦٫٥٢٤٣٨٩٫٣٩٥٫٧٢٤٣٤٤٫٥٠٩٫٦٥٤السنةبدایةفي

٥٠٥٫١٦٤١٫٠٧٦٫٥٢٦٢٦٫٦١٤٫٣٥٥٢٧٧٫٧٥٢٢٩٠٫٠٣٠٨١٩٫٨٨١٢٩٫٥٨٣٫٧٠٨٤٥٫٤٤٣٫٠٤٣اإلضافات
)٥٥٦٫٩٧٣()٥١٢٫٦٦٣()٧٫٩٠٥()٣٢٫٠٩٣(-)٤٦٥٫٦٦٢()٧٫٠٠٣(- االستبعادات

٣٫١٦٨٫٦٢٩٢٤٫٣٨٩٫٦٢٨٣٧٧٫٠٣١٫٦٣٤٤٫٨٥٤٫٨٩٧١٫٦١٣٫٤٨١٧٫٤٠٨٫٥٠٠٤١٨٫٤٦٦٫٧٦٩٣٨٩٫٣٩٥٫٧٢٤السنةنھایةفي

:  االستھالك
١١٫٨٥٥٫٧٣٨١٥٥٫٠٨١٫٦١٦٢٫٤١١٫١١١١٫١٢٨٫٢٧٣٣٫٥٤٥٫٥٩٦١٧٤٫٠٢٢٫٣٣٤١٦٠٫٩٤٦٫٤٦٢- السنةبدایةفي

١٫٠٠٠٫١٠٨١٣٫١٤٣٫٠٦٠١٦٤٫٤٣٤٨٢٫٠٨٧٥٤٣٫٨١٩١٤٫٩٣٣٫٥٠٨١٣٫٥٥٩٫٩٧٠- المحمل للسنة
)٤٨٤٫٠٩٨()٤٨٢٫٨٤٢()٧٫٦٧٠()٣٢٫٠٩٣(- )٤٣٧٫٦٩٠()٥٫٣٨٩(- االستبعادات

١٢٫٨٥٠٫٤٥٧١٦٧٫٧٨٦٫٩٨٦٢٫٥٧٥٫٥٤٥١٫١٧٨٫٢٦٧٤٫٠٨١٫٧٤٥١٨٨٫٤٧٣٫٠٠٠١٧٤٫٠٢٢٫٣٣٤- السنةنھایةفي

:الدفتریةالقیمةصافي
٢٠١٥٣٫١٦٨٫٦٢٩١١٫٥٣٩٫١٧١٢٠٩٫٢٤٤٫٦٤٨٢٫٢٧٩٫٣٥٢٤٣٥٫٢١٤٣٫٣٢٦٫٧٥٥٢٢٩٫٩٩٣٫٧٦٩دیسمبر٣١

٢٠١٤٢٫٦٦٣٫٤٦٥١١٫٤٦٤٫٣٦٧١٩٥٫٨٠١٫٣٢٥٢٫١٦٦٫٠٣٤٢٢٧٫٢٧١٣٫٠٥٠٫٩٢٨٢١٥٫٣٧٣٫٣٩٠دیسمبر٣١



الشركة السعودیة للكھرباء
)شركة مساھمة سعودیة ( 

تتمة- الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٥دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

٢٠

تتمة- صافي، الموجودات الثابتة- ١١

موزعة على األنشطة الرئیسیة كما یلي: للمجموعة إن صافي القیمة الدفتریة للموجودات الثابتة 

بآالف الریاالت السعودیــــــــة
٢٠١٥

التوزیعالنقلالتولید
المنشآت
المجموعالعامة

٢٣٨٫٣٣٥٥٩٧٫٣٧٤٢٢٥٫٢٣٠٢٫١٠٧٫٦٩٠٣٫١٦٨٫٦٢٩أراضي
٦٫٩٥٩٫٦٧٩٣٫٣١٧٫٠٩٠٢٢٤٫٦٨٦١٫٠٣٧٫٧١٦١١٫٥٣٩٫١٧١مباني
٨٠٫٦٩٧٫٢٧٣٦٥٫٧٩٤٫٦٣٨٦٢٫٢٨٤٫٠٧٢٤٦٨٫٦٦٥٢٠٩٫٢٤٤٫٦٤٨ومعداتآالت
١٫٦١٥٫٠١٥٥٢٨٫٣٣٣١٣٥٫٩٣٨٦٦٢٫٢٧٩٫٣٥٢رأسمالیةغیارقطع

٤٣٥٫٠٠٥٤٣٥٫٢١٤- ٢٠٩- وآلیاتسیارات
١٫٨٨٤٫٨٤٠٣٧٩٫٠٢٥٣٨٥٫٦٩٩٦٧٧٫١٩١٣٫٣٢٦٫٧٥٥أخرى

٩١٫٣٩٥٫١٤٢٧٠٫٦١٦٫٦٦٩٦٣٫٢٥٥٫٦٢٥٤٫٧٢٦٫٣٣٣٢٢٩٫٩٩٣٫٧٦٩

بآالف الریاالت السعودیــــــــة
٢٠١٤

المجموعالعامةالمنشآتالتوزیعالنقلالتولید

٢٣٨٫٣٣٥٥٨٧٫٢٤٤٢٢٥٫١٥١١٫٦١٢٫٧٣٥٢٫٦٦٣٫٤٦٥أراضي
٧٫٤١٨٫٩٢٧٢٫٨٠٤٫٦١٢٢٣٢٫٩٩٦١٫٠٠٧٫٨٣٢١١٫٤٦٤٫٣٦٧مباني
٧٩٫١٣٣٫٩٣٨٥٦٫٢٤٥٫٩٥٥٦٠٫٠٣٢٫٠٨٤٣٨٩٫٣٤٨١٩٥٫٨٠١٫٣٢٥ومعداتآالت
١٫٦٢٦٫٨٠٩٤٤٢٫٠٦٣٩٧٫٠٦٩٩٣٢٫١٦٦٫٠٣٤رأسمالیةغیارقطع

٢٢٧٫٠٦٣٢٢٧٫٢٧١-٢٠٨-وآلیاتسیارات
٢٫٠٧٤٫٩٥١٣٦٨٫٥٨٥٣٩٩٫٦٣٤٢٠٧٫٧٥٨٣٫٠٥٠٫٩٢٨أخرى

٩٠٫٤٩٢٫٩٦٠٦٠٫٤٤٨٫٦٦٧٦٠٫٩٨٦٫٩٣٤٣٫٤٤٤٫٨٢٩٢١٥٫٣٧٣٫٣٩٠

دیسمبر ما یلي: ٣١بلغ مصروف االستھالك المحمل على األنشطة المختلفة خالل السنة المنتھیة في 

بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

٦٫٥٢٨٫١٩٥٥٫٩٢٣٫٤٧٣استھالك التولید
٣٫٩٠٧٫٤٧٤٣٫٤٥٨٫٧١١استھالك النقل

٤٫١١٣٫١٨٠٣٫٨٣٧٫٦٣١استھالك التوزیع
٣٨٤٫٦٥٩٣٤٠٫١٥٥استھالك المنشآت العامة

١٤٫٩٣٣٫٥٠٨١٣٫٥٥٩٫٩٧٠
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الذمم الدائنة - ١٢
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

٧٣٫٦٦٨٫٢٥١٦٨٫٣١٥٫٤٧٧عن تكلفة الوقودأرامكو السعودیة ذمم 
)٥٧٫٢٠٠٫٥٥٢()٥٧٫٢٠٠٫٥٥٢(المحول لحساب الحكومة (أ)

١٦٫٤٦٧٫٦٩٩١١٫١١٤٫٩٢٥صافي ذمم أرامكو السعودیة عن تكلفة الوقود
١١٫١٥٩٫٣٦٤٩٫٠٣٨٫٩٧٩مشاریع توصیل الخدمة الكھربائیةمساھمات مستلمة إلنشاء 

١٠٫٠٤٩٫٦٨٨٩٫٦٣١٫٨٦١لتحلیة المیاه عن تكلفة الطاقة المشتراةالمؤسسة العامة 
٥٫٣٩٠٫٣٠٨٤٫٧٦٧٫٩١٠رسوم البلدیات

٣٫٦٣٧٫٢٩٧٦٧٩٫٩٧١ذمم وتأمینات محتجزة من المقاولین
٢٫٨٨٢٫٤٠٣١٫٣٤٥٫٤١٥ذمم الطاقة المشتراة 

٤٥٩٫٦٥٣٤٢٦٫٢٤٦ذمم الموردین
٢٫٤١٤٫٠٠٢٢٫١١٦٫٩٤٨أخرى (ب)

٥٢٫٤٦٠٫٤١٤٣٩٫١٢٢٫٢٥٥

حساب ارامكو مناتحویلھتموالتي٢٠١٢دیسمبر ٣١إلى ٢٠٠٠ابریل ٥الذمم الدائنة المستحقة للوقود للفترة من المبلغھذایمثل)أ(
.)٢٠(ایضاح ٢٠١٣قبل نھایة عام خرھاآكاناألجلطویلةحكومیةذممالسعودیة الى 

لایر سعودي) ما زالت تحت التسویة بین ارملی١٫٢: ٢٠١٤لایر سعودي (ارملی١٫٢األخرى مبالغ بقیمةتتضمن الذمم الدائنة (ب)
.)١یھ في إیضاح رقم (لوالدولة تتعلق بحسابات ما قبل عملیة الدمج المشار إالشركة

المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى  - ١٣
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

٥٫٣٠١٫٦٦٠٣٫٨٩٠٫٤٤٠مصروفات مستحقة 
٧٤٥٫٥٣١٦٩٦٫٨٧٥مستحقات موظفین 

٣٨٥٫١٨٢٣٦٨٫٨٣٣توزیعات أرباح مستحقة *
٢٦٦٫٤٨٣٣٧٦٫٩٦٤فوائد قروض مستحقة 

١٨٥٫١٣٩٢٣٩٫٥٤٦أخرى 

٦٫٨٨٣٫٩٩٥٥٫٥٧٢٫٦٥٨

لب بھا من قبل حملة األسھم والتي نقدیة غیر مطاتوزیعات أرباح ٢٠١٥دیسمبر ٣١كما فيیتضمن بند توزیعات أرباح مستحقة *
لایر ملیون٨٦٫٥: ٢٠١٤لایر سعودي (ملیون ٨٦٫٤الموحدة للكھرباء قبل الدمج بمبلغ توزیعھا من قبل الشركة السعودیة عنأعلن

.سعودي)
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الزكـاة- ١٤

الوعاء الزكوي: 
إن العناصر الرئیسیة لوعاء الزكاة ھي كما یلي: 

بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

١٫٥٤٣٫٦٤٢٣٫٦٠٦٫٥٩٤لسنة اربحصافي 
)١٠٫٩٨١٫٠٧٠()١١٫٩٦١٫٢٦٨(یضاف: تعدیالت زكویة 

)٧٫٣٧٤٫٤٧٦()١٠٫٤١٧٫٦٢٦(صافي الخسارة المعدلة 

احتساب وعاء الزكاة
٤١٫٦٦٥٫٩٣٨٤١٫٦٦٥٫٩٣٨رأس المال 

)٧٫٣٧٤٫٤٧٦()١٠٫٤١٧٫٦٢٦(صافي الخسارة المعدلة
٣٫٠٢٩٫٧٥٨٢٫٦٥٩٫٤٤٨احتیاطیات مختلفة مدورة

١٤٫٦٥٦٫٩٨٩١١٫٩٦٠٫٠٣٠أرباح مدورة
٦٫٦٨٤٫٠٧٣٦٫٣٢٦٫١٥٩مخصصات مختلفة مدورة

٦٠٫٥٥٤٫٥٦٦٥٤٫١٧٧٫٠٨٧قروض طویلة األجل وصكوك 
٨٣٫٢٣٦٫٣٠٢٦٨٫٤٩٦٫٠٩٤قروض وذمم حكومیة

٤٫٠٢٢٫٤٧٩٩٥٥٫١٤٨مستحقات مقاولین وأخرى

٢٠٣٫٤٣٢٫٤٧٩١٧٨٫٨٦٥٫٤٢٨المجموع

یخصم:
)١٧٣٫٦٩٦٫٥٢٨()٢٠٢٫٣١٩٫٠٩٠(موجودات ثابتة ومشاریع تحت التنفیذ، صافي

)٧٥٫٨٤٥٫٦٧٤()٨٧٫٢١٢٫٠٧٨(أعوام سابقةفروقات استھالك موجودات ثابتة عن
)١٫٩٩٩٫٦٧٥()٣٫٣٦٢٫٢١٥(استثمارات طویلة األجل 
)٥٫١٣٥٫٩١٩()٤٫٩١١٫٠٧١(مخزون مواد وقطع غیار

)٧٧٫٨١٢٫٣٦٨()٩٤٫٣٧١٫٩٧٥(وعاء الزكاة الشرعیة (بالسالب)

ي زكاة مستحقة على الشركة توجدال  ة ف مبر٣١خالل السنة المنتھی وعاء وألن ةالمعدلالخسارةصافي نظرا ل٢٠١٤و ٢٠١٥دیس
.بالسالباةالزك

: الوضع الزكوي
. ظھرت فروقات ٢٠٠٨وحتى ٢٠٠٢و كذلك لألعوام من ٢٠٠١دیسمبر ٣١تسلمت الشركة الربوط  الزكویة  عن الفترة المنتھیة في 

فیما ٢٠٠٤و ٢٠٠٣و ٢٠٠٢وكذلك لألعوام ٢٠٠١دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي فقط عن الفترة المنتھیة في ٣٧٫٥قدرھا زكویة
م ٢٠٠٨وحتى ٢٠٠٥وافقت الشركة على باقي الربوط لالعوام من  ي ت اله والت ذكورة أع ات الم ك الفروق . تم تقدیم اعتراضات على تل

دخل  اة وال ل مصلحة الزك ركة رفضھا من قب دمت الش ى وق ة الضریبیة االول ة الزكوی راض االبتدائی ة االعت ى لجن ا ال م احالتھ ھ، ت وعلی
ھـ، فقامت الشركة بتقدیم استئناف لدى اللجنة ١٤٣٣) لعام ٢٩اعتراض الى اللجنة والتي رفضتھ من الناحیة الشكلیة بموجب قرارھا رقم (

م (االستئنافیة الضریبیة وبعد اطالع اللجنة على اعتراض رار رق ب ق ام ١٤٥٨الشركة تم رفض استئناف الشركة بموج ھـ، ١٤٣٦) لع
.ملیون لایر سعودي٢٤حسب قرار االستئناف بمبلغ ٢٠٠٤و ٢٠٠٣و ٢٠٠٢وعلیھ، قامت الشركة بسداد الفروقات المستحقة لألعوام 

.زالت قید المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخلوالتي ما٢٠١٤إلى ٢٠٠٩عوام منأللكما قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة 
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والتسھیالت البنكیةالقروض- ١٥

بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

١٩٫٦٧٤٫٥٩٧١٧٫٤٩٣٫٩٣١السنةبدایةرصید القروض 
٨٫٢٤٠٫٧١٥٣٫٩٩٧٫٦٣٥المسحوب من القروض خالل السنة

)١٫٨١٦٫٩٦٩()٢٫٣٠١٫٢٣٦(خالل السنةالمسدد من القروض 

٢٥٫٦١٤٫٠٧٦١٩٫٦٧٤٫٥٩٧اجمالي القروض في نھایة السنة  

-)١٫٠٠٠٫٠٠٠()١قصیرة األجل (یخصم: القروض

)٢٫٢٥٤٫٤٦٩()٢٫٣٤٧٫١٢٢()٢(طویلة األجلمن القروضمتداولة القساط األیخصم: 

)٢٫٢٥٤٫٤٦٩()٣٫٣٤٧٫١٢٢(قروض طویلة األجلالمتداولة من القساط األقروض قصیرة االجل و إجمالي ال

٢٢٫٢٦٦٫٩٥٤١٧٫٤٢٠٫١٢٨)٢(رصید القروض طویلة األجل في نھایة السنة 

دیسمبر:٣١القادمة كما في المستحقة خالل السنوات طویلة االجلوفیما یلي تفاصیل األقساط

بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

٢٫٨٥٧٫٧٤٧٢٫٢٥٤٫٤٦٩اكثر من سنة
٢٫٨٥٧٫٧٤٧٢٫٢٥٤٫٤٦٩بین سنتین إلى ثالث سنواتما
٢٫٨٥٧٫٧٤٧٢٫٢٥٤٫٤٦٩بین ثالث سنوات إلى أربع سنواتما
٢٫٥٨٥٫٠٢٠٢٫٢٥٤٫٤٦٩بین أربع سنوات إلى خمس سنواتما

١١٫١٠٨٫٦٩٣٨٫٤٠٢٫٢٥٢أكثر من خمس سنوات ث
٢٢٫٢٦٦٫٩٥٤١٧٫٤٢٠٫١٢٨

القروض قصیرة األجل ) ١(

ي في صیغ مرابحة إسالمیة بالریال السعوديتسھیالت ائتمانیة اتفاقیة ٢٠١٥دیسمبر ١٦وقعت الشركة بتاریخ  ك األھل مع كل من البن
الث سنوات.سعودي ملیار لایر ٢٫٥حیث بلغت قیمة التسھیالت التجاري ومجموعة سامبا المالیة  ھیالت وتمتد لفترة ث ید التس غ رص بل

.: الشيء)٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في ٢٠١٦ملیار لایر سعودي یستحق سدادھا خالل شھر مارس ١المستغلة من ھذه االتفاقیة 

القروض طویلة األجل ) ٢(

ملیار لایر سعودي من مجموعة ٦على قرض متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة بقیمة الشركةحصلت ،٢٠٠٨یولیو ٢٨بتاریخ -أ 
رض تم سحبھ بالكامل. و،من البنوك المحلیة ى ویتم سداد ھذا الق اویة٢٢عل ن ادفعة نصف سنویة متس داءا م وفمبر٣بت . ٢٠٠٩ن

ملیار لایر سعودي).٣: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر ٣١في ملیار لایر سعودي كما٢٫٥بلغ رصید القرض 
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تتمة–والتسھیالت البنكیةالقروض- ١٥

تتمة-القروض طویلة األجل ) ٢(
ر االستثماراتصندوق مع ، وقعت الشركة ٢٠٠٩یولیو ١٣بتاریخ -ب رض مباش ى ق ركة عل العامة اتفاقیة تمویل تحصل بموجبھ الش

الل ،ملیار لایر سعودي٢٫٦قیمتھ  رض خ ى ١٥وتم سحبھ بالكامل. ویتم سداد ھذا الق و عل اً اویة٢٤عام نویة متس ة نصف س دفع
ن  داءا م رض ٢٠١٢دیسمبر٣١إبت ید الق غ رص ا١٫٨. بل عودي كم ار لایر س ي ملی مبر ٣١ف ملیار لایر ٢٠١٤:٢(٢٠١٥دیس

سعودي).

اریخ -ج ایر٢٧بت ت،٢٠١٠ین ركةوقع دي الش ادرات الكن ة الص ي وتنمی واردات األمریك ادرات وال ي الص ع  بنك ة م ل اتفاقی تحص
ل. و)،ملیار دوالر أمریكي١٫١(ملیار لایر سعودي ٤٫١على قرض مباشر قیمتھالشركةبموجبھا  حبھ بالكام م س داد ھذا ت تم س وی
على ١٢خالل القرض  ي ٢. بلغ رصید القرض ٢٠١٠مایو ٢٥من دفعة نصف سنویة إبتداءا٢٣عاماً ا ف عودي كم ار لایر س ملی

ملیار لایر سعودي). ٢٫٣: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر ٣١

ع اتفاقیةوقعت الشركة مع مجموعة من البنوك المحلیة ،٢٠١٠دیسمبر ١٣بتاریخ -د  ق م رض متواف تحصل بموجبھا الشركة على ق
ة  عودي٥أحكام الشریعة اإلسالمیة بقیم ار لایر س ل، وملی حبھ بالكام م س تم سداد ھذا القرض خالل . ت ا١٥ًوی ى عام دفعة ٢٦عل

اویة  نویة متس ف س ن نص داءا م ایو ١٣إبت رض ٢٠١٣م ید الق غ رص ا٣٫٨. بل عودي كم ار لایر س ي ملی مبر٣١ف ٢٠١٥دیس
).سعوديملیار لایر٤٫٢: ٢٠١٤(

ھ ھاتحصل الشركة بموجباتفاقیة الشركة مع  بنك الصادرات والواردات الفرنسيوقعت،٢٠١١یونیو ٢٢بتاریخ -ھـ  رض قیمت على ق
ى ١٢خالل ھذا القرضیتم سدادو. تم سحبھ بالكاملو)،ملیون دوالر أمریكي٩٨٩٫١(ملیار لایر سعودي ٣٫٧ عل اً دفعة ٢٤عام

ن داءا م اویة إبت نویة متس ف س ایر ١١نص رض ٢٠١٢ین ید الق غ رص ي  ٢٫٥. بل ا ف عودي كم ار لایر س مبر ٣١ملی ٢٠١٥دیس
).سعوديلایرملیار٢٫٨: ٢٠١٤(

اركت ، وقعت الشركة اتفاقیة قرض بضمان من بنكي الصادرات الكوریة (كي شور و كي كسیم٢٠١٢مارس ٢٩بتاریخ -و ) حیث ش
رفیة، في التمویل مجموعة بنوك دولیة بقیادة مجموعة اتش اس بي سي. بنك طوكیو میتسوبیشي، مؤسسة سو میتومو میتسوي المص

رض بنك میز ت قیمة الق عودي (٥٫٣وھو وبنك التنمیة األلماني. بلغ ار لایر س ار ١٫٤ملی ي)ملی ل. و،دوالر أمریك حبھ بالكام م س ت
ى ١٢خالل ھذا القرضیتم سدادو عل اً ن٢٤عام داءا م ایو٧دفعة نصف سنویة متساویة إبت غ رصید . ٢٠١٥م رضبل ٤٫٨الق

ملیار لایر سعودي).٥٫٣: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر ٣١سعودي كما في ملیار لایر

، وقعت الشركة اتفاقیة قرض بضمان من بنكي الصادرات الیاباني (إن إي إكس أي) و (جى بي أي سي) ٢٠١٣دیسمبر ١٨بتاریخ-ز
رض ، بنك طوكیو میتسوبیشي و بنك میزحیث شارك في التمویل بنك الصادرات الیاباني (جى بي أي سي) ١٫٤وھو. بلغت قیمة الق

على ١٢خالل ھذا القرضیتم سدادو. ملیون دوالر أمریكي)٣٦٦لایر سعودي (ملیار  دفعة نصف سنویة متساویة إبتداءا ٢٤عاماً
).ء: ال شي٢٠١٤( ٢٠١٥دیسمبر٣١سعودي كما في ملیار لایر١٫١القرضبلغ رصید . ٢٠١٥یولیو٢٧من

و كي كسیم) حیث  شارك ، وقعت الشركة اتفاقیة قرض بضمان من بنكي الصادرات الكوریة (كي شور ٢٠١٣دیسمبر ١٩بتاریخ -ح
ةھو، ك طوكیو میتسوبیشي، بنك میزوفي التمویل بنكي الصادرات الكوریة (كي شور و كي كسیم)، وعدة بنوك دولیة ھي بن مؤسس

رفیة ومیتومو المص وي س ك دومیتس ي، بن ي س ش اس ب ك ات رض ھتشی، بن ة الق ت قیم اني.  بلغ س االلم ك ابك ار لایر ٦٫١وبن ملی
دة تم سحبھ بالكامل، ودوالر أمریكي)ارملی١٫٦سعودي ( رة ١٢. مع العلم انھ یتم سداد القرض على أقساط متساویة لم د فت نة بع س

: ال شيء).٢٠١٤( ٢٠١٥دیسمبر ٣١ملیار لایر سعودي كما في ٦٫١سنوات. بلغ رصید القرض ٣سماح 

ل المشار اله لتموی ا أع ار الیھ ل المش ة األج ة طویل روض البنكی ر تستخدم الق ندات ألم مونة بس روض مض ذه الق یع اإلنشائیة. إن ھ
محررة من قبل الشركة بالقیمة االسمیة للقروض ودفعات الفائدة و/أو ھامش المرابحة.
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تتمة–والتسھیالت البنكیةالقروض- ١٥

التسھیالت البنكیة ) ٣(

، وقعت الشركة اتفاقیة إطاریة للحصول على تمویل من بنك الصادرات الكوري (كي كسیم) ومدتھا ثالث سنوات ٢٠١٥دیسمبر ٧بتاریخ 
ركةتُمِكن ھذهتبدأ من تاریخ التوقیع.  ة الش ولالاالتفاقی ب خیارھا حص وحس تقبالً روض مس ى عدة ق ت، عل دره ، إن رغب الي ق وبإجم

.٢٠١٥دیسمبر ٣١حتى االتفاقیةھذه ل یتفعبالشركة تقم لم كي).دوالر أمریملیار٣ملیار لایر سعودي (١١٫٢٥

غ٢٠١٥دیسمبر ٣١لتسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة كما في اتفاقیاتلدى الشركة  ار١٫٢مع بنوك تجاریة محلیة بمبل عودي ملی لایر س
لایر سعودي).ملیار٠٫٧: ٢٠١٤(

صكوكال- ١٦
:٢٠١٥دیسمبر ٣١بیان بالصكوك القائمة كما في یلي فیما

الصكوك المحلیة:

تاریخ االستحقاقلإلصدارالقیمة االجمالیة القیمة االسمیة للصكصدارتاریخ اإلصداراإل

٢٠٣٠ملیار لایر سعودي٧آالف لایر سعودي٢٠١٠١٠مایو ٣١٠صكوك 

٢٠٥٤ملیار لایر سعودي٤٫٥سعوديملیون  لایر ٢٠١٤١ینایر ٤٣٠صكوك 

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

.شركة الكھرباء للصكوك (صكوك) المملوكة بالكامل للشركة–أمین موجودات الصكوك 

یتراوح في كل تاریخ شراء ستدفع الشركة مبلغاً.تعھدت الشركة بشراء ھذه الصكوك من حاملیھا بتواریخ محدده في نشرة اإلصدار
تم تحدید سعر الشراء بحاصل ضرب إجمالي القیمة .% من إجمالي القیمة اإلسمیة للصكوك منحة لحملة الصكوك١٠% الى ٥بین 

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

النسبة المئویة
٣٠%٦٠%٩٠%

تاریخ الشراء األول                        تاریخ الشراء الثاني                        تاریخ الشراء الثالثصداراإل
٣٢٠١٧٢٠٢٠٢٠٢٥صكوك 

النسبة المئویة
٣٠%٦٠%٩٥%

تاریخ الشراء األول                        تاریخ الشراء الثاني                        تاریخ الشراء الثالث
٤٢٠٢٤٢٠٣٤٢٠٤٤صكوك 

.ملیار لایر سعودي٥والبالغ قیمتھ ٢٠١٢یولیو١٥) بالكامل بتاریخ ١قامت الشركة بشراء اإلصدار األول للصكوك (صكوك 
.لایر سعوديملیار٧والبالغ قیمتھ ٢٠١٤لیو یو٦) بالكامل بتاریخ ٢إلصدار الثاني للصكوك (صكوك اقامت الشركة بشراء 
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تتمة –صكوكال- ١٦

الصكوك الدولیة:

ة ٢٠١٢قامت الشركة خالل ابریل -أ ار لایر سعودي (٦٫٦بإصدار صكوك دولیة بقیم ي) ارملی١٫٧٥ملی من حیث  دوالر أمریك تض
كوك ھادات الص ن ش ریحتین م دار ش ة ،اإلص ى بقیم يدوالرارملی٠٫٥األول بتھ أمریك ت نس د ثاب نوات بعائ س س د خم تحق بع تس

.%٤٫٢١١ر سنوات بعائد ثابت نسبتھ وتستحق بعد عشأمریكي دوالر ارملی١٫٢٥والشریحة الثانیة بقیمة ،%٢٫٦٦٥

ار٢(ملیار لایر سعودي ٧٫٥بقیمةدولیةبإصدار صكوك٢٠١٣قامت الشركة خالل ابریل كما -ب من ملی ث  تض دوالر أمریكي) حی
يدوالرملیاراإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك، األولى بقیمة  ـتستامریك د ـ رحق بع دعش نوات بعائ تس بتھثاب % ٣٫٤٧٣نس

.%٥٫٠٦نسبتھ ثابتعائدبسنةثالثینوتستحق بعد امریكيدوالرملیاروالشریحة الثانیة بقیمة 

ا -ج ل كم الل ابری ركة خ ت الش كوك٢٠١٤قام دار ص ةبإص ةدولی عودي ٩٫٤بقیم ار لایر س ار٢٫٥(ملی ث  ملی ي) حی دوالر أمریك
بتھـنسثابـتائدـسنوات بععشرحق بعد ــتستامریكيدوالرملیار١٫٥تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك، األولى بقیمة

.%٥٫٥نسبتھ ثابتبعائدسنةثالثینوتستحق بعد امریكيدوالرملیار% والشریحة الثانیة بقیمة ٤

الموظفینتعویضات- ١٧
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

٥٫٠١٠٫٠٨٣٤٫٧٥٠٫٨٦٨مخصص مكافأة نھایة الخدمة
٨٧٥٫٦٤٤٦٧٣٫٤٤٣برنامج االدخار

١٣٣٫٥٣٣٢١٨٫٤٤٤برنامج تحسین انتاجیة الموارد البشریة (أ)

٦٫٠١٩٫٢٦٠٥٫٦٤٢٫٧٥٥

تمثل مصاریف برنامج تحسین انتاجیة الموارد البشریة ("البرنامج") القیمة الحالیة للدفعات المستقبلیة التي التزمت بھا الشركة وفقا )أ(
.والذي یھدف الى موائمة الموارد البشریة مع متطلبات العمللدراسة وشروط محددة لتطبیق ھذا البرنامج 

اإلیرادات المؤجلة، صافي- ١٨
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

٢٥٫٩٩٩٫٢٧١٢٣٫٩٦٦٫٤١٠رصید أول السنة
٥٫٤٤٣٫٥١٢٣٫٨٨٤٫٤٦٧المحصل من مشاریع توصیل الخدمة الكھربائیة 

)١٫٨٥١٫٦٠٦()٢٫٠٧٢٫٧١٠(خالل السنةالمحقق 

٢٩٫٣٧٠٫٠٧٣٢٥٫٩٩٩٫٢٧١
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القروض الحكومیة- ١٩
ذلك صافي ،ھـ١٤١٩شعبان ١١وتاریخ  ١٦٩طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم -أ  ركة وك دى الش ة ل م تحدید صافي مستحقات الحكوم ت

ة  ر المالی اء ووزی ر الصناعة والكھرب ین وزی ع ب ر الموق ي المحض واردة ف س والقواعد ال ب األس دى الحكومة حس ركة ل مستحقات الش
ق ١٤١٨جمادى الثاني ٢٧الوطني بتاریخ واالقتصاد ـ المواف وبر ٢٩ھ ى ١٩٩٧أكت ة عل تحق للحكوم رق المس ار صافي الف م اعتب وت

ماح –المحدد بتاریخ نھایة الیوم السابق لصدور المرسوم الملكي القاضي بتأسیس الشركة –الشركة  قرضا حسنا طویل االجل ولفترة س
اریخ ن ت دأ م نة تب رون س س وعش ة مدتھا خم ة للحكوم روف المالی ا للظ ك وفق د ذل رض بع ذا الق ر بشأن ھ ركة، ویعاد النظ الن الش اع

.وللشركة
ھ قیمة ١٤٢٢رجب ٢١لقد تضمن المحضر بین وزیر الصناعة والكھرباء ووزیر المالیة واالقتصاد الوطني المؤرخ  دد فی ھـ والذي تح

ة  رض األولی ة–الق ذمم الحكومی ة لل فیة النھائی تم التص ة ان ت ات الحكومی ض الجھ ركة وبع ات الش ین مطالب ات ب ة المطابق ب نتیج حس
ذلك ا ل رض تبع ة الق دیل قیم ام .وتع الل ع م خ د ت ة ٢٠٠٥وق الغ الخاص ض المب ویة بع منت تس ي تض ك التصفیة والت ن تل اء م اإلنتھ

ر بمطالبات الشركة وكذلك المبالغ المستحقة على الشركة للجھات الحكومیة وقد تم توقیع محضر  اء ووزی اه والكھرب بذلك بین وزیر المی
.ملیار لایر سعودي١٤٫٩ھـ لیصبح رصید قرض الحكومة بعد تلك التصفیة مبلغ ١٤٢٦رجب ١٥المالیة في تاریخ 

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

وقامت .)بالكاملھ: تم سحب٢٠١٤(٢٠١٥ردیسمب٣١وقد تم سحب القرض بالكامل كما في ، الغرض بین وزارة المالیة والشركة 
.القیمة الحالیةبماًوخصمالشركة بإثبات ما تم استالمھ من القرض الحكومي أعاله 

غ ٢٠١١یونیو ١٣الموافق ھـ ١٤٣٢رجب ١١وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت اإلثنین -ج  ن بمبل رض حس ركة ق على منح الش
ى ٥١٫١ عودي یسدد عل ار لایر س رض لل٢٥ملی دفع الق ى أن ی نة، عل ة س ق اتفاقی ك وف نوات وذل س س الل خم ركة خ ت ش ذا ابرم لھ

غ الغرض بین وزارة المالیة والشركة حب مبل ا في ٣٨٫٣، وقد تم س رض كم ن الق عودي م ار لایر س : ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر ٣١ملی
اله لایر سعودي) ملیار٣٠٫٧ رض الحكومي أع ن الق تالمھ م ة بماًوخصموقامت الشركة بإثبات ما تم اس ة.القیم ارة الحالی در االش تج

ة القطاع  ي تعرف ادة ف ة أي زی ركة نتیج ا الش ل علیھ ي تحص الغ الت رض بالمب ة الق یض قیم تم تخف ھ ی الى أن اتفاقیة القرض تنص على أن
ة (ایضاح  ر للتعریف ا ١السكني. وفي ضوء التعدیل األخی ركة حالی وم الش ة) تق دفعات بدراس رض أو ال رة استحقاق الق ى فت ك عل ر ذل اث

.المستقبلیة غیر المستلمة

ن ٢٠١٤مارس ١٠ھـ الموافق ١٤٣٥جمادى األولى ٩وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت اإلثنین -د رض حس على منح الشركة ق
ة ٢٥علىیسدد ملیار لایر سعودي٤٩٫٤بمبلغ  ق اتفاقی ك وف س سنوات وذل ذا تبرمأسنة، على أن یدفع القرض للشركة خالل خم لھ
ا في ١٤٫١، وقد تم سحب مبلغ ض بین وزارة المالیة والشركةالغر ٧: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر٣١ملیار لایر سعودي من القرض كم

القیمة الحالیة.بماًوخصموقامت الشركة بإثبات ما تم استالمھ من القرض الحكومي أعاله ملیار لایر سعودي) 

األجلطویلةالحكومیةالذمم- ٢٠
إلى ٢٠٠٠ابریل ٥للفترة من یار لایر سعودي یمثل الذمم الدائنة المستحقة للوقودمل٥٧جل على مبلغ طویلة األتشتمل الذمم الحكومیة 

والذي تم اعادة تصنیفھ من المطلوبات المتداولة إلى بند المطلوبات غیر المتداولة (ذمم حكومیة طویلة األجل) ٢٠١٢دیسمبر ٣١
بتحمیلھا على أرامكو السعودیةالوزاریة والتي عالجت المدیونیة المستحقة على الشركة لصالحاستنادا الى المحاضر والقرارات 

.)١٢(ایضاح ٢٠١٣خرھا قبل نھایة عام آحساب وزارة المالیة وفقا إلجراءات وموافقات محددة والتي كان 

ملیار لایر ٣٤: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر٣١لایر سعودي كما في ملیار٤٢٫٣غ كما تشتمل الذمم الحكومیة طویلة االجل على مبل
.))د(و)ج(و)ب(١٩ایضاح(القروضسعودي) یمثل الفرق بین المبلغ المتحصل من القروض الحكومیة والقیمة الحالیة لتلك 
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المشتقات المالیة- ٢١
٣١ملیار لایر سعودي كما في ١٫٤الشركة عقود تحوط مع عدد من البنوك للحمایة من تقلبات أسعار الفائدة على مبلغ وقدره لدى 

من القیمة االسمیة %١٥ویشتمل على جزء بالدوالر األمریكي یمثل حوالي.ملیار لایر سعودي)١٫٨: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر 
عمل المقایضة بین الشركة والبنوك على األسعار الثابتة مقابل األسعار المتغیرة وفق مبالغ تقوم عقود التحوط على أساس .المذكورة

.القروض األصلیة كل ستة أشھر

الظاھر ضمن حقوق المساھمین صافي حصة المجموعة في المكاسب احتیاطي تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة  لعقود التحوطیتضمن 
الخسائر غیر المحققة الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة لعقود التحوط والمثبتة ضمن حقوق الملكیة في الشركات المستثمر بھا و 

.)أ-٩(ایضاح 

رأس المـال- ٢٢
غ  مالیبل ركة رأس ى ٤١٫٦٦٥٫٩٣٨٫١٥٠الش ما ال عودي مقس ا ٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥لایر س ل منھ میة لك ة اإلس غ القیم ھما، تبل ١٠س

.ریاالت سعودیة للسھم

الشركة المذكور اعاله مملوك لكل من:رأسمالإن
الملكیةنسبةعدد االسھم

%٣٫٠٩٦٫١٧٥٫٣٢٠٧٤٫٣١الحكومة
%٢٨٨٫٦٣٠٫٤٢٠٦٫٩٣ارامكو السعودیة

%٧٨١٫٧٨٨٫٠٧٥١٨٫٧٦مساھمون اخرون
٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥١٠٠٫٠٠%

العاماالحتیاطي- ٢٣
ركةالعام من أرصدة االحتیاطیات التي كانت میتكون االحتیاطي ة للش اریخ سجلة ضمن القوائم المالی ي ت اء ف دة للكھرب عودیة الموح الس

ون٢١٤والتي بلغ مجموعھا الدمج  ت ،لایر سعوديملی ي بلغ اء و الت م الكھرب الغ صندوق رس تثمار مب د اس ذلك عوائ ون ٢٩٥وك ملی
اریخ ،لایر سعودي اء بعد ت م الكھرب ن رس راد ع ن األف تم تحصیلھا م ي ی الغ الت مبر٣١باإلضافة إلى المب ي بلغت ٢٠٠١دیس ٤٩والت

ون  ى لایر سعوديملی ون٤٦: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر ٣١حت ام ملی اطي الع بح رصید االحتی عودي) لیص ون٥٥٨لایر س لایر ملی
.لایر سعودي)یونمل٥٥٥: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في سعودي 

مصاریف التشغیل والصیانة- ٢٤
ـــــــةالریاالت(بآالف  )السعودیـ

٢٠١٥٢٠١٤

المجموعالمجموعالتوزیعالنقلالتولید

١٫٧٦٢٫٧٣٦١٫١١٤٫٣١٠٢٫٩٦١٫٧٤٢٥٫٨٣٨٫٧٨٨٥٫٧٩٤٫٨٢١ومزایا موظفین مصروفات
٥٣٠٫٠٥٢٢٠١٫٧٩٥٥٦٣٫١٠٦١٫٢٩٤٫٩٥٣١٫٣٠٣٫٨٣٩(مقاولین)وتشغیلصیانة

٧٤٥٫٩٩٨٤٢٫٩٩١٢١٢٫٥٠١١٫٠٠١٫٤٩٠١٫٠٥٥٫٥٣٠مواد
٦٢٢٫٧٠٩٦٢٢٫٧٠٩٥٤٢٫٥١٧--بلدیاترسوم

-٢٣٦٫٣٥٩٢٣٦٫٣٥٩--دیون مشكوك في تحصیلھا مخصص
١٥٫٥٢٧----الحركةبطيءمخزونمخصص

١٫٠٣١٫٢٨٣٢٦٢٫١٧٩٨٢٦٫٠١٠٢٫١١٩٫٤٧٢١٫٨٦٨٫٣٥٠أخرى

٤٫٠٧٠٫٠٦٩١٫٦٢١٫٢٧٥٥٫٤٢٢٫٤٢٧١١٫١١٣٫٧٧١١٠٫٥٨٠٫٥٨٤
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المصاریف العمومیة واإلداریة- ٢٥
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

٣٤٦٫٥٤٠٤٠١٫٠٣٦مصروفات ومزایا موظفین
٦٨٫٥٠٣٤٤٫٧٩٥اتصاالترسوم 

٦٦٫٢٨٢٥٢٫٨٢٨مواد
١٫٣٣٩-مخصص مخزون بطيء الحركة

١٢٦٫٤٣٧٨٩٫٣٤٢أخرى 

٦٠٧٫٧٦٢٥٨٩٫٣٤٠

) غیر المتكررة مصروفاتاإلیرادات (ال- ٢٦
ي ةلسنة المنتھیلتمثل االیرادات غیر المتكررة  دیالت ٢٠١٥دیسمبر ٣١ف تج عنھا تع د ن وترة الجدی ق نظام الف ة بتطبی تسویات متعلق

عودي (٢٠٢بمبلغ المجموعةكانت صافي نتائجھا لصالح  ون لایر س ن ٥٣٧: ٢٠١٤ملی اتج ع روف ن ل مص عودي تمث ون لایر س ملی
.))أ-٣٠ارامكو (ایضاح تعدیالت تتعلق بالخالف مع شركة 

صافي خرى،األیرادات اإلمصروفات) (ال- ٢٧
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤

١٠٢٫٠٥٣٢٣٠٫٣٥٥غرامات وجزاءات
٨٥٫٠٧٢٩١٫٧٣٦، صافيمكاسب استبعاد موجودات ثابتة

٢٢٫٠٩٩٣٤٫٤٤٣صةمناقمستندات إیرادات بیع 
في صافي خسائر الشركات المستثمر فیھا وفق طریقة الشركةحصة 

)٥٣٫٠٣٨()٥٥٫٧٧٥(أ)-٩حقوق الملكیة (إیضاح 
-)٥٦١٫٤٥٧(إضافیة للموظفین (أ)مصاریف

١٥٧٫٢٩٣١٠٦٫٩٠٨أخرى، صافي

)٤١٠٫٤٠٤)٢٥٠٫٧١٥

.الملكي الكریمألمرلامتثاالًراتب شھرین كمنحة لموظفي الشركة والتي جاءت (أ) یمثل ھذا البند 

األرباحتوزیعات - ٢٨
% من رأس المال ٥كدفعة أولى للمساھمین نسبة ال تقل عن االحتیاطیاتطبقا للنظام األساسي للشركة یوزع من األرباح، بعد خصم 

ھـ والتي بموجبھ تنازلت الحكومة ١٤١٩شعبان ١١وتاریخ ١٦٩المدفوع مع مراعاة األحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 
إلسمیة للسھم وذلك لمدة عشر % من القیمة ا١٠عن نصیبھا في األرباح الموزعة بشرط اال تتجاوز األرباح السنویة الموزعة نسبة 

تعامل حصة الحكومة مثل بقیة المساھمین، وقرار ،سنوات من قیام الشركة، وفي حالة تجاوز نسبة األرباح الموزعة النسبة المذكورة
ھـ الخاص بتمدید تنازل الحكومة عن نصیبھا في األرباح التي توزعھا الشركة١٤٣٠رمضان ٢٤وتاریخ ٣٢٧مجلس الوزراء رقم 

.لمدة عشر سنوات أخرى
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تتمة-توزیعات األرباح- ٢٨
للمساھمین األفراد بمبلغ ٢٠١٤توزیع أرباح نقدیة عن سنة ٢٠١٥ابریل ٢٠أقرت الجمعیة العمومیة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ 

٥٤٧: مبلغ ٢٠١٣سنة % من القیمة اإلسمیة للسھم (عن٧لایر سعودي للسھم الواحد وتمثل ٠٫٧٠ملیون لایر سعودي بواقع ٥٤٧
).% من القیمة اإلسمیة للسھم٧لایر سعودي للسھم الواحد وتمثل ٠٫٧٠بواقع ملیون لایر سعودي

بتوزیع أرباح نقدیة لسنة ٢٠١٦فبرایر ٢٢الموافق ھـ ١٤٣٧االولى جمادى١٣أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
% من القیمة االسمیة ٧لایر سعودي للسھم الواحد وتمثل ٠٫٧٠ملیون لایر سعودي بواقع ٥٤٧بمبلغ للمساھمین األفراد ٢٠١٥
.ھذا ویتطلب إعالن توزیع األرباح للسنة الحالیة موافقة الجمعیة العمومیة للشركة.للسھم

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةبدالت و - ٢٩
وكذلك مصروفات وبدالت حضور جلسات اللجان األخرى ، اإلدارةبلغت مصروفات وبدالت حضور الجلسات ألعضاء مجلس 

.الف لایر سعودي)٧٩٩: ٢٠١٤ألف لایر سعودي ( عام ٨٢٢من مجلس اإلدارة خالل السنة مبلغ المنبثقة

الف ٨٦٦مبلغ ٢٠١٤مكافآت أعضاء مجلس االدارة عن سنة ٢٠١٥ابریل ٢٠أقرت الجمعیة العمومیة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ 
.لایر سعودي)الف٨٦٣: مبلغ ٢٠١٣لایر سعودي من األرباح المبقاة (عن سنة 

مكافأة ألعضاء باحتساب٢٠١٦فبرایر ٢٢الموافق ھـ ١٤٣٧االولى جمادى١٣أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
یستحق .مساھمین األفرادللمالالرأس% من ٥لایر سعودي من األرباح بعد توزیع دفعة ال تقل عن الف٩٣٢مجلس اإلدارة بمبلغ

.سداد ھذه المكافأة بعد موافقة الجمعیة العامة للشركة

السعودیةمع أرامكواتتسویة الخالف- ٣٠

تسویة خالف تبادل الطاقة:-أ
لتسویة مطالبات قیدتھا الشركة علیھا في فترات سابقة متعلقة بتسعیر تبادل التفاق مع أرامكو السعودیة ٢٠١٤توصلت الشركة خالل عام 

الل السنة ٥٣٧الطاقة الكھربائیة ، وعلیھ قامت الشركة بتحمیل مخصصات اضافیة بمبلغ  ات خ ل ھذه المطالب عودي مقاب ملیون لایر س
ملیار لایر سعودي.١٫٥لناتج من التسویة النھائیة والبالغ . واستلمت الشركة المبلغ الصافي ا)٢٦(ایضاح ٢٠١٤دیسمبر ٣١المنتھیة في 

تسویة خالف التعرفة:-ب
ة . تحتسب أرامكو السعودیةبما فیھا بإیصال وتزوید الطاقة الكھربائیة للجھات والوزارات الحكومیة الشركةتقوم  االتعریف ة لطبق لتعریف

ادر  اه الص ة المی ة العامة لتحلی دا المؤسس ا ع رین فیم تركین اآلخ ع المش تخدمة م ة المس س التعریف وزراء وھي نف المعتمدة من مجلس ال
ي ألبشأنھا قرار حكومي، وكذا المنشآت السكنیة  و السعودیة الت ت رامك رى كان ركةت االش ة علیھ ة التجاری ق التعریف وب تطبی ا وج بینم

.  و السعودیة على ذلك وتقوم بالدفع إلجمالي قیمة مبیعات التیار عن تلك المنشآت بناء على التعریفة الصناعیةتعترض أرامك

اني١٠تاریخ ١١٤صدر قرار مجلس الوزراء رقم  ع الث اس ١٤٣٠ربی ى أس و السعودیة عل بة أرامك تم محاس الف وان ی اء الخ ـ بإنھ ھ
زدوجالتعریفة السكنیة والتجاریة بدل الصناعیة، و اج الم اء واإلنت یم الكھرب ة تنظ نظم") على أن تقوم ھیئ كنیة ("الم آت الس د المنش بتحدی

ویة المنظمرامكو السعودیة ، وبناء على ذلك فقد عقدت الشركة مع أرامكو السعودیة و ألوالتجاریة التابعة  بیل تس ي س عدة اجتماعات ف
.محل الخالفرامكو السعودیةألالتجاریة التابعة السكنیة والموضوع حیث قام المنظم بتحدید المنشآت ھذا 

ائي ألھـ١٤٣٢جمادى األول ٨بتاریخ ٤٩/٤٣٢نفذت الشركة  قرار المنظم  رقم  ة االستھالك الكھرب نیف تعریف و القاضي بتص رامك
ن السعودیة داء م ایر ١ابت آت ، ٢٠١٢ین د المنش م تحدی ة حیث ت ق السكنیة والتجاری اله و تطبی ھ أع ار إلی الف المش ة محل الخ التعریف

ى  یس وحت اریخ التأس ن ت نظم ٢٠١١دیسمبر ٣١المتفق علیھا. كما قامت الشركة بعملیة االحتساب للسنوات السابقة م رار الم حسب ق
ا أل دمت فواتیرھ اله وق ذكور اع عودیةالم و الس غ رامك الل ٧٢٩بمبل عودي. خ ون لایر س نةملی ت ا،٢٠١٣س تكمال قام ركة باس لش

و واثباتھا في قائمة الدخل الموحدةاجراءات التسویة النھائیة مع أرامكو السعودیة حیال ھذه االیرادات  ع أرامك ابع م ركة تت زال الش . ال ت
السعودیة اجراءات تحصیل ھذا المبلغ.
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المعامالت مع الجھات ذات العالقة- ٣١

إن المعامالت الجوھریة والمبالغ التقریبیة المتعلقة بھا، ھي كما یلي: 
السعودیــــــــةالریاالتبآالف
٢٠١٥٢٠١٤

مبیعات
١٠٫١٧٢٫٦٥٧٩٫٢٦٢٫٩١٧الحكومة
٥٢١٫٣١٠٤١٨٫٢٨٠السعودیةأرامكو

١٨٣٫٤٧٩١٧٩٫٩٣٥المالحةالمیاهلتحلیةالعامةالمؤسسة
١٠٫٨٧٧٫٤٤٦٩٫٨٦١٫١٣٢

وأخرىمشتریات
٦٫٣٥٣٫٦٢٨٦٫٢٧٨٫٩٨٥السعودیةأرامكو
١٫٢١٧٫٢٠٨٣٧٥٫٧١٩الكھرباءإلنتاجھجرشركة

١٫٠٦١٫٨٣٨١٫٠٥٤٫٤٢٨شركة رابغ للكھرباء
١٫٠٣٧٫٥٨١١٫٠٦٦٫١١٠للكھرباءضرماءشركة
٦٢٢٫٧٠٩٥٤٢٫٥١٧البلدیاترسوم

٥٦٨٫٦٠٩٥٢٤٫٦٧٢المالحةالمیاهلتحلیةالعامةالمؤسسة
١٠٫٨٦١٫٥٧٣٩٫٨٤٢٫٤٣١

رارات تقوم المجموعة بشراء الوقود ا بق من ارامكو السعودیة والطاقة من المؤسسة العامة لتحلیة المیاه بناء على أسعار منصوص علیھ
.حكومیة، كما یتم احتساب رسوم لصالح البلدیات عن مبیعات الطاقة الكھربائیة

حتملةالمتزاماتلالا- ٣٢

عالشركةخالف بین یوجد -أ بعض المواق و السعودیة ل د .و أرامكو السعودیة حول رسوم مناولة الزیت الخام والتي تطالب بھ أرامك وق
ي  ركة ف یس الش ة تأس ن بدای ھ م ف علی غ المختل الي المبل غ إجم ل٥بل غ ٢٠١٥دیسمبر ٣١وحتى ٢٠٠٠إبری لایر ارملی٤٫٤مبل

ا ( عودي تقریب عودي)ارملی٤: ٢٠١٤س ى . لایر س زام عل ة أي إلت ذه المطالب ن ھ تج ع ع اإلدارة أن ین ركةال تتوق تناداالش ى اس إل
ى ١٤١٥رجب ٢٥بتاریخ ٨المرسوم الملكي رقم م/ اء عل ھـ على اعتبار أنھ لم یتم بحثھ من قبل  اللجنة الوزاریة التي تم تشكیلھا بن

ات المرسوم الملكي  ك الفروق ات المذكور أعاله، وعلیھ لم یتم تسجیل تل من المطلوب جالت المحاسبیة ض ي الس ركةف ا یوجد .للش كم
ل ألحد المحطات  من الزیت الثقی ات –خالف حول قیام أرامكو السعودیة بتورید زیت خفیف بدالً ركةحسب متطلب تج –الش د ن وق

دهارملی١٫٩: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر ٣١غایةلسعودي لایرارملی٢٫٢عن ذلك فرق متراكم قدره  تم قی م ی من لایر سعودي) ل ض
.شركةالفي سجالت المطلوبات

ي -ب ركةرأسمالتطالب أرامكو السعودیة بصرف نصیبھا في األرباح السنویة الموزعة عن حصتھا ف ن ،الش ة ع ة المطالب در قیم وتق
ركة  ة تأسیس الش ذ بدای ا من ى أرباحھ غ ٢٠١٤دیسمبر ٣١وحت و ارملی٢٫٧بمبل ة أرامك دم أحقی ركة ع رى الش لایر سعودي، وت

ق  ة وینطب ل للدول ة بالكام ة مملوك ة حكومی ا جھ یس الشركة باعتبارھ ن تأس السعودیة في ھذه المطالبة خالل العشرین سنة األولى م
م  وزراء رق س ال رار مجل ا ق اریخ ١٦٩علیھ عبان ١١وت م ١٤١٩ش وزراء رق س ال رار مجل ـ، وق اریخ ٣٢٧ھ ان ٢٤وت رمض

.لمدة عشر سنوات أخرىھـ الخاص بتمدید تنازل الحكومة عن نصیبھا في األرباح التي توزعھا الشركة١٤٣٠

غ قیمة شركةدمت الق- ج ا. تبل ضمانات لبعض البنوك التجاریة عن نصیبھا من القرض التمویلي الممنوح لبعض الشركات المستثمر فیھ
ملیون دوالر ١٤٫٨: ٢٠١٤، ( ٢٠١٥دیسمبر ٣١ن لایر سعودي كما في ملیو٥٦٫٣ملیون دوالر أمریكي ما یعادل١٥الضمان 

مان شركةلایر سعودي ). كما قامت الملیون٥٥أمریكي ما یعادل  ة الض غ قیم دخل تبل لحة الزكاة وال ١٣بتقدیم ضمان لصالح مص
ملیون لایر سعودي).٣٧٫٥: ٢٠١٤ملیون لایر سعودي ( 
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الرأسمالیةاالرتباطات- ٣٣

ا االرتباطات الرأسمالیة في تاریخ قائمة المركز الماليتتمثل -أ ي أبرمتھ ود الرأسمالیة الت ن العق ذ م ر المنف زء غی الموحدة في قیمة الج
.)لایر سعوديملیون١٢١٫١٨٨: ٢٠١٤لایر سعودي (ملیون٨٠٫٥٥٠قدرھاالشركة إلنشاء وتركیب محطات وأصول أخرى 

ل لدى الشركة اتفاقیات شراء طاقة طویلة-ب االجل مع مزودي طاقة مستقلین حیث تعھدت الشركة من خالل ھذه االتفاقیات بشراء كام
رات ٢٠تمتد ھذه االتفاقیات لفترات تصل الى .الطاقة المنتجة من ھؤالء الموردین وفقا لشروط وأسعار محددة د لفت ة للتجدی سنة قابل

ك إضافة إلى االلتزامات الم، مستقبلیة أخرى بموافقة الطرفین ل بعض الشركات المستثمر بھا وذل ستقبلیة التي قدمتھا الشركة لتموی
ملیون لایر سعودي).٦٩٥: ٢٠١٤سعودي (ملیون لایر٦٩٥ة في شكل قروض ثانویة او حقوق ملكیة بقیم

إدارة المخاطر- ٣٤
ذمم مستھلكي الكھرباءوالمماثلوالنقدالنقدعلىرئیس،بشكل،الموحدةالماليالمركزقائمةفيالمدرجةالمالیةاألدواتتشتمل

.األخرىالمتداولةغیروالمطلوباتالمستحقةوالمطلوباتالذمم الدائنةوالبنكیةالقروضواألخرىوالموجودات

االئتمانمخاطر 
المجموعةلدى.مالیةخسارةاآلخرالطرفتكبدإلىیؤديمما،بالتزاماتھالوفاءعلىماطرفمقدرةعدماالئتمانمخاطرتمثل

ذمم رصیدإظھاریتم.جیدائتمانيتصنیفذاتمالیةمؤسساتلدىالنقدیةباألموالالمجموعةوتحتفظ،االئتمانلمخاطرجیدتوزیع
.تحصیلھافيالمشكوكالدیونخصمبعدمستھلكي الكھرباء

مخاطر أسعار العموالت
.السوقفيالسائدةالعمالتأسعارفيالتقلباتنتیجةالمالیةاألدواتقیمةتذبذبعنالناجمةالمخاطرمخاطر أسعار العموالتتمثل

العموالتبأسعارمرتبطةھامة مطلوباتلدیھالكنالعموالت،بأسعارمرتبطةاألجلطویلةھامةموجوداتلمجموعةاال یوجد لدى
بعموالتمرتبطةتحوطاتفاقیاتباستخدامالعائمةالعموالتأسعارذاتقروضھابإدارةالمجموعةتقوم.م٢٠١٥دیسمبر٣١فيكما

.ثابتةبعمولةقروضإلىعائمةقروضمنالقروضتحویلعلىاقتصاديتأثیرلھاوالتي

السیولةخاطر م
مخاطرتحدث.المالیةباألدواتالمتعلقةبالتزاماتھاللوفاءاألموالتوفیرفيالمجموعةتواجھھاالتيالصعوباتالسیولةمخاطر تمثل

منللتأكدبانتظامبمراقبتھاوذلكالسیولةمخاطرتدار.العادلةقیمتھیقارببمبلغسرعةبماليأصلبیعمنالتمكنمدععندالسیولة
.مستقبلیةالتزاماتبأیةللوفاءالكافیةالسیولةتوفر

مخاطر العمالت 
اإلدارةتقوم.األجنبيالصرفأسعارفيللتقلباتنتیجةالمالیةاألدواتقیمةتذبذبعنالناجمةالمخاطرمخاطر العمالت تمثل

.لذلكوفقاًالموحدةالمالیةالقوائمعلىآثرھادیروتاألجنبي،الصرفأسعارفيالتغیراتبمراقبة

القیمة العادلة 
یتمأنھوحیث.ةما بین أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلالتزامأو سداد أصل،القیمة التي یتم بموجبھا تبادل القیمة العادلة تمثل
.المقدرةالعادلةوالقیمةالدفتریةالقیمةبینفروقتنتجأنیمكنفإنھالتاریخیة،التكلفةلمبدأوفقاًللمجموعةالموحدةالمالیةالقوائمإعداد
.الدفتریةقیمتھاعنبشكل جوھريتختلفالبالمجموعةالخاصةالمالیةوالمطلوباتللموجوداتالعادلةالقیمةأناإلدارةتعتقد
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المعلومات القطاعیة و الھیكلة المستقبلیة لنشاطات المجموعة- ٣٥
تقسم االنشطة التشغیلیة الرئیسة في المجموعة إلى انشطة التولید والنقل والتوزیع وخدمات المشتركین والتي تعتبر مكملة لبعضھا 

من بیع التیار للمستھلك النھائي البعض في  إنتاج الطاقة الكھربائیة وإیصالھا إلى المستھلك، حیث تتحقق إیرادات المجموعة حالیاً
.وتتم جمیع عملیات المجموعة داخل المملكة.حسب التسعیرة الرسمیة المقررة نظاماً

فیما یلي وصف لألعمال الرئیسة لكل نشاط:

.الطاقة الكھربائیةوتوفیر تولید: 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 وتحصیلھا.التوزیع وخدمات المشتركین: 

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

.ة الوطنیة لنقل الكھرباء واعتماد أسس اتفاقیات التعامل الخاصة بھا من قبل مجلس اإلدارةوكجزء من ھذه الخطة، تم تأسیس الشرك
.٢٠١٢ینایر ١وقد بدأت الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء عملیاتھا التشغیلیة والمتعلقة بنشاط النقل في 

تشتمل البیانات المالیة للشركة .المجموعة الرئیسةلشركات بالموجودات الثابتة ومجموع الموجودات والمطلوبات فیما یلي بیان 
إضافة إلى المركز الرئیس حیث وخدمات المشتركین التولید والتوزیع نشاطالسعودیة للكھرباء الواردة في الجدول التالي على 

ضمن خطة الشركة -دة حتى تاریخ إعداد ھذه القوائم المالیة الموح-التولید والتوزیع نشاطيمازالت اإلجراءات جاریة لفصل 
تشتمل البیانات المالیة للشركة الوطنیة لنقل الكھرباء على نشاط النقل بینما تشتمل البیانات المالیة للشركات التابعة .المتكاملة للفصل

.) فیما عدا الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء١االخرى على جمیع الشركات الواردة في االیضاح (

السعودیــــــــةبآالف الریاالت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشركة السعودیة ٢٠١٥دیسمبر ٣١
للكھرباء

الوطنیة الشركة 
لنقل الكھرباء

الشركات 
اإلجمالياألرصدة المتداخلة التابعة األخرى 

٢٢٩٫٩٩٣٫٧٦٩--١٥٩٫٣٧٧٫١٠٠٧٠٫٦١٦٫٦٦٩، صافيموجودات ثابتة
٣٥٨٫٠٢٩٫٩٤٩)٨١٫٨٧٢٫٨٢١(٣٥٢٫٢٦٣٫٣٥٢٨٧٫٣٦٠٫٨٠٤٢٧٨٫٦١٤مجموع الموجودات
٢٩٧٫٦٨٠٫٨٢٢)٧١٫٧٨٧٫٠٠٧(٢٩٥٫١٩٩٫٦٧٤٧٤٫٠٧٥٫٣٥٤١٩٢٫٨٠١مجموع المطلوبات

بآالف الریاالت السعودیــــــــة
ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ

الشركة السعودیة ٢٠١٤دیسمبر ٣١
للكھرباء

الشركة الوطنیة 
لنقل الكھرباء

الشركات
اإلجمالياألرصدة المتداخلة التابعة األخرى 

٢١٥٫٣٧٣٫٣٩٠--١٥٤٫٩٢٤٫٧٢٣٦٠٫٤٤٨٫٦٦٧، صافيموجودات ثابتة
٣١٧٫٩٠٨٫١٩٣)٦٧٫٩٠١٫٢٥٢(٣١٢٫٧٠٨٫٨٨٤٧٢٫٩٦٥٫٢٧٠١٣٥٫٢٩١مجموع الموجودات
٢٥٨٫٦٦٥٫٦٩٧)٥٧٫٨٣١٫٣٩٥(٢٥٦٫٩١٥٫٢٥٩٥٩٫٥١٦٫٣٩٨٦٥٫٤٣٥مجموع المطلوبات



الشركة السعودیة للكھرباء
)شركة مساھمة سعودیة ( 

تتمة- الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٥دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

٣٤

األحداث الالحقة- ٣٦
تمتد لفترة ثالث سنوات، حیث شارك في التمویل وقعت الشركة اتفاقیة تسھیالت ائتمانیة بالدوالر األمریكي،٢٠١٦ینایر ٦بتاریخ 

إتش إس بي سي، مجموعة ومیتسوي سومیتومو المصرفیة، مؤسسةوبنك میزوھو، وكل من بنك طوكیو میتسوبیشي یو إف جي، 
ملیار ١٫٤ملیار لایر سعودي (٥٫٢٥بلغت قیمة التسھیالت.تشھیبنك دووكریدي إجریكول، مجموعة وجي بي مورجان، بنك و

دوالر أمریكي).

المقارنةأرقام- ٣٧
.الحالیةالسنةتم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع عرض أرقام 


