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٢٠١٥سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٦

التكوین والنشاط-١

على قرار مجلس الوزراء رقم  ـ١٤١٩شعبان ١١المؤرخ ١٦٩نشأت الشركة السعودیة للكھرباء (الشركة) بناًء ق ھ ٢٩المواف
ي ١٩٩٨نوفمبر  ة ف ة العامل ركات المحلی ع الش ج جمی ة السعودیة، ودم ة العربی ي المملك اء ف م القاضي بإعادة تنظیم قطاع الكھرب

ى  اً) باإلضافة إل ة جغرافی اطق المملك ي معظم من ت تغط اھمة كان ركات مس ر ش ة (عدد عش ة الكھربائی ة الطاق دیم خدم مجال تق
ت مشاریع المؤسسة العامة ل كان تشغیلیاً لكھرباء وھي مؤسسة حكومیة تابعة لوزارة الصناعة والكھرباء (عدد أحد عشر مشروعاً

تغطي مناطق مختلفة في شمال المملكة) في الشركة السعودیة للكھرباء.

ق ١٤٢٠رمضان ٦المؤرخ ١٦تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم م/ اًء١٩٩٩دیسمبر ١٣ھـ المواف ى م بن عل
ق ١٤٢٠رمضان ٥المؤرخ  ١٥٣قرار مجلس الوزراء رقم  مبر ١٢ھـ المواف م ١٩٩٩دیس ارة رق ر التج رار وزی ٢٠٤٧م، وق

ؤرخ  ة ٣٠الم ق ١٤٢٠ذو الحج ـ المواف ل ٥ھ ن م٢٠٠٠إبری ادر م اري الص جل التج ب الس عودیة، بموج اھمة س ركة مس كش
.م٢٠٠٠مایو ٣افق ھـ المو١٤٢١محرم ٢٨وتاریخ ١٠١٠١٥٨٦٨٣الریاض برقم 

ي  ة ف ة الكھربائی رئیس للطاق تج ال ر الشركة المن ث تعتب ة، حی ة الكھربائی ع الطاق یتمثل نشاط الشركة الرئیس في تولید ونقل وتوزی
ة  ة والتجاری ناعیة والزراعی ة والص ات الحكومی ف القطاع دماتھا لمختل دیم خ وم بتق عودیة، وتق ة الس ة العربی اء المملك ع أنح جمی

ة.والسكنی

ن  ى توصیة م اء عل وزراء بن س ال ن مجل رارات تصدر م ي تحدد بق تخضع الشركة للرقابة على تعریفة الخدمات الكھربائیة والت
م ٢٠٠١نوفمبر ١٣ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج، التي تأسست في  اریخ ١٦٩بموجب قرار مجلس الوزراء رق ١١وت

ى تع١٤١٩شعبان  دیل عل م إجراء تع ـ. ت م ھ وزراء رق س ال رار مجل ة بموجب ق ة الكھربائی ة الطاق اریخ ١٧٠ریف رجب ١٢وت
ا ١٤٢١ ریحة فیھ ى ش ت أعل ث بلغ ن ٢٦ھـ حی ارا م ا اعتب دأ تطبیقھ و واط/ساعة وب ة للكیل ق ١٤٢١شعبان ١ھلل ـ المواف ٢٨ھ
.٢٠٠٠أكتوبر 

رار مجلس ب ق ة بموج ة الكھربائی ة الطاق ى تعریف ر عل دیل آخ م كما تم إجراء تع رار رق وزراء ( ق اریخ  ٣٣٣ال وال ١٦) بت ش
اء ٢٠٠٩أكتوبر ٥ھـ الموافق ١٤٣٠ ة الكھرب ة تعریف بأن یكون لمجلس إدارة ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج عند مراجع

ا بما ال یت ا وإقرارھ ى قیمھ راء تعدیالت عل ومي )، إج اوز لفئات االستھالك غیر السكني ( التجاري، الصناعي، الحك ة ٢٦ج ھلل
ن  م اراً ا إعتب دأ تطبیقھ ا وب ذروة وغیرھ ات ال ي أوق ١٩لكل كیلو واط / ساعة بحیث تراعي ھذه التعریفات األحمال الكھربائیة ف

. ٢٠١٠یولیو ١ھـ الموافق ١٤٣١رجب 

للنظام ا ألساسي 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:األولیة بأسماء الشركات التابعة المدرجة في ھذه القوائم المالیة بیانفیما یلي 

بلد التسجیلالشركة
نسبة الملكیـة

المباشرة وغیر (
)المباشرة

النشاط

المملكة العربیة الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء "شركة النقل"
السعودیة

التوزیع نقل الطاقة من محطات التولید إلى شبكة %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

الالزم في ما یتعلق تقدیم الخدمات والدعم%١٠٠
المحلیةبالسندات والصكوك

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

تقدیم الخدمات والدعم الالزم في ما یتعلق %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

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

قطاع الطاقة

أسس توحید القوائم المالیة -٢
ة وائم المالی ذه الق ةتشمل ھ ا (المجموعة) ةالموحداالولی ركات التابعة لھ ركة والش ال الش ائج أعم ات ونت ودات ومطلوب ى موج عل
) أعاله "القوائم المالیة األولیة الموحدة". ١المذكورة في اإلیضاح (

یطرة،  ة مس ك فیھا الشركة حصص ملكی ي تمتل ركةویقصد بالشركات التابعة تلك الت تالك الش د ام یطرة عن ق الس استثمارا وتتحق
یطرة ٥٠طویل األجل یزید عن  ا س ویت أو تمارس علیھ ة% من رأس المال الذي یحق لھ التص ة فعلی ركات التابع د الش تم توحی . ی

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

ة بین شركات المجموعة عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة. كافة األرصدة والمعامالت المتداخلاستبعادتم وقد 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
ا األولیة الموحدةالمالیة القوائم لقد تم إعداد ة وفق ار التقاریر المالی ة لمعی انونییناألولی عودیة للمحاسبین الق ة الس ن الھیئ ادر ع الص

ة إال یتجزأ من السنة المالیة. ءاًوالذي یأخذ بمبدأ تكامل الفترات، بحیث تعتبر كل فترة مالیة أولیة جز بیة المتبع ن السیاسات المحاس
ة الموحدةالمالیة في إعداد ھذه القوائم  ي األولی ة ف نة المنتھی ة للس ة المراجع وائم المالی داد الق ي إع ة ف مبر ٣١ھي نفسھا المتبع دیس

ألھم السیاسات المحاسبیة المتبعة:.٢٠١٤ ونورد فیما یلي بیاناً
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تتمة–ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ...-٣

العرف المحاسبي
ة  ح روض الحكومی ذلك الق تقة و ك ة المش ة باستثناء االدوات المالی لمبدأ التكلفة التاریخی ث تعد القوائم المالیة  األولیة الموحدة وفقاً ی

.بالقیمة العادلةیتم قیاسھا

التقدیرات المحاسبیة
ة ؤثر الموحدةإن إعداد القوائم المالی د ت ي ق دیرات واالفتراضات الت ب استخدام التق ا یتطل ارف علیھ بیة المتع ادئ المحاس ا للمب وفق

ة  ة األولی وائم المالی اریخ الق ي ت على قیمة الموجودات والمطلوبات المقیدة، وعلى اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة ف
الل روفات خ رادات والمص ي الموحدة، إضافة إلى مبالغ اإلی دیرات مبن ات والتق ذه االفتراض ن أن إعداد ھ الرغم م رة. وب ك الفت تل

ة  ة النھائی ائج الفعلی ة الموحدة، إال أن النت ة األولی وائم المالی دار الق اریخ إص على أفضل المعلومات واألحداث المتوفرة لإلدارة في ت
قد تختلف عن ھذه التقدیرات.

النقد والنقد المماثل
الغ یتضمن رصید النقد و ى مب ل إل ة للتحوی النقد المماثل  النقد في الصنادیق واألرصدة والودائع البنكیة واالستثمارات األخرى القابل

نقدیة محددة والتي تكون تواریخ استحقاقھا خالل ثالث أشھر أو أقل من تاریخ ربطھا.

ذمم مستھلكي الكھرباء
ي  تھلكین ف ن المس تم تحصیلھا م م ی ي ل الغ الت ل المب تھلكي تمث م مس ار ذم تم إظھ دة، وی ة الموح الي األولی ز الم ة المرك اریخ قائم ت

فیھ. مشكوكاً الكھرباء بالصافي بعد تكوین مخصص للذمم التي یكون تحصیلھا أمراً

المخزون
ة ود بالتكلف زون الوق رى ومخ واد األخ ع والم ل والتوزی د والنق وازم التولی تم أو سعر السوق أیھیتم تقییم مخزون مواد ول ل. ی ا أق م

رجح.  ط الم ة المتوس زون تحدید التكلفة على أساس طریق ة للمخ افي بعد تكوین المخصصات الالزم زون بالص ار المخ تم إظھ وی
الحركة.وبطيءالمتقادم 

واد  ل الم رى مث آت األخ ع والمنش ل والتوزی بكات النق د أو ش ات التولی ن محط ي م زء أساس رة ج زون المعتب واد المخ جل م تس
.بند الموجودات الثابتةاإلستراتیجیة واالحتیاطیة ضمن 

اإلستثمارات 
االستثمارات في حقوق ملكیة شركات

جیل  تم تس تثماراتی بة االس ا بنس تثمر فیھ ركات المس ي الش ة ٢٠ف وق الملكی ة حق لطریق اً ر وفق ي% أو أكث ات والت ي بإثب تقض
ھاإلستثمار عند  ك اقتنائ د ذل ھ بع تم تعدیل ى أن ی ة عل يبالتكلف ر ف وء التغی يض ة ف يالمجموعةحص ركة ف ودات الش صافي موج

.  موحدةفي قائمة الدخل االولیة الفي نتائج أعمال تلك الشركات المجموعةالمستثمر فیھا. یتم إثبات حصة 

ن  ل ع بة تق ة بنس ركات المملوك ي الش تثمارات ف د ٢٠تظھر اإلس ري قی ة ، ویج ة بالتكلف ر المتداول ركات غی ال الش ن رأس م % م
في قائمة الدخل االولیة الموحدة عند تحصیل توزیعات األرباح من الشركات المستثمر بھا.اإلیرادات من ھذه اإلستثمارات

االستحقاقاستثمارات مقتناة حتى تاریخ 
راء )  د الش العالوة او الخصم عن ة ب اًناقصتظھر االستثمارات المشتراة لھدف االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق بالتكلفة ( المعدل

ي  ا عدا السندات الت ة فیم ر متداول ودات غی ذه االستثمارات كموج ا. تصنف ھ ي قیمتھ ت ف ر مؤق اض غی المخصص لقاء أي انخف
ة. تستحق في السنة الما ودات المتداول د لیة التالیة، حیث یتم تصنیفھا ضمن الموج تم قی اح وی تثمارات أرب ذه االس دخل ھ ة ال ي قائم ف

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

الموجودات الثابتة
یتم إثبات الموجودات الثابتة بالتكلفة التاریخیة ویجري استھالكھا باستثناء األراضي على مدار العمر التشغیلي المقدر لھا وفقا 
لطریقة القسط الثابت وتشمل التكلفة سعر الشراء من المورد والعمالة المباشرة ومصروفات اإلنشاء غیر المباشرة وتكالیف 

صل في الخدمة. یتم حذف الموجودات الثابتة المباعة أو المستبعدة واستھالكھا المتراكم من اإلقتراض حتى تاریخ وضع األ
الحسابات بتاریخ بیعھا أو استبعادھا، ویتم إثبات المكسب أو الخسارة الناتجة ضمن قائمة الدخل األولیة الموحدة. 

م رسملة التحسینات التي تزید، بصورة جوھریة، من تحمل مصاریف اإلصالح والصیانة على قائمة الدخل األولیة الموحدة. یت
قیمة أو عمر األصل المعني.

األعمار التشغیلیة حسب ما یلي :تقدر 
سنة٣٠إلى ٢٠من المباني

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

سنة٢٥إلى ١٥من التوزیعشبكات ومعدات وقطع غیار 
سنة٢٠إلى ٤من الموجودات األخرى

اإلنخفاض في قیمة الموجودات غیر المتداولة 
دلیل على وقوع أي فیما إذا كان ھناك تقوم المجموعة بإجراء مراجعة دوریة للقیمة الدفتریة للموجودات غیر المتداولة للتأكد 

خسارة ناتجة عن انخفاض في قیمة الموجودات غیر المتداولة. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم تقدیر القیمة القابلة لإلسترداد 
عة لذلك األصل لتحدید حجم ھذه الخسارة. وفي الحاالت التي ال یمكن فیھا تقدیر القیمة القابلة لإلسترداد لذلك األصل، تقوم المجمو

بتقدیر القیمة القابلة لإلسترداد للوحدة المدرة للنقدیة التي ینتمي إلیھا ذلك األصل. 

وفي الحاالت التي یقدر فیھا المبلغ القابل لإلسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة بأقل من قیمتھ الدفتریة، عندئذ تخفض القیمة 
إلى القیمة القابلة لإلسترداد لھا، ویتم إثبات خسائر اإلنخفاض في قیمة األصل الدفتریة لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدیة 

في قائمة الدخل األولیة الموحدة. ك مصروفات فوراً

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

فیما لو لم یتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قیمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدیة في السنوات السابقة. یتم إثبات عكس قید 
في قائمة الدخل األولیة الموحدة. كة خسارة اإلنخفاض في القیم إیرادات فوراً

رسملة تكلفة اإلقتراض
والتي تمثل تكالیف القروض طویلة األجل وأي أعباء تمویلیة أخرى تكبدتھا المجموعة –یتم رسملة صافي تكلفة االقتراض 

منھا أي عوائد دائنة تم الحصول علیھا خالل الفترة  تحت التنفیذ ذات المبالغ الھامة والتي یتطلب على جمیع المشاریع–مخصوماً
إنشاؤھا فترة زمنیة طویلة وتحسب تكالیف التمویل التي یتم رسملتھا بتطبیق معدل الرسملة على متوسط المبالغ التي أنفقت على 

كل مشروع تحت التنفیذ. 
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القرض الحكومي المحدد السداد 
یتم إثبات القرض الحكومي محدد األجل بالقیمة الحالیة باستخدام معدل خصم تقدیري إلقتراض المجموعة.  یتم تسجیل الفرق بین 

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

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

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

تم تحدیدھا على أنھا تغطیة فعالة لمخاطر التدفقات النقدیة یتم إثبات التغیرات في القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة التي 
.االولیة الموحدةمباشرة ضمن حقوق المساھمین ، بینما یتم إثبات الجزء غیر الفعال من التغطیة في قائمة الدخل

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

مخاطر عمالت أجنبیة تتعلق بإلتزامات مؤكدة لم یتم إثباتھا.

تعد تلك ما ال لتغطیة أو بیعھا أو إنھاؤھا أو تنفیذھا أو عندیتم التوقف عن محاسبة تغطیة المخاطر وذلك عند إنتھاء سریان أداة ا
–األداة مؤھلة لمحاسبة تغطیة المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعملیات المتوقعة، یتم اإلحتفاظ بالربح أو الخسارة المتراكمة 

ضمن حقوق المساھمین  لتي لم تعد یتوقع فیھا حدوث العملیة لحین حدوث العملیة المتوقعة. وفي الحاالت ا–المثبتة سابقاً
إلى قائمة الدخل األولیة الموحدة.–المثبت ضمن حقوق المساھمین –المغطاه، 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:

مخصص مكافأة نھایة الخدمة   
لنظام العمل في المملكة العربیة السعودیة ویحمل بشكل شھريیتم احتساب مخصص مكافأة نھایة الخدمة للعاملین على قائمة وفقاً

.األولیة الموحدةالدخل

صندوق التوفیر واالدخار للموظفین   
تساھم المجموعة بتكوین مخصص لصندوق االدخار والتوفیر للموظفین المؤھلین وفقا لالئحة النظام المعتمدة.  یحمل نصیب 

.األولیة الموحدةالمجموعة في مبلغ االدخار بشكل شھري على قائمة الدخل

كاة مخصص الز
ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربیة السعودیة، وأیة تعدیالت قد تنتج عند الربط  یتم إحتساب مخصص الزكاة وفقاً

النھائي للزكاة یتم تسجیلھا ضمن قائمة الدخل األولیة الموحدة للفترة التي یتم إستالم الربط النھائي فیھا.   
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االحتیاطي النظامي 
ب  تم تجنی ركة ی ي للش ام األساس ركات والنظ ام الش ع نظ م یاً امي، ١٠تمش اطي النظ وین االحتی دخل السنوي لتك افي ال ن ص % م

ویجوز للجمعیة العامة العادیة التوقف عن ھذا التجنیب عندما یبلغ رصید ھذا االحتیاطي نصف رأس المال.

اإلیرادات
الكیلو یتم إثبا اس ب ي تق ة والت ة الكھربائی ت إیرادات مبیعات الطاقة الكھربائیة عند إصدار الفواتیر للمشتركین بقیمة استھالكھم للطاق

اریخ ى ت واتیر حت ا ف در بھ م یص ي ل تركین والت ل المش ن قب تھلكة م ة المس ةواط / ساعة. ویتم تقدیر اإلیرادات المستحقة للطاق قائم
.  األولیة الموحدةالمركز المالي

ة الشھریة  ن التعریف ارة ع ى عب تركین وھ دارھا للمش د إص واتیر عن دادات وإعداد الف راءة وصیانة الع یتم إثبات إیرادات تعریفة ق
ة  ة الخاص تحقة للتعریف رادات المس دیر اإلی تم تق تركین وی ل المش الثابتة التي یتم احتسابھا بناء على سعة العدادات المستخدمة من قب

.األولیة الموحدةالمركز الماليقائمةالفواتیر التي لم تصدر حتى تاریخ ب

ا  تم إثباتھ م ی ن ث ات وم ل ضمن المطلوب إیراد مؤج تركین ك ن المش تلمة م ة المس ة الكھربائی یتم تسجیل مبالغ تعریفة توصیل الخدم
دات المستخدم ار المع ط أعم ى متوس تركین كإیراد باستخدام طریقة القسط الثابت بناء عل ي خدمة المش ین (والمقدرةة ف ا ب -٢٠م

.سنة) ٣٠

واتیر للمستخدمین  د اصدار الف رادات عن ك االی ات تل تم اثب ث ی ل حی ة النق تتكون ایرادات منظومة النقل من رسوم استخدام منظوم
اس م تم قی ھر وی ل ش ة ك واتیر بنھای ك الف تم اصدار تل زدوج.  ی اج الم ة واالنت د الطاق م بتولی رخص لھ ى الم اء عل رادات بن غ االی بل

الرسوم المعتمدة من ھیئة تنظیم الكھرباء واالنتاج المزدوج حسب قدرة و كمیة الطاقة المنقولة.

المصروفات
ن  طة م ك األنش یب تل افة إلى نص ع باإلض ل والتوزی د والنق ة بالتولی روفات الخاص یانة المص غیل والص روفات التش من مص تتض

ة  تم مصروفات الخدمات العام ة. ی ة واإلداری روفات العمومی من المص روفات ض ك المص اقي تل تم إدراج ب طة المساندة، وی واألنش
توزیع مصروفات الخدمات العامة واألنشطة المساندة حسب استفادة كل نشاط من تلك المصروفات، ویتم تقییم ذلك دوریاً.

االیجار التشغیلي
ي ال  ار الت ود االیج نف عق روط تص ا ش ق علیھ ماليتنطب ار الرأس اراالیج غیلیاتكإیج ود ةتش ب عق دفعات بموج ات ال تم إثب و ی

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

ربح (خسارة) السھم  األساسي للفترة
رجح  ط الم تخدام المتوس ھم باس ارة) الس ح (خس اب رب تم احتس ة ی ھم المملوك ا األس ا فیھ رة بم ة الفت ي نھای ة ف ھم القائم دد األس لع

ات ن العملی ارة) م ربح (الخس مة ال التشغیلیةللحكومة، حیث یتم احتساب ربح (خسارة) السھم األساسي من العملیات التشغیلیة بقس
ربح على المتوسط المرجح لعدد األسھم، ویتم احتساب ربح (خسارة) السھم األساسي من صافي ا مة صافي ال لربح (الخسارة) بقس

(الخسارة) على المتوسط المرجح لعدد األسھم.
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العمالت األجنبیة 
ك  راء تل رف السائدة حین إج عار الص ا ألس عودي وفق امالت تحول قیمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى الریال الس المع

ة  الي األولی ز الم ة المرك اریخ قائم ة في ت العمالت األجنبی جلة ب وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة والمس
ن الموحدة إلى الریال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة تج ع ة تن ر محقق ة أو غی ائر محقق في ذلك التاریخ، وأي أرباح أو خس

ائمة الدخل األولیة الموحدة.ذلك تسجل ضمن ق

التسویات المتعلقة بالفترة-٤
ي  ز المالي ف دل المرك دة بع ة الموح قامت إدارة المجموعة بإعداد جمیع التسویات التي رأت أھمیتھا لكي تظھر القوائم المالیة األولی

نھایة الفترة األولیة ونتائج األعمال عن الفترة.

التغیرات الموسمیة-٥
ھر  الل أش وھري خ كل ج رادات المجموعة بش ل إی ام، إذ تق الل الع میة خ س الموس ل الطق ا بعوام یتأثر نشاط المجموعة وإیراداتھ
ة نتیجة  ة الكھربائی تھالك الطاق ادة إس بب زی یف بس ھر الص الل أش الشتاء النخفاض استھالك الطاقة الكھربائیة وتزید اإلیرادات خ

ذه التغییرات على النتائج المالیة ألعمال المجموعة خالل العام، وعلیھ فإن نتائج األعمال لھذه الرتفاع درجات الحرارة وتنعكس ھ
عن النتائج الفعلیة ألعمال السنة كاملة.٢٠١٥من عام الثلثاالفترة  األولیة (الربع  دقیقاً ) قد ال تمثل مؤشراً

زمیلةلشركاتقروض-٦
حسب الشركاءبیناتبموجب اتفاقیممنوحة لتلك الشركات ةض ثانویوفي قرمساھمة الشركة تمثل القروض لشركات زمیلة 

ال تحمل ھذه القروض الثانویة أي عموالت.. ةملكیالنسبة 

الملكیةنسبة
%

بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٥٢٠١٤الشركة الزمیلة

٥٠٧٩٧٫١٩٢٩٤٧٫١٩٢شركة ضرماء للكھرباء
٢٠٨٤٫٥٥٠١٣٣٫٩٥٠شركة كھرباء رابغ

-٥٤٣٫٨٧٥شركة الجبیل للمیاه والكھرباء
-٥٠٢٦٫٨٦٨شركة ھجر إلنتاج الكھرباء

٢٫٥١٠-٨للمیاه والكھرباءلشقیقشركة ا

٩٥٢٫٤٨٥١٫٠٨٣٫٦٥٢

القروض-٧
ة الشركةحصلت ،٢٠٠٨یولیو ٢٨بتاریخ -أ  المیة بقیم ریعة اإلس ن ٦على قرض متوافق مع أحكام الش عودي م ار لایر س ملی

ن ٢٢مجموعة من البنوك المحلیة والذي تم سحبھ بالكامل. یتم سداد ھذا القرض على  م داءاً ٣دفعة نصف سنویة متساویة ابت
ملیار لایر سعودي).٣٫٣: ٢٠١٤(٢٠١٥سبتمبر٣٠في ملیار لایر سعودي كما٢٫٧.  بلغ رصید القرض ٢٠٠٩نوفمبر 

رض مع ، وقعت الشركة ٢٠٠٩یولیو ١٣بتاریخ -ب ى ق ركة عل ھ الش ل بموجب صندوق اإلستثمارات العامة اتفاقیة تمویل تحص
و على ١٥ملیار لایر سعودي والذي تم سحبھ بالكامل. ویتم سداد ھذا القرض خالل ٢٫٦مباشر قیمتھ  ف ٢٤عاماً ط نص قس

سعودي).ملیار لایر٢٠١٤:٢٫٢(٢٠١٥سبتمبر ٣٠في ملیار لایر سعودي كما١٫٩سنوي. بلغ رصید القرض 
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ادرات الكندي الشركةوقعت،٢٠١٠ینایر٢٧بتاریخ -ج ة الص ة مع  بنكي الصادرات والواردات األمریكي وتنمی ل اتفاقی تحص
حبھ ٤٫١ملیار دوالر أمریكي ما یعادل ١٫١على قرض مباشر قیمتھ الشركةبموجبھا  م س ذي ت وال ملیار لایر سعودي تقریباً

على ١٢بالكامل. یتم سداده خالل  رض ٢٠١٠مایو ٢٥دفعة نصف سنویة متساویة إبتداءا من ٢٤عاماً ٢٫١. بلغ رصید الق
ملیار لایر سعودي).٢٫٥: ٢٠١٤(٢٠١٥سبتمبر ٣٠ملیار لایر سعودي كما في 

اریخ -د  مبر ١٣بت رض ،٢٠١٠دیس ى ق ركة عل ا الش ل بموجبھ ة تحص ة إتفاقی وك المحلی ن البن ة م ع مجموع ركة م ت الش وقع
ة نصف سنویة متساویة ٢٦ملیار لایر سعودي. یتم سداد ھذا القرض على ٥متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة بقیمة  دفع

غ رصید القرض شھرا٢٤تبدأ بعد مرور  عودي كما٤على تاریخ توقیع االتفاقیة. بل ار لایر س ي ملی بتمبر٣٠ف ٢٠١٥س
).سعوديملیار لایر٤٫٤: ٢٠١٤(

رض ھاتحصل الشركة بموجباتفاقیة الشركة مع  بنك الصادرات والواردات الفرنسيوقعت،٢٠١١یونیو ٢٢بتاریخ -ھـ  على ق
ل٣٫٧ملیون دوالر أمریكي ما یعادل ٩٨٩٫١قیمتھ  حبھ بالكام م س والذي ت تم سداد.ملیار لایر سعودي تقریباً ھذا القرضی
على ١٢خالل  ملیار لایر سعودي ٢٫٥. بلغ رصید القرض ٢٠١٢ینایر ١١دفعة نصف سنویة متساویة إبتداءا من٢٤عاماً
).سعوديلایرملیار٢٫٨: ٢٠١٤(٢٠١٥سبتمبر٣٠ي كما ف

ث ٢٠١٢مارس ٢٩بتاریخ -و یم) حی ي كس ور و ك ي ش ، وقعت الشركة اتفاقیة قرض بضمان من بنكي الصادرات الكوریة (ك
ومیتومو  و میتسوبیشي، مؤسسة س ك طوكی ي. بن ي س ادة مجموعة اتش اس ب ة بقی وك دولی شاركت في التمویل مجموعة بن

و وب ك میزووھ رفیة، بن ة القرض میتسوي المص ة األلماني. بلغت قیم ك التنمی عودي (٥٫٣ن ار لایر س ار ١٫٤ملی دوالر ملی
دة ١٥أمریكي) ولمدة  ھر لم ل ستة أش ماح ١٢سنة. مع العلم انھ یتم سداد القرض على أقساط متساویة ك رة س ٣سنة بعد فت

لایر سعودي).ملیار ٥٫٣: ٢٠١٤(٢٠١٥سبتمبر٣٠سعودي كما فيملیار لایر٥القرضبلغ رصید سنوات. 

ي ٢٠١٣دیسمبر ١٨بتاریخ -ز س أي) و (جى ب اني (إن إي إك ، وقعت الشركة اتفاقیة قرض بضمان من بنكي الصادرات الیاب
و. بلغت  ك میزووھ أي سي) حیث شارك في التمویل بنك الصادرات الیاباني (جى بي أي سي)، بنك طوكیو میتسوبیشي و بن

رض  ة الق ار ١٫٤قیم عودي (ملی دة ٣٦٦لایر س ي) ولم ون دوالر أمریك ى ١٥ملی رض عل داد الق تم س ھ ی م ان ع العل سنة. م
دة  رة سماح ١٢أقساط متساویة لم د فت نة بع ید سنوات. ٣س غ رص رضبل ار لایر١٫١الق ي ملی ا ف بتمبر٣٠سعودي كم س

).ء: ال شي٢٠١٤( ٢٠١٥

ث  ٢٠١٣دیسمبر ١٩بتاریخ -ح یم) حی ، وقعت الشركة اتفاقیة قرض بضمان من بنكي الصادرات الكوریة (كي شور و كي كس
ك  و میتسوبیشي، بن ك طوكی ي بن ة ھ وك دولی ي كسیم)، وعدة بن ور و ك شارك في التمویل بنكي الصادرات الكوریة (كي ش

یة وب ك دوتش ي، بن ي س ش اس ب ك ات ومیتو، بن ك س و، بن رض میزووھ ة الق ت قیم اني.  بلغ س االلم ك ابك ار ٦٫١ن لایر ملی
د ١٢سنة. مع العلم انھ یتم سداد القرض على أقساط متساویة لمدة ١٥ملیون دوالر أمریكي) ولمدة ١٫٦٣٤سعودي ( سنة بع

).ء: ال شي٢٠١٤( ٢٠١٥سبتمبر٣٠سعودي كما في ملیار لایر٦٫١القرضبلغ رصید سنوات. ٣فترة سماح 

ن أعالهتستخدم القروض طویلة األجل المشار الیھا  لتمویل المشاریع اإلنشائیة. إن ھذه القروض مضمونة بسندات ألمر محررة م
.مش المرابحةاقبل الشركة بالقیمة االسمیة للقروض ودفعات الفائدة و/أو ھ

ي  ة بمبلمع ٢٠١٥سبتمبر٣٠لدى الشركة إتفاقیات لتسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة كما ف ة محلی وك تجاری ارم١٫٢غبن لایر لی
سعودي ).لایرملیار٠٫٧: ٢٠١٤سعودي ( 
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الصكوك -٨

الصكوك المحلیة:
:٢٠١٥سبتمبر٣٠فیما یلي بیان بالصكوك القائمة كما في 

تاریخ االستحقاقالقیمة االجمالیة لالصدارالقیمة االسمیة للصكتاریخ االصداراالصدار

٢٠٣٠ملیار لایر سعودي٧آالف لایر سعودي٢٠١٠١٠مایو ٣١٠صكوك 

٢٠٥٤ملیار لایر سعودي٤٫٥ملیون  لایر سعودي٢٠١٤١ینایر ٤٣٠صكوك 

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

كوك (صكوك) المملوكة بالكامل للشركة. شركة الكھرباء للص–یحتفظ بھا أمین موجودات الصكوك 

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

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

النسبة المئویة
٣٠%٦٠%٩٠%

تاریخ الشراء األول                        تاریخ الشراء الثاني                        تاریخ الشراء الثالثاالصدار
٣٢٠١٧٢٠٢٠٢٠٢٥صكوك 

النسبة المئویة
٣٠%٦٠%٩٥%

تاریخ الشراء األول                        تاریخ الشراء الثاني                        تاریخ الشراء الثالث
٤٢٠٢٤٢٠٣٤٢٠٤٤صكوك 

ملیار لایر سعودي.٥والبالغ 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 

الصكوك الدولیة:
ل -أ الل ابری ة بقیمة ٢٠١٢قامت الشركة خ كوك دولی دار ص عودي (٦٫٦بإص ار لایر س ون دوالر أمریكي) ١٫٧٥٠ملی ملی

كوك ة ،حیث  تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الص ى بقیم د ٥٠٠األول نوات بعائ س س د خم ون دوالر تستحق بع ملی
بتھ  ت نس ة ،%٢٫٦٦٥ثاب ة بقیم ریحة الثانی د عش١٫٢٥٠والش تحق بع ون دوالر وتس بتھ ملی ت نس د ثاب نوات بعائ ر س

٤٫٢١١.%

ار٢(ملیار لایر سعودي ٧٫٥بقیمةدولیةبإصدار صكوك٢٠١٣قامت الشركة خالل ابریل كما -ب  ي) حیث  ملی دوالر أمریك
ارتضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك، األولى بقیمة  يدوالرملی ـتستامریك رحق بعد ـ دعش نوات بعائ تس ثاب

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

ةبإصدار صكوك٢٠١٤قامت الشركة خالل ابریل كما -ج عودي ٩٫٤بقیمةدولی ار لایر س ار٢٫٥(ملی ي) ملی دوالر أمریك
يدوالرملیار١٫٥حیث  تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك، األولى بقیمة ـتستامریك رحق بعد ـ نوات عش س

%.٥٫٥نسبتھ ثابتبعائدسنةثالثینوتستحق بعد امریكيدوالرملیار% والشریحة الثانیة بقیمة ٤بتھـنسثابـتائدـبع
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القروض الحكومیة-٩

م -أ  وزراء رق س ال رار مجل ا لق اریخ  ١٦٩طبق عبان ١١وت ركة ١٤١٩ش دى الش ة ل تحقات الحكوم افي مس د ص م تحدی ـ ت ھ
ین  ع ب ر الموق ي المحض واردة ف د ال ب األسس والقواع السعودیة للكھرباء وكذلك صافي مستحقات الشركة لدى الحكومة حس

ق ١٤١٨ي جمادى الثان٢٧تاریخ الوطني بواالقتصادوزیر الصناعة والكھرباء ووزیر المالیة  ـ المواف وبر ٢٩ھ ١٩٩٧أكت
ركة  ى الش تحق للحكومة عل رق المس افي الف ار ص م اعتب ي –وت وم الملك دور المرس وم السابق لص ة الی اریخ نھای المحدد بت

شركة، قرضا حسنا طویل االجل ولفترة سماح مدتھا خمس وعشرون سنة تبدأ من تاریخ اعالن ال–القاضي بتأسیس الشركة 
ویعاد النظر بشأن ھذا القرض بعد ذلك وفقا للظروف المالیة للحكومة وللشركة.

ؤرخ  وطني الم اد ال ة واالقتص ر المالی اء ووزی ناعة والكھرب ر الص ذي ١٤٢٢رجب ٢١لقد تضمن المحضر بین وزی ـ وال ھ
ض ان تتم التصفیة النھائیة للذمم الحكومیة حسب نتیج–تحدد فیھ قیمة القرض األولیة  ركة وبع ات الش ین مطالب ة المطابقات ب

اء٢٠٠٥د تم خالل عام الجھات الحكومیة وتعدیل قیمة القرض تبعا لذلك. وق ویة االنتھ منت تس ي تض ك التصفیة والت ن تل م
ذلك  ر ب ع محض م توقی د ت ة وق بعض المبالغ الخاصة بمطالبات الشركة وكذلك المبالغ المستحقة على الشركة للجھات الحكومی

غ ١٤٢٦رجب ١٥وزیر المیاه والكھرباء ووزیر المالیة في تاریخ بین  ھـ لیصبح رصید قرض الحكومة بعد تلك التصفیة مبل
ملیار لایر سعودي.١٤٫٩

على منح الشركة )٢٠١٠إبریل ٢٦الموافق (ھـ ١٤٣١جمادى األولى ١٢وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت اإلثنین -ب 
سنة، على أن یدفع القرض للشركة خالل سنتین وذلك وفق اتفاقیة ٢٥ار لایر سعودي یسدد على ملی١٥قرض حسن بمبلغ 

سبتمبر٣٠لھذا الغرض بین وزارة المالیة والشركة السعودیة للكھرباء، وقد تم سحب القرض بالكامل كما فيابرمت
بالقیمة وقامت الشركة بإثبات ما تم استالمھ من القرض الحكومي أعاله . ھ بالكامل)تم سحب: ٢٠١٤(٢٠١٥ مخصوماً
.الحالیة

و ١٣ھـ (الموافق ١٤٣٢رجب ١١وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت اإلثنین -ج  رض ) عل٢٠١١یونی ركة ق نح الش ى م
ى ٥١٫١حسن بمبلغ  دفع القرض ٢٥ملیار لایر سعودي یسدد عل ى أن ی نة، عل ق س ك وف نوات وذل س س الل خم ركة خ للش

ن ملیار لایر٣٨٫٣، وقد تم سحب مبلغ لھذا الغرض بین وزارة المالیة والشركة السعودیة للكھرباءابرمت اتفاقیة  عودي م س
ن القرض لایر سعودي)ملیار٢٨٫٢: ٢٠١٤(٢٠١٥سبتمبر٣٠القرض كما في م استالمھ م ا ت ات م . وقامت الشركة بإثب
بالقیمة الحالیةالحكومي أعاله  .مخصوماً

نح الشركة ٢٠١٤مارس ١٠ھـ (الموافق ١٤٣٥جمادى األولى ٩وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت اإلثنین -د ى م ) عل
ك ٢٥علىیسدد ملیار لایر سعودي٤٩٫٤قرض حسن بمبلغ  نوات وذل س س الل خم ركة خ دفع القرض للش سنة، على أن ی

عودي١١٫٧، وقد تم سحب مبلغ لھذا الغرض بین وزارة المالیة والشركة السعودیة للكھرباءتبرمأوفق اتفاقیة  ملیار لایر س
رض اال شيء) : ٢٠١٤(٢٠١٥سبتمبر٣٠من القرض كما في اله وقامت الشركة بإثبات ما تم استالمھ من الق ومي أع لحك

بالقیمة الحالیة .مخصوماً

الذمم الحكومیة طویلة األجل - ١٠
ملیار لایر سعودي یمثل الذمم الدائنة المستحقة ٥٧على مبلغ ٢٠١٥سبتمبر ٣٠تشتمل الذمم الحكومیة طویلة االجل كما في 

م إلى ٢٠٠٠ابریل ٥ملیار لایر سعودي للفترة من ٥٧: مبلغ ٢٠١٤(٢٠١٢دیسمبر ٣١إلى ٢٠٠٠ابریل ٥للوقود للفترة من 
) والذي تم اعادة تصنیفھ من المطلوبات المتداولة إلى بند المطلوبات غیر المتداولة (ذمم حكومیة طویلة ٢٠١٢دیسمبر ٣١

الزیت العربیة شركة األجل) استنادا الى المحاضر والقرارات الوزاریة والتي عالجت المدیونیة المستحقة على الشركة لصالح
بتحمیلھا على حساب وزارة المالیة وفقا إلجراءات وموافقات محددة والتي كان أخرھا قبل نھایة )"أرامكو السعودیة"السعودیة (

.٢٠١٣عام 
ملیار ٣٠٫٨م: ٢٠١٤(٢٠١٥سبتمبر٣٠ملیار لایر سعودي كما في ٤٢٫٣كما تشتمل الذمم الحكومیة طویلة االجل على مبلغ 

).و دب و ج٩(ایضاح لایر سعودي) یمثل الفرق بین المبلغ المتحصل من القروض الحكومیة والقیمة الحالیة لتلك القروض
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المشتقات المالیة- ١١
٣٠لایر سعودي كما في ملیار١٫٦الشركة 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)٢: ٢٠١٤(٢٠١٥سبتمبر
المذكورة. تقوم عقود التحوط على أساس عمل المقایضة بین الشركة والبنوك على األسعار الثابتة مقابل األسعار المتغیرة وفق 

مبالغ القروض األصلیة كل ستة أشھر.

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

.المستثمر بھا

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

ریاالت سعودیة للسھم.١٠

االحتیاطي العام- ١٣
یتكون االحتیاطي العام من أرصدة االحتیاطیات التي كانت مسجلة ضمن القوائم المالیة للشركات السعودیة الموحدة للكھرباء في 

.٢٠٠١دیسمبر٣١یخ الدمج ، باإلضافة إلى المبالغ التي یتم تحصیلھا من األفراد عن رسم الكھرباء بعد تاریخ تار

توزیعات األرباح ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة - 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 ھـ الخا١٤٣٠رمضان ٢٤وتاریخ ٣٢٧المساھمین، وقرار مجلس الوزراء رقم 

سنوات أخرى.األرباح التي توزعھا الشركة السعودیة للكھرباء لمدة عشر 

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

مكافآت أعضاء مجلس االدارة عن سنة جتماع ذات االأقرت الجمعیة العمومیة في كما .ملیون لایر سعودي)٥٤٧: مبلغ ٢٠١٣
.لایر سعودي)ألف ٨٦٣: مبلغ ٢٠١٣(عن سنة من األرباح المبقاةسعوديلایرألف ٨٦٦مبلغ ٢٠١٤

التزامات محتملة- ١٥

ین -أ الف ب د خ ركةیوج بعض والش عودیة ل و الس ھ أرامك ب ب ي تطال ام والت ت الخ ة الزی وم مناول عودیة حول رس و الس أرامك
ي  ركة ف ل٥المواقع. وقد بلغ إجمالي المبلغ المختلف علیھ من بدایة تأسیس الش ى٢٠٠٠إبری بتمبر٣٠وحت غ ٢٠١٥س مبل

ة أي ملیون لایر سعودي)، وال تت٣٫٩٥٣: ٢٠١٤سعودي تقریبا (لایرملیون٤٫٣١٣ ذه المطالب ن ھ تج ع وقع اإلدارة أن ین
م م/الشركةإلتزام على  ي رق إلى المرسوم الملك اریخ ٨إستناداً ل  ١٤١٥رجب ٢٥بت ن قب ھ م تم بحث م ی ھ ل ار أن ى اعتب ھـ عل

ات ك الفروق جیل تل تم تس م ی ھ ل اله، وعلی ذكور أع ي الم وم الملك ى المرس اء عل كیلھا بن م تش ي ت ة الت ة الوزاری من اللجن ض
ت للشركةفي السجالت المحاسبیة المطلوبات ن الزی م دالً ف ب . كما یوجد خالف حول قیام أرامكو السعودیة بتورید زیت خفی

: ٢٠١٤ملیون لایر سعودي (٢٫١٥٥وقد نتج عن ذلك فرق متراكم قدره –الشركةحسب متطلبات –الثقیل ألحد المحطات 
.شركةفي سجالت الضمن المطلوباتملیون لایر سعودي) لم یتم قیده١٫٨٢٠
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١٧

تتمة–التزامات محتملة.-١٥

ب -ب وتطال عودیة أرامك ة الس در قیم ركة وتق ال الش ي رأس م تھا ف ن حص ة ع نویة الموزع اح الس ي األرب یبھا ف رف نص بص
ركة لایر سعوديملیون٢٫٧٩٤بمبلغ ٢٠١٤دیسمبر ٣١وحتى المطالبة عن أرباحھا منذ بدایة تأسیس الشركة  رى الش ، وت

ا أرامكو السعودیةالسعودیة للكھرباء عدم أحقیة  ركة باعتبارھ یس الش ن تأس ى م رین سنة األول الل العش ة خ في ھذه المطالب
م  وزراء رق س ال رار مجل ق علیھا ق ة وینطب اریخ ١٦٩جھة حكومیة مملوكة بالكامل للدول رار ١٤١٩شعبان ١١وت ـ، وق ھ

م  وزراء رق س ال اریخ ٣٢٧مجل ان ٢٤وت ي ١٤٣٠رمض اح الت ي األرب یبھا ف ن نص ة ع ازل الحكوم د تن اص بتمدی ـ الخ ھ
توزعھا الشركة السعودیة للكھرباء لمدة عشر سنوات أخرى.

ا. دمت ق- ج ركات المستثمر فیھ بعض الش وح ل ویلي الممن رض التم ن الق یبھا م ن نص الشركة ضمانات لبعض البنوك التجاریة ع
مان  ة الض غ قیم ي ١٤٫٧تبل ون دوالر أمریك ا یعادل ملی عودي ٥٥م ون لایر س ي ملی ا ف بتمبر٣٠كم : ٢٠١٤( ٢٠١٥س

ت ٥٣٫٤ملیون دوالر أمریكي ما یعادل ١٤٫٣ ركةملیون لایر سعودي ). كما قام لحة الزكاة الش الح مص مان لص دیم ض بتق
ملیون لایر سعودي ).٣٧٫٥: ٢٠١٤لایر سعودي ( ملیون١٣والدخل تبلغ قیمة الضمان 

عكس مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا- ١٦
من تسویة مدیونیات عمالء سبق أن تم تكوین  مخصصات مقابلھا.٢٠١٤سبتمبر٣٠تمكنت الشركة خالل الفترة المنتھیة  في 

السعودیةتسویة الخالفات مع أرامكو - ١٧

تسویة خالف التعرفة:- أ

ة الشركةتقوم  وزارات الحكومی ة للجھات وال ة الكھربائی ا بإیصال وتزوید الطاق ا فیھ عودیةبم و الس ة . تحتسب أرامك التعریف
ة لطبقا ة العام ا عدا المؤسس رین فیم لتعریفة المعتمدة من مجلس الوزراء وھي نفس التعریفة المستخدمة مع المشتركین اآلخ

ي ألالمنشآت السكنیة لتحلیة المیاه الصادر بشأنھا قرار حكومي، وكذا ت رامكو السعودیة الت رى كان ركةت ق الش وب تطبی وج
آت التعریفة التجاریة علیھا ك المنش ن تل ار ع ات التی بینما تعترض أرامكو السعودیة على ذلك وتقوم بالدفع إلجمالي قیمة مبیع

.بناء على التعریفة الصناعیة

ى ١٤٣٠ثانيربیع ال١٠تاریخ ١١٤صدر قرار مجلس الوزراء رقم  ھـ بإنھاء الخالف وان یتم محاسبة أرامكو السعودیة عل
زدوج اج الم اء واإلنت ة تنظیم الكھرب وم ھیئ نظم")أساس التعریفة السكنیة والتجاریة بدل الصناعیة، وعلى أن تق د ("الم بتحدی

نظمرامكو السعودیة ، وبناء على ذلك فقد عقدت الشركة مع أرامكو السعودیة و ألالمنشآت السكنیة والتجاریة التابعة  عدة الم
عودیةألالسكنیة والتجاریة التابعة الموضوع حیث قام المنظم بتحدید المنشآت اجتماعات في سبیل تسویة ھذا  و الس ل رامك مح

.الخالف

ائي ھـ١٤٣٢ل جمادى األو٨بتاریخ ٤٩/٤٣٢نفذت الشركة  قرار المنظم  رقم  القاضي بتصنیف تعریفة االستھالك الكھرب
ة ،  حیث تم تحدید المنشآت ٢٠١٢ینایر ١ابتداء من رامكو السعودیةأل اله و السكنیة والتجاری ھ أع الف المشار إلی ل الخ مح

اریخ التأسیسالتعریفة تطبیق  ن ت نوات السابقة م ة االحتساب للس ركة بعملی ت الش ا قام ى المتفق علیھا. كم مبر ٣١وحت دیس
غ رامكو السعودیةحسب قرار المنظم المذكور اعاله وقدمت فواتیرھا أل٢٠١١ عودي. ٧٢٩بمبل ون لایر س ع ملی الل الرب خ

رادات ٢٠١٣یونیو ٣٠المنتھي في  ذه االی ال ھ عودیة حی و الس ع أرامك ة م ویة النھائی راءات التس قامت الشركة باستكمال اج
ال تزال الشركة تتابع مع أرامكو السعودیة اجراءات تحصیل ھذا المبلغ..لموحدةواثباتھا في قائمة الدخل ا



الشركة السعودیة للكھرباء
)شركة مساھمة سعودیة ( 

تتمة–غیر مراجعة )(الموحدة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
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١٨

تتمة–ةتسویة الخالفات مع أرامكو السعودی.-١٧

تسویة خالف تبادل الطاقة:-ب

ة ٢٠١٤عامتوصلت الشركة خالل  ابقة متعلق رات س التفاق مع أرامكو السعودیة لتسویة مطالبات قیدتھا الشركة علیھا في فت
ل ھذه ٥٣٧بتسعیر تبادل الطاقة الكھربائیة ، وعلیھ قامت الشركة بتحمیل مخصصات اضافیة بمبلغ  ملیون لایر سعودي مقاب

بتمبر٣٠حتى تم تكوینھا ملیون لایر سعودي٢٩٢منھا ،٢٠١٤دیسمبر ٣١في ةالمنتھیالسنةخالل المطالبات .٢٠١٤س
ملیار لایر سعودي.١٫٥و استلمت الشركة المبلغ الصافي الناتج من التسویة النھائیة والبالغ 

االرتباطات الرأسمالیة- ١٨

ود الرأسمالیة االولیةتتمثل االرتباطات الرأسمالیة في تاریخ قائمة المركز المالي-أ ن العق ذ م الموحدة في قیمة الجزء غیر المنف
ت  ي بلغ رى والت ول أخ ات وأص ب محط اء وتركی ركة إلنش ا الش ي أبرمتھ ون١٣٨٫٥٦٦الت عودي (ملی : ٢٠١٤لایر س

.لایر سعودي)ملیون١١٣٫٨٢٩

دت -ب ث تعھ ة مستقلین حی زودي طاق ل مع م ة االج ة طویل راء طاق ات لدى الشركة اتفاقیات ش ذه االتفاقی الل ھ ن خ ركة م الش
ى  ل ال رات تص سنة ٢٠بشراء كامل الطاقة المنتجة من ھؤالء الموردین وفقا لشروط وأسعار محددة. تمتد ھذه االتفاقیات لفت

رفین ة الط ض ، قابلة للتجدید لفترات مستقبلیة أخرى بموافق ل بع ركة لتموی دمتھا الش ي ق ات المستقبلیة الت ى االلتزام إضافة إل
ة بقیمة ا وق ملكی ة او حق روض ثانوی ي شكل ق ك ف ون لایر سعودي (٦٩٥لشركات المستثمر بھا وذل ١٫٢٥٣م: ٢٠١٤ملی

ملیون لایر سعودي).

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

بلغ إجمالي ھذه الفروقات ٢٠٠٤و ٢٠٠٣و ٢٠٠٢وكذلك لألعوام ٢٠٠١دیسمبر ٣١فروقات زكویة للفترة المنتھیة في 
والتي تم رفضھا من قبل مصلحة الزكاة تلك الفروقات المذكورة أعاله ملیون لایر سعودي. تم تقدیم اعتراضات على ٣٧٫٥٠

تم احالتھا الى لجنة االعتراض االبتدائیة الزكویة الضریبیة االولى وقدمت الشركة اعتراض الى اللجنة والتي والدخل وعلیھ، 
م استئناف لدى اللجنة االستئنافیة ھـ، فقامت الشركة بتقدی١٤٣٣) لعام ٢٩رفضتھ من الناحیة الشكلیة بموجب قرارھا رقم (

، ھـ١٤٣٦) لعام ١٤٥٨الضریبیة وبعد اطالع اللجنة على اعتراض الشركة تم رفض استئناف الشركة بموجب قرار رقم (
ئناف بمبلغ حسب قرار االست٢٠٠٤و ٢٠٠٣و ٢٠٠٢علیھ، قامت الشركة بسداد المستحق علیھا للفروقات الخاصة باألعوام و

.سعوديملیون لایر٢٤

والتي ما زالت قید المراجعة من قبل مصلحة الزكاة ٢٠١٤إلى ٢٠٠٩كما قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة ألعوام من 
والدخل.
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١٩

المجموعةألنشطةالمعلومات القطاعیة و الھیكلة المستقبلیة - ٢٠

والتي تعتبر مكملة لبعضھا وخدمات المشتركینالتولید والنقل والتوزیعانشطةالتشغیلیة الرئیسة في المجموعة إلى االنشطة تقسم 
من بیع التیار للمستھلك النھائي  البعض في إنتاج الطاقة الكھربائیة وإیصالھا إلى المستھلك، حیث تتحقق إیرادات المجموعة حالیاً

المملكة.جمیع عملیات المجموعة داخل وتتم. نظاماًحسب التسعیرة الرسمیة المقررة 

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: 

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

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

من قبل بھاكجزء من ھذه الخطة، تم تأسیس الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء واعتماد أسس اتفاقیات التعامل الخاصة و.مستقل
.٢٠١٢ینایر ١بنشاط النقل في والمتعلقةالتشغیلیةعملیاتھاشركة الوطنیة لنقل الكھرباء البدأت وقدمجلس اإلدارة. 

تشتمل البیانات المالیة للشركة . لشركات المجموعة الرئیسةبالموجودات 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 –حتى تاریخ إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة –التولید والتوزیع نشاطيل مازالت اإلجراءات جاریة لفص
تشتمل البیانات المالیة للشركة الوطنیة لنقل الكھرباء على نشاط النقل بینما تشتمل البیانات المالیة . الشركة المتكاملة للفصل

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

(بآالف الریاالت السعودیة)

الشركة السعودیة ٢٠١٥سبتمبر٣٠
للكھرباء

الشركة الوطنیة 
لنقل الكھرباء

الشركات 
اإلجماليالمتداخلةاألرصدةالتابعة األخرى 

٢٢٢٫٠١٣٫٤٧٣--١٥٣٫٨٧٧٫٤٢٨٦٨٫١٣٦٫٠٤٥موجودات ثابتة
٣٥٢٫٣١٧٫٩٠٢)٧٩٫١٣٨٫٧٣٦(٣٤٧٫٦٥٥٫٥٨٤٨٣٫٤٤٥٫٦٩٥٣٥٥٫٣٥٩مجموع الموجودات
٢٩٠٫٧٠٩٫٢٥٦)٦٩٫٠٥٣٫٧٠٥(٢٨٨٫٤٣٢٫٨٣٢٧١٫٠٥٩٫٧٩٩٢٧٠٫٣٣٠مجموع المطلوبات

(بآالف الریاالت السعودیة)

٢٠١٤سبتمبر٣٠
الشركة السعودیة 

للكھرباء
الشركة الوطنیة 

الكھرباءلنقل 
الشركات 

اإلجمالياألرصدة المتداخلة التابعة األخرى 

٢١٢٫٨٨٦٫٦٦٣--١٥٣٫٨٩٥٫٨٢٨٥٨٫٩٩٠٫٨٣٥موجودات ثابتة
٣١٠٫٢٣٢٫٤١٠)٦٥٫٥١٥٫٦٥٨(٣٠٥٫٤١٨٫١٧٦٧٠٫٢١٠٫٤٧٧١١٩٫٤١٥مجموع الموجودات
٢٤٨٫٩٠٨٫٩٦٧)٥٥٫٤٥٣٫٢٢٥(٢٤٧٫٥٩٥٫٨٦٩٥٦٫٧٠٩٫٣٤١٥٦٫٩٨٢مجموع المطلوبات

أرقام المقارنة - ٢١
الحالیة.الفترةتم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع عرض أرقام 


