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 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  1013 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  

 

 التكوين والنشاط  - 1

 

 22همـ الموافم  1412شمعبان  11 فمي الممؤر  162بناًء على قرار مجلس الوزراء رقمم )الشركة( نشأت الشركة السعودية للكهرباء 

ودمج جميمع الشمركات المحليمة العاملمة فمي مجمال  ،م القاضي بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية.122نوفمبر 

عشمر شمركات مسماهمة كانمت تغطمي معظمم منماط  المملكمة جغرافيماً( باإلضمافة إلمى مشماريع  هاتقديم خدممة الطاقمة الكهربائيمة )عمدد

اً كانمت تغطمي أحمد عشمر مشمروعاً تشمغيلي هاالمؤسسة العامة للكهرباء وهي مؤسسة حكومية تابعة لموزارة الصمناعة والكهربماء )عمدد

 .مناط  مختلفة في شمال المملكة( في الشركة السعودية للكهرباء

 

م بناًء على قمرار 1222ديسمبر  13هـ المواف  1421رمضان  6المؤر   16تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/

 31الممؤر   2140ار وزير التجارة رقم وقر ،م1222ديسمبر  12هـ المواف  1421رمضان  5المؤر    153مجلس الوزراء رقم 

م كشممركة مسمماهمة سممعودية، بموجممب السممجل التجممارا الصممادر مممن الريمماض بممرقم 2111إبريممل  5هممـ الموافمم  1421ذو الحجممة 

 .م2111مايو  3هـ المواف  1421محرم  .2وتاريخ  111115.6.3

 

، حيث تعتبر الشركة المنتج الرئيسي للطاقة الكهربائية في جميع يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

 .وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والصناعية والزراعية والتجارية والسكنية ،أنحاء المملكة العربية السعودية

 

مجلمس الموزراء بنماء علمى توصمية ممن هي مة الخدمات الكهربائية والتي تحدد بقرارات تصدر ممن تعريفة تخضع الشركة للرقابة على 

شمعبان  11وتماريخ  162م بموجب قرار مجلس الموزراء رقمم 2111نوفمبر  13تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج، التي تأسست في 

همـ حيمث 1421رجمب  12وتماريخ  101الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجلس الوزراء رقمم تعريفة تم إجراء تعديل على  .هـ1412

 .م2111أكتوبر  .2هـ المواف  1421شعبان  1هللة للكيلو واط/ساعة وبدأ تطبيقها اعتبارا من  26بلغت أعلى شريحة فيها 

 

هـ 1431شوال  16 ( بتاريخ  333ر رقم الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجلس الوزراء ) قراتعريفة كما تم إجراء تعديل آخر على 

الكهربمماء لف ممات تعريفممة م بممأن يكممون لمجلممس إدارة هي ممة تنظمميم الكهربمماء واإلنتمماج المممزدوج عنممد مراجعممة 2112أكتمموبر  5الموافمم  

هللمة لكمل كيلمو  26إجمراء تعمديالت علمى قيمهما وإقرارهما بمما ال يتجماوز  ،الحكومي ( ،الصناعي ،االستهالك غير السكني ) التجارا

همـ 1431رجمب  12عي هذه التعريفات األحمال الكهربائية في أوقات الذروة وغيرها وبدأ تطبيقها إعتباراً ممن واط / ساعة بحيث ترا

  .م2111يوليو  1المواف  

 

 

 .تبدأ السنة المالية من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية وفقاً للنظام األساسي للشركة

 



 

 تتمة -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

  1013 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  

 

 تتمة –التكوين والنشاط  -1

 فيما يلي بيان بأسماء الشركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:

 بلد التسجيل الشركة

 الملكيـةنسبة 

المباشرة وغير ( 

 )المباشرة

 النشاط

الشركة الوطنية لنقل الكهرباء 

  "شركة النقل"

المملكة العربية 

 السعودية

نقل الطاقة من محطات التوليد إلى شبكة التوزيع  111%

 وتشغيل منظومة نقل الكهرباء وصيانتها

المملكة العربية  شركة الكهرباء للصكوك

 السعودية

الخدمات والدعم الالزم في ما يتعل  تقديم  111%

بالسندات والصكوك التي تصدرها الشركة 

 السعودية للكهرباء

المملكة العربية   شركة ضوئيات لالتصاالت

 السعودية

إنشاء واست جار وإدارة وتشغيل شبكات األلياف  111%

 البصرية والكهربائية لتقديم خدمات اإلتصاالت

تقديم الخدمات والدعم الالزم في ما يتعل   %111 جزر الكايمن  الدوليةشركة الكهرباء للصكوك 

بالسندات والصكوك التي تصدرها الشركة 

   السعودية للكهرباء

 يتعل  ما في الالزم والدعم الخدمات تقديم %111 الكايمن جزر 2 -شركة الكهرباء للصكوك الدولية 

 الشركة تصدرها التي والصكوك بالسندات

   للكهرباء السعودية

  شركة المرجان إلنتاج الكهرباء

 )تحت التأسيس(

المملكة العربية 

 السعودية

تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل وصيانة مشروع  % 51

  رابغ إلنتاج الكهرباء

 

 أسس توحيد القوائم المالية  -1

الشركة والشمركات التابعمة لهما )المجموعمة( الممذكورة فمي تشمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال 

 ( أعاله "القوائم المالية الموحدة".1اإليضاح )
 

اسمتثمارا طويمل  شمركةالالسيطرة عند اممتالك  وتتحق حصص ملكية مسيطرة،  الشركةويقصد بالشركات التابعة تلك التي تمتلك فيها 

. يتم توحيد الشركات التابعمة اعتبمارا ممن فعلية% من رأس المال الذا يح  له التصويت أو تمارس عليها سيطرة 51األجل يزيد عن 

 عن ممارسة مثل هذه السيطرة. االنتهاءعلى هذه الشركات ولحين  شركةالتاريخ سيطرة 
 

 ن شركات المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. تم حذف كافة األرصدة والمعامالت المتداخلة بي وقد

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3

. ونمورد فيمما يلمي بيانماً عن الهي مة السمعودية للمحاسمبين القمانونيين ةالصادر المحاسبةر ييالمعوفقا   الموحدة الماليةالقوائم  لقد تم إعداد

 ألهم السياسات المحاسبية المتبعة:
 

 العرف المحاسبي

القمروض الحكوميمة  كمذلك وفقاً لمبمدأ التكلفمة التاريخيمة بإسمتثناء االسمتثمارات و االدوات الماليمة المشمتقة و الموحدة تعد القوائم المالية 

 حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.
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 التقديرات المحاسبية

وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يتطلب استخدام التقمديرات واالفتراضمات التمي قمد تمؤثر علمى  الموحدة الماليةإن إعداد القوائم 

إضافة ، الموحدة قيمة الموجودات والمطلوبات المقيدة، وعلى اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية

المعلوممات  أفضملن إعداد هذه االفتراضات والتقديرات مبني علمى أ. وبالرغم من السنةات خالل تلك روفمبالغ اإليرادات والمصإلى 

 إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات. ،الموحدةالمالية في تاريخ إصدار القوائم  دارةإلالمتوفرة ل واألحداث
 

 النقد والنقد المماثل

حويمل إلمى مبمالغ القابلمة للت خمرىاأل واالسمتثماراتواألرصمدة والودائمع البنكيمة  في الصنادي النقد  يتضمن رصيد النقد والنقد المماثل 

 .ربطهامن تاريخ  أو أقل أشهر ةخالل ثالث استحقاقهاتكون تواريخ  نقدية محددة والتي
 

 ذمم مستهلكي الكهرباء

 صافي، ويتم إظهار ذمم مستهلكي الكهرباء بالالموحدة المركز المالي قائمة تاريخ فيلم يتم تحصيلها من المستهلكين  التيتمثل المبالغ 

 .فيه مشكوكاً  للذمم التي يكون تحصيلها أمراً  تكوين مخصصبعد 

 

 المخزون

السموق أيهمما أقمل. يمتم تحديمد  سعر أو بالتكلفةيتم تقييم مخزون مواد ولوازم التوليد والنقل والتوزيع والمواد األخرى ومخزون الوقود 

ويمتم إظهمار المخمزون بالصمافي بعمد تكموين المخصصمات الالزممة للمخمزون المتقممادم التكلفمة علمى أسماس طريقمة المتوسمر الممرجح. 

 الحركة. وبطيء

تسجل مواد المخزون المعتبرة جزء أساسي من محطات التوليد أو شبكات النقل والتوزيع والمنشآت األخرى مثل المواد اإلسمتراتيجية 

 .بند الموجودات الثابتةواالحتياطية ضمن 
 

 اإلستثمارات 

 حقوق ملكية شركات االستثمارات في

تقضمي بإثبمات اإلسمتثمار  والتمي% أو أكثر وفقاً لطريقة حقموق الملكيمة 21في الشركات المستثمر فيها بنسبة  االستثماراتيتم تسجيل 

يمتم  .صافي موجودات الشمركة المسمتثمر فيهما في المجموعةحصة  فيضوء التغير  فيبالتكلفة على أن يتم تعديله بعد ذلك  اقتنائهعند 

  .عند صدور القوائم المالية لهافي قائمة الدخل الموحدة لشركات في نتائج أعمال تلك ا المجموعةإثبات حصة 

 

التكلفة، ويجرا قيد اإليرادات ب% من رأس مال الشركات غير المتداولة 21تظهر اإلستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة تقل عن 

 ت المستثمر بها.عند تحصيل توزيعات األرباح من الشركا في قائمة الدخل الموحدة من هذه اإلستثمارات
 

 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 اً الوة او الخصمم عنمد الشمراء ( ناقصملهدف االحتفماظ بهما حتمى تماريخ االسمتحقاق بالتكلفمة ) المعدلمة بمالع مشتراةتظهر االستثمارات ال

التمي تسمتح   السمنداتتصنف هذه االستثمارات كموجودات غير متداولة فيما عمدا  .المخصص لقاء أا انخفاض غير مؤقت في قيمتها

فمي قائممة المدخل الموحمدة همذه االسمتثمارات أربماح ويمتم قيمد  .متداولمةالحيث يتم تصمنيفها ضممن الموجمودات  ،المالية التالية سنةفي ال

 بتاريخ استحقاقها.
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 الموجودات الثابتة

لطريقمة  لها وفقما المقدر التشغيلي على مدار العمر األراضي ءباستثنااستهالكها ويجرا  التاريخية بالتكلفة الموجودات الثابتةثبات إيتم 

حتمى  اإلقتمراضوتشمل التكلفة سعر الشراء من المورد والعمالة المباشرة ومصروفات اإلنشماء غيمر المباشمرة وتكماليف  القسر الثابت

المتراكم من الحسمابات بتماريخ بيعهما أو  واستهالكهاالمباعة أو المستبعدة  تاريخ وضع األصل في الخدمة. يتم حذف الموجودات الثابتة

  .الموحدة أو الخسارة الناتجة ضمن قائمة الدخل المكسبويتم إثبات  ،استبعادها

 

التحسينات التي تزيد، بصورة جوهريمة، ممن قيممة أو عممر  ة. يتم رسمللموحدةا تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل

 األصل المعني.

 

 

 : يلياألعمار التشغيلية حسب ما تقدر 

 

 سنة 31إلى  21من  المباني

 سنة 25إلى  21من  منشآت ومعدات وقطع غيار التوليد

 سنة 31إلى  21من  شبكات ومعدات وقطع غيار النقل

 سنة 25إلى  15من  وقطع غيار التوزيعشبكات ومعدات 

 سنة 21إلى   4من  خرىالموجودات األ
 

 

  غير المتداولة اإلنخفاض في قيمة الموجودات

على وقوع أا خسارة  دليلفيما إذا كان هناك للتأكد  غير المتداولةبإجراء مراجعة دورية للقيمة الدفترية للموجودات  المجموعةتقوم 

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لذلك األصل  .غير المتداولة قيمة الموجوداتناتجة عن انخفاض في 

بتقدير القيمة  المجموعةلتحديد حجم هذه الخسارة. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لذلك األصل، تقوم 

 المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل. القابلة لإلسترداد للوحدة 

 

عندئذ تخفض القيمة  ،وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لإلسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمته الدفترية

ات خسائر اإلنخفاض في قيمة األصل الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لإلسترداد لها، ويتم إثب

  .الموحدة مصروفات فوراً في قائمة الدخلك

 

يمة عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى الق ،وإذا ما تم الحقاً عكس قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة

على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو  ،له المعدلة القابلة لإلسترداد

يتم إثبات عكس قيد خسارة  .لم يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية في السنوات السابقة

  .الموحدة ئمة الدخلإيرادات فوراً في قاكاإلنخفاض في القيمة 
 

 رسملة تكلفة اإلقتراض

مخصوماً  المجموعةتمثل تكاليف القروض طويلة األجل وأا أعباء تمويلية أخرى تكبدتها  والتي –يتم رسملة صافي تكلفة االقتراض 

يتطلب إنشاؤها فترة  والتي على جميع المشاريع تحت التنفيذ ذات المبالغ الهامة – السنةعوائد دائنة تم الحصول عليها خالل  أامنها 

يتم رسملتها بتطبي  معدل الرسملة على متوسر المبالغ التي أنفقت على كل مشروع  التي القتراضزمنية طويلة وتحسب تكاليف ا

  .تحت التنفيذ
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   األجلالقرض الحكومي المحدد 

.  يتم تسجيل الفرق بين المجموعةبالقيمة الحالية باستخدام معدل خصم تقديرا إلقتراض األجل يتم إثبات القرض الحكومي محدد 

ل ويتم اإلعتراف القيمة المستلمة والقيمة الحالية إيرادات مؤجلة ) كمنحة حكومية ( يتم إظهارها ضمن بند ذمم حكومية طويلة األج

 سنوات القرض المتبقية وما يقابلها من مصاريف. ىبها على مد
 

مشتقات األدوات المالية ومحاسبة تغطية المخاطر

األدوات المالية المشتقة لتقليل تعرضها لمخاطر أسعار العموالت. يتم، في األصل، إثبات األدوات المالية المشتقة  المجموعةتستخدم 

وبعد ذلك يعاد قياسها بالقيمة العادلة. تقيد المشتقات كموجودات مالية وذلك عندما تكون بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، 

 القيمة العادلة لها إيجابية، وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة لها سلبية.
 

تغطية فعالة لمخاطر التدفقات النقدية مباشرة يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة التي تم تحديدها على أنها 

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

وألغراض محاسبة تغطية المخاطر، تصنف عمليات تغطية المخاطر كتغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغيرات في 

لنقدية سواءاً كانت متعلقة بخطر ما مرتبر بموجودات أو مطلوبات تم إثباتها أو معاملة يتوقع حدوثها بشكل كبير أو مخاطر التدفقات ا

 عمالت أجنبية تتعل  بإلتزامات مؤكدة لم يتم إثباتها.
 

تعد تلك األداة  ال ماسريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تنفيذها أو عند يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند إنتهاء

المثبتة  –مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعمليات المتوقعة، يتم اإلحتفاظ بالربح أو الخسارة المتراكمة 

وفي الحاالت التي لم تعد يتوقع فيها حدوث العملية المغطاه، يتم تحويل لحين حدوث العملية المتوقعة.  -سابقاً ضمن حقوق المساهمين 

 .الموحدة إلى قائمة الدخل –المثبت ضمن حقوق المساهمين  –صافي الربح أو الخسارة المتراكمة 
 

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

المستلمة، سواءاً قدمت بها فواتير من قبل  اتالبضاعة أو الخدميتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن 

  الموردين أم لم تقدم.
 

 مخصص تعويضات الموظفين

 يتكون مخصص تعويضات الموظفين من:
 

  مكافأة نهاية الخدمة  مخصص 

ويحممل بشمكل شمهرا علمى قائممة  وفقاً لنظام العمل فمي المملكمة العربيمة السمعودية يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين

 .الدخل الموحدة
 

  صندوق التوفير واالدخار للموظفين  

بتكمموين مخصممص لصممندوق االدخممار والتمموفير للممموظفين المممؤهلين وفقمما لالئحممة النظممام المعتمممدة.  يحمممل نصمميب  المجموعممةتسمماهم 

 .دخار بشكل شهرا على قائمة الدخل الموحدةفي مبلغ اال المجموعة
 

 الزكاة مخصص 

وأية تعديالت قد تنتج عند الربر النهمائي  ،يتم إحتساب مخصص الزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية

 فيها.   النهائيالتي يتم إستالم الربر  للسنة  الموحدة للزكاة يتم تسجيلها ضمن قائمة الدخل

 االحتياطي النظامي 

ويجموز  ،النظمامي االحتيماطي% من صمافي المدخل السمنوا لتكموين 11كات والنظام األساسي للشركة يتم تجنيب تمشياً مع نظام الشر

 .نصف رأس المال االحتياطيالتوقف عن هذا التجنيب عندما يبلغ رصيد هذا  العامة العاديةللجمعية 
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 تتمة –ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -3

 

 إليراداتا

للطاقمة الكهربائيمة والتمي تقماس بمالكيلو  اسمتهالكهميتم إثبات إيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية عند إصدار الفمواتير للمشمتركين بقيممة 

المركز  قائمة ويتم تقدير اإليرادات المستحقة للطاقة المستهلكة من قبل المشتركين والتي لم يصدر بها فواتير حتى تاريخ .واط / ساعة

 . الموحدة المالي

الشمهرية الثابتمة تعريفمة قراءة وصيانة العدادات وإعداد الفواتير عند إصدارها للمشتركين وهى عبارة عمن التعريفة يتم إثبات إيرادات 

الخاصمة بمالفواتير تعريفمة بناء على سعة العدادات المستخدمة من قبل المشمتركين ويمتم تقمدير اإليمرادات المسمتحقة لل احتسابهاالتي يتم 

 .الموحدة المركز المالي قائمة التي لم تصدر حتى تاريخ

توصيل الخدمة الكهربائية المستلمة من المشتركين كإيراد مؤجل ضمن المطلوبات ومن ثمم يمتم إثباتهما كمإيراد تعريفة يتم تسجيل مبالغ 

 .ن والمقدرة بعشرين سنةطريقة القسر الثابت بناء على متوسر أعمار المعدات المستخدمة في خدمة المشتركي باستخدام

 

 المصروفات

تتضمممن مصممروفات التشممغيل والصمميانة المصممروفات الخاصممة بالتوليممد والنقممل والتوزيممع باإلضممافة إلممى نصمميب تلممك األنشممطة مممن 

ويتم إدراج باقي تلك المصروفات ضمن المصروفات العمومية واإلدارية. يتم توزيمع  ،مصروفات الخدمات العامة واألنشطة المساندة

 .اً دوريويتم تقييم ذلك  ،كل نشاط من تلك المصروفات استفادةمصروفات الخدمات العامة واألنشطة المساندة حسب 

 

 االيجار التشغيلي

و يتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإليجارات  ةتشغيلي اتكإيجار تنطب  عليها شروط االيجار الرأسماليتصنف عقود االيجار التي ال 

 بطريقة القسر الثابت على مدى فترة اإليجار. ةالموحد التشغيلية كمصروف في قائمة الدخل

 

 للسنةاألساسي   السهم)خسارة( ربح 

 ،لحكوممةالمملوكمة لسمهم األبمما فيهما  السمنة في نهايمةالسهم باستخدام المتوسر المرجح لعدد األسهم القائمة )خسارة( يتم احتساب ربح 

المتوسمر علمى التشمغيلية السهم األساسي من العمليات التشغيلية بقسمة الربح )الخسارة( من العمليات )خسارة( حيث يتم احتساب ربح 

خسمارة( بقسممة صمافي المربح )الخسمارة( علمى لويتم احتساب ربح )خسارة( السهم األساسي من صافي الربح )ا ،المرجح لعدد األسهم

 . المتوسر المرجح لعدد األسهم
 

 العمالت األجنبية 

الصمرف السمائدة حمين إجمراء تلمك المعمامالت  سمعارتحول قيمة المعمامالت التمي تمتم بمالعمالت األجنبيمة إلمى الريمال السمعودا وفقما أل

   الموحمدة المركمز المماليقائممة المسمجلة بمالعمالت األجنبيمة فمي تماريخ وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعمة النقديمة و

وأا أرباح أو خسائر محققة أو غيمر محققمة تنمتج عمن ذلمك تسمجل  ،في ذلك التاريخ الصرف السائدة سعارإلى الريال السعودا وفقا أل

 .الموحدةضمن قائمة الدخل 
 

 النقد والنقد المماثل -4

 السعوديــــــــةبآالف الرياالت  
   

     1013     2112      

 34352 3.553 نقد بالصندوق

 143324251 1.156.544  نقد لدى البنوك

 1401244.3 1.631.015  ودائع قصيرة األجل
     

 3.991.141 3414540.6 
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 مستحقة، صافياليرادات اإلذمم مستهلكي الكهرباء و -5

 السعوديــــــــةبآالف الرياالت  
   

     1013     2112      

    ذمم مستهلكي الكهرباء

 .44364420 4.961.469 جهات حكومية

 442324213 5.111.911 تجارا وسكني

 2422.4222 3.315.013 (أرامكو السعوديةشركة الزيت العربية السعودية )

 245114513 1.431.141 ذمم كبار الشخصيات

 143524503 1.401.151 الكهرباءذمم ايصال 

      2314502 311.411 المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

 .14421.406 19.901.445 مجموع ذمم مستهلكي الكهرباء

      (240534102) (1.114.659) يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 12416546.2 16.013.604 صافي: ذمم مستهلكي الكهرباء
   

      142614501 1.416.931 يضاف: إيرادات مستحقة

      1344204261 11.451.444 المجموع   
   
 حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة: بيان بيما يلي ف

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة 
   

     1013     2112      

 245114526 1.653.069 الرصيد في بداية السنة 

      25244.3 131.410 المحمل خالل السنة

 240534102 1.114.659 الرصيد في نهاية السنة 
     

 

 الدفعات المقدمة واألرصدة المدينة األخرى، صافي - 4

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة 
   

     1013     2112      

 444204.12 5.641.003 دفعات مقدمة للمقاولين والموردين

 2444103 144.163 ذمم حكومية أخرى 

 15.4240 64.033 االعتمادات المستندية القائمة

 404126 13.103 مصروفات مدفوعة مقدماً 

      1..5264 495.464 صافي -ذمم أخرى

 544044232 4.666.014 المجموع
   

(40.619) تحصيلهايخصم: مخصص األرصدة المدينة األخرى المشكوك في   (6140.2)       

 4.614.196 544134451      
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 المخزون، صافي - 6

 

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة 
   

     1013     2112      

 .34114401 3.031.500 مواد ولوازم محطات التوليد

 241314252 1.949.954 مواد ولوازم شبكات التوزيع

 3434405 361.341 مواد ولوازم شبكات النقل 

 4114400 446.593 وقود وزيوت

      3054124 114.316  أخرى

 642564.16 6.114.644 المجموع
   

      (4354343) (464.411) يخصم: مخصص مخزون بطيء الحركة

 4.431.154 54.214403      

 

 ركة مخصص المخزون بطيء الحركة خالل السنة: بيان بحفيما يلي 

 

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة 
   

     1013     2112      

 2644121 435.343 الرصيد في بداية السنة 

      1014322 41.145 المحمل خالل السنة

      4354343 464.411 الرصيد في نهاية السنة 

 

 قروض لشركات زميلة -1

مليون لاير سعودا يمثل مساهمة الشركة في القرض الثانوا المقدم  240م مبلغ 2113ديسمبر  31يتضمن هذه الرصيد كما في 

 لشركة ضرماء النتاج الكهرباء )الشركة الزميلة(، وذلك بموجب اتفاقية بين الشركاء في الشركة الزميلة كال حسب نسبة ملكيته. 

  %.  ال يحمل هذا القرض الثانوا أا عمولة.51حصص ملكية بنسبة  تمتلك الشركة في الشركة الزميلة

 

 ستثمارات في  حقوق ملكية شركات وأخرى اإل -9

 

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة 
   

     1013     2112      

 140.24611 1.149.045 االستثمارات المسجلة وف  طريقة حقوق الملكية )أ(

 1254651 115.450 بالتكلفة )ب(االستثمارات األخرى 

      2054111 110.000 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )ج(

 1.114.615 241.34261      
   

 
  



 

 تتمة -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

  1013 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
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 االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية أ(

 السعوديةبأالف الرياالت   
                           

 1013ديسمبر  31

نسبة 

حقوق 

الملكية 

% 

الرصيد 

االفتتاحي قبل 

حصة الشركة 

في احتياطي 

تغطية مخاطر 

 التحوط كما في

 1013يناير  1

االضافات 

 خالل السنة

الحصة في 

صافي 

الدخل 

 )الخسارة(

إجمالي رصيد 

االستثمار قبل 

حصة الشركة 

في احتياطي 

تغطية مخاطر 

التحوط كما في 

ديسمبر  31

1013 

الحصة في 

احتياطي تغطية 

   مخاطر

 التحوط *

صافي رصيد 

االستثمار كما 

 في

ديسمبر  31

1013 
               

هي ة الربر الكهربائي لدول مجلس 

 1406.4420 3146 (1-التعاون لدول الخليج العربية )أ

 

- 

 

(524154) 

 

140164303 

 

- 

 

1.614.363 

 14.341 - 144362 102 - 1441.3 51 (2-شركة الماء والكهرباء )أ

 - (54111) 54111 - - 54111 51 (3-شركة هجر النتاج الكهرباء )أ

 131.330  (254156) 23344.6 5141.3 1.24051 553 21 (4-شركة  كهرباء رابغ )أ

 - (0..104) 0..104 0..154 - 24111 51 (5-شركة ضرماء للكهرباء )أ
              

  1.690.143 111.650 14.195 1.916.101 (111.043) 1.149.045 
              

 

 بأالف الرياالت السعودية  
                           

 2112ديسمبر  31

نسبة 

حقوق 

 الملكية

% 

رصيد ال

االفتتاحي قبل 

 حصة الشركة

في احتياطي 

 تغطية مخاطر

 كما في التحوط

 2112يناير  1

االضافات 

 خالل السنة

الحصة في 

صافي الدخل 

 )الخسارة(

إجمالي رصيد 

االستثمار قبل 

 حصة الشركة

في احتياطي 

 تغطية مخاطر

كما في  التحوط

ديسمبر  31

2112 

الحصة في 

احتياطي تغطية 

   مخاطر

 التحوط *

صافي رصيد 

االستثمار كما 

 في

ديسمبر  31

2112 
               

الربر الكهربائي لدول مجلس هي ة 

 14.314230 3146 (1-التعاون لدول الخليج العربية )أ

 

- (624511) 1406.4420 - 1406.4420 

 1441.3 - 1441.3 .22 - 134255 51 (2-شركة الماء والكهرباء )أ

 - (54111) 54111 - - 54111 51 (3-شركة هجر النتاج الكهرباء )أ

 - (553) 553 (14440) - 24111 21 (4-شركة  كهرباء رابغ )أ

 - (24111) 24111 - - 24111 51 (5-شركة ضرماء للكهرباء )أ
              

  14.534.22 - (634022) 140214163 (04553) 140.24611 
              

 

الخسائر غير المحققة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لعقود التحوط والمسجلة ضمن حقوق في  حصة الشركةتمثل هذه المبالغ  ......*

تم تكوين مخصصات اضافية لتغطية  .قيمة االستثمار في تلك الشركاتبما ال يتجاوز الملكية في الشركات المستثمر بها وذلك 

مليون لاير  512: 2112) 2113ديسمبر  31سعودا كما في  مليون لاير 1.5بمبلغ  ارتتعدى قيمة االستثمالتي  االلتزامات

 (.35 و 21 )ايضاح سعودا(
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 الخليج العربيةلدول ( هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون 1-)أ

شاركت الشركة في رأس مال هي ة الربر الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لتعزيز اإلستفادة من نقل وتوزيع 

 .14.1مليون دوالر أمريكي بما يعادل مبلغ  4.44.1في تاريخ التأسيسقيمة المشاركة  بلغت األعضاء. الطاقة الكهربائية بين الدول

  مليون لاير سعودا.

 

 ( شركة الماء والكهرباء1-)أ

 االمياه المالحة في تأسيس شركة الماء والكهرباء كشركة ذات مس ولية محدودة وذلك بناءً  ةشاركت الشركة مع المؤسسة العامة لتحلي

هـ المتضمن تشجيع القطاع الخاص على المشاركة 1423ربيع األول  23وتاريخ  5/23على قرار المجلس االقتصادا األعلى رقم 

مليون لاير سعودا مسددة بالكامل وهي عبارة عن  15في تاريخ التأسيس قيمة المشاركة  بلغتفي مشاريع تحلية المياه المالحة. 

 الشركة. لرأس ما% من 51حصة تمثل  3114111
 

 ( شركة هجر النتاج الكهرباء3-)أ 

م قامت الشركة بإنشاء 2111أغسطس22هـ المواف  1431رمضان  12وتاريخ  4/25/2111بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم 

 .م تم دخول شريك وزيادة رأس المال بمبلغ 2111مليون لاير سعودا، وخالل عام  2 رأس مالشركة هجر إلنتاج الكهرباء ب

كهرباء مليون لاير سعودا مسددة بالكامل وأصبحت حصة الشركة السعودية لل 11مليون لاير سعودا ليصبح رأس مال الشركة 

 .% من أسهم الشركاء51
 

 ( شركة كهرباء رابغ4-)أ 

( قامت الشركة .211يونيو  3هـ )المواف  1422جمادى األولى  26وتاريخ  .16/06/211رقم بناء على قرار مجلس اإلدارة 

 % من رأس مال الشركة. 111مليون لاير سعودا مسددة بالكامل وهي تمثل  2 رأس مالبإنشاء شركة كهرباء رابغ ب

مليون لاير سعودا  11 سعودا إلى مليون لاير 2تم زيادة رأس مال شركة كهرباء رابغ من  2112خالل الربع الثالث من عام 

خالل السنة الحالية المنتهية ساهمت الشركة  %.111% بدالً من 21وإدخال شركاء جدد وأصبحت حصة الشركة السعودية للكهرباء 

مليون لاير سعودا تم تحويلها من  1.3بمبلغ  - وف  حصتها - رابغ كهرباء في زيادة رأس مال شركة 2113ديسمبر  31في 

 القرض الممنوح سابقاً.

 ( شركة ضرماء للكهرباء5-)أ

 بتأسيسقامت الشركة  م 2112سبتمبر  .هـ المواف   1431رمضان  .1بتاريخ  2112/../4مجلس االدارة رقم بناءاً على قرار 

زيادة رأس تم دخول شريك و 2111 سنةمليون لاير سعودا، وخالل  2مال شركة ضرماء للكهرباء )شركة مساهمة مقفلة( برأس 

% من أسهم 51السعودية للكهرباء  حصة الشركةمليون لاير سعودا حيث أصبحت  4المال بنفس المبلغ ليصبح رأس مال الشركة 

 .الشركاء
 
 االستثمارات األخرى بالتكلفة (ب

 نسبة حقوق 

  الملكية

% 

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة
   

     1013     2112 
       

 1244.41 114.140 . الشعيبة للمياه والكهرباءشركة 

 411 400 . شركة الشقي  للمياه والكهرباء

 251 150 5 شركة الجبيل للمياه والكهرباء

       161 140 . شركة الشعيبة القابضة

       1254651 115.450  المجموع

 

  



 

 تتمة -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

  1013 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  

 

 تتمة –اإلستثمارات في  حقوق ملكية شركات وأخرى  -9

 

 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق (ج

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة  
    

      1013     2112       

 514111 60.000  سندات بنك ساب "البنك السعودا البريطاني"

 254111 15.000  صكوك شركة ساتورب 

 -       15.000  صكوك شركة صدارة

 1514111 -        صكوك الشركة السعودية للصناعات األساسية 

       514111 -        صكوك شركة بن الدن

       2054111 110.000  المجموع

 

 



 

 تتمة -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

  1013 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  

 

 يع تحت التنفيذ رالمشا -10
 

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة
 

 1013      2112 
         

 المجموع  المجموع مشاريع عامة مشاريع التوزيع مشاريع النقل مشاريع التوليد 
              

 2242614.11  39.119.549 5014523 .44542450 114.044221 224.254220 في بداية السنة 

 3.41444112  40.511.114 246224601 1140154212 12431144.3 144.034001 خالل السنة اإلضافات

 (2145154201)  (14.190.119) (145164315) (240.1..114) (5454.4212) (43454222.)  ةللموجودات الثابت المحول
 

          
 

  
 

   54.111.454 1.654.169 4.365.000 11.414.501 19.413.065 1013ديسمبر  31رصيد 
             

 24542..324   5014523 .44542450 114.044221 224.254220 2112ديسمبر  31رصيد 
             

 
 

 لاير سعودا(.مليون  14222: 2112مليون لاير سعودا ) 14241بلغت صافي تكاليف التمويل المرسملة على المشاريع اإلنشائية خالل السنة مبلغ 



 

 تتمة -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

  1013 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  

 

 بالصافي - الموجودات الثابتة -11 
 

 

 

 ، لم يتم نقل ملكيتها إلسم الشركة بعد.  مليون لاير سعودا ..1يتضمن بند األراضي أعاله قطع أراضي تكلفتها الدفترية 

 

 

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2112 1013 

 أخرى سيارات وآليات قطع غيار رأسمالية آالت ومعدات مباني أراضي 

 

                  المجموع المجموع

         التكلفة: 

 2204.464.50 311.314.111 ..4410643 143204226 441014141 1..22143154 1646424211 .140.5400 في بداية السنة

 214.614124 14.453.414 1421140.2 - 3444411 2141114.26 246.34522 6214042 اإلضافات

                  (3214022) (459.994) (4315.) (1264625) (134223) (22.4524) (24326.) (211) اإلستبعادات

                  31.43164222 344.509.454 641624.55 142114311 444114510 311410241.2 12425144.3 244104316 في نهاية السنة

         االستهالك:  

 .1324103452 149.444.111 246114641 141134022 241224234 13345444224 1142.24231 - في بداية السنة

 1..114.354 11.630.444 4.34245 014435 14643.1 1142154012 244214. - اإلضافات

                  (3454350) (441.314) (24123) (1264625) (134221) (2164320) (24261.) - اإلستبعادات

                  14246644122 140.944.441 341.54063 141404612 242544623 14345334522 1141244.05 - نهاية السنةفي 

         صافي القيمة الدفترية:

                  113.543.191 1.914.091 153.499 1.144.114 146.445.453 1.115.401 1.406.314 1013ديسمبر  31
         

 16.46524111  145644040 2244134 1424.4.16 15640614656 643664202 .140.5400 2112ديسمبر  31
                



 

 تتمة -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

  1013 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  

 

 تتمة – بالصافي – الموجودات الثابتة - 11

 

 موزعة على األنشطة الرئيسية كما يلي: للمجموعة إن صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة 

 
 بآالف الرياالت السعوديــــــــة 

 1013      

               المجموع المنشآت العامة التوزيع النقل التوليد 

 1.406.314 1.354.514 115.151 516.144 131.335 أراضي

 1.115.401 931.611 103.431 1.116.440 4.195.611 مباني

 146.445.453 334.310 51.556.103 50.094.151 44.454.011 آالت ومعدات

 1.144.114 141 96.931 416.453 1.411.091 قطع غيار رأسمالية

 153.499 153.499 - - - سيارات وآليات

               1.914.091 941.156 191.516 433.134 1.104.014 أخرى 

 61.115.393 54.431.943 53.311.135 3.633.611 113.543.191                

 
 

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة 

 2112       

                المجموع المنشآت العامة التوزيع النقل التوليد 

 .140.5400 0344.30 2254151 5.04455 23.4335 أراضي

 643664202 .21.410 .1.2414 246204212 245614.34 مباني

 15640614656 4124253 4541164204 4042214044 63432446.5 آالت ومعدات

 1424.4.16 121 534065 4114642 144234212 قطع غيار رأسمالية

 2244134 2244134 - - - سيارات وآليات

               145644040 3534514 1024226 3554331 6.34610 أخرى 

 6.43114663 5142634120 4540404234 246414116 16.46524111                

 
 

 ديسمبر ما يلي:  31بلغ مصروف االستهالك المحمل على األنشطة المختلفة خالل السنة المنتهية في 

 

 السعوديــــــــةبآالف الرياالت   
    

     1013     2112      

 .44632423 4.954.619 استهالك التوليد

 242514020 3.151.611 استهالك النقل

 2423.4602 3.333.915 استهالك التوزيع

      3134530 190.150 استهالك المنشآت العامة

 11.630.444 114.354..1 
       

 

  



 

 تتمة -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

  1013 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  

 

 الذمم الدائنة  -11

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة  
    

     1013     2112      

 5042114552 41.490.690 أرامكو السعودية عن تكلفة الوقودذمم 

      (41425244.2) (56.100.551) المحول لحساب الحكومة )أ(

 1642414101 5.490.131 ذمم أرامكو السعودية عن تكلفة الوقودصافي 

 4.364612. 9.156.406 المؤسسة العامة لتحلية المياه عن تكلفة الطاقة المشتراه

 340234515 4.139.603 رسوم البلديات

 .24360423 5.191.310 مساهمات مستلمة إلنشاء مشاريع

 2044.21 514.315 ذمم وتأمينات محتجزة من المقاولين

 6504021 346.419 ذمم الموردين

      142204021 1.441.416 )ب( أخرى

 11.154.119 34402.4004 
     

 

 م 2112ديسمبر  31م إلى  2111ابريل  5الذمم الدائنة المستحقة للوقود للفترة من  2113ديسمبر  31كما في  يمثل هذا المبلغ ( أ)

 ذمم من حساب ارامكو السعودية الى  اتم تحويله ذاوال (م 2112ديسمبر  31م إلى  2111ابريل  5للفترة من : 2112)

 .(21)ايضاح م 2113كان أخرها قبل نهاية عام  حكومية طويلة األجل

 

لاير سعودا( ما زالت تحت  مليون 142.1: 2112مليون لاير سعودا ) 14225 تتضمن الذمم الدائنة األخرى مبالغ بقيمة  )ب(

 (.1يه في إيضاح رقم )لعملية الدمج المشار إوالدولة تتعل  بحسابات ما قبل  الشركةالتسوية بين 

 

 المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى   -13

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة  
     

     1013     2112      

 345514401 3.313.491 مصروفات مستحقة 

 4264262 513.491 مستحقات موظفين 

 3554120 351.164 توزيعات أرباح مستحقة *

 1014311 161.514 فوائد قروض مستحقة 

      23240.2 140.914 أخرى 

 4.461.010 440354022 
     

 

لب بها من قبل حملة األسهم توزيعات األرباح النقدية غير مطا 2113ديسمبر  31يتضمن بند توزيعات أرباح مستحقة كما في  *

 46..: 2112) لاير سعودامليون  .64.قبل الدمج بمبلغ الموحدة للكهرباء توزيعها من قبل الشركة السعودية  عن أعلنوالتي 

 لاير سعودا(. مليون

 

 

 



 

 تتمة -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

  1013 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  

 

 الزكـاة -14

 

 : الزكوي الوعاء

 

 إن العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة هي كما يلي:  

   بآالف الرياالت السعوديــــــــة 

     1013     2112      

 245614166 3.035.149  للسنةصافي الربح 

  (1143134006) (10.454.913) يضاف: تعديالت زكوية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

      (040524011) (6.411.114) صافي الخسارة المعدلة 

   احتساب وعاء الزكاة

 .414665423 41.445.931 رأس المال 

 (040524011) (6.411.114) صافي الخسارة المعدلة

 241224.35 1.350.919 احتياطيات مختلفة مدورة

 411.4223. 9.665.004 أرباح مدورة

 642014363 1.404.560 مخصصات مختلفة مدورة

 20466442.6 45.551.411 قروض طويلة األجل وصكوك 

 4142124230 53.411.414 قروض وذمم حكومية

      ..1433141 936.419 مستحقات مقاولين وأخرى

 1214.234661 154.953.155 المجموع

   

   يخصم:

 (13141304634) (141.419.113) موجودات ثابتة ومشاريع تحت التنفيذ، صافي

 (6541114.04) (44.403.414) فروقات إستهالك موجودات ثابتة عن أعوام سابقة

 (242544541) (1.100.511) استثمارات طويلة األجل 

  (443.44116) (5.090.419) مخزون مواد وقطع غيار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 (14.244515.)  (46.059.934) وعاء الزكاة الشرعية )بالسالب(
     
   

 

حيث ان صافي الربح المعدل بالسالب وكذلك الحال م 2113ديسمبر 31خالل السنة المنتهية في  زكاة مستحقة على الشركة  توجدال 

 بالنسبة للوعاء الزكوا.

 

 : الوضع الزكوي

. ظهمرت .211وحتمى  2112و كمذلك لألعموام ممن  2111ديسممبر  31 فمي المنتهيمةتسلمت الشمركة الربموط  الزكويمة  عمن الفتمرة 

 30451  بلغ إجمالي هذه الفروقات 2114و  2113و  2112 وكذلك لألعوام 2111ديسمبر  31ت زكوية للفترة المنتهية في فروقا

كمما  .ممع مصملحة الزكماة والمدخل قائممةزال تمال والتمي أعمالهالفروقمات الممذكورة تلمك على  اتعتراضإتقديم تم  مليون لاير سعودا.

 والتي ما زالت قيد المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل. 2112إلى  2112 عوام منألقامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية 

  



 

 تتمة -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

  1013 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  

 

 القروض الطويلة األجل  -15

   بآالف الرياالت السعوديــــــــة 

     1013     2112      

 ...1640144 13.444.914 السنةرصيد القروض أول 

 1104101 5.445.934 المسحوب من القروض خالل السنة

      (341504103) (1.114.991) المسدد من القروض خالل السنة

 13466442.6 16.493.931 اجمالي القروض في نهاية السنة  
   

      (1446.4111) (1.114.949) يخصم: الجزء المتداول من القروض

 12412642.6 15.464.941 رصيد القروض طويلة األجل في نهاية السنة  
     
   

 

   ديسمبر: 31القادمة كما في المستحقة خالل السنوات  طويلة االجل األقساطبوفيما يلي تفاصيل 

 

   بآالف الرياالت السعوديــــــــة 

     1013     2112      

 144624011 1.911.361 اكثر من سنة

 1440.4631 1.911.361 مابين سنتين إلى ثالث سنوات

 1440.4631 1.911.361 مابين ثالث سنوات إلى أربع سنوات

 1440.4631 1.911.361 مابين أربع سنوات إلى خمس سنوات

      642214322 6.991.450 أكثر من خمس سنوات

 15.464.941 12412642.6 
     
 
 

  

مليممار لاير سممعودا مممن  6م حصمملت الشممركة علممى قممرض متوافمم  مممع أحكممام الشممريعة اإلسممالمية بقيمممة .211يوليممو  .2بتمماريخ    -أ 

 3 دفعمة نصمف سمنوية متسماوية ابتمداءاً ممن 22يمتم سمداد همذا القمرض علمى  .والذا تم سحبه بالكامل مجموعة من البنوك المحلية

لاير سممعودا(. مليممار  441: 2112)م 2113ديسمممبر  31مممافي لاير سممعودا ك مليممار 346القممرض .  بلممغ رصمميد 2112نمموفمبر 

 م.2113 ديسمبر 31 بها كما في الشركةيخضع هذا القرض لبعض التعهدات المالية والتي التزمت 

 

تحصممل إتفاقيممة م 2111ينمماير 20مممع  بنكممي الصممادرات والممواردات األمريكممي وتنميممة الصممادرات الكنممدا بتمماريخ  الشممركة وقعممت -ب 

مليمار لاير سمعودا تقريبماً والمذا تمم سمحبه  441مليمار دوالر أمريكمي مما يعمادل  141بموجبها الشركة على قمرض مباشمر قيمتمه 

 مليار 240بلغ رصيد القرض  2111مايو  25دفعة نصف سنوية متساوية إبتداءا من  24عاماً على  12بالكامل. يتم سداده خالل 

 لاير سعودا(.  مليار 3: 2112)م 2113ديسمبر  31لاير سعودا كما في 

 

م وقعت الشركة السعودية للكهرباء وصندوق اإلستثمارات العامة اتفاقية تمويل تحصمل بموجبمه الشمركة  2112يوليو  13بتاريخ    -ج 

 قسمر 24و على عاماً  15 خالل هذا القرض يتم سدادو والذا تم سحبه بالكامل.مليار لاير سعودا  246على قرض مباشر قيمته 

 لاير سعودا(. مليار 245: 2112)م 2113 ديسمبر 31في  مليار لاير سعودا كما 243ض بلغ رصيد القر .نصف سنوا

  



 

 تتمة -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

  1013 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  

 

 تتمة –القروض الطويلة األجل   -15

 

تحصل بموجبها الشركة على قرض متواف  مع  م وقعت الشركة مع مجموعة من البنوك المحلية إتفاقية2111ديسمبر  13بتاريخ    -د 

دفعة نصف سمنوية متسماوية تبمدأ بعمد ممرور  26يتم سداد هذا القرض على  مليار لاير سعودا. 5أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة 

 مليمار 145: 2112)م 2113ديسمبر 31مليار لاير سعودا كمافي  446شهرا على تاريخ توقيع االتفاقية. بلغ رصيد القرض  24

 (.لاير سعودا

 
 

م وقعت الشركة مع  بنمك الصمادرات والمواردات الفرنسمي اتفاقيمة تحصمل الشمركة بموجبهما علمى قمرض 2111يونيو  22بتاريخ  -هـ 

مليار لاير سعودا تقريباً والذا تم سحبه بالكامل. يتم سداد همذا القمرض خمالل  340مليون دوالر أمريكي ما يعادل  2.241قيمته 

كمما فمي   مليار لاير سمعودا 341القرض م. بلغ رصيد 2112يناير  11دفعة نصف سنوية متساوية إبتداءا من  24على  عاماً  12

 مليار لاير سعودا(. 344م: 2112م )2113 ديسمبر 31

 

قمرض بضممان مممن بنكمي الصمادرات الكوريمة )كمي شمور و كمي كسميم( حيممث  اتفاقيمة م2112ممارس  22بتماريخ وقعمت الشمركة  -و

بنك طوكيو ميتسوبيشي، مؤسسة سموميتومو ميتسموا  ،شاركت في التمويل مجموعة بنوك دولية بقيادة مجموعة اتش اس بي سي

مليمون دوالر أمريكمي(  14411) مليمار لاير سمعودا 543القمرض المصرفية، بنك ميزووهمو وبنمك التنميمة األلمماني. بلغمت قيممة 

بلمغ  .سمنوات 3سمنة بعمد فتمرة سمماح  12على أقسماط متسماوية كمل سمتة أشمهر لممدة  سنة. مع العلم انه يتم سداد القرض 15ولمدة 

 لاير سعودا(.مليون  110م: 2112) م2113بر مسدي 31 لاير سعودا كما فيمليار  143رصيد القرض 

جمى بمي أا م اتفاقية قرض بضمان من بنكمي الصمادرات اليابماني )إن إا إكمس أا( و )2113ديسمبر  .1وقعت الشركة بتاريخ  -ز

سي( حيث شارك في التمويل بنك الصادرات الياباني )جى بمي أا سمي(، بنمك طوكيمو ميتسوبيشمي و بنمك ميزووهمو. بلغمت قيممة 

سمنة. ممع العلمم انمه يمتم سمداد القمرض علمى أقسماط  15مليمون دوالر أمريكمي( ولممدة  366مليون لاير سمعودا ) 14303القرض 

 م.2113ديسمبر  31سنوات. لم يتم سحب القرض حتى  3سنة بعد فترة سماح  12متساوية لمدة 

م اتفاقية قمرض بضممان ممن بنكمي الصمادرات الكوريمة )كمي شمور و كمي كسميم( حيمث  2113ديسمبر  12وقعت الشركة بتاريخ   -ح  

شممارك فممي التمويممل بنكممي الصممادرات الكوريممة )كممي شممور و كممي كسمميم(، وعممدة بنمموك دوليممة هممي بنممك طوكيممو ميتسوبيشممي، بنممك 

مليممون لاير  .6412االلممماني.  بلغممت قيمممة القممرض  نممك ابكممسبميزووهممو، بنممك سمموميتو، بنممك اتممش اس بممي سممي، بنممك دوتشممية و

سنة بعد فترة  12سنة. مع العلم انه يتم سداد القرض على أقساط متساوية لمدة  15مليون دوالر أمريكي( ولمدة  14634سعودا )

 م.2113ديسمبر  31سنوات. لم يتم سحب القرض حتى  3سماح 

 
محررة من لقروض مضمونة بسندات ألمر ذه اهلتمويل المشاريع اإلنشائية. إن  المشار اليها أعالهالقروض طويلة األجل تستخدم 

 .مش المرابحةاقبل الشركة بالقيمة االسمية للقروض ودفعات الفائدة و/أو ه

 

ليممة بمبلممغ مليممار لاير مممع بنمموك تجاريممة محم 2113ديسمممبر  31لممدى الشممركة إتفاقيممات لتسممهيالت ائتمانيممة غيممر مسممتغلة كممما فممي 

 : مليار لاير سعودا (.م 2112سعودا ) 
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 صكوكال -14

 :2113ديسمبر  31بيان بالصكوك القائمة كما في يلي  فيما
 

 الصكوك المحلية:

 تاريخ االستحقاق  القيمة االجمالية لالصدار  القيمة االسمية للصك  تاريخ االصدار  االصدار

 2122  مليار لاير سعودا 0  ألف لاير سعودا 111  2112يوليو  6  2صكوك 

 2131  مليار لاير سعودا 0  آالف لاير سعودا 11  2111مايو  11  3صكوك 

 

أساس سعر هذه الصكوك عائد يحسب على  تحملخصم أو عالوة إصدار. بدون الموضحة أعاله بالقيمة االسمية تم اصدار الصكوك 

دوريا على أساس ربع سنوا من صافي الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي يحتفظ بها سايبور زائدا هامش ربح يستح  

 . المملوكة بالكامل للشركة )صكوك( شركة الكهرباء للصكوك –أمين موجودات الصكوك 
 

ة مبلغاً في نشرة اإلصدار. في كل تاريخ شراء ستدفع الشرك ةتعهدت الشركة بشراء هذه الصكوك من حامليها بتواريخ محدد

% من إجمالي القيمة اإلسمية للصكوك منحة لحملة الصكوك. تم تحديد سعر الشراء بحاصل ضرب إجمالي القيمة االسمية 11يعادل

 للصك في النسبة الموضحة مقابل تاريخ الشراء وفقا للجدول التالي:

 النسبة المئوية  

  90% 40% 30% 

 األول                        تاريخ الشراء الثاني                        تاريخ الشراء الثالث تاريخ الشراء     االصدار

 2124  2112  2114  2صكوك 

 2125  2121  2110  3صكوك 
 

مليار لاير  5والبالغ قيمته  م2112 يوليو 15( بالكامل بتاريخ 1قامت الشركة بشراء اصول اإلصدار األول للصكوك )صكوك 

م و البالغ 2114( بالكامل بتاريخ الشراء االول خالل شهر يوليو 2كما تنوا الشركة شراء اصول االصدار الثاني )صكوك  سعودا.

 م.2113ديسمبر  31مليار لاير سعودا وعليه تم تصنيف هذا المبلغ ضمن المطلوبات المتداولة كما في  0قيمته 
 

 الدولية:الصكوك 

تضمن  مليون دوالر أمريكي( حيث 1.051مليار لاير سعودا ) 6.6بإصدار صكوك بقيمة  2112قامت الشركة خالل ابريل 

%  2،665مليون دوالر تستح  بعد خمس سنوات بعائد ثابت نسبته  511األولى بقيمة  ،اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك

 %. 4،211والر وتستح  بعد عشر سنوات بعائد ثابت نسبته مليون د 1.251والشريحة الثانية بقيمة 
 

دوالر أمريكي( حيث  تضمن  مليار 2)مليار لاير سعودا   045 بقيمة  دولية بإصدار صكوك م2113قامت الشركة خالل ابريل كما 

 % 3،403 نسبته ثابت سنوات بعائد عشرح  بعد ــتست امريكي دوالر ملياراإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك، األولى بقيمة 

 %.  5،16نسبته  ثابت بعائد سنة ثالثينوتستح  بعد  امريكي دوالر ملياروالشريحة الثانية بقيمة 
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  تعويضات الموظفين -16

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة 
  

     1013     2112      

 443544255 4.361.331 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 3244405 491.160 برنامج اإلدخار

      4124451 311.945 برنامج تحسين انتاجية الموارد البشرية )أ(

 5.111.553 5416.41.1 
     

 

تمثل مصاريف برنامج تحسين انتاجية الموارد البشرية )"البرنامج"( القيمة الحالية للدفعات المستقبلية التي التزمت بها الشركة  ( أ)

 وشروط محددة لتطبي  هذا البرنامج والذا يهدف الى موائمة الموارد البشرية مع متطلبات العمل.وفقا لدراسة 

 

  اإليرادات المؤجلة، صافي -11

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة 
  

     1013     2112      

 2144624505 11.119.601 رصيد أول السنة

 343354216 3.355.663 السنةفة توصيل الخدمة خالل يالمحصل من تعر

      (145154021) (1.469.044) تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية

 13.944.410 2242.24011 
     

 

  القروض الحكومية -19

همـ تمم تحديمد صمافي مسمتحقات الحكوممة لمدى الشمركة السمعودية 1412شعبان  11وتاريخ   162بقا لقرار مجلس الوزراء رقم ط   - أ

للكهرباء وكذلك صافي مستحقات الشركة لدى الحكومة حسب األسس والقواعد الواردة في المحضر الموقمع بمين وزيمر الصمناعة 

م وتمم اعتبمار صمافي 1220أكتموبر  22همـ الموافم  .141جمادى الثاني  20اريخ والكهرباء ووزير المالية واإلقتصاد الوطني بت

 –المحدد بتاريخ نهاية اليوم السماب  لصمدور المرسموم الملكمي القاضمي بتأسميس الشمركة  –الفرق المستح  للحكومة على الشركة 

شركة، ويعاد النظر بشمأن همذا القمرض قرضا حسنا طويل االجل ولفترة سماح مدتها خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ اعالن ال

 بعد ذلك وفقا للظروف المالية للحكومة وللشركة.
 

هـ والذا تحدد فيه 1422رجب  21لقد تضمن المحضر بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير المالية واالقتصاد الوطني المؤر  

ان تمتم التصمفية النهائيمة للمذمم الحكوميمة حسمب نتيجمة المطابقمات بمين مطالبمات الشمركة وبعمض الجهمات  –قيمة القمرض األوليمة 

والتي تضمنت تسموية بعمض المبمالغ م اإلنتهاء من تلك التصفية 2115الحكومية وتعديل قيمة القرض تبعا لذلك. وقد تم خالل عام 

بمذلك بمين وزيمر الميماه لشركة للجهمات الحكوميمة وقمد تمم توقيمع محضمر الخاصة بمطالبات الشركة وكذلك المبالغ المستحقة على ا

لاير مليمار  1442هـ ليصبح رصميد قمرض الحكوممة بعمد تلمك التصمفية مبلمغ 1426رجب  15والكهرباء ووزير المالية في تاريخ 

 سعودا.

 

م على منح الشركة 2111إبريل  26هـ المواف  1431جمادى األولى  12واف  مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اإلثنين   - ب

سنة، على أن يدفع القرض للشركة خالل سنتين وذلك وف  اتفاقية تبرم  25مليار لاير سعودا يسدد على  15قرض حسن بمبلغ 

 25هـ المواف   1431رمضان  15لهذا الغرض بين وزارة المالية والشركة السعودية للكهرباء، وقد تم توقيع اإلتفاقية بتاريخ  

. وقامت الشركة بإثبات ما تم (بالكامل تم سحبه: م 2112)  م2113ديسمبر   31كما في  بالكامل هم وقد تم سحب2111طس أغس

 .أعاله خصماً إلى القيمة الحالية استالمه من القرض الحكومي
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 تتمة - القروض الحكومية -19

م( على منح الشركة قرض حسن 2111يونيو  13هـ )المواف  1432رجب  11 واف  مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اإلثنين   - ج

سنة، على أن يدفع القرض للشركة خمالل خممس سمنوات وذلمك وفم  اتفاقيمة تبمرم  25مليار لاير سعودا يسدد على   5141بمبلغ 

  31سمعودا ممن القمرض كمما فمي  مليمار لاير 23وقد تم سحب مبلغ ، لهذا الغرض بين وزارة المالية والشركة السعودية للكهرباء

أعماله خصمماً  (. وقامت الشركة بإثبات ما تمم اسمتالمه ممن القمرض الحكموميمليار لاير سعودا 1142: 2112)م 2113 ديسمبر

 .إلى القيمة الحالية

 

 الذمم الحكومية طويلة األجل  -10

مليار لاير سعودا يمثل الذمم الدائنة المستحقة للوقود  50على مبلغ  2113ديسمبر  31كما في  تشتمل الذمم الحكومية طويلة االجل

 31م إلى  2111ابريل  5للفترة من مليار لاير سعودا  41: مبلغ 2112) م 2112ديسمبر  31م إلى  2111ابريل  5للفترة من 

ذمم حكومية طويلة األجل( والذا تم اعادة تصنيفه من المطلوبات المتداولة إلى بند المطلوبات غير المتداولة ) (م 2112ديسمبر 

المديونية المستحقة على الشركة لصالح أرامكو السعودية بتحميلها على والتي عالجت الوزارية  والقرارات استنادا الى المحاضر

 .م2113والتي كان أخرها قبل نهاية عام  وموافقات محددة توفقا إلجراءا حساب وزارة المالية

 

مليار لاير  .164م: 2112م )2113 ديسمبر 31مليار لاير سعودا كما في  2440االجل على مبلغ  كما تشتمل الذمم الحكومية طويلة

 ب و ج(. 12سعودا( يمثل الفرق بين المبلغ المتحصل من القروض الحكومية والقيمة الحالية لتلك القروض )ايضاح 

 

 المشتقات المالية -11

 31ليار لاير سعودا كما في م 242لدى الشركة عقود تحوط مع عدد من البنوك للحماية من تقلبات أسعار الفائدة على مبلغ وقدره 

%   من القيمة االسمية 15مليار لاير سعودا(. ويشتمل على جزء بالدوالر األمريكي يمثل حوالي  246: 2112م ) 2113ديسمبر 

المذكورة. تقوم عقود التحوط على أساس عمل المقايضة بين الشركة والبنوك على األسعار الثابتة مقابل األسعار المتغيرة وف  مبالغ 

 القروض األصلية كل ستة أشهر.

 

الخسائر غير المحققة في  حصة الشركةالظاهر ضمن حقوق المساهمين  التغير في القيمة العادلة لعقود التحوط احتياطييتضمن 

 (.35و  2)ايضاح  المستثمر بهافي الشركات  الملكيةالناتجة عن التغير في القيمة العادلة لعقود التحوط والمثبتة ضمن حقوق 

 

  رأس المـال -11

 11سمهما، تبلمغ القيممة اإلسممية لكمل منهما  4416645234.15لاير سعودا مقسمما المى  414665423.4151يبلغ رأس مال الشركة 

 رياالت سعودية للسهم.
 

 الشركة المذكور اعاله مملوك لكل من: رأس مال إن

 نسبةالملكية  عدد االسهم 

    

 %04431  3412641054321 الحكومة

 %6423  46314421..2 ارامكو السعودية

 %1.406  4105..0.140 مساهمون اخرون

 4416645234.15  111% 
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 االحتياطي العام -13

يتكون االحتياطي العام ممن أرصمدة االحتياطيمات التمي كانمت مسمجلة ضممن القموائم الماليمة للشمركات السمعودية الموحمدة للكهربماء فمي 

وكمذلك عوائمد اسمتثمار مبمالغ صمندوق رسمم الكهربماء و التمي بلغمت  ،ألمف لاير سمعودا .213466والتي بلمغ مجموعهما تاريخ الدمج 

 م2111ديسممبر 31التي يتم تحصيلها من األفمراد عمن رسمم الكهربماء بعمد تماريخ باإلضافة إلى المبالغ  ،الف لاير سعودا 2244206

ألمف لاير سمعودا( ليصمبح رصميد االحتيماطي  3146.6: 2112ألف لاير سعودا) .36461م  2113ديسمبر  31ى والتي بلغت حت

 ألف لاير سعودا(. 5414331: 2112 سعودا )ألف لاير 5454262م 2113ديسمبر  31العام كما في 
 

 مصاريف التشغيل والصيانة -14

 -----------------------------------------------------------------------------------------------   (بآالف الرياالت السعوديــــــــة) 

 1013    2112      

            المجموع المجموع التوزيع النقل التوليد 

 442644120 4.540.611 245134112 0124455 1431.4255 مصروفات ومزايا موظفين 

 2364211 1.115.546 5124401 1244000 4311..4 )مقاولين(صيانة وتشغيل 

 141524411 1.111.435 24.4220 024021 .026401 مواد

 4.24.14 516.469 5104602 -         -         اتيرسوم بلد

 25244.3 131.410 13146.1 -         -         مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 1444254 34.154 640.1 446.4 254322 مخصص مخزون بطيء الحركة

            145.24612 1.449.141 4304114 1214421 141214003 أخرى 

 3.450.431 1.101.196 4.346.541 9.110.166 .40214.1.            
 

 

  المصاريف العمومية واإلدارية -15

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة 
  

     1013     2112      

 2124.03 144.111 مصروفات ومزايا موظفين

 424054 36.416 مواد

 .20416 4.119 مخصص مخزون بطيء الحركة

      11.45.2 41.045 أخرى 

 360.319 3254200 
     

 

  اإليرادات والمصروفات األخرى، صافي -14

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة 
  

     1013     2112      

 1204601 153.144 غرامات وجزاءات

 54556. 14.614 مكاسب استبعاد موجودات ثابتة

 314606 41.641 إيرادات بيع مناقصات

  في صافي خسائر الشركات المستثمر فيها وف  طريقة  حصة الشركة

 (634022) 14.195 (أ-2حقوق الملكية )إيضاح 

      1154032 111.543 أخرى، صافي

 411.564 2254216 
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  األرباحتوزيعات  -16
 

 

% من رأس المال 5كدفعة أولى للمساهمين نسبة ال تقل عن  االحتياطياتطبقا للنظام األساسي للشركة يوزع من األرباح، بعد خصم 

 هـ والتي بموجبه تنازلت الحكومة 1412شعبان  11وتاريخ  162المدفوع مع مراعاة األحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 

اإلسمية للسهم وذلك لمدة عشر % من القيمة 11عن نصيبها في األرباح الموزعة بشرط اال تتجاوز األرباح السنوية الموزعة نسبة 

سنوات من قيام الشركة، وفي حالة تجاوز نسبة األرباح الموزعة النسبة المذكورة تعامل حصة الحكومة مثل بقية المساهمين، وقرار 

 هـ الخاص بتمديد تنازل الحكومة عن نصيبها في األرباح التي توزعها الشركة1431رمضان  24وتاريخ  320مجلس الوزراء رقم 

 السعودية للكهرباء لمدة عشر سنوات أخرى.
 

ف ة األفراد  –للمساهمين م 2112توزيع أرباح نقدية عن سنة  م2113ابريل  15أقرت الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

: مبلغ م 2111عن سنة % من القيمة اإلسمية للسهم )0لاير سعودا للسهم الواحد وتمثل  1401مليون لاير سعودا بواقع  540بمبلغ 

 مليون لاير سعودا(. 540
 

م بتوزيع أرباح نقدية لسنة 2114فبراير  24هـ المواف  1435ربيع الثاني  24أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

% من القيمة 0لاير سعودا للسهم الواحد وتمثل  1401مليون لاير سعودا بواقع  540م  لألهالي ومن في حكمهم بمبلغ 2112

 االسمية للسهم.  هذا ويتطلب إعالن توزيع األرباح للسنة الحالية موافقة الجمعية العمومية للشركة.

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةبدالت و  -11
 

، وكذلك مصروفات وبدالت حضور جلسات اللجان األخرى اإلدارةبلغت مصروفات وبدالت حضور الجلسات ألعضاء مجلس 

 الف لاير سعودا(. 0.3: م 2112ألف لاير سعودا ) عام  2.1من مجلس اإلدارة خالل السنة مبلغ   المنبثقة
 

  212مبلغ م 2112مكافآت أعضاء مجلس االدارة عن سنة  م2113ابريل  15أقرت الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

 لاير سعودا(. الف 015: مبلغ م 2111لاير سعودا من األرباح المبقاة )عن سنة  الف
 

مكافأة ألعضاء  باحتسابم 2114فبراير  24هـ المواف  1435ربيع الثاني  24أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

المساهمين األهالي ومن في  رأس مال% من 5لاير سعودا من األرباح بعد توزيع دفعة ال تقل عن  الف 63. مجلس اإلدارة بمبلغ

 حكمهم. يستح  سداد هذه المكافأة بعد موافقة الجمعية العامة للشركة.
 
 

 السعودية تسوية الخالف على التعريفة الكهربائية مع أرامكو  -19
 

لتعريفمة ل طبقماالتعريفمة  تحتسمب أرامكو السعودية.  بإيصال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات والوزارات الحكومية و الشركةتقوم 

المعتمدة من مجلس الوزراء وهي نفس التعريفة المستخدمة مع المشتركين اآلخرين فيما عدا المؤسسة العامة لتحليمة الميماه الصمادر 

بينما  وجوب تطبي  التعريفة التجارية عليها الشركةترى كانت التي  رامكو السعوديةت السكنية البشأنها قرار حكومي، وكذا المنشآ

 . على ذلك وتقوم بالدفع إلجمالي قيمة مبيعات التيار عن تلك المنشآت بناء على التعريفة الصناعية ارامكو السعوديةتعترض 

على أسماس  السعودية هـ بإنهاء الخالف وان يتم محاسبة أرامكو1431الثانيربيع  11تاريخ  114صدر قرار مجلس الوزراء رقم 

بتحديمد المنشمآت  )"الممنظم"( التعريفمة السمكنية والتجاريمة بمدل الصمناعية، وعلمى أن تقموم هي مة تنظميم الكهربماء واإلنتماج الممزدوج

عمدة اجتماعمات فمي  الممنظمو  السمعودية ة مع أرامكو، وبناء على ذلك فقد عقدت الشركالسعودية رامكوألالسكنية والتجارية التابعة 

  .محل الخالف السعودية رامكوألالسكنية والتجارية التابعة الموضوع حيث قام المنظم بتحديد المنشآت سبيل تسوية هذا 
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القاضي بتصنيف تعريفة االستهالك الكهربائي  هـ 1432جمادى األول  .بتاريخ  42/432 نفذت الشركة  قرار المنظم  رقم

محل الخالف المشار إليه أعاله و تطبي  السكنية والتجارية ،  حيث تم تحديد المنشآت م2112يناير  1ابتداء من  رامكو السعوديةال

حسب  م2111ديسمبر  31حتى من تاريخ التأسيس ووات السابقة حتساب للسنكما قامت الشركة بعملية االالمتف  عليها. التعريفة 

 يونيو 31مليون لاير سعودا.  خالل الربع المنتهي في  022بمبلغ  رامكو السعوديةالوقدمت فواتيرها  قرار المنظم المذكور اعاله

 الموحدة ت واثباتها في قائمة الدخلم قامت الشركة بإستكمال اجراءات التسوية النهائية مع شركة أرمكوا حيال هذه االيرادا2113

 للفترة كإيرادات غير متكررة.

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة -30

 إن المعامالت الجوهرية والمبالغ التقريبية المتعلقة بها، هي كما يلي: 

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة 

  

     1013     2112      

   مبيعات

 .04.21410 1.115.140 الحكومة

 146344146 1.643.131 أرامكو السعودية

      .1.34.1 195.354 المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

 10.143.431 2401.4242 
     

   مشتريات وأخرى

 641614126 5.961.341 أرامكو السعودية

 1634361 1.014.960 شركة كهرباء رابغ

 1414304 1.054.649 شركة ضرماء للكهرباء

 5324633 560.615 المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

      4.24.15 516.469 رسوم البلديات

 9.140.464 044.14302 
     

 

رامكمو السمعودية والطاقمة ممن المؤسسمة العاممة لتحليمة الميماه بنماء علمى أسمعار منصموص عليهما امن  تقوم المجموعة بشراء الوقود

  حكومية، كما يتم احتساب رسوم لصالح البلديات عن مبيعات الطاقة الكهربائية.بقرارات 

 

 محتملةاللتزامات اال -31

و أرامكو السعودية حول رسوم مناولة الزيت الخام والتي تطالب به أرامكو السعودية لمبعض المواقمع.  شركةالخالف بين يوجد   - أ 

 34642مبلمغ م 2113ديسممبر   31م وحتمى 2111إبريمل 5وقد بلغ إجمالي المبلغ المختلف عليه من بداية تأسميس الشمركة فمي 

مليون لاير سعودا(، وال تتوقع اإلدارة أن ينمتج عمن همذه المطالبمة أا إلتمزام علمى  34221: 2112مليون لاير سعودا تقريبا )

هـ على اعتبار أنه لم يمتم بحثمه ممن قبمل  اللجنمة الوزاريمة 1415رجب  25بتاريخ  .إستناداً إلى المرسوم الملكي رقم م/ شركةال

. شمركةللم تسجيل تلك الفروقمات فمي السمجالت المحاسمبية التي تم تشكيلها بناء على المرسوم الملكي المذكور أعاله، وعليه لم يت

 شركةالحسب متطلبات  –كما يوجد خالف حول قيام أرامكو السعودية بتوريد زيت خفيف بدالً من الزيت الثقيل ألحد المحطات 

مليممون لاير سممعودا( لممم يممتم قيممده فممي  14211: 2112سممعودا ) مليممون لاير 14556وقممد نممتج عممن ذلممك فممرق متممراكم قممدره  –

 .شركةالسجالت 
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 تتمة - محتملةاللتزامات اال -31

تطالب أرامكو السعودية بصرف نصيبها في األرباح السنوية الموزعة عن حصتها في رأس مال الشمركة وتقمدر قيممة المطالبمة   - ب 

مليمون لاير سمعودا، وتمرى الشمركة السمعودية  24342غ بمبلم 2112ديسممبر  31عن أرباحها منذ بداية تأسيس الشركة وحتى 

للكهرباء عدم أحقية أرامكو السعودية في هذه المطالبة خالل العشرين سنة األولى ممن تأسميس الشمركة باعتبارهما جهمة حكوميمة 

رقمم هـ، وقرار مجلس الموزراء 1412شعبان  11وتاريخ  162مملوكة بالكامل للدولة وينطب  عليها قرار مجلس الوزراء رقم 

السمعودية هـ الخماص بتمديمد تنمازل الحكوممة عمن نصميبها فمي األربماح التمي توزعهما الشمركة 1431رمضان  24وتاريخ  320

 للكهرباء لمدة عشر سنوات أخرى.

ضمانات لبعض البنوك التجارية عن نصيبها من القرض التمويلي الممنوح لبعض الشمركات المسمتثمر فيهما. تبلمغ  شركةالقدمت   - ج 

مليمون  04: 2112مليون لاير سعودا )  2.1، ما يعادل م2113ديسمبر   31مليون دوالر أمريكي كما في  05ان قيمة الضم

بتقديم ضمان لصالح مصملحة الزكماة والمدخل تبلمغ قيممة  شركةاللاير سعودا (. كما قامت  مليون .20دوالر أمريكي ما يعادل 

 لاير سعودا (. مليون 3045: م 2112مليون لاير سعودا )  3045الضمان 

 

 االرتباطات الرأسمالية  -31

الموحدة في قيمة الجزء غير المنفذ ممن العقمود الرأسممالية التمي  تتمثل االرتباطات الرأسمالية في تاريخ قائمة المركز المالي - أ 

 14133.: م2112لاير سمعودا ) مليمون 234601والتمي بلغمت أبرمتها الشركة إلنشاء وتركيب محطات وأصمول أخمرى 

المستقبلية التي قدمتها الشركة لتمويل بعض الشركات المسمتثمر بهما وذلمك فمي  االلتزاماتلاير سعودا(، إضافة إلى  مليون

 مليون لاير سعودا(. 24211: م2112لاير سعودا ) مليون 14253 بقيمة حقوق ملكيةاو  شكل قروض ثانوية

تعهمدت الشمركة ممن خمالل همذه االتفاقيمات  طاقمة مسمتقلين حيمثلدى الشركة اتفاقيات شراء طاقة طويلة االجل مع ممزودا   - ب 

سنة  21بشراء كامل الطاقة المنتجة من هؤالء الموردين وفقا لشروط وأسعار محددة. تمتد هذه االتفاقيات لفترات تصل الى 

 قابلة للتجديد لفترات مستقبلية أخرى بموافقة الطرفين.

 

  إدارة المخاطر  -33

 والموجودات والمدينين المماثل والنقد النقد على رئيس، بشكل ،الموحدة المالي المركز قائمة في المدرجة يةالمال األدوات تشتمل

 .األخرى المتداولة غير والمطلوبات المستحقة والمطلوبات والدائنين البنكية والقروض األخرى

 
  االئتمانمخاطر 

 المجموعة لدى. مالية خسارة اآلخر الطرف تكبد إلى يؤدا مما بإلتزاماته، الوفاء على ما طرف مقدرة عدم اإلئتمان مخاطر تمثل

 رصيد إظهار يتم. جيد إئتماني تصنيف ذات مالية مؤسسات لدى النقدية باألموال المجموعة وتحتفظ اإلئتمان، لمخاطر جيد توزيع

 .تحصيلها في المشكوك الديون خصم بعد التجاريين المدينين

 مخاطر أسعار العموالت 

 في السائدة العمالت أسعار في التقلبات نتيجة المالية األدوات قيمة تذبذب عن الناجمة المخاطر مخاطر أسعار العموالت تمثل

 العموالت بأسعار مرتبطة مطلوبات لديها لكن العموالت، بأسعار مرتبطة األجل طويلة هامة موجودات للمجموعة ليست. السوق

 مرتبطة تحوط إتفاقيات باستخدام العائمة العموالت أسعار ذات قروضها بإدارة المجموعة تقوم. م2113 ديسمبر 31 في كما

 .  ثابتة بعمولة قروض إلى عائمة قروض من القروض تحويل على اقتصادا تأثير لها والتي بعموالت
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  السيولةخاطر م

 مخاطر تحدث. المالية باألدوات المتعلقة بإلتزاماتها للوفاء األموال توفير في المجموعة تواجهها التي المخاطر السيولةمخاطر  تمثل

 للتأكد بإنتظام بمراقبتها وذلك السيولة مخاطر تدار. العادلة قيمته يقارب بمبلغ سرعةب مالي أصل بيع من التمكن مدع عند السيولة

 .مستقبلية إلتزامات بأية للوفاء الكافية السيولة توفر من

 مخاطر العمالت 

 اإلدارة تقوم. األجنبي الصرف أسعار في للتقلبات نتيجة المالية األدوات قيمة تذبذب عن الناجمة المخاطرمخاطر العمالت  تمثل

 .لذلك وفقاً  الموحدة المالية القوائم على آثارها وتحمل األجنبي، الصرف أسعار في التغيرات بمراقبة

 القيمة العادلة 

 وحيث. ةما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل إلتزامأو سداد  أصل،القيمة التي يتم بموجبها تبادل القيمة العادلة  تمثل

 العادلة والقيمة الدفترية القيمة بين فروق تنتج أن يمكن فإنه التاريخية، التكلفة لمبدأ وفقاً  للمجموعة الموحدة المالية القوائم إعداد يتم

 قيمتها عن بشكل جوهرا تختلف ال بالمجموعة الخاصة المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة أن اإلدارة تعتقد. المقدرة

 .الدفترية

 

 المعلومات القطاعية و الهيكلة المستقبلية لنشاطات المجموعة  -34
 

انشطة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين والتي تعتبر مكملة لبعضها تقسم االنشطة التشغيلية الرئيسة في المجموعة إلى 

البعض في إنتاج الطاقة الكهربائية وإيصالها إلى المستهلك، حيث تتحق  إيرادات المجموعة حالياً من بيع التيار للمستهلك النهائي 

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

 

 فيما يلي وصف لألعمال الرئيسة لكل نشاط:
 

 .وتوفير الطاقة الكهربائية توليد: التوليد

 .إلى شبكة التوزيع وتشغيل منظومة نقل الكهرباء وصيانتها باستخدام شبكة النقل نقل الطاقة من محطات التوليدالنقل: 

النقل وتوزيعها على المشتركين. وإصدار وتوزيع فواتير االستهالك استالم الطاقة من شبكات التوزيع وخدمات المشتركين: 

 وتحصيلها.
 

تعمل الشركة حاليا على تطبي  خطة متكاملة تهدف الى فصل األنشطة الرئيسة إلى شركات مستقلة وتطوير أسعار بيع بينية، وعليه 

 قياس أداء كل نشاط ونتائج أعماله بشكلستحدد إيرادات ومصروفات كل شركة على حدة عند اكتمال عملية الفصل وذلك ل

مستقل. وكجزء من هذه الخطة، تم تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكهرباء واعتماد أسس اتفاقيات التعامل الخاصة بها من قبل مجلس 

 م.2112يناير  1اإلدارة. وقد بدأت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء عملياتها التشغيلية والمتعلقة بنشاط النقل في 
 

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

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

ضمن خطة الشركة المتكاملة  -حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة  -التوليد والتوزيع  نشاطياإلجراءات جارية لفصل 

لشركات التابعة االخرى تشتمل البيانات المالية للشركة الوطنية لنقل الكهرباء على نشاط النقل بينما تشتمل البيانات المالية ل. للفصل

 ( فيما عدا الشركة الوطنية لنقل الكهرباء. 1على جميع الشركات الواردة في االيضاح )
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 تتمة - المعلومات القطاعية و الهيكلة المستقبلية لنشاطات المجموعة  -34
 

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1013ديسمبر  31
الشركة السعودية 

 للكهرباء

الشركة الوطنية 

 لنقل الكهرباء

ركات الش

 التابعة األخرى 

 

 األرصدة المتداخلة 
 اإلجمالي

           

 113.543.191 - - 54.431.943 111.931.149 موجودات ثابتة

 164.616.444 (59.343.943) 64.011 43.635.634 161.339.690 مجموع الموجودات

 110.511.331 (49.313.510) 35.431 50.534.193 119.143.010 مجموع المطلوبات
 

 بآالف الرياالت السعوديــــــــة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 2112ديسمبر  31
الشركة السعودية 

 للكهرباء

الشركة الوطنية 

 لنقل الكهرباء

الشركات 

 التابعة األخرى 

 

 األرصدة المتداخلة 
 اإلجمالي

           

 16.46524111 - - .514263412 11646.24112 موجودات ثابتة

 .23.402.430 (5542.14343) 224421 5.45524662 23641204632 مجموع الموجودات

 1.5434.4224 (4542014225) 1.4313 4041254625 1.441054221 مجموع المطلوبات

 

 تعديالت سنوات سابقة و أرقام المقارنة   -35 

بالمحاسبة عن حصتها في الخسائر غير المحققة الناتجة عن  2113ديسمبر  31السنة الحالية المنتهية في قامت الشركة خالل 

في الشركات المستثمر بها والتي تتبع الشركة في المحاسبة عنها  الملكيةالتغير في القيمة العادلة لعقود التحوط والمثبتة ضمن حقوق 

التغير في القيمة العادلة احتياطي  – طريقة حقوق الملكية. نتج عن هذا االحتساب تعديل األرصدة االفتتاحية لحقوق المساهمين

 2113يناير  1مليون لاير سعودا كما في  101 و  م2112يناير  1مليون لاير سعودا كما في  351 بمبلغ  -لعقود تحوط 

  .(21 و 2 )ايضاح

 الحالية. السنةتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتف  مع عرض أرقام كما 
 

 االحداث الالحقة  -34

بعائد متغير عند م 2154في  السداد تستح  مليار لاير سعودا 445باصدار صكوك اسالمية بقيمة  2114قامت الشركة خالل يناير 

 .نقطة زيادة عن سعر العمولة المعروض بين البنوك السعودية )سايبور ثالثة اشهر( 01معدل 




