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 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 

 القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
 ٢٠٠٧بر  ديسم٣١للسنة المنتهية في 

 

 صفحـة فهـرس

  

 ١ تقرير مراجعي الحسابات

  

 ٢ يقائمة المركز المال

  

 ٣ قائمة الدخل

  

 ٤ قائمة التدفقات النقدية

  

 ٥ التغيرات في حقوق المساهمينقائمة 

  

 ٢٨ - ٦ إيضاحات حول القوائم المالية
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 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 قائمة المركز المالي

 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١كما في 
 ) بآالف الرياالت السعودية( 

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧  ايضاح 

     الموجودات
     الموجودات المتداولة

 ٤,٢٠٠,٦٦٩   ٥,٥٨٩,٣٠٤    ٣   ونقد مماثلنقد 
 ١٠,٥٤١,٣٩١   ١٣,٤٢٤,٧٣٦    ٤  صافي،لكهرباء وإيرادات مستحقة ذمم مستهلكي ا

 ١,٥٨٠,٢٢٧   ١,٧١٩,٢٧٢    ٥  صافي،دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 
 ٤,٦٩٥,٩٧٣   ٦,٥٨٧,٠٨٤    ٦  صافي، مخزون

 ٢١,٠١٨,٢٦٠   ٢٧,٣٢٠,٣٩٦      المتداولةمجموع الموجودات
     

     الموجودات غير المتداولة
 ١١,١٢٥,٠٠٠   ٤,٨٢٥,٠٠٠    ٤ ذمم مستهلكي الكهرباء

 ٧٤٨,٠٦٣   ١,٦٥٩,٥٩٥    ٧ خرىوأ في حقوق ملكية شركاتإستثمارات 
 ١٣,٦٧٤,٧٠٧   ١٥,٠٥٠,٥٢٩    ٨ ع تحت التنفيذيرامش

 ٨٠,٦٤٢,٢٣٥   ٨٧,٦٥٤,٦٩٠    ٩  صافي ،موجودات ثابتة 
 ١٠٦,١٩٠,٠٠٥   ١٠٩,١٨٩,٨١٤     مجموع الموجودات غير المتداولة

     
 ١٢٧,٢٠٨,٢٦٥   ١٣٦,٥١٠,٢١٠     مجموع الموجودات

     
     المطلوبات وحقوق المساهمين

     المطلوبات المتداولة
 ٢٥,٣٤٨,٨٧٩   ٣٢,٢٠١,٨٧٣    ١٠ ةذمم دائن

 ١,٢٥٠,١٣٠   ١,٤٩٤,٤٨٨    ١١  أخرىةأرصدة دائنمستحقات و
 ٧٤١,١١٤   ٩٧٩,٣٠٠    ١٣ ة األجلأقساط متداولة من قروض طويل
 ٢٧,٣٤٠,١٢٣   ٣٤,٦٧٥,٦٦١     مجموع المطلوبات المتداولة

     
     المطلوبات غير المتداولة

 ٩,٠١٥,٤١٥   ٣,٨٤٦,١١٨    ١٣ قروض طويلة األجل
 - ٥,٠٠٠,٠٠٠    ١٥ صكوك

 ٣,٩٧٣,٩٧١   ٤,٠٠٨,٧٤٧      ة الخدمةمخصص مكافأة نهاي
 ١٠,٥٣٣,٩٩٧   ١١,٥٧٤,٨١٠    ١٧  صافي ،جلة إيرادات مؤ

 ٩٨٢,٢١٧   ١,٠٣٦,٧٣٨     تأمينات مشتركين 
 ١٣,٢٩٥,٦١٣   ١٣,٢٩٥,٦١٣    ١٠ ذمم حكومية طويلة االجل

 ١٤,٩٣٨,٠٦٠   ١٤,٩٣٨,٠٦٠    ١٨ قرض حكومي
 ٥٢,٧٣٩,٢٧٣   ٥٣,٧٠٠,٠٨٦     مجموع المطلوبات غير المتداولة

     
 ٨٠,٠٧٩,٣٩٦   ٨٨,٣٧٥,٧٤٧     وباتمجموع المطل

     
     حقوق المساهمين

 ٤١,٦٦٥,٩٣٨   ٤١,٦٦٥,٩٣٨    ١٩ رأس المال 
 ٧٣٩,٣٠٩   ٨٩٤,٥٩٨     إحتياطي نظامي 

 ٥٣١,٥٦٣   ٥٣٢,٤١٨    ٢٠ عام إحتياطي 
 ٤,١٩٢,٠٥٩   ٥,٠٤١,٥٠٩     مبقاةأرباح 
 ٤٧,١٢٨,٨٦٩   ٤٨,١٣٤,٤٦٣      حقوق المساهمينمجموع

     
 ١٢٧,٢٠٨,٢٦٥   ١٣٦,٥١٠,٢١٠     المساهمين وحقوق مجموع المطلوبات

 
 
 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 قائمة الدخل

 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 ) الرياالت السعودية الفبآ(

 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧  ايضاح 

     ايرادات التشغيل

 ١٨,٢٨٤,٨٧٨   ١٩,٤٦٣,٣٢٧     مبيعات الطاقة الكهربائية
 ٧٠٧,٩٩٧   ٧٢٢,٩٩٤     تعرفة قراءة وصيانة العدادات واعداد الفواتير

 ٧١٣,٧٨٢   ٧٩٣,١٣١    ١٧ تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية
 ١٩,٧٠٦,٦٥٧   ٢٠,٩٧٩,٤٥٢     لتشغيلمجموع ايرادات ا

   

   مصروفات التشغيل

  )٤,٧٥٨,٨٧٢(   )٤,٩٣٧,٦٧٧(    وقود
  )١,١٩٥,٤٧٠(   )١,٣٧٠,٩٨٤(    طاقة مشتراة

  )٦,٣٤٩,٦٨٨(   )٦,٧٦٠,٣١٢(   ٢١ تشغيل وصيانة
  )٦,٠٦٥,١٧٩(   )٦,٣٧١,٥٣٦(   ٩ استهالكات

  )١٨٢,٨٧٤(   )٢٨٤,١٧٣(   ٢٢ مصروفات عمومية وادارية 

  )١٨,٥٥٢,٠٨٣(   )١٩,٧٢٤,٦٨٢(    مجموع مصروفات التشغيل

 ١,١٥٤,٥٧٤   ١,٢٥٤,٧٧٠     الربح من العمليات التشغيلية
 ٢٥٩,٢٥٨   ٣٣٨,٧٩٨    ٢٣ ايرادات ومصروفات اخرى ، صافي

 ١,٤١٣,٨٣٢   ١,٥٩٣,٥٦٨     قبل الزكاةربح الصافي 
 -  )٤٠,٦٧٧(   ١٢ مصروف زكاة مؤجل

 ١,٤١٣,٨٣٢   ١,٥٥٢,٨٩١     صافي ربح السنة

 ٠,٣٤   ٠,٣٧     )بالرياالت السعودية(ربح السهم 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةاإليضاحات إن
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 الشركة السعودية للكهرباء

  )مساهمة سعوديةشركة ( 
 نقديةقائمة التدفقات ال

 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 ) بآالف الرياالت السعودية (

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ 

   ية التشغيلاألنشطة من ية النقداتالتدفق
 ١,٤١٣,٨٣٢   ١,٥٩٣,٥٦٨   الربح قبل الزكاة صافي

 مع صافيالربح تعديالت لتسوية صافي 
 :ية  التشغيلةنشطألا  منالنقد الناتج

  

 ٢٢٥,٦١٤   ٧٤,٥٥٩   كوك في تحصيلهامخصص ديون مش
  )٢١,٩٨٢(   )٦٥,٧٦٠(  مخصص مخزون بطيء الحركة

 ١,١٩٩    )١١,٣٤٤(  حصة الشركة في صافي ارباح الشركات المستثمر فيها
 ٦,٠٦٥,١٧٩   ٦,٣٧١,٥٣٦   إستهالكات

  )٣٥,١٣٣(   )١٢٨,٧٧٨(  إستبعاد موجودات ثابتة ، صافيأرباح 
 ١٣١,٣٤٤   ٣٤,٧٧٦    ، صافياية الخدمةمخصص مكافأة نه

 ٥٧٦,٨٦٧   ١,٠٤٠,٨١٣    ، صافيايرادات مؤجلة
     التشغيلية والمطلوباتالنقص فى الموجودات) الزيادة(

 ٨٥٩,٦٦٩   ٣,٣٤٢,٩٥١   مستهلكي الكهرباء وإيرادات مستحقةذمم 
  )٥٠٣,٤٤٢(   )١٣٩,٠٤٥(  دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

  )١,٠١٩,٥٨٨(   )١,٨٢٥,٣٥١(  خزونم
 ٦,٥٢٩,٨٤٤   ٦,٨٥٢,٩٩٤   ذمم دائنة

 ٤٧,٣٦٢   ٢٥٠,٣٦٤   مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
 ٥١,٤٨٥   ٥٤,٥٢١   صافي المتحصالت والمدفوعات من تأمينات المشتركين

 ١٤,٣٢٢,٢٥٠   ١٧,٤٤٥,٨٠٤   ية التشغيلةنشطالنقد الناتج من األصافي 
   

   ية اإلستثمارةنشطأل من ايةالنقد اتالتدفق
  )٤١٣,٥١٩(   )٩٠٠,١٨٨(  استثمارات في حقوق ملكية الشركات واخرى

 ٣,٨٩٦   - ارباح مستلمة من االستثماراتتوزيعات 
  )١١,٦٦٨,٢٨٥(  )١٤,٧٧٨,١١٥(  موجودات ثابتة ومشاريع تحت التنفيذ

 ٥٣,٧٣٠   ١٤٧,٠٨٠   المحصل من بيع موجودات ثابتة
  )١٢,٠٢٤,١٧٨(  )١٥,٥٣١,٢٢٣(  ة اإلستثماريةنشطاأل المستخدم في النقدصافي 

   
   ة التمويليةنشطاأل من ية النقداتالتدفق

 - ٥,٠٠٠,٠٠٠   صكوك 
 ١,٤١٥,٩١٢    )٤,٩٣١,١١١(  من القروض طويلة األجل ) المسدد(صافي  المستلم و

  )٥٢١,٢٣١(    )٥٩٤,٨٣٥(  دارة أرباح مسددة للمساهمين ومكافأة اعضاء مجلس اال
 ٨٩٤,٦٨١    )٥٢٥,٩٤٦(  ة التمويليةنشطاأل النقد الناتج مني فصا
   

 ٣,١٩٢,٧٥٣   ١,٣٨٨,٦٣٥   والنقد المماثل خالل السنة فى النقد  التغيرصافي
 ١,٠٠٧,٩١٦   ٤,٢٠٠,٦٦٩   والنقد المماثل في بداية السنةرصيد النقد 
 ٤,٢٠٠,٦٦٩   ٥,٥٨٩,٣٠٤   السنةخرلمماثل في آوالنقد ارصيد النقد 

 
 

ية المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالاإليضاحات إن
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 الشركة السعودية للكهرباء
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  المساهمينحقوق التغيرات في قائمة 
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١كما في 

    )بآالف الرياالت السعودية( 

  

 ايضاح

 

 المالرأس 

 

 احتياطي نظامي

 

 احتياطي عام

 

 ارباح مبقاة

 

 وعالمجم

       

 ٤٦,٢٦٢,٣٣٦   ٣,٤٦٧,٩٦٢   ٥٣٠,٥١٠   ٥٩٧,٩٢٦   ٤١,٦٦٥,٩٣٨    م ٢٠٠٦ يناير ١رصيد 

 ١,٤١٣,٨٣٢   ١,٤١٣,٨٣٢   - - -  السنة ربحصافي 

  )٥٤٧,٢٥٢(   )٥٤٧,٢٥٢(  - - - ٢٤  ٢٠٠٥عام عن توزيعات أرباح للمساهين 

  )١,١٠٠(   )١,١٠٠(  - - - ٢٥  ٢٠٠٥عام عن  مجلس اإلدارة  اعضاءمكافآت

 ١,٠٥٣   - ١,٠٥٣   - - ٢٠ )افراد ( تسوية المحصل من رسم الكهرباء 

 -  )١٤١,٣٨٣(  - ١٤١,٣٨٣   -  المحول الى االحتياطي النظامي

 ٤٧,١٢٨,٨٦٩   ٤,١٩٢,٠٥٩   ٥٣١,٥٦٣   ٧٣٩,٣٠٩   ٤١,٦٦٥,٩٣٨    م ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١رصيد 
 ١,٥٥٢,٨٩١   ١,٥٥٢,٨٩١   - - -  السنة ربحصافي 

  )٥٤٧,٢٥٢ (  )٥٤٧,٢٥٢(  - - - ٢٤ ٢٠٠٦عام عن توزيعات أرباح للمساهين 

  )٩٠٠(   )٩٠٠(  - - - ٢٥ ٢٠٠٦ عام عن مجلس اإلدارة  اعضاءمكافآت

 -  )١٥٥,٢٨٩(  - ١٥٥,٢٨٩   -  المحول الى االحتياطي النظامي

 ٨٥٥   - ٨٥٥   - - ٢٠ )افراد ( تسوية المحصل من رسم الكهرباء 

 ٤٨,١٣٤,٤٦٣   ٥,٠٤١,٥٠٩   ٥٣٢,٤١٨   ٨٩٤,٥٩٨   ٤١,٦٦٥,٩٣٨    م ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١رصيد 

 

 

يةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المال



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 

  حول القوائم الماليةاتإيضاح
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 

٦

 
 
 التكوين والنشاط - ١

ـ ١٤١٩ شعبان   ١١  المؤرخ ١٦٩ية للكهرباء بناءًًًًًًًًًًًً على قرار مجلس الوزراء رقم         نشأت الشركة السعود    الموافـق   ـه

 بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية ، ودمـج جميـع الشـركات                م القاضي ١٩٩٨ نوفمبر   ٢٩

 معظم مناطق المملكة    مساهمة كانت تغطي  عدد عشر شركات     (المحلية العاملة في مجال تقديم خدمة الطاقة الكهربائية       

باإلضافة إلى مشاريع المؤسسة العامة للكهرباء وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الصـناعة والكهربـاء               ) جغرافياًً

 . الشركة السعودية للكهرباء  يف)  مناطق مختلفة في شمال المملكة تشغيلياًًًًًًًًًً كانت تغطيعدد أحد عشر مشروعاًًًًًًًًً(

 

ـ ١٤٢٠رمضان   ٦المؤرخ   ١٦/مشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم       التأسست    ديسـمبر   ١٣الموافـق    ـه

م ،  ١٩٩٩ ديسـمبر    ١٢ الموافـق    ـه١٤٢٠ رمضان   ٥  المؤرخ ١٥٣ الوزراء رقم م بناءًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً على قرار مجلس      ١٩٩٩

م كشـركة مسـاهمة     ٢٠٠٠إبريـل    ٥ الموافـق    ـه١٤٢٠ ذو الحجة    ٣٠ المؤرخ   ٤٠٢٧وقرار وزير التجارة رقم     

  الموافـق   ـه١٤٢١محرم   ٢٨ وتاريخ ١٠١٠١٥٨٦٨٣ برقم الصادر من الرياض     ي، بموجب السجل التجار   سعودية

 .م ٢٠٠٠ مايو٣

سـي للطاقـة    يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، حيث تعتبر الشركة المنتج الرئي               

الكهربائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والصـناعية                

 .والزراعية والتجارية والسكنية 

 

تقسم الشركة من حيث هيكلها التنظيمي إلى نشاطات أساسية للتوليد والنقل والتوزيـع ونشـاطات مسـاندة كالماليـة                   

تعتبر أنشطة التوليد والنقل والتوزيع مكملة لبعضها البعض في إنتاج          . ارد البشرية والخدمات العامة والتخطيط      والمو

الطاقة الكهربائية وإيصالها إلى المستهلك وال توجد أسعار بيع بينية بين أنشطة التوليـد والنقـل والتوزيـع وتتحقـق        

 .سب التسعيرة الرسمية المقررة من قبل الدولة إيرادات الشركة من بيع التيار للمستهلك النهائي ح

 

 علـى    تحدد بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بنـاءً        ى تعرفة الخدمات الكهربائية والتي    تخضع الشركة للرقابة عل   

م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم      ٢٠٠١ التي تأسست في نوفمبر      الكهرباء واالنتاج المزدوج  من هيئة تنظيم     توصية

تم إجراء آخر تعديل على تعرفة الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجلس الوزراء             . ـه١٤١٩شعبان  ١١ وتاريخ   ١٦٩

ساعة وبدأ تطبيقها إعتباراً    / هللة للكيلو واط   ٢٦ حيث بلغت أعلى شريحة فيها       ـه١٤٢١رجب  ١٢ وتاريخ   ١٧٠رقم  

 .  على التعرفة بعد ذلك التاريخ  تعديالت م ، ولم يتم إجراء أي٢٠٠٠ أكتوبر ٢٨ الموافق ـه١٤٢١ شعبان ١من 



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 

  حول القوائم الماليةاتإيضاح
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
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 وفقاً للنظـام األساسـي      سنة ميالدية   شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل        أولمن  تبدأ السنة المالية للشركة     

 . للشركة

بموجـب السـجل    سجلت   شركة الكهرباء للصكوك وهي شركة ذات مسؤولية محدودة           القوائم المالية حسابات   تتضمن

 وهي مملوكة بالكامل    م٢٠٠٧ يونيو   ٢ الموافق   هـ١٤٢٨ ى االول ى جماد ١٦وبتاريخ  ١٠١٠٢٣٣٧٧٥ التجاري رقم 

 . لكهرباءل  السعوديةشركةلل

 

 السياسات المحاسبية الهامةملخص  - ٢

لقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقا لمعيار العرض واإلفصاح العام الصادر عن وزارة التجارة ووفقـا للمعـايير                   

إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة        . لمحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين        ا

 :هي على النحو اآلتي 

 

 العرف المحاسبي

 .تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية 

 

 التقديرات المحاسبية

ديء المحاسبية المتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر وفقاً للمباالقوائم المالية إن إعداد 

 تاريخ القوائم محتملة فيعلى قيمة الموجودات والمطلوبات المقيدة وعلى اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات ال

 تاريخ إصدار القوائم ارة فيدى اإلدوبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل المعلومات واألحداث المتوفرة ل. المالية

 .المالية إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات 

 

 د المماثل النقد والنق

 تكون تواريخ إستحقاقها خالل ثالث والتييتضمن النقد والنقد المماثل النقدية في الصناديق واألرصدة والودائع البنكية 

 . ربطها أشهر أو أقل من تاريخ

 

 ذمم مستهلكي الكهرباء 

 ، ويتم إظهار ذمم مستهلكي الكهرباء  تاريخ المركز الماليلمستهلكين في لم يتم تحصيلها من اتمثل المبالغ التي

  .يكون تحصيلها أمرا مشكوكا فيهللذمم التي تجنيب المبالغ الالزمة بالصافي بعد 
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 زون المخ

يد والنقل والتوزيع والمواد األخرى ومخزون الوقود بالتكلفة وفقاً لطريقة المتوسط يتم تقييم مخزون مواد ولوازم التول

 . بعد تكوين المخصصات الالزمة للمخزون المتقادم وبطىء الحركة رجح ، ويتم إظهار المخزون بالصافيالم

 

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

 .اإلستراتيجية واإلحتياطية ضمن بند الموجودات الثابتة 

 

 خرىأ واإلستثمارات في حقوق ملكية شركات

  والتي تقضيأو أكثر وفقاً لطريقة حقوق الملكية% ٢٠م تسجيل اإلستثمارات في الشركات المستثمر فيها بنسبة يت

  صافيضوء التغير فى حصة الشركة في لى أن يتم تعديله بعد ذلك فيفة علبإثبات اإلستثمار عند إقتنائه بالتك

 عند صدور القوائم المالية يتم إثبات حصة الشركة في نتائج أعمال تلك الشركات. موجودات الشركة المستثمر فيها 

 . لها

 
لة بالكلفة، ويجري س مال الشركات غير المتداوأمن ر% ٢٠تظهر االستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة تقل عن 

 . االستثمارات عند تحصيل توزيعات االرباح من الشركات المستثمر بهاهقيد االيرادات من هذ

 
و الخصم عند ألة بالعالوة المعد( تظهر االستثمارات المشتراة لهدف االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة 

 غير متداولة  كموجوداتتصنف هذه االستثمارات. قيمتها ناقصة المخصص لقاء أي انخفاض غير مؤقت في ) الشراء

ويتم قيد هذه اإلستثمارات .فيما عدا السندات التي تستحق في الفترة المالية التالية ، حيث يتم تصنيفها موجودات متداولة 

 .بتاريخ استحقاقها

 

 ودات الثابتة الموج

لطريقـة   لها وفقـا    المقدر ي التشغيل ستهالكها على مدار العمر   إ ويجري    التاريخية  بالتكلفة الموجودات الثابتة ثبات  إيتم  

 وتشمل التكلفة سعر الشراء من المورد والعمالة المباشرة ومصروفات اإلنشاء غير المباشـرة وتكـاليف                القسط الثابت 

ـ   إ المباعة أو المستبعدة و    الموجودات الثابتة . حتى تاريخ وضع األصل في الخدمة        اإلقتراض راكم يـتم   سـتهالكها المت

قـدر   ، ويتم إثبات الربح أوالخسارة الناتجة ضمن قائمـة الـدخل ، وت             حذفها من الحسابات بتاريخ بيعها أو استبعادها      

  :األعمار التشغيلية حسب ما يلي
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  سنة٢٥ إلى ٢٠من  منشآت ومعدات وقطع غيار التوليد

  سنة٣٠ إلى ٢٠من  شبكات ومعدات وقطع غيار النقل

  سنة٢٥ إلى ١٥من  وقطع غيار التوزيعشبكات ومعدات 

  سنة٣٠ إلى ٢٠من  يالمبان

  سنة٢٠  إلى ٤من  رىالموجودات األخ
  

 نخفاض في قيمة الموجودات إلا

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي ، إجراء مراجعة للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة للتأكد من وجود أي دليل على 

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة .  انخفاض في قيمة الموجودات وقوع أي خسارة ناتجة عن

وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك . لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة 

 . قدية التي ينتمي إليها ذلك األصللمدرة للناألصل ، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة ا

وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدفترية ، 

ثبات خسائر ترداد لها ، ويتم إعندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالس

 . نخفاض في قيمة األصل مصروفات فوراً في قائمة الدخلإلا

وإذا ما تم الحقاً عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة ، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة 

 تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له ، على أال تزيد القيمة الدفترية التي

نخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية في إلا فيما لو لم يتم إثبات خسارة اكان من المفترض تحديده

 . ات فوراً في قائمة الدخلنخفاض في القيمة إيرادإليتم إثبات عكس قيد خسارة ا. قة السنوات الساب

 

 رسملة تكلفة اإلقتراض

 تمثل تكاليف القروض طويلة األجل وأي أعباء تمويليـة أخـرى تكبـدتها               والتي – اإلقتراضيتم رسملة صافي تكلفة     

 على جميع المشاريع تحت التنفيذ ذات المبـالغ         – السنة عوائد دائنة تم الحصول عليها خالل        يالشركة مخصوماً منها أ   

 يتم رسملتها بتطبيق معدل الرسملة علـى        يتكاليف التمويل الت  الهامة والتى يتطلب إنشاؤها فترة زمنية طويلة وتحسب         

 .  أنفقت على كل مشروع تحت التنفيذ يمتوسط المبالغ الت

 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 .مل في المملكة العربية السعوديةيتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين سنوياً وفقاً لنظام الع
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 مخصص الزكاة 

قـد   تعديالت، وأية   اً وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية          لزكاة سنوي ا مخصص   تسابإحيتم  

    . فيها النهائي الربط إستالم يتميالت للسنةتسجيلها ضمن قائمة الدخل تنتج عند الربط النهائي للزكاة يتم 

 

 اإليرادات

ة عند إصدار الفواتير للمشتركين بقيمة إستهالكهم للطاقة الكهربائية يتم إثبات إيرادات مبيعات الطاقة الكهربائي •

 لم يويتم تقدير اإليرادات المستحقة للطاقة المستهلكة من قبل المشتركين والت. ساعة /  تقاس بالكيلو واط يوالت

 . يصدر بها فواتير حتى تاريخ المركز المالي

 

 عن التعرفة ات وإعداد الفواتير عند إصدارها للمشتركين وهى عبارةيتم إثبات إيرادات تعرفة قراءة وصيانة العداد •

 على سعة العدادات المستخدمة من قبل المشتركين ويتم تقدير اإليرادات  يتم إحتسابها بناًءالشهرية الثابتة التي

 .المستحقة للتعرفة الخاصة بالفواتير التي لم تصدر حتى تاريخ المركز المالي 

 

 تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية المستلمة من المشتركين كإيراد مؤجل ضمن المطلوبات ومن ثم يتم تسجيل مبالغ •

 على متوسط أعمار المعدات المستخدمة في خدمة المشتركين يتم إثباتها كإيراد بإستخدام طريقة القسط الثابت بناًء

 .والمقدرة بعشرين سنة 

 

 المصروفات

لمصروفات الخاصة بالتوليد والنقل والتوزيع باإلضافة إلى نصيب تلك األنشطة          تتضمن مصروفات التشغيل والصيانة ا    

 تلك المصروفات ضمن المصـروفات العموميـة   نشطة المساندة ، ويتم إدراج باقيمن مصروفات الخدمات العامة واأل  

تلك المصـروفات ،    يتم توزيع مصروفات الخدمات العامة واألنشطة المساندة حسب إستفادة كل نشاط من             . واإلدارية  

 .ويتم تقييم ذلك دورياً 

 

 اإلحتياطي النظامي 

من صافي الدخل السـنوي لتكـوين اإلحتيـاطي         % ١٠تمشياً مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة يتم تجنيب          

 .النظامي ، ويجوز للشركة التوقف عن هذا التجنيب عندما يبلغ رصيد هذا اإلحتياطي نصف رأس المال 
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 ت األجنبية العمال

جـراء تلـك   إلى الريال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة حين         إتحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية        

تاريخ المركـز   األجنبية في    المعامالت وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية والمسجلة بالعمالت         

  محققة أو غير محققة    رئح أو خسا  ارب أ ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ، وأي        إلى الريال السعودي وفقا      المالي

 . قائمة الدخل تسجل ضمنتنتج عن ذلك 

 

 النقد والنقد المماثل - ٣

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ 

 ١,٦٣٨   ٢,٦٩٥   نقد بالصندوق
 ١٧٧,٩٩٠   ٤٢٨,٥٨٨   نقد لدى البنوك
 ٤,٠٢١,٠٤١   ٥,١٥٨,٠٢١   األجلودائع قصيرة 

   ٤,٢٠٠,٦٦٩   ٥,٥٨٩,٣٠٤ 
 

 صافي ، مستحقةاليرادات االذمم مستهلكي الكهرباء و - ٤

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

    ذمم مستهلكي الكهرباء
 ١٦,٤٣٩,١٤٩    ١٢,٦٩٨,٦٧٢    جهات حكومية

  )١١,١٢٥,٠٠٠(   )٤,٨٢٥,٠٠٠(  ) أ - ٤  (جهات حكوميةالجزء غير المتداول من ذمم 
 ٥,٣١٤,١٤٩    ٧,٨٧٣,٦٧٢   الجزء المتداول من ذمم جهات حكومية

 ٢,٧٢٤,٠٢١    ٢,٧٩٧,٨٣٠   التجاري والسكني
 ١,٥٤٩,٢٩٥    ١,٦٨٦,٦٠٢   كبار الشخصيات
 ٧٤٧,١٢٤    ١,٠٧١,٠١٩    )٢٨ و ٢٦ايضاحي  ( أرامكو السعودية
 ٨١٤,٨١١    ٥٥٧,٩٠٠   تحلية المياهالمؤسسة العامة ل
 ٢٨٤,٧٣٥    ٣٩٤,٠٨٨   ذمم ايصال التيار

  ١١,٤٣٤,١٣٥    ١٤,٣٨١,١١١   مجموع ذمم مستهلكي الكهرباء
 ) ١,٨٠٤,٢٢٣ (   )١,٨٧٨,٧٨٢(  ) ب – ٤  (مخصص ديون مشكوك في تحصيلها: يخصم
 ٩,٦٢٩,٩١٢    ١٢,٥٠٢,٣٢٩   ذمم مستهلكي الكهرباء: صافي

    
 ٩١١,٤٧٩    ٩٢٢,٤٠٧   ايرادات مستحقة :يضاف 
 ١٠,٥٤١,٣٩١    ١٣,٤٢٤,٧٣٦   المجموع
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تم إعادة تصنيف ذمم مستهلكي التيار الحكومي والتي تمت الموافقة على سدادها من قبل الحكومة خالل ثالثة                 ) أ – ٤

ـ  م٣١/١٢/٢٠٠٥م الى   ٠٥/٠٤/٢٠٠٠ للفترة من    ٢٠٠٧سنوات اعتبارا من     ى ذمـم مسـتهلكي التيـار        ال

 .المستحقة السداد خالل عام ضمن الموجودات المتداولة والرصيد المتبقي كذمم مستهلكي التيار غير المتداولة

 

 :خالل السنة حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها فيما يلي ) ب– ٤

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

  ١,٥٧٨,٦٠٩   ١,٨٠٤,٢٢٣   الرصيد ، بداية السنة
 ٢٢٥,٦١٤   ٧٤,٥٥٩   المحمل للسنة

 ١,٨٠٤,٢٢٣   ١,٨٧٨,٧٨٢   الرصيد ، نهاية السنة
 

  صافي ،خرىالمدينة األرصدة األمقدمة والدفعات ال - ٥

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 
 ١,٣٠٤,٩٢٣    ١,٠٣٩,١٨٣   دفعات مقدمة للمقاولين والموردين

 ٢٠٨,٣٩٣    ٤٤٧,١٤١   القائمةالمستندية ت اإلعتمادا
 ٢٧,٨١٣    ٢٥,٤١٢   مصروفات مدفوعة مقدما

 ١١٨,٩٩٦    ٢٨٨,٧٣٠   أخرىذمم 
 ١,٦٦٠,١٢٥    ١,٨٠٠,٤٦٦   مجموع
 ) ٧٩,٨٩٨ (   )٨١,١٩٤(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها:  يخصم

   ١,٥٨٠,٢٢٧    ١,٧١٩,٢٧٢ 
 

 صافي ، زونمخال - ٦

 الرياالت السعوديةف بآال 
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٢,١٢٠,٩٧٨    ٣,٥٤٠,٩١٩   شبكات التوزيعمواد ولوازم 
 ٢,٢١٧,٠٠٤    ٢,٥٣٢,٤٤٤   مواد ولوازم محطات التوليد

 ٢٣٦,٧٠١    ٣١٣,٢٢٤   شبكات النقلمواد ولوازم 
 ٢٢٣,٣٢٠    ٢١٥,٦٥٠   وقود وزيوت

 ١٥٢,٩٨٨    ١٧٤,١٠٥   خرىأ
 ٤,٩٥٠,٩٩١    ٦,٧٧٦,٣٤٢   مجموع
  )٢٥٥,٠١٨(    )١٨٩,٢٥٨(   الحركةيءمخصص مخزون بط: يخصم

   ٤,٦٩٥,٩٧٣    ٦,٥٨٧,٠٨٤ 



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 

  حول القوائم الماليةاتإيضاح
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 

١٣

 : خالل السنة  الحركةالمخزون بطيء حركة مخصص فيما يلي

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٢٧٧,٠٠٠   ٢٥٥,٠١٨   الرصيد ، بداية السنة
  )٢١,٩٨٢(   )٦٥,٧٦٠(  ة خالل السناستبعادات

 ٢٥٥,٠١٨   ١٨٩,٢٥٨   الرصيد ، نهاية السنة
 

 خرىأفي حقوق ملكية شركات وستثمارات إ - ٧

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٧٤٦,٦٦٣   ١,٤١٥,٣١٨   )أ ( استثمارات مسجلة وفق طريقة حقوق الملكية 
 ١,٤٠٠   ١,٢١٠   )ب ( االستثمارات االخرى بالتكلفة 

 - ٢٤٣,٠٦٧   )ج ( االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
   ٧٤٨,٠٦٣   ١,٦٥٩,٥٩٥ 

 

 اإلستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية  )أ 

 الرياالت السعوديةبآالف   نسبة حقوق 
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  الملكية 

 ٧٣٥,٧٢٧    ١,٤٠٣,٣٨٢    %٣١,٦٠ )١-أ (التعاون الخليجي هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس
 ١٠,٩٣٦    ١٠,٩٣٦    %٥٠ )٢-أ  (شركة الماء والكهرباء

 -  ١,٠٠٠    %٢٠ )٣ -أ (شركة رأس الزور للمياه والكهرباء
 ٧٤٦,٦٦٣    ١,٤١٥,٣١٨     اإلستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكيةمجموع 

 

 لس التعاون الخليجيلدول مجهيئة الربط الكهربائي  ) ١-أ( 

% ٣١,٦مال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بنسـبة              شاركت الشركة في رأس    

 ٣٤٧,٦نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين الدول االعضاء ، تبلغ قيمـة المشـاركة              وذلك لتعزيز االستفادة من     

 .ون ريال سعودي  ملي١,٣٠٥مليون دوالر امريكي بما يعادل مبلغ 

 

 مليون دوالر امريكي بمـا      ٣٧٢ مبلغ يتضمن الرصيد اعاله دفعات على حساب االستثمار حيث دفعت الشركة         

هيئة الربط الكهربـائي    تطالب الشركة بزيادة حصتها في رأس مال        هذا و .  مليون ريال سعودي     ١,٣٩٦يعادل  

 حتـى تـاريخ     ٢٠٠٧ يتم اصدار القوائم المالية لعام       لم  . مقابل الزيادة المدفوعة   لدول مجلس التعاون الخليجي   

 .اصدار هذه القوائم المالية 



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 

  حول القوائم الماليةاتإيضاح
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 

١٤

 

 شركة الماء والكهرباء ) ٢-أ       ( 

شاركت الشركة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تأسيس شـركة المـاء والكهربـاء كشـركة ذات                    

 المتضـمن  ٢٣/٣/١٤٢٣ وتاريخ ٥/٢٣دي األعلى رقم  على قرار المجلس االقتصا  مسؤولية محدودة وذلك بناءً   

 مليـون ريـال   ١٥تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع تحلية المياه المالحة ، تبلغ قيمة المشاركة             

لم يـتم اصـدار     . من رأسمال الشركة    % ٥٠ حصة تمثل    ٣٠٠,٠٠٠سعودي مسددة بالكامل وهي عبارة عن       

 . حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية ٢٠٠٧والكهرباء لعام القوائم المالية لشركة الماء 

 

 شركة رأس الزور للمياه والكهرباء) ٣-أ( 

 شاركت الشركة مـع صـندوق       هـ١/١٢/١٤٢٨م وتاريخ   ٠٢/٧٣/٢٠٠٧  على قرار مجلس االدارة رقم     بناًء      

 وتـاريخ   ٧٧لمرسوم الملكي رقم     على ا  االستثمارات العامة في تأسيس شركة رأس الزور كشركة مساهمة بناءً         

مـال   من رأس% ٢٠ مليون ريال سعودي مسددة بالكامل وهي تمثل   ١ ، تبلغ قيمة المشاركة      هـ١٤/٩/١٤٢٨

لم تمارس الشركة نشاطها حتى تاريخه وبالتالي لم يتم اصدار قوائم مالية لشركة رأس الزور حتـى                 . الشركة  

 .تاريخ اصدار هذه القوائم المالية 

 

 التكلفةب االخرىمارات اإلستث  )ب 

 الرياالت السعوديةبآالف   نسبة حقوق 
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  الملكية 

 ٤٠٠    ٤٠٠    %٨  والكهرباءياهشركة الشعيبة للم
 ١٠٠٠    ٤٠٠    %٨ للمياه والكهرباءشركة الشقيق 

 -  ٢٥٠    %٥ لكهرباء وا للمياهشركة الجبيل 

 -  ١٦٠    %٨ شركة الشعيبة القابضة
 ١,٤٠٠    ١,٢١٠     التكلفةب االخرىمجموع اإلستثمارات 

 



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 

  حول القوائم الماليةاتإيضاح
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 

١٥

 

  حتى تاريخ اإلستحقاقبهااإلستثمارات المحتفظ   )ج 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 -  ١٥٠,٠٠٠   الشركة السعودية للصناعات االساسيةصكوك 
 -  ٩٣,٠٦٧   هيئة رأس الخيمة لالستثمارصكوك 

 -  ٢٤٣,٠٦٧    حتى تاريخ اإلستحقاقبهالمحتفظ مجموع اإلستثمارات ا
 

 فق طريقة حقوق الملكية والمستثمر فيهاالشركات ) خسائر(الحصة في صافي أرباح   )د 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ١,٩٥٩    ١١,٣٤٤   )٢٣ايضاح  (هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي
  )٣,١٥٨(   -  شركة الماء والكهرباء

   ١,١٩٩(   ١١,٣٤٤(  
 

 مشاريع تحت التنفيذال - ٨

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٤,٨٢٠,٦٠٤    ٦,٥٤٩,٧٧٧   مشاريع النقل
 ٥,٨٢٥,٠٢٨    ٤,٤٠٣,٠٧٣   مشاريع التوليد
 ٢,٤٩٩,٢٥١    ٣,٦٩١,٢٨٤   مشاريع التوزيع
 ٥٢٩,٨٢٤    ٤٠٦,٣٩٥   مشاريع عامة

   ١٣,٦٧٤,٧٠٧   ١٥,٠٥٠,٥٢٩ 
 

عـام  ( ريال سـعودي      مليون ٦٣٤بلغت صافي تكاليف التمويل المرسملة على المشاريع االنشائية خالل السنة مبلغ            

  .) مليون ريال سعودي٦٩١مبلغ  : ٢٠٠٦



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 

  حول القوائم الماليةإيضاحات
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 

١٦

 

 صافي ،ثابتة الموجودات ال - ٩

  

 اراضي
 

 مباني
 

 اآلت ومعدات
 قطع غيار 

 رأسمالية
 

 ياتسيارات وآل
 

 أخرى
 

 المجموع
 بآالف الريـــــــــاالت الســــعودية 

       الكلفــة
 ١٨١,٦٣٥,٨٥٠   ١,٥٩٧,٠٣٨   ١,١٨٥,٢٢٦   ٢,٣٩٤,٦٤٨   ١٦٢,٧٧٤,١٤١   ١٢,٣٥٥,٦٦٨   ١,٣٢٩,١٢٩   ٢٠٠٧ يناير ١

 ١٣,٤٠٢,٢٩٣   ١,٨١٤,٦٧٢   ٣٢,٥٦٨   ٥٠,٤٩٠   ١٠,٨١٨,٠٧٢   ٦٠٥,٥٢١   ٨٠,٩٧٠   اإلضافات

  )٤٣٨,٨١٥(   )٩,١٢٢(   )١٤٨,٥٠٨(   )٧,٣٨٤(   )٢٥٥,٠٨٤(   )١٨,٧١٧(  - اإلستبعادات

١٩٤,٥٩٩,٣٢٨   ٣,٤٠٢,٥٨٨   ١,٠٦٩,٢٨٦   ٢,٤٣٧,٧٥٤  ١٧٣,٣٣٧,١٢٩   ١٢,٩٤٢,٤٧٢   ١,٤١٠,٠٩٩   ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١

        اإلستهالكات

 ١٠٠,٩٩٣,٦١٥    ١,٠٩٣,٧٤٦    ١,٠٤٩,٤٢٤    ١,٤٧٠,٨٣٢    ٩٠,٠٦٦,٠٢٨    ٧,٣١٣,٥٨٥   - ٢٠٠٧ يناير ١

 ٦,٣٧١,٥٣٦   ١٨٨,٥٦٠   ٤٨,٩٧٠   ٨٠,٧٨٤   ٥,٥٣٩,٦١٣   ٥١٣,٦٠٩   - اإلضافات

  )٤٢٠,٥١٣(   )٨,٩٣١(   )١٤٨,٢٧٣(   )٧,٣٨٤(   )٢٣٩,٣٤٧(   )١٦,٥٧٨(  - اإلستبعادات

١٠٦,٩٤٤,٦٣٨   ١,٢٧٣,٣٧٥   ٩٥٠,١٢١   ١,٥٤٤,٢٣٢   ٩٥,٣٦٦,٢٩٤   ٧,٨١٠,٦١٦   - ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١

        القيمة الدفترية الصافية

 ٨٧,٦٥٤,٦٩٠   ٢,١٢٩,٢١٣   ١١٩,١٦٥   ٨٩٣,٥٢٢   ٧٧,٩٧٠,٨٣٥   ٥,١٣١,٨٥٦   ١,٤١٠,٠٩٩   ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١

 ٨٠,٦٤٢,٢٣٥   ٥٠٣,٢٩٢   ١٣٥,٨٠٢   ٩٢٣,٨١٦   ٧٢,٧٠٨,١١٣   ٥,٠٤٢,٠٨٣   ١,٣٢٩,١٢٩   ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١
             

 .تم نقل ملكيتها السم الشركة بعد وجاري استكمال اجراءات النقل النظامية م ي مليون ريال سعودي ، ل١٥١دفترية قطع اراضي كلفتها ال يتضمن بند األراضي أعاله            



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 

 الية حول القوائم المإيضاحات
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 

١٧

 

 نشـطة الرئيسـية    أل موزعة علـى ا    ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١ الثابتة للشركة كما في       للموجودات ن صافي القيمة الدفترية   إ

 :كما يلي 

 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 المجموع  المجموع المنشآت العامة التوزيع النقل التوليد 

 ١,٣٢٩,١٢٩   ١,٤١٠,٠٩٩ ٣٣٦,٧٥٨ ٢٢٦,٢٩٢ ٦٠٠,٤٨٢ ٢٤٦,٥٦٧ اراضي

 ٥,٠٤٢,٠٨٣   ٥,١٣١,٨٥٦ ٩٤٩,٨٧٥ ١٤٩,٩١٦ ١,٤٩١,١٩٥ ٢,٥٤٠,٨٧٠ مباني

 ٧٢,٧٠٨,١١٣    ٧٧,٩٧٠,٨٣٥ ٤٨٤,٣٦٨ ٢٣,٨٧٧,٣٣٨ ٢٦,٩٩٢,٠٢٢ ٢٦,٦١٧,١٠٧ آالت ومعدات

 ٩٢٣,٨١٦   ٨٩٣,٥٢٢ ٢٥٤ ١٠٤ ٣٧٥,٩٥٦ ٥١٧,٢٠٨ قطع غيار رأسمالية

 ١٣٥,٨٠٢    ١١٩,١٦٥ ١١٩,١٦٥ - - - سيارات وآليات

 ٥٠٣,٢٩٢    ٢,١٢٩,٢١٣ ٦٧,٤٥٧ ٣٧,٨٩٧ ١٧٥,٤٣٢ ١,٨٤٨,٤٢٧ اخرى

 ٨٠,٦٤٢,٢٣٥   ٨٧,٦٥٤,٦٩٠ ١,٩٥٧,٨٧٧ ٢٤,٢٩١,٥٤٧ ٢٩,٦٣٥,٠٨٧ ٣١,٧٧٠,١٧٩ 

 

  : ديسمبر٣١لمحمل على األنشطة المختلفة خالل السنة المنتهية في بلغ مصروف االستهالك ا

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٢,٠٨٤,٩٩٩   ٢,٤٢٢,٨٦٩   استهالك التوليد
 ١,٨٤٩,٥٥٠   ١,٨٢٢,٥٧٦   النقلاستهالك 
 ١,٨٣٩,٤٣٢   ١,٨٣٦,٣٤٨   لتوزيعااستهالك 

 ٢٩١,١٩٨   ٢٨٩,٧٤٣   استهالك المنشآت العامة
   ٦,٠٦٥,١٧٩   ٦,٣٧١,٥٣٦ 
 

 ذمم دائنة -١٠

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٢٦,١٠٢,٠٢٦    ٣٠,٦٥١,٣٨٧   ) ٢٨ و ٢٦ يايضاح ( ارامكو السعودية عن تكلفة الوقود
  )١٣,٢٩٥,٦١٣(   )١٣,٢٩٥,٦١٣(  ) أ – ١٠( مة المحول لحساب الحكو

 ١٢,٨٠٦,٤١٣    ١٧,٣٥٥,٧٧٤   ذمم ارامكو السعودية عن كلفة الوقود
 ٥,٤٣٦,٣٧٣    ٦,٢١١,٨١٩   المؤسسة العامة لتحلية المياه عن الطاقة المشتراه

 ٢,٢١٤,٢٨٥    ٢,٧١٦,٤٣٢   ذمم وتأمينات محتجزة من المقاولين
 ١,١٧٤,٣٨١    ١,٥٩٩,٧٤٦   ذمم الموردين
 ١,٤٤٥,٠٠٣    ١,٧٣٩,٥٩٨   رسوم البلديات

 ٥٨٨,٣٢٨    ٦٧٩,٦٩٦   مساهمات مستلمة إلنشاء مشاريع
 ١,٦٨٤,٠٩٦    ١,٨٩٨,٨٠٨   ) ب – ١٠ ( أخرى

   ٢٥,٣٤٨,٨٧٩    ٣٢,٢٠١,٨٧٣ 



 
 
 

 الشركة السعودية للكهرباء
  )مساهمة سعوديةشركة ( 

 الية حول القوائم المإيضاحات
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 

١٨

 

م مـن   ٣١/١٢/٢٠٠٣م الـى    ٠٥/٠٤/٢٠٠٠تم اعادة تصنيف الذمم الدائنة المستحقة للوقود للفتـرة مـن             )أ-١٠(

وذلك بناء على المحضـر  ) ذمم حكومية طويلة األجل(المطلوبات المتداولة الى بند المطلوبات غير المتداولة       

الوزاري المتخذ بين معالي وزير المالية ومعـالي وزيـر البتـرول والثـروة المعدنيـة الموقـع بتـاريخ                    

على الشركة لصالح شركة ارامكو السـعودية والـذي          والذي عالج المديونية المستحقة      ـه ١٥/٠٥/١٤٢٧

 .ينص على تحويل المبلغ الى حساب وزارة المالية

 

ما زالت تحت التسـوية بـين الشـركة           مليون ريال سعودي   ١١٢  بقيمة  مبالغ االخرىتتضمن الذمم الدائنة     )ب-١٠(

 .) ١( المشار اليه في ايضاح رقم الدمجعملية والدولة تتعلق بحسابات ما قبل 

 
 خرىألادائنة الرصدة ألمستحقات واال -١١

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٣٥٢,٩٣٧    ٤٥٥,٣٥٧   مصروفات مستحقة
 ٢٣٢,٥١١    ٣٣٦,٦٧٧   مستحقات موظفين
 ٣٢٩,٧٦٤    ٢٨٣,٠٨١   *مستحقة توزيعات أرباح 

 ٣٣٤,٩١٨    ٤١٩,٣٧٣   أخرى
   ١,٢٥٠,١٣٠    ١,٤٩٤,٤٨٨ 

 

غير مطالب بها من قبل      توزيعات االرباح النقدية     ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١ كما في    بند توزيعات ارباح مستحقة   يتضمن  * 

 مليـون ريـال     ٩٧علن توزيعها من قبل الشركة السعودية الموحدة للكهرباء قبل الدمج بمبلـغ             أحملة االسهم والتي    

 ) . مليون ريال سعودي ٩٨مبلغ  : ٢٠٠٦عام ( سعودي 
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١٩

 

 اة ـلزكا -١٢

 :هي كما يلي  العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة إن

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

    المعدلالدخل ) الخسارة(احتساب صافي 
 ١,٤١٣,٨٣٢    ١,٥٩٣,٥٦٨   صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية

  )٩,٢٨٩,٤٩٢(    )٨,٢٠٩,٥٥٠(  تعديالت زكوية: يضاف 
  )٧,٨٧٥,٦٦٠(    )٦,٦١٥,٩٨٢(  دلةالخسارة المعصافي 

    احتساب وعاء الزكاة
 ٤١,٦٦٥,٩٣٨    ٤١,٦٦٥,٩٣٨   رأس المال

  )٧,٨٧٥,٦٦٠(    )٦,٦١٥,٩٨٢(  الدخل المعدل) الخسارة(صافي 
 ١,١٢٨,٤٣٦    ١,٢٧٠,٨٧٢   احتياطيات مختلفة مدورة

 ٢,٩١٩,٦١٠    ٣,٦٤٣,٩٠٧   ارباح مدورة
 ٥,٧٢٤,٥٢٩    ٦,١١٣,١١٠   ورةمخصصات مختلفة مد
 ٩,٧٥٦,٥٢٩    ٩,٨٢٥,٤١٨    وصكوكقروض طويلة االجل

 ١٤,٩٣٨,٠٦٠    ١٤,٩٣٨,٠٦٠   قرض حكومي
 ٢,٢١٤,٢٨٥    ٢,٩٩٩,٥١٣   مستحقات مقاولين

 ٧٠,٤٧١,٧٢٧    ٧٣,٨٤٠,٨٣٦   المجموع
    :يخصم 

 )٨٧,٩١٦,٩١٣(  )٧٢,١٧٩,١٢٥(  موجودات ثابتة ومشاريع
  )٧٤٨,٠٦٣(    )١,٦٤٨,٢٥١(  استثمارات طويلة االجل
  )٣,٦٥٩,٧٤٦(    )٥,١٠٩,٢٧٠(  مخزون مواد وقطع غيار

  )٢١,٨٥٢,٩٩٥(    )٥,٠٩٥,٨١٠(   سالب–وعاء الزكاة الشرعية 
 

ة االخذ  هذا وقد قامت الشرك.لم يتم احتساب مخصص الزكاة حيث ان صافي الربح المعدل والوعاء الزكوي بالسالب  

 مليـون ريـال سـعودي       ٤١بعين االعتبار فروقات االستهالكات المؤقتة ونتج عن ذلك مصروف زكاة مؤجل بمبلغ             

 .تقريبا 

 

، ) تاريخ الـدمج    ( هـ  ١٤٢٠تم انهاء الموقف الزكوي للشركات السعودية الموحدة للكهرباء السابقة حتى نهاية عام             

ة المستحقة لتلك   ي تطالب بها مصلحة الزكاة والدخل على االعانة الحكوم        حيث تم تحميل الفروقات الزكوية التي كانت      

نه حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية لم تقم مصلحة الزكاة والدخل بتسليم الشركة مخالصة نهائية                أالشركات ، اال    

 .بذلك وما يفيد اقفال الملفات الزكوية للشركات المذكورة 
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٢٠

 

حسب الربوط النهائية المستلمة من قبل مصلحة الزكـاة      , ٢٠٠٦المقيدة حتى نهاية عام     حصلت الشركة على الشهادة     

 ٢٠٠٢ وكذا لعـام     ٢٠٠١ ديسمبر   ٣١وحتى  ) تاريخ الدمج    ( ٢٠٠٠ ابريل   ٥والدخل توجد فروقات عن الفترة من       

قات المطلوبـة مـن      مليون ريال سعودي تتمثل في قيام المصلحة باحتساب زكاة على مبلغ الفرو            ١٣يبلغ مجموعها   

شركة ارامكو عن االيرادات من منشآتها السكنية حيث تقوم شركة ارامكو بسداد التعرفة الصناعية علـى المنشـآت                  

لم تقم االدارة بتسجيل مبلغ الفروقات المذكور اعاله ضمن هذه القـوائم     . السكنية التابعة لها بدال من التعرفة التجارية        

نه ال يمكن دفع زكاة على ايرادات غير محققـة ولـم            أم سداد هذه المطالبة على اعتبار       نها تتوقع عد  أالمالية ، حيث    

حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية لم يتم استالم رد المصلحة على اعتراض الشـركة        . تدخل في حسابات الشركة     

  .٢٠٠٦ الى ٢٠٠٣بالخصوص ، كما لم يتم استالم الربوط النهائية للسنوات من 

 

 طويلة األجلالقروض ال -١٣

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٨,٣٤٠,٦١٧    ٩,٧٥٦,٥٢٩   رصيد القروض أول السنة
 ٢,٤٠٧,٠٨٣    ٩٥٠,٢٩٣    القروض خالل السنةالمسحوب من

  )٩٩١,١٧١(    )٥,٨٨١,٤٠٤(  المسدد من القروض خالل السنة
 ٩,٧٥٦,٥٢٩    ٤,٨٢٥,٤١٨   رصيد القروض في نهاية السنة

    
  )٧٤١,١١٤(    )٩٧٩,٣٠٠(  الجزء المتداول: ينزل 

   ٩,٠١٥,٤١٥    ٣,٨٤٦,١١٨ 
 

 : ديسمبر ٣١وفيما يلي تفاصيل االقساط المستحقة خالل السنوات القادمة كما في 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ١,٤٠٣,١٩٢    ٩٧٩,٣٠٠   ما بين سنة الى سنتين
 ١,٢٣٩,١٣٠    ٩٧٩,٣٠٠    بين سنتين الى ثالث سنواتما

 ١,٠٧٥,٠٦٧    ٩٦٨,٩٥٨   ما بين ثالث سنوات الى اربع سنوات
 ١,٠٦٤,٤٣٢    ٦٩٥,٩٠٠   ما بين اربع سنوات الى خمس سنوات

 ٤,٢٣٣,٥٩٤    ٢٢٢,٦٦٠   ما بعد خمس سنوات
   ٩,٠١٥,٤١٥    ٣,٨٤٦,١١٨ 
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٢١

 

الشركة بالتعجيل بسداد بعض القروض القائمة على الشركة ، حيث تم سداد مبلغ وقـدره                قامت   ٣/١١/٢٠٠٧بتاريخ  

 .  مليون ريال سعودي لمجموعة من البنوك التجارية المحلية والدولية٤,٥٥٠

 

ن بعض  إ. جل في القروض الممنوحة من قبل بنوك تجارية وذلك لتمويل المشاريع االنشائية             ألتتمثل القروض طويلة ا   

  .المحصلة لدى البنوكيرادات إلقروض مضمونة بسندات ألمر البنوك وباهذه ال

 

  تسهيالت ائتمانية–بنوك  -١٤

 ٥٠٠ بمبلـغ    مع بنك تجاري محلـي     ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١كما في   غير مستغلة   يالت ائتمانية    لتسه اتفاقيةلدى الشركة   

 .  التسهيالت مضمونة بموجب سندات ألمر  ان هذه. مليون ريال

 

 وككـصال -١٥

 ٥٠٠ مليار ريال سعودي والقيمة االسمية للصك الواحـد          ٥ ، اصدرت الشركة صكوكا بقيمة       ٢٠٠٧ يوليو   ١بتاريخ  

  .٢٠٢٧الف ريال بدون خصم او عالوة اصدار تستحق الدفع في عام 

 
ساس سعر سايبور زائدا هامش ربحي تستحق دوريا علـى اسـاس ربـع              أتحمل عائد يحسب على     ن هذه الصكوك    إ

 شـركة   –ي من صافي الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي يحتفظ بها أمـين موجـودات الصـكوك                  سنو

 سنوات ستدفع الشركة مبلغـا يعـادل        ٥في نهاية كل فترة     . المملوكة بالكامل للشركة    ) صكوك  ( للصكوك  الكهرباء  

ة بشراء هـذه الصـكوك مـن        من اجمالي القيمة االسمية للصكوك منحة لحملة الصكوك ، كما تعهدت الشرك           % ١٠

من القيمة االسمية للصك    % ٣٠،  % ٦٠،  % ٩٠تعادل تقريبا    بمبالغ   ٢٠٢٢ ،   ٢٠١٧ ،   ٢٠١٢حامليها في االعوام    

 .على التوالي
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 ماليةالمشتقات ال -١٦

ريال  مليون   ٤,٧٥٠لغ وقدره   أبرمت الشركة اتفاقيات التحوط مع عدد من البنوك لحماية تقلبات اسعار الفائدة على مب             

 % .١٥ ويشتمل على جزء بالدوالر االمريكي يمثل حوالي سعودي

 

مقابـل االسـعار    ن اتفاقيات التحوط تقوم على اساس عمل المقايضة بين الشركة والبنوك على االسعار الثابتـة                أكما  

 .المتغيرة كل ستة اشهر 

 

  صافي،مؤجلة اليرادات إلا -١٧

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٩,٩٥٧,١٣٠    ١٠,٥٣٣,٩٩٧   رصيد اول السنة
 ١,٢٩٠,٦٤٩    ١,٨٣٣,٩٤٤   المحصل من تعرفة توصيل الخدمة خالل السنة

  )٧١٣,٧٨٢(    )٧٩٣,١٣١(  تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية
   ١٠,٥٣٣,٩٩٧    ١١,٥٧٤,٨١٠ 

 

  حكوميالقرض ال -١٨

 تم تحديد صافي مسـتحقات الحكومـة لـدى الشـركة            ١١/٨/١٤١٩ وتاريخ   ١٦٩طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم      

السعودية للكهرباء وكذلك صافي مستحقات الشركة لدى الحكومة حسب األسس والقواعد الواردة في المحضر الموقع               

 وتـم   ٢٩/١٠/١٩٩٧ الموافق   ٢٧/٦/١٤١٨بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير المالية واالقتصاد الوطني بتاريخ          

 المحدد بتاريخ نهاية اليوم السابق لصدور المرسـوم الملكـي           –ي الفرق المستحق للحكومة على الشركة       اعتبار صاف 

 قرضا حسنا طويل االجل ولفترة سماح مدتها خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ اعـالن                –القاضي بتأسيس الشركة    

 .ومة وللشركة الشركة ، ويعاد النظر بشأن هذا القرض بعد ذلك وفقا للظروف المالية للحك

 
 والذي  – ٢١/٧/١٤٢٢لقد تضمن المحضر بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير المالية واالقتصاد الوطني المؤرخ             

 بين مطالبات الشـركة  ت ان تتم التصفية النهائية للذمم الحكومية حسب نتيجة المطابقا –تحدد فيه قيمة القرض االولية      

 االنتهاء من تلك التصفية والتـي       ٢٠٠٥وقد تم خالل عام     . لقرض تبعا لذلك    وبعض الجهات الحكومية وتعديل قيمة ا     

 المبالغ المستحقة على الشركة للجهات الحكومية وقد تم         وكذلكتضمنت تسوية بعض المبالغ الخاصة بمطالبات الشركة        

د قرض الحكومة    ليصبح رصي  ١٥/٧/١٤٢٦توقيع محضر بذلك بين وزير المياه والكهرباء ووزير المالية في تاريخ            

 . الف ريال سعودي ١٤,٩٣٨,٠٦٠بعد تلك التصفية مبلغ 
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  رأس المـال -١٩

 ريـال سـعودي مقسـما الـى         ٤١,٦٦٥,٩٣٨,١٥٠ مبلـغ    ٢٠٠٧ ديسـمبر    ٣١ كما فـي     مال الشركة  رأسيبلغ  

 . رياالت سعودية للسهم ١٠ سهما ، تبلغ القيمة االسمية لكل منها ٤,١٦٦,٥٩٣,٨١٥

 

 :ة المذكور اعاله مملوك لكل من مال الشرك ان رأس

 نسبة الملكية  عدد االسهم 
 %٧٤,٣١    ٣,٠٩٦,١٧٥,٣٢٠  الحكومة

 %٦,٩٣    ٢٨٨,٦٣٠,٤٢٠  شركة ارامكو السعودية
 %١٨,٧٦   ٧٨١,٧٨٨,٠٧٥  مساهمون آخرون

  ١٠٠   ٤,١٦٦,٥٩٣,٨١٥% 
 

  احتياطي عام -٢٠

ت التي كانت مسجلة ضمن القوائم المالية للشركات السعودية الموحـدة           يتكون االحتياطي العام من ارصدة االحتياطيا     

 الف ريال سعودي ، وكذلك عوائد استثمار مبالغ صـندوق           ٢١٣,٦٦٨للكهرباء في تاريخ الدمج والتي بلغ مجموعها        

ـ  لف ريال سعودي    أ ٢٩٤,٩٧٦رسم الكهرباء والتي بلغت      راد عـن  ، باالضافة الى المبالغ التي يتم تحصيلها من االف

 لف ريـال سـعودي     أ ٢٣,٧٧٤ مبلغ   ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١ والتي بلغت حتى     ٣١/١٢/٢٠٠١رسم الكهرباء بعد تاريخ     

 مبلـغ  ٢٠٠٧ ديسـمبر   ٣١ليصبح رصيد االحتياطي العـام كمـا فـي          ) لف ريال   أ ٢٢,٩١٩مبلغ   : ٢٠٠٦عام  ( 

 ) .لف ريال أ ٥٣١,٥٦٣مبلغ  : ٢٠٠٦عام ( لف ريال سعودي أ ٥٣٢,٤١٨

 

 مصاريف التشغيل والصيانة -٢١

 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 المجموع  المجموع التوزيع النقل التوليد 

 ٣,٧٥٥,٤٩٧   ٣,٩٤٢,٦٠٥  ١,٩٩٠,٤٤٧  ٦٤٨,٨٠٢  ١,٣٠٣,٣٥٦  مصروفات ومزايا موظفين

 ٨٥١,١٦٨   ١,٢٤٨,٢٧٠  ٢٩٠,٠١٧  ٨١,٨٧٠  ٨٧٦,٣٨٣  مواد

 ٢٢٥,٦١٤    ٧٤,٥٥٩  ٧٤,٥٥٩  - - تحصيلها مخصص ديون مشكوك في

 ٢٥٨,٩٥٣   ٢٩٦,٥٤١  ٢٩٦,٥٤١  - - رسوم بلديات

 ١,٢٥٨,٤٥٦   ١,١٩٨,٣٣٧  ٣٦٣,١٨٨  ٦٧,٢٦٤  ٧٦٧,٨٨٥  اخرى

  ٦,٣٤٩,٦٨٨    ٦,٧٦٠,٣١٢  ٣,٠١٤,٧٥٢  ٧٩٧,٩٣٦  ٢,٩٤٧,٦٢٤ 
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  واإلداريةعموميةالمصاريف ال - ٢٢

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٩٨,٠٩٤    ١٠٣,٠٠٠   ا موظفينمصروفات ومزاي
 ١٩٥    ٥١,٩٧٣    ادارية مواد

 ٨٤,٥٨٥    ١٢٩,٢٠٠   مصروفات عمومية وادارية
   ١٨٢,٨٧٤    ٢٨٤,١٧٣ 
 

 صافي، خرى االمصروفات اليرادات والا -٢٣

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

 ٣٥,١٣٣    ١٢٨,٧٧٨   أرباح إستبعاد موجودات ثابتة
 ١٠٧,٢٧٥    ١٠٨,٠٩٤   رامات وجزاءاتغ

  الشركات المستثمر فيها خسائر/حصة الشركة في صافي ارباح

 )  د – ٧ايضاح (   وفق طريقة حقوق الملكية 

 

  ١١,٣٤٤ 
  

 )١,١٩٩(  
 ١١,٧٨٢    ١٧,٥٦٥   ايرادات بيع مناقصات

 ١١,٩٧٧    ٨,٣٢٨   رسوم إعادة تيار

 ٩٤,٢٩٠    ٦٤,٦٨٩    صافياخرى ،

   ٢٥٩,٢٥٨    ٣٣٨,٧٩٨ 
 

 ارباح مقترح توزيعها على المساهمين وربحية السهم -٢٤

من % ٥دفعة اولى للمساهمين ال تقل عن        ك بعد خصم االحتياطيات  ،  طبقا للنظام األساسي للشركة يوزع من االرباح        

 والتـي  ١١/٨/١٤١٩وتـاريخ   ١٦٩رأس المال المدفوع مع مراعاة االحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقـم    

% ١٠بموجبه تنازلت الحكومة عن نصيبها في االرباح الموزعة بشرط اال تتجاوز االرباح السنوية الموزعة نسـبة                  

من القيمة االسمية للسهم وذلك لمدة عشر سنوات من قيام الشركة ، وفي حالة تجاوز نسبة االرباح الموزعة النسـبة                    

 .ل بقية المساهمين المذكورة تعامل حصة الحكومة مث

م لألهالي ومن في    ٢٠٠٧م بتوزيع أرباح نقدية لسنة      ١٩/٠٢/٢٠٠٨أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ        

من القيمة االسمية للسـهم     % ٧ ريال سعودي للسهم الواحد وتمثل       ٠,٧ مليون ريال سعودي بواقع      ٥٤٧حكمهم بمبلغ   

هذا ويتطلب إعالن توزيع األرباح للسنة الحالية موافقـة الجمعيـة           ) .ي   مليون ريال سعود   ٥٤٧مبلغ   : ٢٠٠٦عام  (

 .العامة للشركة
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٢٥

 

 بدالت ومكافآت مجلس االدارة -٢٥

وبدالت حضور الجلسات ألعضاء مجلس االدارة ، وكذا مصروفات وبدالت حضور جلسات اللجان             بلغت مصروفات   

 الـف ريـال     ٨٢٩ : ٢٠٠٦عـام   (  الف ريال سـعودي      ٤٤٢االخرى المنبثقة من مجلس االدارة خالل السنة مبلغ         

 ) .سعودي

% ٥ مليون ريال سعودي من األرباح بعد توزيع دفعة ال تقل عـن        ٠,٨احتسبت مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ       

يستحق سداد هذه المكافـأة بعـد موافقـة         ) .  ٢٤ و   ١٩ إيضاحي   (من رأسمال المساهمين األهالي ومن في حكمهم        

 ) . مليون ريال سعودي ٠,٩. مبلغ : ٢٠٠٦عام (  العامة للشركة الجمعية

 

 معامالت مع جهات ذات عالقةال -٢٦

ان التعرفة المحملـة  . تقوم الشركة بايصال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات والوزارات الحكومية وارامكو السعودية       

تخدمة مع المشتركين اآلخرين فيما عـدا المؤسسـة         هي التعرفة المعتمدة من مجلس الوزراء وهي نفس التعرفة المس         

العامة لتحلية المياه الصادر بشأنها قرار حكومي ، وكذا المنشآت السكنية لشركة ارامكو السعودية التي ترى الشـركة                  

وجوب تطبيق التعرفة التجارية عليها بينما تعترض شركة ارامكو السعودية على ذلك وتقوم بالـدفع الجمـالي قيمـة                   

 مليون ريـال سـعودي   ١٤٩ات التيار عن تلك المنشآت بناء على التعرفة الصناعية ، مما نتج عنه فرق بحوالي           مبيع

 مبلـغ  ٢٠٠٧ ديسـمبر  ٣١ والرصيد المجمع لتلك الفروقات منذ بداية تأسيس الشركة وحتـى      ٢٠٠٦حتى نهاية عام    

ه القوائم المالية ، وال يزال هذا الموضوع قيد         لم يتم تسجيل تلك الفروقات في هذ      . ريال سعودي تقريبا    مليون   ١,٣١٠

باالضافة الى ذلك تقوم الشركة بشراء الوقود من ارامكو السعودية والطاقـة مـن              . راسة بين المشتركين    دالبحث وال 

المؤسسة العامة لتحلية المياه بناء على اسعار منصوص عليها بقرارات حكومية ، كما يتم احتسـاب رسـوم لصـالح             

 عن مبيعات الطاقة الكهربائية ات البلدي
 

 :  المعامالت الجوهرية والمبالغ التقريبية المتعلقة بها، هي كما يليإن
 الرياالت السعوديةآالف ب 

 ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 
    مبيعات
 ٤,٩٠٧,٨٦٢    ٥,٢٢٩,١٣٧   الحكومة

 ١,٦٣٣,٩٦١    ١,٢٣٤,٤٨٧   ارامكو السعودية
 ٨٧,٤٠٢    ١٠٩,٦٠٣   الحةالمؤسسة العامة لتحلية المياه الم

   ٦,٦٢٩,٢٢٥    ٦,٥٧٣,٢٢٧ 
    مشتريات واخرى
 ٤,٤٤٢,٣٥٧    ٤,٥٥٦,٤٣٧   ارامكو السعودية

 ٨٤٦,٨٠٨    ٧٧٥,١٨٠   المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
 ٢٥٨,٩٥٣    ٢٩٦,٥٤١   رسوم البلديات

   ٥,٥٤٨,١١٨    ٥,٦٢٨,١٥٨ 
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٢٦

 

 أسماليةرتباطات الرإلا -٢٧

رتباطات الرأسمالية في تاريخ المركز المالي في قيمة الجزء غير المنفذ من العقود الرأسمالية التي أبرمتهـا                 إلتتمثل ا 

 : ٢٠٠٦عـام  (  مليون ريال سعودي تقريبـا  ٣٥,٥٥٠خرى والتي بلغت أصول  أالشركة النشاء وتركيب محطات و    

 .توقع النهاء هذه التعهدات هو ما بين سنة الى ثالث سنوات ن الوقت المإ) .  مليون ريال سعودي ٢٩,٦١٣مبلغ 

 

 االلتزامات المحتملة -٢٨

 

 والتي تطالـب بـه شـركة        رسوم مناولة الزيت الخام   يوجد خالف بين الشركة وشركة ارامكو السعودية حول           –أ 

 ٥يــس الشركــة فـى        وقد بلغ إجمالى المبلغ المختلف عليه من بداية تأس         .ارامكو السعودية لبعض المواقع     

دارة أن ينـتج     تقريباً ، وال تتوقع اإل      مليون ريال سعودي   ١,٥٠٠م مبلغ   ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١م وحتى   ٢٠٠٠إبريل

 هـ علـى    ٢٥/٧/١٤١٥ بتاريخ   ٨/رقم م  إلتزام على الشركة إستناداً إلى المرسوم الملكى         عن هذه المطالبة أي   

ليه لم يتم    ، وع  تشكيلها بناء على المرسوم الملكي المذكور اعاله      اعتبار أنه لم يتم بحثه من قبل  لجنة وزارية تم            

 . السجالت المحاسبية للشركةتسجيل تلك الفروقات في

 

مـال   كما تطالب شركة أرامكو السعودية بصرف نصيبها في األرباح السنوية الموزعة عن حصتها فـي رأس                 -ب

 ١,١٢٩م بمبلـغ    ٢٠٠٦ ديسـمبر    ٣١س الشركة وحتى    الشركة وتقدر قيمة المطالبة عن أرباحها منذ بداية تأسي        

 مليون ريال سعودي ، وترى الشركة السعودية للكهرباء عدم أحقية شركة أرامكو السعودية في هـذه المطالبـة                 

 بإعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة وينطبق عليهــا          خالل العشر سنوات األولى من تأسيس الشركة      

 .هـ ١١/٨/١٤١٩ وتاريخ ١٦٩ قرار مجلس الوزراء رقم

 

 يوجد خالف بين الشركة  وشركة ارامكو السعودية حول قراءات العدادات االزدواجية في معامل غاز شدقم                 كما -ج

والجعيمة والعثمانية نتيجة لرفض شركة ارامكو السعودية سداد مبالغ تمت فوترتها باالعتماد على قراءات هـذه                

  . البحث من قبل الشركة ما زال الموضوع تحت. العدادات 

 

وإن فروقــات   . ساعة  / يوجد خالف بين الشركة وأحد موردي الطاقة الكهربائية حول سعر شراء الكيلو واط               - د 

األسعـار بين ما هـو مقبـول مـن الشركة وما هو مطالب به من قبل المورد بلغ مجموعه من بداية التعامل                   

المطالب به مغالى فيه    وترى اإلدارة أن السعر      .  ريال سعودي  يون مل ١٤٦م مبلغ   ٢٠٠٧  ديسمبر ٣١معه حتى   

 . السجالت المحاسبية للشركة ليه لم يتم تسجيل هذه الفروقات في إتفاق يلزم الشركة بقبوله ، وعوال يوجد أي
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٢٧

 

 المستثمر  قدمت الشركة ضماناً ألحد البنوك التجارية عن نصيبها من القرض التمويلي الممنوح إلحدى الشركات              -هـ

بمـا يعـادل     ) دوالر امريكي  مليون   ٤٤,٦ : ٢٠٠٦(  مليون دوالر أمريكي   ١٠١,٤تبلغ قيمة الضمان    . فيها  

 .  مليون ريال سعودي٣٨٠

 

 ١٩٨يوجد على الشركة التزامات محتملة ناتجة عن اعتمادات بنكية قائمة كما في تاريخ المركز المالي بمبلـغ                   -و 

 ) . مليون ريال سعودي ١٠٦  :٢٠٠٦( مليون ريال سعودي 

 

 إدارة المخاطر -٢٩

 

تشتمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي ، بشكل رئيس ، على النقـد ومـا فـي حكمـه والمـدينين                       

 .والموجودات االخرى والقروض البنكية والدائنين والمطلوبات المستحقة والمطلوبات غير المتداولة االخرى 

 

 ان مخاطر االئتم

. ما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية         متمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ،            

لدى الشركة توزيع جيد لمخاطر االئتمان ، وتحتفظ الشركة باألموال النقدية لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني                 

 .د خصم الديون المشكوك في تحصيلها يتم إظهار رصيد المدينين التجاريين بع. جيد 

 

 مخاطر أسعار العموالت

ليسـت  . تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التقلبات في أسعار العمالت السائدة في السوق                 

والت كما  للشركة موجودات هامة طويلة األجل مرتبطة بأسعار العموالت ، لكن لديها مطلوبات مرتبطة بأسعار العم              

 تحـوط تقوم الشركة بإدارة قروضها ذات أسعار العموالت العائمـة باسـتخدام اتفاقيـات     . م٢٠٠٧ ديسمبر  ٣١في  

 .ولة عائمة إلى قروض بعمولة ثابتهمرتبطة بعموالت والتي لها تأثير اقتصادي على تحويل القروض من قروض بعم

 

 مخاطر السيولة 

تحـدث مخـاطر    .  لتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية   ي توفير األموال للوفاء با    لشركة ف تمثل المخاطر التي تواجهها ا    

تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها     . السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة              

 . لتزامات مستقبلية انتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية اب
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٢٨

 

 خاطر العمالت م

 اإلدارة  تقـوم . تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار الصـرف األجنبـي                 

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

 

 القيمة العادلة

ـ           ا أو سداد     , أصل تمثل القيمة التي يتم بموجبها تبادل      . ة  لتزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامـل عادل

للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، فإنه يمكن أن تنتج فروق بـين القيمـة الدفتريـة                 القوائم المالية   وحيث يتم إعداد    

وبات المالية الخاصة بالشـركة ال تختلـف        تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطل      .  والقيمة العادلة المقدرة  

 .كثيراً عن قيمتها الدفترية 

 

 أرقام المقارنة -٣٠

 . ٢٠٠٧ لتتفق مع العرض لسنة ٢٠٠٦ تبويب بعض أرقام سنة إعادةجرى 






