
القوائم المالية

76





78

القوائم المالية وتقرير مراجعي الح�شابات 

لل�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2009 

الــمـحـتـويـــات

79 | تقرير مراجعي الح�شابات           

80 | قائمة المركز المالي          

82 | قائمة الدخل           

83 | قائمة التدفقات النقدية          

85 | قائمة التغيرات في حقوق الم�شاهمين         

86 | اإي�شاحات حول القوائم المالية         

القوائم المالية



79



80

قائمة �لمركز �لمالي كما في 31 دي�سمبر 2009م

(باآالف الرياالت ال�شعودية )

20092008اي�شاح

الموجودات

الموجودات المتداولة

33,882,6721,232,097نقد واأر�شدة لدى البنوك 

410,586,21815,073,847ذمم م�شتهلكي الكهرباء واإيرادات م�شتحقة, �شافي

51,956,1082,897,890دفعات مقدمة واأر�شدة مدينة اأخرى, �شافي

65,623,3425,806,673مخزون, �شافي

22,048,34025,010,507مجموع �لموجود�ت �لمتد�ولة

�لموجود�ت غير �لمتد�ولة

-365,500قر�س ل�شركة تابعة

72,353,3982,159,924اإ�شتثمارات في حقوق ملكية �شركات واأخرى

832,214,78220,103,986م�شاريع تحت التنفيذ

9109,108,95498,107,946موجودات ثابتة, �شافي 

144,042,634120,371,856مجموع �لموجود�ت غير �لمتد�ولة

166,090,974145,382,363مجموع �لموجود�ت

المطلوبات وحقوق الم�شاهمين

المطلوبات المتداولة

1047,350,98038,278,944ذمم دائنة

111,439,5521,267,679م�شتحقات واأر�شدة دائنة اأخرى
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13828,400556,127اأق�شاط متداولة من قرو�س طويلة االأجل

49,618,93240,102,750مجموع �لمطلوبات �لمتد�ولة

�لمطلوبات غير �لمتد�ولة

136,511,8574,647,991قرو�س طويلة االأجل

1412,000,0005,000,000�شكوك

154,422,2984,396,753تعوي�شات الموظفين 

1714,970,52713,352,786اإيرادات موؤجلة, �شافي 

1,159,1381,095,789تاأمينات م�شتركين 

1013,295,61313,295,613ذمم حكومية طويلة االأجل

1814,938,06014,938,060قر�س حكومي

67,297,49356,726,992مجموع �لمطلوبات غير �لمتد�ولة

116,916,42596,829,742مجموع المطلوبات

حقوق �لم�ساهمين

1941,665,93841,665,938راأ�س المال 

1,107,965991,004احتياطي نظامي 

20534,777534,573احتياطي عام 

5,865,8695,361,106اأرباح مبقاة

49,174,54948,552,621مجموع حقوق �لم�ساهمين

166,090,974145,382,363مجموع �لمطلوبات وحقوق �لم�ساهمين

اإن االإي�شاحات المرفقة ت�شكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية.
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قائمة �لدخل لل�سنة �لمنتهية في 31 دي�سمبر 2009م

(باآالف الرياالت ال�شعودية)

20092008اي�شاح

�ير�د�ت �لت�سغيل

20,651,799 22,040,360 مبيعات الطاقة الكهربائية

752,359 794,852 تعرفة قراءة و�شيانة العدادات واإعداد الفواتير

884,584  171,015,737تعرفة تو�شيل الخدمة الكهربائية

22,288,742 23,850,949 مجموع �إير�د�ت �لت�سغيل

م�سروفات �لت�سغيل

(5,477,362)(5,898,501)وقود

(1,477,634)(1,826,900)طاقة م�شتراة

(7,608,182)(7,482,952)21ت�شغيل و�شيانة

(6,744,453)(7,514,931)9ا�شتهالكات

(217,065)(315,542)22م�شروفات عمومية واإدارية 

(21,524,696)(23,038,826)مجموع م�سروفات �لت�سغيل

764,046 812,123 الربح من العمليات الت�شغيلية

340,401 357,491 23ايرادات وم�شروفات اأخرى, �شافي

1,104,447 1,169,614 �سافي ربح �ل�سنة 

ربح ال�شهم االأ�شا�شي (بالرياالت ال�شعودية):

0,190,18- من العمليات الت�شغيلية لل�شنة (اي�شاح 24)

0,280,27- من �شافي ربح ال�شنة (اي�شاح 24 )

اإن االإي�شاحات المرفقة ت�شكل جزءاً ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية.
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قائمة �لتدفقات �لنقدية لل�سنة �لمنتهية في 31 دي�سمبر 2009م

(باآالف الرياالت ال�شعودية)

20092008

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�سطة �لت�سغيلية

1,104,447 1,169,614�شافي ربح ال�شنة 

تعديالت لت�سوية �سافي �لربح مع �سافي �لنقد �لناتج من �لأن�سطة �لت�سغيلية :

116,561 125,968 مخ�ش�س ديون م�شكوك في تح�شيلها

-(20,405)مخ�ش�س االأر�شدة المدينة االأخرى الم�شكوك في تح�شيلها

-623 مخ�ش�س مخزون بطيء الحركة

(42,006)(34,263)ح�شة ال�شركة في �شافي ارباح ال�شركات الم�شتثمر فيها

6,744,453 7,514,931 ا�شتهالكات

(40,784)(31,096)اأرباح ا�شتبعاد موجودات ثابتة, �شافي

(1,050)-اأرباح بيع ا�شتثمارات اأخرى

396,728 25,545 تعوي�شات الموظفين, �شافي

1,777,976 1,617,741 ايرادات موؤجلة 

(�لزيادة) �لنق�ض فى �لموجود�ت و�لمطلوبات �لت�سغيلية

2,921,091 4,361,661 ذمم م�شتهلكي الكهرباء واإيرادات م�شتحقة

(1,178,618)962,187 دفعات مقدمة واأر�شدة مدينة اأخرى

780,411 182,708 مخزون

6,077,071 9,072,036 ذمم دائنة

(254,446)151,169 م�شتحقات واأر�شدة دائنة اأخرى

59,051 63,349 �شافي المتح�شالت والمدفوعات من تاأمينات الم�شتركين

18,460,885 25,161,768 �سافي �لنقد �لناتج من �لأن�سطة �لت�سغيلية
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�لتدفقات �لنقدية من �لأن�سطة �لإ�ستثمارية

(513,463)(159,211)ا�شتثمارات في حقوق ملكية ال�شركات واأخرى

-(1,000,119)ودائع الأجل

-(365,500)قر�س ل�شركة تابعة

(22,281,324)(30,633,129)موجودات ثابتة وم�شاريع تحت التنفيذ

70,942 37,490 المح�شل من بيع موجودات ثابتة

56,190 -المح�شل من بيع ا�شتثمارات اأخرى

(22,667,655)(32,120,469)�سافي �لنقد �لم�ستخدم في �لأن�سطة �ل�ستثمارية

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�سطة �لتمويلية

-7,000,000 �شكوك 

378,700 2,136,139 �شافي الم�شتلم و(الم�شدد) من القرو�س طويلة االأجل 

(529,137)(526,982)اأرباح م�شددة للم�شاهمين ومكافاأة اأع�شاء مجل�س االإدارة 

(150,437)8,609,157 �سافي �لنقد �لناتج من (�لم�ستخدم في) �لأن�سطة �لتمويلية

(4,357,207)1,650,456 �سافي �لتغير في �لنقد و�لنقد �لمماثل خالل �ل�سنة

5,589,304 1,232,097 ر�شيد النقد والنقد المماثل في بداية ال�شنة

1,232,097 2,882,553 ر�سيد �لنقد و�لنقد �لمماثل في �آخر �ل�سنة

اإن االإي�شاحات المرفقة ت�شكل جزءاً ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية.
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قائمة �لتغير�ت في حقوق �لم�ساهمين كما في 31 دي�سمبر 2009م

(باآالف الرياالت ال�شعودية )

�لمجموع�أرباح مبقاة�حتياطي عام�حتياطي نظامير�أ�ض �لمال�إي�ساح

47,994,071 4,915,156 532,418 880,559 41,665,938 ر�شيد 1 يناير 2008م

1,104,447 1,104,447 ---�شافي ربح ال�شنة 

(547,252)(547,252)---توزيعات اأرباح للم�شاهمين عن عام 2007م

(800)(800)---مكافاآت اأع�شاء مجل�س االإدارة عن عام 2007م

2,155 -2,155 --20ت�شوية المح�شل من ر�شم الكهرباء (اأفراد)

-(110,445)-110,445 -المحول الى االحتياطي النظامي 

48,552,621 5,361,106 534,573 991,004 41,665,938 ر�شيد 31 دي�شمبر 2008م

1,169,614 1,169,614 ---�شافي ربح ال�شنة 

(547,252)(547,252)---25توزيعات اأرباح للم�شاهمين عن عام 2008م

(638)(638)---26مكافاآت اأع�شاء مجل�س االإدارة عن عام 2008م

204 -204 --20ت�شوية المح�شل من ر�شم الكهرباء (اأفراد)

-(116,961)-116,961 -المحول الى االحتياطي النظامي

49,174,549 5,865,869 534,777 1,107,965 41,665,938 ر�شيد 31 دي�شمبر 2009م 

اإن االإي�شاحات المرفقة ت�شكل جزءاً ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م

1 - �لتكوين و�لن�ساط:

ن�شاأت ال�شركة ال�شعودية للكهرباء بناًءًًًًًًًًًًً على قرار مجل�س الوزراء رقم 169 الموؤرخ 11 �شعبان 1419هـ الموافق 29 نوفمبر 1998م القا�شي باإعادة تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة العربية ال�شعودية, ودمج جميع 

ال�شركات المحلية العاملة في مجال تقديم خدمة الطاقة الكهربائية (عدد ع�شر �شركات م�شاهمة كانت تغطي معظم مناطق المملكة جغرافياًً) باالإ�شافة اإلى م�شاريع الموؤ�ش�شة العامة للكهرباء وهي موؤ�ش�شة حكومية 

تابعة لوزارة ال�شناعة والكهرباء (عدد اأحد ع�شر م�شروعاًًًًًًًًً ت�شغيلياًًًًًًًًًً كانت تغطي مناطق مختلفة في �شمال المملكة) في ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.

تاأ�ش�شت ال�شركة بموجب المر�شوم الملكي الكريم رقم م/16 الموؤرخ 6 رم�شان 1420هـ الموافق 13 دي�شمبر 1999م بناًءًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً على قرار مجل�س الوزراء رقم 153 الموؤرخ 5 رم�شان 1420هـ الموافق 12 دي�شمبر 1999م, 

 وقرار وزير التجارة رقم 2047 الموؤرخ 30 ذو الحجة 1420هـ الموافق 5 اأبريل 2000م ك�شركة م�شاهمة �شعودية, بموجب ال�شجل التجاري ال�شادر من الريا�س برقم 1010158683 وتاريخ 28 محرم 1421هـ الموافق

3 مايو2000م.

يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�شي في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية, حيث تعتبر ال�شركة المنتج الرئي�شي للطاقة الكهربائية في جميع اأنحاء المملكة العربية ال�شعودية, وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات 

الحكومية وال�شناعية والزراعية والتجارية وال�شكنية.

تق�شم ال�شركة من حيث هيكلها التنظيمي اإلى ن�شاطات اأ�شا�شية للتوليد والنقل والتوزيع ون�شاطات م�شاندة كالمالية والموارد الب�شرية والخدمات العامة والتخطيط. تعتبر اأن�شطة التوليد والنقل والتوزيع مكملة 

لبع�شها البع�س في اإنتاج الطاقة الكهربائية واإي�شالها اإلى الم�شتهلك حيث تعمل ال�شركة على تطوير اأ�شعار بيع بينية بين اأن�شطة التوليد والنقل والتوزيع وحالياً تتحقق اإيرادات ال�شركة من بيع التيار للم�شتهلك 

النهائي ح�شب الت�شعيرة الر�شمية المقررة من قبل الدولة. كما يوجد لدى ال�شركة خطة لف�شل االأن�شطة الرئي�شية اإلى �شركات م�شتقلة وعليه �شتحدد اإيرادات وم�شروفات كل �شركة على حدة عند تاأ�شي�س هذه 

ال�شركات.

تخ�شع ال�شركة للرقابة على تعرفة الخدمات الكهربائية والتي تحدد بقرارات ت�شدر من مجل�س الوزراء بناًء على تو�شية من هيئة تنظيم الكهرباء واالإنتاج المزدوج التي تاأ�ش�شت في نوفمبر 2001م بموجب قرار 

مجل�س الوزراء رقم 169 وتاريخ 11�شعبان 1419هـ. تم اإجراء اآخر تعديل على تعرفة الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم 170 وتاريخ 12رجب 1421هـ حيث بلغت اأعلى �شريحة فيها 26 هللة للكيلو 

واط/�شاعة وبداأ تطبيقها اعتباراً من 1 �شعبان 1421هـ الموافق 28 اأكتوبر 2000م, ولم يتم اإجراء اأي تعديالت على التعرفة بعد ذلك التاريخ.

مع العلم اأنه بتاريخ 16 �شوال 1430هـ الموافق 5 اأكتوبر 2009م, قرر مجل�س الوزراء (قرار رقم 333) اأن يكون لمجل�س اإدارة هيئة تنظيم الكهرباء واالإنتاج المزدوج عند مراجعة تعريفة الكهرباء لفئات اال�شتهالك غير 

ال�شكني (التجاري, ال�شناعي, الحكومي), اإجراء تعديالت على قيمها واإقرارها بما ال يتجاوز (26) هللة لكل (كيلو واط/�شاعة) بحيث تراعي هذه التعريفات االأحمال الكهربائية في اأوقات الذروة وغيرها.

تبداأ ال�شنة المالية لل�شركة من اأول �شهر يناير وتنتهي بنهاية �شهر دي�شمبر من كل �شنة ميالدية وفقاً للنظام االأ�شا�شي لل�شركة.

تت�شمن القوائم المالية ح�شابات �شركة الكهرباء لل�شكوك و�شركة �شوئيات لالت�شاالت وهي �شركات ذات م�شوؤولية محدودة مملوكة بالكامل لل�شركة ال�شعودية للكهرباء.

القوائم المالية
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2 - ملخ�ض �ل�سيا�سات �لمحا�سبية �لهامة:

لقد تم اإعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحا�شبية ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبين القانونيين. اإن ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة المتبعة من قبل ال�شركة هي على النحو االآتي :

�لعرف �لمحا�سبي:

تعد القوائم المالية وفقاً لمبداأ التكلفة التاريخية, فيما عدا اال�شتثمارات في حقوق ملكية �شركات يتم قيدها وفقا لطريقة حقوق الملكية.

�لتقدير�ت �لمحا�سبية:

الموجودات  عن  االإف�شاح  وعلى  المقيدة  والمطلوبات  الموجودات  قيمة  على  توؤثر  قد  التي  واالفترا�شات  التقديرات  ا�شتخدام  يتطلب  عليها  المتعارف  المحا�شبية  للمباديء  وفقاً  المالية  القوائم  اإعداد  اإن 

والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية. وبالرغم من اأن التقديرات مبنية على اأف�شل المعلومات واالأحداث المتوفرة لدى االإدارة في تاريخ اإ�شدار القوائم المالية اإال اأن النتائج الفعلية النهائية قد 

تختلف عن هذه التقديرات.

�لنقد و�لنقد �لمماثل:

يت�شمن النقد والنقد المماثل والمبالغ النقدية في ال�شناديق واالأر�شدة والودائع البنكية واال�شتثمارات االأخرى القابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية والتي تكون تواريخ ا�شتحقاقها خالل ثالثة اأ�شهر اأو اأقل من 

تاريخ ربطها.

ذمم م�ستهلكي �لكهرباء:

تمثل المبالغ التي لم يتم تح�شيلها من الم�شتهلكين في تاريخ المركز المالي, ويتم اإظهار ذمم م�شتهلكي الكهرباء بال�شافي بعد تجنيب المبالغ الالزمة للذمم التي يكون تح�شيلها اأمراً م�شكوكاً فيه.

�لمخزون:

يتم تقييم مخزون مواد ولوازم التوليد والنقل والتوزيع والمواد االأخرى ومخزون الوقود بالتكلفة وفقاً لطريقة المتو�شط المرجح, ويتم اإظهار المخزون بال�شافي بعد تكوين المخ�ش�شات الالزمة للمخزون 

المتقادم وبطىء الحركة. ت�شجل مواد المخزون المعتبرة جزء اأ�شا�شي من محطات التوليد اأو �شبكات النقل والتوزيع والمن�شاآت االأخرى مثل المواد االإ�شتراتيجية واالحتياطية �شمن بند الموجودات الثابتة.

�ل�ستثمار�ت في حقوق ملكية �سركات و�أخرى:

يتم ت�شجيل اال�شتثمارات في ال�شركات الم�شتثمر فيها بن�شبة %20 اأو اأكثر وفقاً لطريقة حقوق الملكية والتي تق�شي باإثبات اال�شتثمار عند اقتنائه بالتكلفة على اأن يتم تعديله بعد ذلك في �شوء التغير في 

ح�شة ال�شركة في �شافي موجودات ال�شركة الم�شتثمر فيها. يتم اإثبات ح�شة ال�شركة في نتائج اأعمال تلك ال�شركات عند �شدور القوائم المالية لها.

ال�شركات من  االأرباح  توزيعات  تح�شيل  عند  اال�شتثمارات  هذه  من  االإيرادات  قيد  ويجري  بالكلفة,  المتداولة  غير  ال�شركات  مال  راأ�س  من   20% عن  تقل  بن�شبة  المملوكة  ال�شركات  في  اال�شتثمارات   تظهر 

بها. الم�شتثمر 

هذه  ت�شنف  قيمتها.  في  موؤقت  غير  انخفا�س  اأي  لقاء  المخ�ش�س  ناق�شة  ال�شراء)  عند  الخ�شم  اأو  بالعالوة  (المعدلة  بالتكلفة  اال�شتحقاق  تاريخ  حتى  بها  االحتفاظ  لهدف  الم�شتراة  اال�شتثمارات  تظهر 

اال�شتثمارات كموجودات غير متداولة فيما عدا ال�شندات التي ت�شتحق في الفترة المالية التالية, حيث يتم ت�شنيفها موجودات متداولة. ويتم قيد هذه اال�شتثمارات بتاريخ ا�شتحقاقها.
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�لموجود�ت �لثابتة:

يتم اإثبات الموجودات الثابتة بالتكلفة التاريخية ويجري ا�شتهالكها على مدار العمر الت�شغيلي المقدر لها وفقا لطريقة الق�شط الثابت وت�شمل التكلفة �شعر ال�شراء من المورد والعمالة المبا�شرة وم�شروفات 

اأو ا�شتبعادها, ويتم  اأو الم�شتبعدة وا�شتهالكها المتراكم يتم حذفها من الح�شابات بتاريخ بيعها  الثابتة المباعة  االإن�شاء غير المبا�شرة وتكاليف االقترا�س حتى تاريخ و�شع االأ�شل في الخدمة. الموجودات 

اإثبات الربح اأوالخ�شارة الناتجة �شمن قائمة الدخل, وتقدر االأعمار الت�شغيلية ح�شب ما يلي:

من 20 اإلى 25 �شنةمن�شاآت ومعدات وقطع غيار التوليد

من 20 اإلى 30 �شنة�شبكات ومعدات وقطع غيار النقل

من 15 اإلى 25 �شنة�شبكات ومعدات وقطع غيار التوزيع

من 20 اإلى 30 �شنةالمباني

من 4 اإلى 20 �شنةالموجودات االأخرى

�لنخفا�ض في قيمة �لموجود�ت:

تقوم ال�شركة باجراء مراجعة دورية للقيمة الدفترية للموجودات الملمو�شة للتاأكد من وجود اأي دليل على وقوع اأي خ�شارة ناتجة عن انخفا�س في قيمة الموجودات. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل, يتم تقدير 

القيمة القابلة لال�شترداد لذلك االأ�شل لتحديد حجم هذه الخ�شارة. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لال�شترداد لذلك االأ�شل, تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة لال�شترداد للوحدة المدرة 

للنقدية التي ينتمي اإليها ذلك االأ�شل.

وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لال�شترداد لالأ�شل اأو الوحدة المدرة للنقدية باأقل من قيمتــه الدفترية, عندئذ تخف�س القيمة الدفترية لذلك االأ�شل اأو الوحدة المدرة للنقدية اإلى القيمة القابلة 

لال�شترداد لها, ويتم اإثبات خ�شائر االنخفا�س في قيمة االأ�شل م�شروفات فوراً في قائمة الدخل.

واإذا ما تم الحقاً عك�س قيد خ�شارة االنخفا�س في القيمة, عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لالأ�شل اأو الوحدة المدرة للنقدية اإلى القيمة المعدلة القابلة لال�شترداد له, على اأال تزيد القيمة الدفترية التي تمت 

زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفتر�س تحديدها فيما لو لم يتم اإثبات خ�شارة االنخفا�س في قيمة ذلك االأ�شل اأو الوحدة المدرة للنقدية في ال�شنوات ال�شابقة. يتم اإثبات عك�س قيد خ�شارة االنخفا�س 

في القيمة اإيرادات فوراً في قائمة الدخل.

ر�سملة تكلفة �لقتر��ض:

يتم ر�شملة �شافي تكلفة االقترا�س – والتي تمثل تكاليف القرو�س طويلة االأجل واأي اأعباء تمويلية اأخرى تكبدتها ال�شركة مخ�شوماً منها اأي عوائد دائنة تم الح�شول عليها خالل ال�شنة – على جميع الم�شاريع تحت 

التنفيذ ذات المبالغ الهامة والتى يتطلب اإن�شاوؤها فترة زمنية طويلة وتح�شب تكاليف التمويل التي يتم ر�شملتها بتطبيق معدل الر�شملة على متو�شط المبالغ التي اأنفقت على كل م�شروع تحت التنفيذ.

م�ستقات �لدو�ت �لمالية ومحا�سبة تغطية �لمخاطر:

اأ�شعار  للوقاية من مخاطر  النقدية  التدفقات  كتغطية مخاطر  وت�شنفها  التمويلية,  الن�شاطات  الناتجة عن  الفوائد  ن�شب  الأجزاء معينة من مخاطر  تعر�شها  لتغطية  المالية  االدوات  ال�شركة م�شتقات  ت�شتخدم 

المرابحات. ان ا�شتخدام الم�شتقات المالية هي خا�شعة ل�شيا�شات ال�شركة المعتمدة من قبل مجل�س االإدارة وتتفق مع اإ�شتراتيجية ال�شركة في اإدارة المخاطر. ال ت�شتخدم ال�شركة الم�شتقات المالية الأغرا�س 

الم�شاربة. يتم قيا�س الم�شتقات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ العقد, ويعاد قيا�شها بالقيمة العادلة في تاريخ الفترات المالية الالحقة. في حال عدم ا�شتيفاء كامل �شروط محا�شبة التحوط وفقا للمعايير 

المحا�شبية المتعارف عليها يتم قيد التغير في القيمة العادلة لالدوات المالية الم�شتقة �شمن م�شاريف التمويل.

القوائم المالية
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مخ�س�ض مكافاأة نهاية �لخدمة:

يتم احت�شاب مخ�ش�س مكافاأة نهاية الخدمة للعاملين �شنوياً وفقاً لنظام العمل في المملكة العربية ال�شعودية.

مخ�س�ض �لزكاة:

يتم احت�شاب مخ�ش�س الزكاة �شنوياً وفقاً الأنظمة م�شلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية ال�شعودية, واأية تعديالت قد تنتج عند الربط النهائي للزكاة يتم ت�شجيلها �شمن قائمة الدخل لل�شنة التي يتم ا�شتالم 

الربط النهائي فيها.

�لإير�د�ت:

	• يتم اإثبات اإيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية عند اإ�شدار الفواتير للم�شتركين بقيمة ا�شتهالكهم للطاقة الكهربائية والتي تقا�س بالكيلو واط/�شاعة. ويتم تقدير االإيرادات الم�شتحقة للطاقة الم�شتهلكة من قبل 
الم�شتركين والتي لم ي�شدر بها فواتير حتى تاريخ المركز المالي.  

	• يتم اإثبات اإيرادات تعرفة قراءة و�شيانة العدادات واإعداد الفواتير عند اإ�شدارها للم�شتركين وهى عبارة عن التعرفة ال�شهرية الثابتة التي يتم احت�شابها بناًء على �شعة العدادات الم�شتخدمة من قبل الم�شتركين 
ويتم تقدير االإيرادات الم�شتحقة للتعرفة الخا�شة بالفواتير التي لم ت�شدر حتى تاريخ المركز المالي.  

	• يتم ت�شجيل مبالغ تعرفة تو�شيل الخدمة الكهربائية الم�شتلمة من الم�شتركين كاإيراد موؤجل �شمن المطلوبات ومن ثم يتم اإثباتها كاإيراد با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت بناًء على متو�شط اأعمار المعدات 
الم�شتخدمة في خدمة الم�شتركين والمقدرة بع�شرين �شنة.  

�لم�سروفات:

تت�شمن م�شروفات الت�شغيل وال�شيانة الم�شروفات الخا�شة بالتوليد والنقل والتوزيع باالإ�شافة اإلى ن�شيب تلك االأن�شطة من م�شروفات الخدمات العامة واالأن�شطة الم�شاندة, ويتم اإدراج باقي تلك الم�شروفات 

�شمن الم�شروفات العمومية واالإدارية. يتم توزيع م�شروفات الخدمات العامة واالأن�شطة الم�شاندة ح�شب ا�شتفادة كل ن�شاط من تلك الم�شروفات, ويتم تقييم ذلك دورياً.

�لحتياطي �لنظامي:

تم�شياً مع نظام ال�شركات والنظام االأ�شا�شي لل�شركة يتم تجنيب %10 من �شافي الدخل ال�شنوي لتكوين االحتياطي النظامي, ويجوز لل�شركة التوقف عن هذا التجنيب عندما يبلغ ر�شيد هذا االحتياطي ن�شف راأ�س 

المال.

�لعمالت �لأجنبية:

تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية اإلى الريال ال�شعودي وفقا الأ�شعار ال�شرف ال�شائدة حين اإجراء تلك المعامالت وتحول اأر�شدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية والم�شجلة بالعمالت 

االأجنبية في تاريخ المركز المالي اإلى الريال ال�شعودي وفقا الأ�شعار ال�شرف ال�شائدة في ذلك التاريخ, واأي اأرباح اأو خ�شائر محققة اأو غير محققة تنتج عن ذلك ت�شجل �شمن قائمة الدخل.
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3 - �لنقد و�لأر�سدة لدى �لبنوك:

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

2,664 2,887 نقد بال�شندوق

578,287 994,805 نقد لدى البنوك

651,146 2,884,980 ودائع ق�شيرة االأجل

 3,882,672 1,232,097

يت�شمن النقد واأر�شدة لدى البنوك كما في 31 دي�شمبر 2009م مبلغ مليار ريال �شعودي يمثل ودائع ق�شيرة االأجل ت�شتحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�شهر من تاريخ ربطها (2008م: �شفر)

4 - ذمم م�ستهلكي �لكهرباء و�لإير�د�ت �لم�ستحقة، �سافي:

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

ذمم م�شتهلكي الكهرباء

8,997,728 4,022,863 جهات حكومية 

2,854,451 3,095,487 التجاري وال�شكني

1,817,886 1,958,339 كبار ال�شخ�شيات

1,413,753 1,623,446 اأرامكو ال�شعودية (اي�شاحي 27 و29)

713,970 757,592 ذمم اي�شال التيار

454,717 339,077 الموؤ�ش�شة العامة لتحلية المياه

16,252,505 11,796,804 مجموع ذمم م�شتهلكي الكهرباء

(1,995,343)(2,121,311)يخ�شم: مخ�ش�س ديون م�شكوك في تح�شيلها 

14,257,162 9,675,493 �شافي: ذمم م�شتهلكي الكهرباء

816,685 910,725 ي�ساف: �إير�د�ت م�ستحقة 

15,073,847 10,586,218 المجموع

القوائم المالية
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فيما يلي حركة مخ�س�ض �لديون �لم�سكوك في تح�سيلها خالل �ل�سنة:

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

1,878,782 1,995,343 الر�شيد, بداية ال�شنة

116,561 125,968 المحمل لل�شنة

1,995,343 2,121,311 الر�شيد, نهاية ال�شنة

5 - �لدفعات �لمقدمة و�لأر�سدة �لمدينة �لأخرى، �سافي:

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

2,590,405 1,745,768 دفعات مقدمة للمقاولين والموردين

125,321 19,582 االعتمادات الم�شتندية القائمة

20,712 45,455 م�شروفات مدفوعة مقدماً

242,646 206,092 ذمم اأخرى

2,979,084 2,016,897 مجموع

(81,194)(60,789)يخ�شم: مخ�ش�س االأر�شدة المدينة االأخرى الم�شكوك في تح�شيلها

 1,956,108 2,897,890
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6 - �لمخزون، �سافي:

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

2,708,662 3,217,045 مواد ولوازم محطات التوليد

2,575,524 1,862,596 مواد ولوازم �شبكات التوزيع

237,790 247,390 مواد ولوازم �شبكات النقل

304,229 337,278 وقود وزيوت

169,726 148,914 اأخرى

5,995,931 5,813,223 مجموع

(189,258)(189,881)يخ�شم: مخ�ش�س مخزون بطيء الحركة

 5,623,342 5,806,673

فيما يلي حركة مخ�س�ض �لمخزون بطيء �لحركة خالل �ل�سنة :

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

189,258 189,258 الر�شيد, بداية ال�شنة

-623 الم�شاف خالل ال�شنة

189,258 189,881 الر�شيد, نهاية ال�شنة

7 - ��ستثمار�ت في حقوق ملكية �سركات و�أخرى:

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

1,721,836 1,915,310 ا�شتثمارات م�شجلة وفق طريقة حقوق الملكية (اأ)

1,210 1,210 اال�شتثمارات االأخرى بالتكلفة (ب)

436,878 436,878 اال�شتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اال�شتحقاق (ج)

 2,353,398 2,159,924

القوائم المالية
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�أ- �ل�ستثمار�ت �لم�سجلة وفق طريقة حقوق �لملكية

باآالف الرياالت ال�شعوديةن�شبة حقوق

20092008الملكية

1,703,285 1,898,649 %40هيئة الربط الكهربائي لدول مجل�س التعاون الخليجي (اأ-1)

15,551 13,661 %50�شركة الماء والكهرباء (اأ -2)

1,000 1,000 %20�شركة راأ�س الزور للمياه والكهرباء (اأ- 3)

2,000 2,000 %20�شركة كهرباء رابغ (اأ - 4)

1,721,836 1,915,310 مجموع اال�شتثمارات الم�شجلة وفق طريقة حقوق الملكية

(�أ-1) هيئة �لربط �لكهربائي لدول مجل�ض �لتعاون �لخليجي

�شاركت ال�شركة في راأ�س مال هيئة الربط الكهربائي لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربي وذلك لتعزيز اال�شتفادة من نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين الدول االع�شاء, تبلغ قيمة الم�شاركة 484,80   

مليون دوالر اأمريكي بما يعادل مبلغ 1,818 مليون ريال �شعودي. لم يتم اإ�شدار القوائم المالية لعام 2009م حتى تاريخ اإ�شدار هذه القوائم المالية.

 (�أ-2) �سركة �لماء و�لكهرباء

23/5 وتاريخ  االأعلى رقم  المجل�س االقت�شادي  بناًء على قرار  الماء والكهرباء ك�شركة ذات م�شوؤولية محدودة وذلك  تاأ�شي�س �شركة  المالحة في  المياه  لتحلية  العامة  الموؤ�ش�شة  ال�شركة مع  �شاركت   

1423/3/23هـ المت�شمن ت�شجيع القطاع الخا�س على الم�شاركة في م�شاريع تحلية المياه المالحة, تبلغ قيمة الم�شاركة 15 مليون ريال �شعودي م�شددة بالكامل وهي عبارة عن 300.000 ح�شة تمثل %50 من راأ�شمال 

ال�شركة. لم يتم اإ�شدار القوائم المالية ل�شركة الماء والكهرباء لعام 2009م حتى تاريخ اإ�شدار هذه القوائم المالية.

(�أ-3) �سركة ر�أ�ض �لزور للمياه و�لكهرباء

بناًء على قرار مجل�س االإدارة رقم 2007/73/02 وتاريخ 1428/12/1هـ �شاركت ال�شركة مع �شندوق اال�شتثمارات العامة في تاأ�شي�س �شركة راأ�س الزور ك�شركة م�شاهمة بناًء على المر�شوم الملكي رقم   

77 وتاريخ 1428/9/14هـ, تبلغ قيمة الم�شاركة 1 مليون ريال �شعودي م�شددة بالكامل وهي تمثل %20 من راأ�س مال ال�شركة. لم تمار�س ال�شركة ن�شاطها حتى تاريخه وبالتالي لم يتم ا�شدار قوائم مالية ل�شركة راأ�س 

الزور حتى تاريخ اإ�شدار هذه القوائم المالية.

(�أ - 4) �سركة كهرباء ر�بغ

بناء على قرار مجل�س االدارة رقم 76/06/ 2008 وتاريخ 1429/5/26هـ الموافق 3 يونيو م قامت ال�شركة باإن�شاء �شركة كهرباء رابغ براأ�شمال 2 مليون ريال �شعودي م�شددة بالكامل وهي تمثل %100 من   

راأ�س مال ال�شركة.

 خالل الربع الثالث 2009م تم زيادة راأ�س مال �شركة كهرباء رابغ من 2 مليون ريال �شعودي اإلى 10 ماليين ريال �شعودي واإدخال �شركاء جدد واأ�شبحت ح�شة ال�شركة ال�شعودية للكهرباء %20 بدالً من 100%.

 لم تمار�س ال�شركة ن�شاطها حتى تاريخه وبالتالي لم يتم اإ�شدار قوائم مالية ل�شركة كهرباء رابغ حتى تاريخ اإ�شدار هذه القوائم المالية.
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ب) �ل�ستثمار�ت �لأخرى بالتكلفة

باآالف الرياالت ال�شعوديةن�شبة حقوق

20092008الملكية

400 400 %8�شركة ال�شعيبة للمياه والكهرباء

400 400 %8�شركة ال�شقيق للمياه والكهرباء

250 250 %5�شركة الجبيل للمياه والكهرباء 

160 160 %8�شركة ال�شعيبة القاب�شة

1,210 1,210 مجموع اال�شتثمارات االأخرى بالتكلفة

ج) �ل�ستثمار�ت �لمحتفظ بها حتى تاريخ �ل�ستحقاق

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

300,000 300,000 �شكوك ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات االأ�شا�شية

50,000 50,000 �شكوك �شركة بن الدن 

50,000 50,000 �شندات بنك �شاب 

36,878 36,878 �شكوك هيئة راأ�س الخيمة لال�شتثمار

436,878 436,878 مجموع اال�شتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اال�شتحقاق

القوائم المالية
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د) �لح�سة في �سافي �أرباح �ل�سركات �لم�ستثمر فيها وفق طريقة حقوق �لملكية

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

37,391 36,153 هيئة الربط الكهربائي لدول مجل�س التعاون الخليجي 

4,615 (1,890)�شركة الماء والكهرباء 

42,006 34,263 المجموع (اي�شاح 23)

8 - �لم�ساريع تحت �لتنفيذ:

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

8,972,627 16,837,518 م�شاريع التوليد

7,351,004 11,935,612 م�شاريع النقل

3,514,045 3,249,981 م�شاريع التوزيع

266,310 191,671 م�شاريع عامة

32,214,782 20,103,986 

بلغت �شافي تكاليف التمويل المر�شملة على الم�شاريع االإن�شائية خالل ال�شنة مبلغ 769 مليون ريال �شعودي (عام 2008م: مبلغ 613 مليون ريال �شعودي).
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9 - �لموجود�ت �لثابتة، �سافي:

�لمجموع�أخرى�سيار�ت و�آلياتقطع غيار ر�أ�سمالية�آلت ومعد�تمباني�ر��سي

باآالف الريـــــــــاالت ال�شــــعودية

�لتكلفــة

211,669,345 9,236,362 1,115,249 2,606,684 184,034,927 13,230,385 1,445,738 1 يناير 2009م

18,526,235 102,333 150,330 589,406 16,838,348 757,923 87,895 االإ�شافات

(146,243)(1,991)(119,159)(64)(23,909)(1,120)-اال�شتبعادات

-(1,826,423)--1,822,851 3,572 -اإعادة ت�شنيف

230,049,337 7,510,281 1,146,420 3,196,026 202,672,217 13,990,760 1,533,633 31 دي�شمبر 2009م

�ل�ستهالكات

113,561,399 1,544,763 969,665 1,626,461 101,205,306 8,215,204 -1 يناير 2009م

7,514,931 405,621 67,522 102,918 6,432,434 506,436 -االإ�شافات

(135,947)(598)(119,105)(64)(15,060)(1,120)-اال�شتبعادات

-(20,061)--16,816 3,245 -اإعادة ت�شنيف

120,940,383 1,929,725 918,082 1,729,315 107,639,496 8,723,765 -31 دي�شمبر 2009م

�لقيمة �لدفترية �ل�سافية

109,108,954 5,580,556 228,338 1,466,711 95,032,721 5,266,995 1,533,633 31 دي�شمبر 2009م

98,107,946 7,691,599 145,584 980,223 82,829,621 5,015,181 1,445,738 31 دي�شمبر 2008م

 يت�شمن بند االأرا�شي اأعاله قطع اأرا�سٍ كلفتها الدفترية 151 مليون ريال �شعودي, لم يتم نقل ملكيتها ال�شم ال�شركة بعد.

القوائم المالية
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اإن �شافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة لل�شركة كما في 31 دي�شمبر 2009م موزعة على االأن�شطة الرئي�شية كما يلي :

20092008

�لمجموع�لمجموع�لمن�ساآت �لعامة�لتوزيع�لنقل�لتوليد

1,445,738 1,533,633 475,766 225,283 587,412 245,172 ارا�شي

5,015,181 5,266,995 941,256 139,120 1,496,253 2,690,366 مباني

82,829,621 95,032,721 417,344 31,443,548 32,400,749 30,771,080 اآالت ومعدات

980,223 1,466,711 184 19,237 406,697 1,040,593 قطع غيار راأ�شمالية

145,584 228,338 228,338 ---�شيارات واآليات

7,691,599 5,580,556 96,940 26,910 224,641 5,232,065 اأخرى

 39,979,276 35,115,752 31,854,098 2,159,828 109,108,954 98,107,946

بلغ م�شروف اال�شتهالك المحمل على االأن�شطة المختلفة خالل ال�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر:

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

2,567,165 2,889,023 ا�شتهالك التوليد

1,920,651 2,112,025 ا�شتهالك النقل

1,962,132 2,173,974 ا�شتهالك التوزيع

294,505 339,909 ا�شتهالك المن�شاآت العامة

 7,514,931 6,744,453
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10 - ذمم د�ئنة:

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

35,654,789 40,959,482 اأرامكو ال�شعودية عن تكلفة الوقود (اي�شاحي 27 و29)

(13,295,613)(13,295,613)المحول لح�شاب الحكومة (10 – اأ)

22,359,176 27,663,869 ذمم اأرامكو ال�شعودية عن تكلفة الوقود

6,926,483 7,528,478 الموؤ�ش�شة العامة لتحلية المياه عن الطاقة الم�شتراه

3,132,577 5,603,154 ذمم وتاأمينات محتجزة من المقاولين

2,063,862 2,410,599 ر�شوم البلديات

1,037,904 1,004,234 ذمم الموردين

948,721 1,176,615 م�شاهمات م�شتلمة الإن�شاء م�شاريع

1,810,221 1,964,031 اأخرى (10 – ب)

 47,350,980 38,278,944

(10-اأ) تم اإعادة ت�شنيف الذمم الدائنة الم�شتحقة للوقود للفترة من 2000/04/05م الى 2003/12/31م من المطلوبات المتداولة الى بند المطلوبات غير المتداولة (ذمم حكومية طويلة االأجل) وذلك بناء على 

المح�شر الوزاري المتخذ بين معالي وزير المالية ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية الموقع بتاريخ 1427/05/15هـ والذي عالج المديونية الم�شتحقة على ال�شركة ل�شالح �شركة اأرامكو ال�شعودية والذي ين�س 

على تحويل المبلغ اإلى ح�شاب وزارة المالية.

(10-ب) تت�شمن الذمم الدائنة االأخرى مبالغ بقيمة 1,280 ريال �شعودي (2008م: 1,281 مليون ريال �شعودي) ما زالت تحت الت�شوية بين ال�شركة والدولة تتعلق بح�شابات ما قبل عملية الدمج الم�شار اليه في 

اي�شاح رقم (1).

11 - �لم�ستحقات و�لأر�سدة �لد�ئنة �لأخرى:

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

327,424 447,944 م�شروفات م�شتحقة

348,999 350,291 م�شتحقات موظفين

301,996 321,629 توزيعات اأرباح م�شتحقة *

289,260 319,688 اأخرى

 1,439,552 1,267,679

* يت�شمن بند توزيعات اأرباح م�شتحقة كما في 31 دي�شمبر 2009م توزيعات االرباح النقدية غير مطالب بها من قبل حملة اال�شهم والتي اأعلن توزيعها من قبل ال�شركات ال�شعودية الموحدة للكهرباء قبل الدمج بمبلغ 

95,7 مليون ريال �شعودي (عام 2008م: مبلغ 96,1 مليون ريال �شعودي).
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12 - �لزكـاة:

اإن العنا�شر الرئي�شية لوعاء الزكاة هي كما يلي:

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

1,104,447 1,169,614 �شافي الربح قبل الزكاة

(7,198,442)(6,812,078)ي�شاف: تعديالت زكوية

(6,093,995)(5,642,464)�شافي الخ�شارة المعدلة

احت�شاب وعاء الزكاة

41,665,938 41,665,938 راأ�س المال

(6,093,995)(5,642,464)�شافي الخ�شارة المعدلة

1,412,977 1,525,576 احتياطيات مختلفة مدورة

4,367,104 4,813,854 اأرباح مدورة

5,989,240 6,155,570 مخ�ش�شات مختلفة مدورة

10,204,118 19,340,257 قرو�س طويلة االأجل و�شكوك

14,938,060 14,938,060 قر�س حكومي

3,060,236 5,924,783 م�شتحقات مقاولين

75,543,678 88,721,574  المجموع

يخ�شم:

(80,234,137)(96,344,143)موجودات ثابتة وم�شاريع

(17,894,329)(25,014,747)فروقات ا�شتهالك موجودات ثابتة عن اأعوام �شابقة

)2,117,918)(1,882,257)ا�شتثمارات طويلة االجل

)4,417,581)(4,261,625)مخزون مواد وقطع غيار

(29,120,287)(38,781,198)وعاء الزكاة ال�شرعية – �شالب

لم يتم احت�شاب مخ�ش�س الزكاة حيث اإن �شافي الربح المعدل والوعاء الزكوي بال�شالب.
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تم اإنهاء الموقف الزكوي لل�شركات ال�شعودية الموحدة للكهرباء ال�شابقة حتى نهاية عام 1420هـ (تاريخ الدمج), حيث تم تحميل الفروقات الزكوية التي كانت تطالب بها م�شلحة الزكاة والدخل على االإعانة الحكومية 

الم�شتحقة لتلك ال�شركات, اإال اأنه حتى تاريخ اإ�شدار هذه القوائم المالية لم تقم م�شلحة الزكاة والدخل بت�شليم ال�شركة مخال�شة نهائية بذلك وما يفيد اإقفال الملفات الزكوية لل�شركات المذكورة.

وحتى الدمج)  (تاريخ  2000م  ابريل   5 من  الفترة  عن  فروقات  توجد  والدخل  الزكاة  م�شلحة  قبل  من  الم�شتلمة  النهائية  الربوط  ح�شب  2008م,  عام  نهاية  حتى  المقيدة  ال�شهادة  على  ال�شركة   ح�شلت 

31 دي�شمبر 2001م وكذلك لعام 2002م يبلغ مجموعها 13 مليون ريال �شعودي تتمثل في قيام الم�شلحة باحت�شاب زكاة على مبلغ الفروقات المطلوبة من �شركة اأرامكو عن االإيرادات من من�شاآتها ال�شكنية حيث تقوم 

�شركة اأرامكو ب�شداد التعرفة ال�شناعية على المن�شاآت ال�شكنية التابعة لها بدال من التعرفة التجارية. لم تقم االإدارة بت�شجيل مبلغ الفروقات المذكور اعاله �شمن هذه القوائم المالية, حيث اأنها تتوقع عدم �شداد 

هذه المطالبة على اعتبار اأنه ال يمكن دفع زكاة على اإيرادات غير محققة ولم تدخل في ح�شابات ال�شركة. حتى تاريخ اإ�شدار هذه القوائم المالية لم يتم ا�شتالم رد الم�شلحة على اعترا�س ال�شركة بالخ�شو�س, 

كما لم يتم ا�شتالم الربوط النهائية لل�شنوات من 2003م الى 2008م.

13 - �لقرو�ض �لطويلة �لأجل:

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

4,825,418 5,204,118 ر�شيد القرو�س اأول ال�شنة

4,364,260 2,692,266 الم�شحوب من القرو�س خالل ال�شنة

)3,985,560)(556,127)الم�شدد من القرو�س خالل ال�شنة

5,204,118 7,340,257 ر�شيد القرو�س في نهاية ال�شنة

)556,127)(828,400)ينزل: الجزء المتداول

 6,511,857 4,647,991

وفيما يلي تفا�شيل االأق�شاط الم�شتحقة خالل ال�شنوات القادمة كما في 31 دي�شمبر :

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

 828,854 828,854ما بين �شنة اإلى �شنتين

 828,854 545,454ما بين �شنتين اإلى ثالث �شنوات

 545,454 760,736ما بين ثالث �شنوات اإلى اأربع �شنوات

 545,454 760,736ما بين اأربع �شنوات اإلى خم�س �شنوات

 1,899,375 3,616,077ما بعد خم�س �شنوات

6,511,857 4,647,991 
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ح�شلت ال�شركة خالل عام 2008م على قر�س متوافق مع اأحكام ال�شريعة االأ�شالمية بقيمة 6 مليارات ريال �شعودي من مجموعة من البنوك المحلية, تم �شحبه بالكامل. يخ�شع هذا القر�س لبع�س التعهدات 

المالية والتي التزمت ال�شركة بها كما في 31 دي�شمبر 2009م.

تتمثل القرو�س طويلة االأجل في القرو�س الممنوحة من قبل بنوك تجارية وذلك لتمويل الم�شاريع االن�شائية. اإن بع�س هذه القرو�س م�شمونة ب�شندات الأمر البنوك وباالإيرادات المح�شلة لدى البنوك.

الت�شهيالت م�شمونة بموجب 1,2 مليار ريال �شعودي). ان هذه  2009م مع بنوك تجارية محلية بمبلغ مليار ريال �شعودي (2008م:  31 دي�شمبر  ائتمانية غير م�شتغلة كما في  لت�شهيالت  اتفاقيات  ال�شركة   لدى 

�شندات الأمر.

وقعت ال�شركة اإتفاقية تمويل مع بنكي ال�شادرات والواردات االأمريكي وتنمية ال�شادرات الكندي بتاريخ 21 يونيو 2009م وتح�شل بموجبها ال�شركة على قر�س مبا�شر قيمته 4,100 مليون ريال �شعودي يتم �شداده 

خالل 12 عاماً و�شيتم اإ�شتخدام القر�س لغر�س �شراء وحدات توليد خا�شة بم�شاريع ال�شركة. هذا ولم يتم �شحب اأي مبالغ لتاريخه.

بتاريخ 13 يوليو 2009م, وقعت ال�شركة ال�شعودية للكهرباء و�شندوق اال�شتثمارات العامة اإتفاقية تمويل تح�شل بموجبه ال�شركة على قر�س مبا�شر قيمته 2,600 مليون ريال �شعودي يتم �شداده خالل 15 عاماً و�شوف 

يتم ا�شتخدام التمويل بغر�س تمويل م�شاريع التوليد وي�شتحق �شداد القر�س اعتباراً من تاريخ 31 دي�شمبر 2012م على اأربعة وع�شرين ق�شطاً ن�شف �شنوي. وقد تم �شحب مبلغ 1,046 مليون ريال �شعودي كما في 31 

دي�شمبر 2009م.

14 - �ل�سكـوك:

بتاريخ 1 يوليو 2007م, اأ�شدرت ال�شركة �شكوكاً بقيمة 5 مليار ريال �شعودي والقيمة اال�شمية لل�شك الواحد 500 الف ريال بدون خ�شم اأو عالوة اإ�شدار ت�شتحق الدفع في عام 2027م.

اإن هذه ال�شكوك تحمل عائداً يح�شب على اأ�شا�س �شعر �شايبور زائداً هام�س ربحي ت�شتحق دورياً على اأ�شا�س ربع �شنوي من �شافي الدخل المتح�شل من موجودات ال�شكوك التي يحتفظ بها اأمين موجودات 

ال�شكوك – �شركة الكهرباء لل�شكوك (�شكوك) المملوكة بالكامل لل�شركة. في نهاية كل فترة 5 �شنوات �شتدفع ال�شركة مبلغا يعادل %10 من اجمالي القيمة اال�شمية لل�شكوك منحة لحملة ال�شكوك, كما تعهدت 

ال�شركة ب�شراء هذه ال�شكوك من حامليها في االعوام 2012م, 2017م, 2022م وفقاً لترتيبات معينة.

خالل �شهر يوليو 2009م, اأ�شدرت ال�شركة �شكوكاً بقيمة 7 مليارات ريال �شعودي وبلغت القيمة اال�شمية لل�شك الواحد 100 األف ريال �شعودي بدون خ�شم اأو عالوة اإ�شدار وت�شتحق الدفع في عام 2029م وقد تم 

تغطيتها بالكامل وتحمل هذه ال�شكوك عائداً يح�شب على اأ�شا�س �شعر �شايبور زائداً هام�س ربحياً ت�شتحق دورياً على اأ�شا�س ربع �شنوي من �شافي الدخل المتح�شل من موجودات ال�شكوك التي يحتفظ بها اأمين 

موجودات ال�شكوك – �شركة الكهرباء لل�شكوك (�شكوك) المملوكة بالكامل لل�شركة. في نهاية كل فترة خم�س �شنوات �شتدفع ال�شركة مبلغاً يعادل %10 من اإجمالي القيمة اال�شمية لل�شكوك منحة لحملة ال�شكوك, 

كما تعهدت ال�شركة ب�شراء هذه ال�شكوك من حامليها في االأعوام 2014م, 2019م, 2024م بناء على طلب حاملي ال�شكوك ووفقاً لترتيبات معينة.

15 - تعوي�سات �لموظفين:

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

4,350,845 4,309,554 مخ�ش�س مكافاأة نهاية الخدمة

45,908 112,744 برنامج االإدخار

 4,422,298 4,396,753
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16 - �لم�ستقات �لمالية:

اأبرمت ال�شركة اتفاقيات التحوط مع عدد من البنوك لحماية تقلبات اأ�شعار الفائدة بقيمة ا�شميه بلغت 3,958 مليون ريال �شعودي كما في 31 دي�شمبر 2009م وت�شتمل على جزء بالدوالر االأمريكي يمثل حوالي 15% 

من القيمة اال�شميه المذكورة. كما اأن اتفاقيات التحوط تقوم على اأ�شا�س عمل المقاي�شة بين ال�شركة والبنوك على االأ�شعار الثابتة مقابل االأ�شعار المتغيرة وفق مبالغ القرو�س االأ�شلية كل �شتة اأ�شهر.

وقعت ال�شركة ال�شعودية للكهرباء مع نهاية عام 2009م اإتفاقيات عقود عمالت اآجلة مع بع�س البنوك المحلية تهدف اإلى تثبيت �شعر �شرف اليورو مقابل �شعر �شرف الدوالر االأمريكي وذلك لتغطية التزامات ال�شركة 

الم�شتقبلية وحمايتها من تقلبات اأ�شعار ال�شرف.

17 - �لإير�د�ت �لموؤجلة، �سافي:

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

11,574,810 13,352,786 ر�شيد اأول ال�شنة

2,662,560 2,633,478 المح�شل من تعرفة تو�شيل الخدمة خالل ال�شنة

)884,584)(1,015,737)تعرفة تو�شيل الخدمة الكهربائية

 14,970,527 13,352,786

18 - �لقر�ض �لحكومي:

طبقا لقرار مجل�س الوزراء رقم 169 وتاريخ 1419/8/11هـ تم تحديد �شافي م�شتحقات الحكومة لدى ال�شركة ال�شعودية للكهرباء وكذلك �شافي م�شتحقات ال�شركة لدى الحكومة ح�شب االأ�ش�س والقواعد الواردة 

في المح�شر الموقع بين وزير ال�شناعة والكهرباء ووزير المالية واالقت�شاد الوطني بتاريخ 1418/6/27هـ الموافق 1997/10/29م وتم اعتبار �شافي الفرق الم�شتحق للحكومة على ال�شركة – المحدد بتاريخ نهاية 

اليوم ال�شابق ل�شدور المر�شوم الملكي القا�شي بتاأ�شي�س ال�شركة – قر�شا ح�شنا طويل االجل ولفترة �شماح مدتها خم�س وع�شرون �شنة تبداأ من تاريخ اإعالن ال�شركة, ويعاد النظر ب�شاأن هذا القر�س بعد ذلك وفقا 

للظروف المالية للحكومة ولل�شركة.

اأن تتم الت�شفية النهائية للذمم الحكومية ح�شب نتيجة  والذي تحدد فيه قيمة القر�س االأولية –  لقد ت�شمن المح�شر بين وزير ال�شناعة والكهرباء ووزير المالية واالقت�شاد الوطني الموؤرخ 1422/7/21هـ – 

المطابقات بين مطالبات ال�شركة وبع�س الجهات الحكومية وتعديل قيمة القر�س تبعا لذلك. وقد تم خالل عام 2005م االنتهاء من تلك الت�شفية والتي ت�شمنت ت�شوية بع�س المبالغ الخا�شة بمطالبات ال�شركة 

 وكذلك المبالغ الم�شتحقة على ال�شركة للجهات الحكومية وقد تم توقيع مح�شر بذلك بين وزير المياه والكهرباء ووزير المالية في تاريخ 1426/7/15هـ لي�شبح ر�شيد قر�س الحكومة بعد تلك الت�شفية مبلغ

14,938,060 األف ريال �شعودي.

القوائم المالية
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19 - ر�أ�ض �لمـال:

يبلغ راأ�س مال ال�شركة كما في 31 دي�شمبر 2009م مبلغ 41,665,938,150 ريال �شعودي مق�شماً اإلى 4,166,593,815 �شهماً, تبلغ القيمة اال�شمية لكل منها 10 رياالت �شعودية لل�شهم.

اإن راأ�س مال ال�شركة المذكور اأعاله مملوك لكل من :

ن�شبة الملكيةعدد االأ�شهم

%74,31 3,096,175,320 الحكومة

%6,93 288,630,420 �شركة اأرامكو ال�شعودية

%18,76 781,788,075 م�شاهمون اآخرون

 4,166,593,815 100%

20 - �لحتياطي �لعام:

يتكون االحتياطي العام من اأر�شدة االحتياطيات التي كانت م�شجلة �شمن القوائم المالية لل�شركات ال�شعودية الموحدة للكهرباء في تاريخ الدمج والتي بلغ مجموعها 213,668 الف ريال �شعودي, وكذلك عوائد 

ا�شتثمار مبالغ �شندوق ر�شم الكهرباء والتي بلغت 294,976 األف ريال �شعودي, باال�شافة الى المبالغ التي يتم تح�شيلها من االفراد عن ر�شم الكهرباء بعد تاريخ 2001/12/31م والتي بلغت حتى 31 دي�شمبر 2009م 

مبلغ 26,133 األف ريال �شعودي (عام 2008م : مبلغ 25,929 األف ريال) لي�شبح ر�شيد االحتياطي العام كما في 31 دي�شمبر 2009م مبلغ 534,777 األف ريال �شعودي (عام 2008م: مبلغ 534,573 األف ريال).

21 - م�ساريف �لت�سغيل و�ل�سيانة:

20092008

�لمجموع�لمجموع�لتوزيع�لنقل�لتوليد

3,644,572 3,768,777 1,952,589 729,800 1,086,388 م�شروفات ومزايا موظفين

1,343,246 1,163,487 187,109 73,951 902,427 مواد

844,610 721,131 223,135 92,213 405,783 �شيانة وت�شغيل (مقاولين)

116,561 125,968 125,968 --مخ�ش�س ديون م�شكوك في تح�شيلها

-550 105 62 383 مخ�ش�س مخزون بطيء الحركة

324,808 347,217 347,217 --ر�شوم بلديات

1,334,385 1,355,822 525,324 81,976 748,522 اأخرى

 3,143,503 978,002 3,361,447 7,482,952 7,608,182
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22 - �لم�ساريف �لعمومية و�لإد�رية:

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

70,509 211,788 م�شروفات ومزايا موظفين

53,420 45,634 مواد 

93,136 58,120 اأخرى

 315,542 217,065

23 - �لإير�د�ت و�لم�سروفات �لأخرى، �سافي:

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

40,784 31,096 اأرباح ا�شتبعاد موجودات ثابتة

87,066 75,053 غرامات وجزاءات

ح�شة ال�شركة في �شافي اأرباح ال�شركات الم�شتثمر فيها وفق طريقة 

حقوق الملكية (اي�شاح 7 – د)
 34,263

 42,006

13,434 18,405 اإيرادات بيع مناق�شات

157,111 198,674 اأخرى, �شافي 

 357,491 340,401

القوائم المالية
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24 - ربح �ل�سهم �لأ�سا�سي:

تـم احت�شاب ربح ال�شهم من العمليات الت�شغيلية وربح ال�شهم من �شافي ربح ال�شنة بتق�شيم الربـح من العمليات الت�شغيلية و�شافي ربح ال�شنة على المتو�شـط المرجح لعدد االأ�شهم القائمة والبـالغة 4,166,593,815 

�شهماً بما فيها اأ�شهم الحكومة.

25 - �رباح مقترح توزيعها على �لم�ساهمين وربحية �ل�سهم:

مجل�س  قرار  في  الواردة  االحكام  مراعاة  مع  المدفوع  المال  راأ�س  من   5% عن  تقل  ال  للم�شاهمين  ولى  اأ كدفعة  االحتياطيات  خ�شم  بعد  رباح,  االأ من  يوزع  لل�شركة  �شا�شي  االأ للنظام  طبقاً 

لل�شهم  اال�شمية  القيمة  من   10% ن�شبة  الموزعة  ال�شنوية  رباح  االأ تتجاوز  اأال  ب�شرط  الموزعة  رباح  االأ في  ن�شيبها  عن  الحكومة  تنازلت  بموجبه  والتي  1419/8/11هـ  وتاريخ   169 رقم  الوزراء 

وتاريخ   327 رقم  الوزراء  مجل�س  وقرار  الم�شاهمين,  بقية  مثل  الحكومة  ح�شة  تعامل  المذكورة  الن�شبة  الموزعة  االرباح  ن�شبة  تجاوز  حالة  وفي  ال�شركة,  قيام  من  �شنوات  ع�شر  لمدة  وذلك 

اأخرى. �شنوات  ع�شر  لمدة  للكهرباء  ال�شعودية  ال�شركة  توزعها  التي  رباح  االأ في  ن�شيبها  عن  الحكومة  تنازل  بتمديد  الخا�س  1430هـ  رم�شان   24

لل�شهم  �شعودي  ريال   0,7 بواقع  �شعودي  ريال  مليون   547 بمبلغ  حكمهم  في  ومن  لالأهالي  2009م  ل�شنة  نقدية  رباح  اأ بتوزيع  فبراير2010م   23 بتاريخ  المنعقد  اجتماعه  في  دارة  االإ مجل�س  اأو�شى 

لل�شركة. العامة  الجمعية  موافقة  الحالية  لل�شنة  رباح  االأ توزيع  اإعالن  ويتطلب  هذا  �شعودي).  ريال  مليون   547 مبلغ  2008م:  (عام  لل�شهم  اال�شمية  القيمة  من   7% وتمثل  الواحد 

26 - بدلت ومكافاآت مجل�ض �لإد�رة:

ريال  الف   587 مبلغ  ال�شنة  خالل  دارة  االإ مجل�س  من  المنبثقة  االأخرى  اللجان  جل�شات  ح�شور  وبدالت  م�شروفات  وكذلك  دارة,  االإ مجل�س  الأع�شاء  الجل�شات  ح�شور  وبدالت  م�شروفات  بلغت 

�شعودي). ريال  الف   420 2008م:  (عام  �شعودي 

هذه  �شداد  ي�شتحق  حكمهم.  في  ومن  االأهالي  الم�شاهمين  �شمال  راأ من   5% عن  تقل  ال  دفعة  توزيع  بعد  رباح  االأ من  �شعودي  ريال  مليون   0,8 بمبلغ  دارة  االإ مجل�س  الأع�شاء  ة  مكافاأ احت�شبت 

�شعودي). ريال  مليون   0,6 مبلغ  2008م:  (عام  لل�شركة  العامة  الجمعية  موافقة  بعد  ة  المكافاأ

27 - �لمعامالت مع جهات ذ�ت عالقة:

التعرفة  نف�س  وهي  الوزراء  مجل�س  من  المعتمدة  التعرفة  هي  المحملة  التعرفة  ان  ال�شعودية.  وارامكو  الحكومية  والوزارات  للجهات  الكهربائية  الطاقة  وتزويد  باي�شال  ال�شركة  تقوم 

وجوب  ال�شركة  ترى  التي  ال�شعودية  ارامكو  ل�شركة  ال�شكنية  المن�شاآت  وكذلك  حكومي,  قرار  نها  ب�شاأ ال�شادر  المياه  لتحلية  العامة  �ش�شة  الموؤ عدا  فيما  االآخرين  الم�شتركين  مع  الم�شتخدمة 

عنه  نتج  مما  ال�شناعية,  التعرفة  على  بناء  المن�شاآت  تلك  عن  التيار  مبيعات  قيمة  الجمالي  بالدفع  وتقوم  ذلك  على  ال�شعودية  ارامكو  �شركة  تعتر�س  بينما  عليها  التجارية  التعرفة  تطبيق 

 . تقريباً �شعودي  ريال  مليون   1,597 مبلغ  2009م  دي�شمبر   31 وحتى  ال�شركة  �شي�س  تاأ بداية  منذ  الفروقات  لتلك  المجمع  والر�شيد  2009م  عام  نهاية  حتى  �شعودي  ريال  مليون   93 بحوالي  فرق 

التعرفة  �شا�س  اأ على  رامكو  اأ محا�شبة  يتم  واأن  الخالف  نهاء  باإ الثاني1430هـ  ربيع   10 تاريخ   114 رقم  الوزراء  مجل�س  قرار  �شدر  وقد  المالية,  القوائم  هذه  في  الفروقات  تلك  ت�شجيل  يتم  لم 

بتكاليف  المعنية  الجهة  وتحديد  رامكو  اأ ل�شركة  التابعة  والتجارية  ال�شكنية  المن�شاآت  بتحديد  المزدوج  نتاج  واالإ الكهرباء  تنظيم  هيئة  تقوم  اأن  وعلى  ال�شناعية,  بدل  والتجارية  ال�شكنية 

عدة  المزدوج)  نتاج  واالإ الكهرباء  تنظيم  (هيئة  والمنظم  ال�شعودية  رامكو  اأ �شركة  مع  ال�شركة  عقدت  فقد  ذلك  على  وبناء  التوزيع,  و�شبكات  الجهد  لمحوالت  والت�شغيل  وال�شيانة  االن�شاء 

المو�شوع. هذا  ت�شوية  �شبيل  في  اجتماعات 

 باال�شافة اإلى ذلك تقوم ال�شركة ب�شراء الوقود من ارامكو ال�شعودية والطاقة من الموؤ�ش�شة العامة لتحلية المياه بناء على ا�شعار من�شو�س عليها بقرارات حكومية, كما يتم احت�شاب ر�شوم ل�شالح البلديات عن 

مبيعات الطاقة الكهربائية.
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اإن المعامالت الجوهرية والمبالغ التقريبية المتعلقة بها, هي كما يلي :

باآالف الرياالت ال�شعودية

20092008

مبيعات

5,471,953 5,789,364 الحكومة

1,206,758 1,280,774 اأرامكو ال�شعودية

120,084 135,134 الموؤ�ش�شة العامة لتحلية المياه المالحة

 7,205,272 6,798,795

م�ستريات و�أخرى

5,741,749 6,163,959 اأرامكو ال�شعودية

733,631 655,232 الموؤ�ش�شة العامة لتحلية المياه المالحة

324,808 347,217 ر�شوم البلديات

 7,166,408 6,800,188

28 - �لرتباطات �لر�أ�سمالية:

تتمثل االرتباطات الراأ�شمالية في تاريخ المركز المالي في قيمة الجزء غير المنفذ من العقود الراأ�شمالية التي اأبرمتها ال�شركة الن�شاء وتركيب محطات واأ�شول اأخرى والتي بلغت 41,464 مليون ريال �شعودي تقريباً 

(عام 2008م: مبلغ 59,305 مليون ريال �شعودي). اإن الوقت المتوقع الإنهاء هذه التعهدات هو ما بين �شنة الى ثالث �شنوات.

29 - �للتز�مات �لمحتملة:

 اأ – يوجد خالف بين ال�شركة و�شركة اأرامكو ال�شعودية حول ر�شوم مناولة الزيت الخام والتي تطالب به �شركة اأرامكو ال�شعودية لبع�س المواقع. وقد بلغ اإجمالي المبلغ المختلف عليه من بداية تاأ�شي�س ال�شركة فى

5 اإبريل 2000م وحتى 31 دي�شمبر 2009م مبلغ 2,090 مليون ريال �شعودي تقريباً, وال تتوقع االإدارة اأن ينتج عن هذه المطالبة اأي التزام على ال�شركة ا�شتناداً اإلى المر�شوم الملكي رقم م/8 بتاريخ 25 رجب 1415هـ على 

اإعتبار اأنه لم يتم بحثه من قبل اللجنة الوزارية التي تم ت�شكيلها بناًء على المر�شوم الملكي المذكور اعاله, وعليه لم يتم ت�شجيل تلك الفروقات فى ال�شجالت المحا�شبية لل�شركة. كما قامت �شركة اأرامكو ال�شعودية 

بتوريد زيت خفيف بدل من الزيت الثقيل لل�شركة, وقد نتج عن ذلك فرق قدره 279 مليون ريال �شعودي لم يتم قيده في �شجالت ال�شركة.

القوائم المالية
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ب - كما تطالب �شركة اأرامكو ال�شعودية ب�شرف ن�شيبها في االأرباح ال�شنوية الموزعة عن ح�شتها في راأ�س مال ال�شركة وتقدر قيمة المطالبة عن اأرباحها منذ بداية تاأ�شي�س ال�شركة وحتى 31 دي�شمبر 

2008م بمبلغ 1,533 مليون ريال �شعودي, وترى ال�شركة ال�شعودية للكهرباء عدم اأحقية �شركة اأرامكو ال�شعودية في هذه المطالبة خالل الع�شرين �شنة االأولى من تاأ�شي�س ال�شركة باعتبارها جهة حكومية مملوكة 

بالكامل للدولة وينطبق عليهـا قرار مجل�س الوزراء رقم 169 وتاريخ 1419/8/11هـ. وقرار مجل�س الوزراء رقم 327 وتاريخ 24 رم�شان 1430هـ الخا�س بتمديد تنازل الحكومة عن ن�شيبها في االأرباح التي توزعها 

ال�شركة ال�شعودية للكهرباء لمدة ع�شر �شنوات اأخرى.

ج - كما يوجد خالف بين ال�شركة و�شركة ارامكو ال�شعودية حول قراءات العدادات االزدواجية في معامل غاز �شدقم والجعيمة والعثمانية نتيجة لرف�س �شركة ارامكو ال�شعودية �شداد مبالغ تمت فوترتها باالعتماد 

على قراءات هذه العدادات. ما زال المو�شوع تحت البحث من قبل ال�شركة. 

د - يوجد خالف بين ال�شركة واأحد موردي الطاقة الكهربائية حول �شعر �شراء الكيلووات / �شاعة. واإن فروقـات االأ�شعـار بين ما هـو مقبـول مـن ال�شركة وما هو مطالب به من قبل المورد بلغ مجموعه من بداية 

التعامل معه حتى 31 دي�شمبر 2009م مبلغ 163 مليون ريال �شعودي. وترى االإدارة اأن ال�شعر المطالب به مبالغاً فيه وال يوجد اأي اتفاق يلزم ال�شركة بقبوله, وعليه لم يتم ت�شجيل هذه الفروقات في ال�شجالت 

المحا�شبية لل�شركة.

هـ - قدمت ال�شركة �شماناً الأحد البنوك التجارية عن ن�شيبها من القر�س التمويلي الممنوح الإحدى ال�شركات الم�شتثمر فيها. تبلغ قيمة ال�شمان 109 ماليين دوالر اأمريكي (2008م: 101 مليون دوالر امريكي) بما 

يعادل 409 ماليين ريال �شعودي.

و - يوجد على ال�شركة التزامات محتملة ناتجة عن اعتمادات بنكية قائمة كما في تاريخ المركز المالي بمبلغ 200 مليون ريال �شعودي (2008م: 313 مليون ريال �شعودي).

ز - هناك مطالبة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع ب�شاأن نقل بع�س اأ�شول �شبكة التوزيع في مدينة الجبيل ال�شناعية اإلى ملكية ال�شركة ال�شعودية للكهرباء والتي تبلغ قيمتها الدفترية حوالي 800 مليون ريال �شعودي, 

 واإدارة ال�شركة في طور االإتفاق على اأ�ش�س نقل ملكيتها بما في ذلك قيمتها ب�شورة نهائية مع الهيئة, علماً اأنه قد تم نقل اأ�شول مماثلة من الهيئة اإلى ال�شركة وتم اإدراجها �شمن القر�س الح�شن بالتن�شيق مع

وزارة المالية.

30 - �إد�رة �لمخاطر:

غير والمطلوبات  الم�شتحقة  والمطلوبات  والدائنين  البنكية  والقرو�س  االأخرى  والموجودات  والمدينين  حكمه  في  وما  النقد  على  رئي�س,  ب�شكل  المالي,  المركز  قائمة  في  المدرجة  المالية  االأدوات   ت�شتمل 

المتداولة االأخرى.

مخاطر �لئتمان:

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته, مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف االآخر خ�شارة مالية. لدى ال�شركة توزيع جيد لمخاطر االئتمان, وتحتفظ ال�شركة باالأموال النقدية لدى موؤ�ش�شات 

مالية ذات ت�شنيف ائتماني جيد. يتم اإظهار ر�شيد المدينين التجاريين بعد خ�شم الديون الم�شكوك في تح�شيلها.

مخاطر �أ�سعار �لعمولت:

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة االأدوات المالية نتيجة التقلبات في اأ�شعار العمالت ال�شائدة في ال�شوق. لي�شت لل�شركة موجودات هامة طويلة االأجل مرتبطة باأ�شعار العموالت, لكن لديها مطلوبات مرتبطة 

باأ�شعار العموالت كما في 31 دي�شمبر 2009م. تقوم ال�شركة باإدارة قرو�شها ذات اأ�شعار العموالت العائمة با�شتخدام اتفاقيات تحوط مرتبطة بعموالت والتي لها تاأثير اقت�شادي على تحويل القرو�س من قرو�س 

بعمولة عائمة اإلى قرو�س بعمولة ثابتة.
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مخاطر �ل�سيولة:

تمثل المخاطر التي تواجهها ال�شركة في توفير االأموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باالأدوات المالية. تحدث مخاطر ال�شيولة عند عدم التمكن من بيع اأ�شل مالي ب�شرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر 

ال�شيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتاأكد من توفر ال�شيولة الكافية للوفاء باأية التزامات م�شتقبلية.

مخاطر �لعمالت:

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة االأدوات المالية نتيجة للتقلبات في اأ�شعار ال�شرف االأجنبي. تقوم االإدارة بمراقبة التغيرات في اأ�شعار ال�شرف االأجنبي, وتحمل اآثارها على القوائم المالية وفقاً لذلك.

�لقيمة �لعادلة:

تمثل القيمة التي يتم بموجبها تبادل اأ�شل, اأو �شداد التزام ما بين اأطراف راغبة في ذلك وب�شروط تعامل عادلة. وحيث يتم اإعداد القوائم المالية لل�شركة وفقاً لمبداأ التكلفة التاريخية, فاإنه يمكن اأن تنتج فروق 

بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة. تعتقد االإدارة اأن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخا�شة بال�شركة ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

31 - �أرقام �لمقارنة:

تم اإعادة تبويب بع�س اأرقام المقارنة لتتفق مع اأرقام ال�شنة الحالية.




