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20102009اإي�صاح

الموجودات

الموجودات المتداولة

37,231,2763,882,672نقد واأر�سدة لدى البنوك

49,965,00710,586,218ذمم م�ستهلكي الكهرباء واإيرادات م�ستحقة، �سافي

53,635,2362,200,281 و29دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى، �سافي

65,704,8865,623,342مخزون، �سافي

26,536,40522,292,513مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

365,500365,500قر�س ل�سركة زميلة

72,296,8502,353,398اإ�ستثمارات في حقوق ملكية �سركات واأخرى

826,038,18632,214,782م�ساريع تحت التنفيذ

9135,634,986109,359,611 و29موجودات ثابتة، �سافي

164,335,522144,293,291مجموع الموجودات غير المتداولة

190,871,927166,585,804مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الم�صاهمين

المطلوبات المتداولة

1049,539,91244,588,737ذمم دائنة

114,402,2184,201,794م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

131,189,317828,400اأق�ساط متداولة من قرو�س طويلة الأجل

قائمة المركز المالي كما في 31 دي�صمبر 2010

باآلف الريالت ال�سعودية
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20102009اإي�صاح

55,131,44749,618,931مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

1310,632,3906,511,857قرو�س طويلة الأجل

1419,000,00012,000,000�سكوك

154,690,2184,422,298تعوي�سات الموظفين

1716,736,94514,970,528اإيرادات موؤجلة، �سافي

1,295,4421,159,137تاأمينات م�ستركين

29ذمم حكومية طويلة الجل 1014,039,78914,039,789 و 

1818,688,06014,938,060قرو�س حكومية

85,082,84468,041,669مجموع المطلوبات غير المتداولة

140,214,291117,660,600مجموع المطلوبات

حقوق الم�صاهمين

1941,665,93841,665,938راأ�س المال

291,333,1761,105,267اإحتياطي نظامي

20536,177534,777اإحتياطي عام

297,122,3455,619,222اأرباح مبقاة

50,657,63648,925,204مجموع حقوق الم�صاهمين

190,871,927166,585,804مجموع المطلوبات وحقوق الم�صاهمين

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية
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ايرادات الت�سغيل

25,872,78022,040,360مبيعات الطاقة الكهربائية

841,119794,852تعرفة قراءة و�سيانة العدادات واإعداد الفواتير

171,145,8411,015,737تعرفة تو�سيل الخدمة الكهربائية

27,859,74023,850,949مجموع ايرادات الت�صغيل

تكلفة المبيعات

(5,898,501)(5,796,633)وقود

(1,826,900)(3,742,597)طاقة م�ستراة

(7,482,952)(7,752,943)21ت�سغيل و�سيانة

29ا�ستهالكات الت�سغيل وال�سيانة (7,202,000)(8,027,017)9 و 

)22,410,353()25,319,190(اإجمالي تكلفة المبيعات

2,540,5501,440,596اإجمالي الربح

(315,542)(381,521)22م�سروفات عمومية وادارية

(339,909)(353,189)9اإ�ستهالكات الم�سروفات العمومية والإدارية

1,805,840785,145الربح من العمليات الت�سغيلية

23473,248357,491ايرادات وم�سروفات اأخرى، �سافي

2,279,0881,142,636�صافي ربح ال�صنة

ربح ال�سهم الأ�سا�سي (بالريالت ال�سعودية):

0,430,19- من العمليات الت�سغيلية لل�سنة (اإي�ساح 24)

0,550,27- من �سافي ربح ال�سنة (اإي�ساح 24)

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية

قائمة الدخل لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010

باآلف الريالت ال�سعودية



98

القوائم المالية

20102009

التدفقات النقدية من الأن�صطة الت�صغيلية

  1,142,636  2,279,088�سافي ربح ال�سنة 

تعديالت لت�صوية �صافي الربح مع �صافي النقد الناتج من الأن�صطة الت�صغيلية:

  125,968  257,564مخ�س�س ديون م�سكوك في تح�سيلها

(20,405)-مخ�س�س الأر�سدة المدينة الأخرى الم�سكوك في تح�سيلها

  623  11,180مخ�س�س مخزون بطيء الحركة

(34,263)  21,670ح�سة ال�سركة في �سافي خ�سائر (اأرباح) ال�سركات الم�ستثمر فيها

  7,541,909  8,380,206اإ�ستهالكات

(31,096)(97,833)اأرباح اإ�ستبعاد موجودات ثابتة، �سافي

(222,367)-تعديالت �سنوات �سابقة

-(765)ارباح بيع ا�ستثمارات 

267,92025,545تعوي�سات الموظفين، �سافي

1,766,4181,617,741ايرادات موؤجلة، �سافي 

التغيير فى الموجودات والمطلوبات الت�صغيلية

363,6474,361,661ذمم م�ستهلكي الكهرباء واإيرادات م�ستحقة

718,013(1,434,955)دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

182,708(92,724)مخزون

4,951,1759,072,036ذمم دائنة

193,924151,169م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

136,30563,349�سافي المتح�سالت والمدفوعات من تاأمينات الم�ستركين

17,002,82024,695,227�صافي النقد الناتج من الأن�صطة الت�صغيلية

قائمة التدفقات النقدية لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010

باآلف الريالت ال�سعودية
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20102009

التدفقات النقدية من الأن�صطة الإ�صتثمارية

(159,211)(2,000)ا�ستثمارات في حقوق ملكية ال�سركات واأخرى

(1,000,119)1,000,119 ودائع لأجل

(30,910,764)(28,487,495)موجودات ثابتة وم�ساريع تحت التنفيذ 

106,34237,490المح�سل من بيع موجودات ثابتة

-37,643المح�سل من بيع ا�ستثمارات 

(365,500)-قر�س ل�سركة زميلة

744,176-ذمم حكومية طويلة الأجل 

)31,653,928()27,345,391(�صافي النقد الم�صتخدم في الأن�صطة الإ�صتثمارية

التدفقات النقدية من الأن�صطة التمويلية

-3,750,000قر�س حكومي

7,000,0007,000,000�سكوك 

4,481,4502,136,139�سافي  الم�ستلم و (الم�سدد) من القرو�س طويلة الأجل 

(526,982)(540,156)اأرباح م�سددة للم�ساهمين ومكافاأة اع�ساء مجل�س الإدارة 

14,691,2948,609,157�صافي النقد الناتج من الأن�صطة التمويلية

4,348,7231,650,456�صافي التغير فى النقد والنقد المماثل خالل ال�صنة

2,882,5531,232,097ر�سيد النقد والنقد المماثل في بداية ال�سنة

7,231,2762,882,553ر�صيد النقد والنقد المماثل في اآخر ال�صنة

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية
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املجموعاأرباح مبقاةاحتياطي عاماحتياطي نظاميراأ�س املالاإي�صاح

41,665,938991,004534,5735,361,10648,552,621ر�سيد 1 يناير 2009 

(222,367)(222,367)---29تعديالت �سنوات �سابقة

1,142,6361,142,636---29�سافي ربح ال�سنة (المعدل)

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

(638)(638)---26مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة عن عام 2008

204-204--20ت�سوية المح�سل من ر�سم الكهرباء (اأفراد)

-(114,263)-114,263-29المحول اإلى الحتياطي النظامي (المعدل)

41,665,9381,105,267534,7775,619,22248,925,204ر�صيد 31 دي�صمبر 2009 )المعدل(

2,279,0882,279,088---�سافي ربح ال�سنة 

(547,252)(547,252)---25توزيعات اأرباح للم�ساهمين عن عام 2009 

(804)(804)---26مكافاآت اع�ساء مجل�س الإدارة عن عام 2009 

1,400-1,400--20ت�سوية المح�سل من ر�سم الكهرباء (اأفراد)

-(227,909)-227,909-المحول الى الحتياطي النظامي 

41,665,9381,333,176536,1777,122,34550,657,636ر�صيد 31 دي�صمبر 2010 

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية

قائمة التغيرات في حقوق الم�صاهمين لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010 
باآلف الريالت ال�سعودية
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اإي�صاحات حول القوائم المالية لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010

1 -  التكوين  والن�صاط

ن�ساأت ال�سركة ال�سعودية للكهرباء بناًءًًًًًًًًًًً على قرار مجل�س الوزراء رقم 169 الموؤرخ 11 �سعبان 1419هـ الموافق 29 نوفمبر 1998م القا�سي باإعادة تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة العربية ال�سعودية، ودمج جميع 

ال�سركات المحلية العاملة في مجال تقديم خدمة الطاقة الكهربائية (عدد ع�سر �سركات م�ساهمة كانت تغطي معظم مناطق المملكة جغرافياًً) بالإ�سافة اإلى م�ساريع الموؤ�س�سة العامة للكهرباء وهي موؤ�س�سة حكومية 

تابعة لوزارة ال�سناعة والكهرباء (عدد اأحد ع�سر م�سروعاًًًًًًًًً ت�سغيلياًًًًًًًًًً كانت تغطي مناطق مختلفة في �سمال المملكة) في ال�سركة ال�سعودية للكهرباء.

تاأ�س�ست ال�سركة بموجب المر�سوم الملكي الكريم رقم م/16 الموؤرخ 6 رم�سان 1420هـ الموافق 13 دي�سمبر 1999م بناًءًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً على قرار مجل�س الوزراء رقم 153 الموؤرخ 5 رم�سان 1420هـ الموافق 12 دي�سمبر 1999م، 

وقرار وزير التجارة رقم 2047 الموؤرخ 30 ذو الحجة 1420هـ الموافق 5 اإبريل 2000م ك�سركة م�ساهمة �سعودية، بموجب ال�سجل التجاري ال�سادر من الريا�س برقم 1010158683 وتاريخ 28 محرم 1421هـ الموافق 

3 مايو2000م.

يتمثل ن�ساط ال�سركة الرئي�سي في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تعتبر ال�سركة المنتج الرئي�سي للطاقة الكهربائية في جميع اأنحاء المملكة العربية ال�سعودية، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات 

الحكومية وال�سناعية والزراعية والتجارية وال�سكنية.

تق�سم ال�سركة من حيث هيكلها التنظيمي اإلى ن�ساطات اأ�سا�سية للتوليد والنقل والتوزيع ون�ساطات م�ساندة كالمالية والموارد الب�سرية والخدمات العامة والتخطيط. تعتبر اأن�سطة التوليد والنقل والتوزيع مكملة لبع�سها 

البع�س في اإنتاج الطاقة الكهربائية واإي�سالها اإلى الم�ستهلك حيث تعمل ال�سركة على تطوير اأ�سعار بيع بينية بين اأن�سطة التوليد والنقل والتوزيع وحالياً تتحقق اإيرادات ال�سركة من بيع التيار للم�ستهلك النهائي ح�سب 

الت�سعيرة الر�سمية المقررة من قبل الدولة. كما يوجد لدى ال�سركة خطة لف�سل الأن�سطة الرئي�سية اإلى �سركات م�ستقلة وعليه �ستحدد اإيرادات وم�سروفات كل �سركة على حدة عند تاأ�سي�س هذه ال�سركات.

تخ�سع ال�سركة للرقابة على تعرفة الخدمات الكهربائية والتي تحدد بقرارات ت�سدر من مجل�س الوزراء بناًء على تو�سية من هيئة تنظيم الكهرباء والنتاج المزدوج، التي تاأ�س�ست في 13 نوفمبر 2001م بموجب قرار 

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

واط / �ساعة وبداأ تطبيقها اإعتباراً من 1 �سعبان 1421هـ الموافق 28 اأكتوبر 2000م.

كما تم اإجراء تعديل اآخر على تعريفة الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجل�س الوزراء (قرار رقم 333) بتاريخ 16 �سوال 1430هـ الموافق 5 اأكتوبر 2009م وذلك باأن يكون لمجل�س اإدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج 

المزدوج عند مراجعة تعريفة الكهرباء لفئات ال�ستهالك غير ال�سكني (التجاري، ال�سناعي، الحكومي)، اإجراء تعديالت على قيمها واإقرارها بما ل يتجاوز 26 هللة لكل (كيلو واط / �ساعة) بحيث تراعي هذه التعريفات 

الأحمال الكهربائية في اأوقات الذروة وغيرها وبداأ تطبيقها اإعتباراً من 19 رجب 1431هـ الموافق 1 يوليو 2010م. 

تبداأ ال�سنة المالية لل�سركة من اأول �سهر يناير وتنتهي بنهاية �سهر دي�سمبر من كل �سنة ميالدية وفقاً للنظام الأ�سا�سي لل�سركة.

تت�سمن القوائم المالية ح�سابات �سركة الكهرباء لل�سكوك و�سركة �سوئيات لالإت�سالت و�سركة هجر لإنتاج الكهرباء وهي �سركات ذات م�سوؤولية محدودة مملوكة بالكامل لل�سركة ال�سعودية للكهرباء.
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2 -  ملخ�س ال�صيا�صات المحا�صبية الهامة

لقد تم اإعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين. اإن ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة المتبعة من قبل ال�سركة هي على النحو الآتي:

العرف المحا�سبي

تعد القوائم المالية وفقاً لمبداأ التكلفة التاريخية، باإ�ستثناء تلك الإ�ستثمارات التي يتم قيد قيمتها وفقا لطريقة حقوق الملكية.

التقديرات المحا�سبية

اإن اإعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحا�سبية المتعارف عليها يتطلب اإ�ستخدام التقديرات والإفترا�سات التي قد توؤثر على قيمة الموجودات والمطلوبات المقيدة وعلى الإف�ساح عن الموجودات والمطلوبات 

المحتملة في تاريخ القوائم المالية اإ�سافة اإلى مبالغ الإيرادات والم�سروفات خالل تلك ال�سنة. وبالرغم من اأن التقديرات مبنية على اأف�سل المعلومات والأحداث المتوفرة لدى الإدارة في تاريخ اإ�سدار القوائم المالية 

اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

النقد والنقد المماثل 

اأو اأ�سهر  ثــالث  خــالل  اإ�ستحقاقها  تواريخ  تكون  والتي  محددة  نقدية  مبالغ  اإلــى  للتحويل  القابلة  الأخــرى  والإ�ستثمارات  البنكية  والــودائــع  والأر�ــســدة  ال�سناديق  في  النقدية  المماثل  والنقد  النقد   يت�سمن 

اأقل من تاريخ ربطها.

ذمم م�ستهلكي الكهرباء 

تمثل المبالغ التي لم يتم تح�سيلها من الم�ستهلكين في تاريخ قائمة المركز المالي، ويتم اإظهار ذمم م�ستهلكي الكهرباء بال�سافي بعد تكوين مخ�س�س للذمم التي يكون تح�سيلها اأمرا م�سكوكا فيه.

المخزون 

الالزمة المخ�س�سات  تكوين  بعد  بال�سافي  المخزون  اإظــهــار  ويتم  المرجح،  المتو�سط  لطريقة  وفقاً  بالتكلفة  الــوقــود  ومــخــزون  الأخـــرى  والــمــواد  والتوزيع  والنقل  التوليد  ولـــوازم  مــواد  مخزون  تقييم  يتم 

 

للمخزون المتقادم وبطيء الحركة.

ت�سجل مواد المخزون المعتبرة جزء اأ�سا�سي من محطات التوليد اأو �سبكات النقل والتوزيع والمن�ساآت الأخرى مثل المواد الإ�ستراتيجية والإحتياطية �سمن بند الموجودات الثابتة.

االإ�ستثمارات في حقوق ملكية �سركات واأخرى

يتم ت�سجيل الإ�ستثمارات في ال�سركات الم�ستثمر فيها بن�سبة %20 اأو اأكثر وفقاً لطريقة حقوق الملكية والتي تق�سي باإثبات الإ�ستثمار عند اقتنائه بالتكلفة على اأن يتم تعديله بعد ذلك في �سوء التغير في ح�سة ال�سركة 

في �سافي موجودات ال�سركة الم�ستثمر فيها. يتم اإثبات ح�سة ال�سركة في نتائج اأعمال تلك ال�سركات عند �سدور القوائم المالية النهائية لها. 

تظهر الإ�ستثمارات في ال�سركات المملوكة بن�سبة تقل عن %20 من راأ�س مال ال�سركات غير المتداولة بالتكلفة، ويجري قيد الإيرادات من هذه ال�ستثمارات عند تح�سيل توزيعات الرباح من ال�سركات الم�ستثمر بها.

تظهر الإ�ستثمارات الم�ستراة لهدف الإحتفاظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق بالتكلفة (المعدلة بالعالوة اأو الخ�سم عند ال�سراء) ناق�سة المخ�س�س لقاء اأي انخفا�س غير موؤقت في قيمتها. ت�سنف هذه الإ�ستثمارات 

كموجودات غير متداولة فيما عدا ال�سندات التي ت�ستحق في الفترة المالية التالية، حيث يتم ت�سنيفها موجودات متداولة. ويتم قيد هذه الإ�ستثمارات بتاريخ ا�ستحقاقها.

الموجودات الثابتة 

يتم اإثبات الموجودات الثابتة بالتكلفة التاريخية ويجري اإ�ستهالكها باإ�ستثاء الأرا�سي على مدار العمر الت�سغيلي المقدر لها وفقا لطريقة الق�سط الثابت وت�سمل التكلفة �سعر ال�سراء من المورد والعمالة المبا�سرة 

وم�سروفات الإن�ساء غير المبا�سرة وتكاليف الإقترا�س حتى تاريخ و�سع الأ�سل في الخدمة. يتم حذف الموجودات الثابتة المباعة اأو الم�ستبعدة واإ�ستهالكها المتراكم من الح�سابات بتاريخ بيعها اأو ا�ستبعادها، ويتم 

اإثبات الربح اأوالخ�سارة الناتجة �سمن قائمة الدخل، وتقدر الأعمار الت�سغيلية ح�سب ما يلي:
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من 20 اإىل 25 �سنةمن�ساآت ومعدات وقطع غيار التوليد

من 20 اإىل 30 �سنة�سبكات ومعدات وقطع غيار النقل

من 15 اإىل 25 �سنة�سبكات ومعدات وقطع غيار التوزيع

من 20 اإىل 30 �سنةاملباين

من 4 اإىل 20 �سنةاملوجودات الأخرى

االإنخفا�ص في قيمة الموجودات 

تقوم ال�سركة باجراء مراجعة دورية للقيمة الدفترية للموجودات الملمو�سة للتاأكد من وجود اأي دليل على وقوع اأي خ�سارة ناتجة عن انخفا�س في قيمة الموجودات. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة 

القابلة لالإ�سترداد لذلك الأ�سل لتحديد حجم هذه الخ�سارة. وفي الحالت التي ل يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالإ�سترداد لذلك الأ�سل، تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لالإ�سترداد للوحدة المدرة للنقدية التي 

ينتمي اإليها ذلك الأ�سل. 

وفي الحالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالإ�سترداد لالأ�سل اأو الوحدة المدرة للنقدية باأقل من قيمتــه الدفترية، عندئذ تخف�س القيمة الدفترية لذلك الأ�سل اأو الوحدة المدرة للنقدية اإلى القيمة القابلة لالإ�سترداد 

لها، ويتم اإثبات خ�سائر الإنخفا�س في قيمة الأ�سل م�سروفات فوراً في قائمة الدخل. 

واإذا ما تم لحقاً عك�س قيد خ�سارة الإنخفا�س في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لالأ�سل اأو الوحدة المدرة للنقدية اإلى القيمة المعدلة القابلة لالإ�سترداد، على األ تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها 

عن القيمة الدفترية التي كان من المفتر�س تحديدها فيما لو لم يتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�س في قيمة ذلك الأ�سل اأو الوحدة المدرة للنقدية في ال�سنوات ال�سابقة. يتم اإثبات عك�س قيد خ�سارة الإنخفا�س في القيمة 

اإيرادات فوراً في قائمة الدخل.

ر�سملة تكلفة االإقترا�ص 

يتم ر�سملة �سافي تكلفة الإقترا�س – والتي تمثل تكاليف القرو�س طويلة الأجل واأي اأعباء تمويلية اأخرى تكبدتها ال�سركة مخ�سوماً منها اأي عوائد دائنة تم الح�سول عليها خالل ال�سنة – على جميع الم�ساريع تحت 

التنفيذ ذات المبالغ الهامة والتى يتطلب اإن�ساوؤها فترة زمنية طويلة وتح�سب تكاليف التمويل التي يتم ر�سملتها بتطبيق معدل الر�سملة على متو�سط المبالغ التي اأنفقت على كل م�سروع تحت التنفيذ. 

م�ستقات االدوات المالية ومحا�سبة تغطية المخاطر 

ت�ستخدم ال�سركة م�ستقات الأدوات المالية لتغطية تعر�سها لأجزاء معينة من مخاطر ن�سب الفوائد الناتجة عن الأن�سطة التمويلية، وت�سنفها كتغطية مخاطر التدفقات النقدية للوقاية من مخاطر اأ�سعار المرابحات. 

ان ا�ستخدام الم�ستقات المالية هي خا�سعة ل�سيا�سات ال�سركة المعتمدة من قبل مجل�س الإدارة وتتفق مع اإ�ستراتيجية ال�سركة في اإدارة المخاطر. ل ت�ستخدم ال�سركة الم�ستقات المالية لأغرا�س الم�ساربة. يتم قيا�س 

الم�ستقات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ العقد، ويعاد قيا�سها بالقيمة العادلة في تاريخ الفترات المالية الالحقة. في حال عدم ا�ستيفاء كامل �سروط محا�سبة التحوط وفقا للمعايير المحا�سبية المتعارف عليها يتم 

قيد التغير في القيمة العادلة لالأدوات المالية الم�ستقة �سمن م�ساريف التمويل.

مخ�س�ص مكافاأة نهاية الخدمة

يتم اإحت�ساب مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة للعاملين �سنوياً وفقاً لنظام العمل في المملكة العربية ال�سعودية.

مخ�س�ص الزكاة

يتم التي  لل�سنة  الدخل  قائمة  �سمن  ت�سجيلها  يتم  للزكاة  النهائي  الربط  عند  تنتج  قد  تعديالت  ــة  واأي ال�سعودية،  العربية  بالمملكة  والــدخــل  الــزكــاة  م�سلحة  لأنظمة  وفقاً  الــزكــاة  مخ�س�س  اإحت�ساب  يتم 

 

اإ�ستالم الربط النهائي فيها.
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االإيرادات

• يتم اإثبات اإيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية عند اإ�سدار الفواتير للم�ستركين بقيمة اإ�ستهالكهم للطاقة الكهربائية والتي تقا�س بالكيلو واط / �ساعة. ويتم تقدير الإيرادات الم�ستحقة للطاقة الم�ستهلكة من قبل 
الم�ستركين والتي لم ي�سدر بها فواتير حتى تاريخ المركز المالي. 

• يتم اإثبات اإيرادات تعريفة قراءة و�سيانة العدادات واإعداد الفواتير عند اإ�سدارها للم�ستركين وهى عبارة عن التعريفة ال�سهرية الثابتة التي يتم اإحت�سابها بناًء على �سعة العدادات الم�ستخدمة من قبل الم�ستركين 
ويتم تقدير الإيرادات الم�ستحقة للتعريفة الخا�سة بالفواتير التي لم ت�سدر حتى تاريخ المركز المالي.

• يتم ت�سجيل مبالغ تعريفة تو�سيل الخدمة الكهربائية الم�ستلمة من الم�ستركين كاإيرادات موؤجلة �سمن المطلوبات ومن ثم يتم اإثباتها كاإيرادات باإ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت بناًء على متو�سط اأعمار المعدات 
الم�ستخدمة في خدمة الم�ستركين والمقدرة بع�سرين �سنة.

الم�سروفات 

تت�سمن م�سروفات الت�سغيل وال�سيانة الم�سروفات الخا�سة بالتوليد والنقل والتوزيع بالإ�سافة اإلى ن�سيب تلك الأن�سطة من م�سروفات الخدمات العامة والأن�سطة الم�ساندة، ويتم اإدراج باقي تلك الم�سروفات �سمن 

الم�سروفات العمومية والإدارية. يتم توزيع م�سروفات الخدمات العامة والأن�سطة الم�ساندة ح�سب اإ�ستفادة كل ن�ساط من تلك الم�سروفات، ويتم تقييم ذلك دورياً. 

االإحتياطي النظامي 

تم�سياً مع نظام ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة يتم تجنيب %10 من �سافي الدخل ال�سنوي لتكوين الإحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية التوقف عن هذا التجنيب عندما يبلغ ر�سيد هذا الإحتياطي 

ن�سف راأ�س المال.

العمالت االأجنبية

تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإلى الريال ال�سعودي وفقا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة حين اإجراء تلك المعامالت وتحول اأر�سدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية والم�سجلة بالعمالت 

الأجنبية في تاريخ قائمة المركز المالي اإلى الريال ال�سعودي وفقا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة في ذلك التاريخ، واأي اأرباح اأو خ�سائر محققة اأو غير محققة تنتج عن ذلك ت�سجل �سمن قائمة الدخل.

3 -  النقد والأر�صدة لدى البنوك
باآلف الريالت ال�سعودية         

20102009

2,9592,887نقد بال�سندوق

2,384,110994,805نقد لدى البنوك

4,844,2072,884,980ودائع ق�سرية الأجل

7,231,2763,882,672

يت�سمن النقد واأر�سدة لدى البنوك كما في 31 دي�سمبر 2010م (�سفر) – (2009م : 1 مليار ريال �سعودي) يمثل ودائع ق�سيرة الأجل ت�ستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ ربطها. كما يت�سمن ر�سيد 

الودائع ق�سيرة الأجل مبلغ 146 مليون ريال �سعودي (2009م : 94 مليون ريال �سعودي) يتعلق ببرنامج الإدخار الخا�س بالموظفين.
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20102009

ذمم م�صتهلكي الكهرباء

2,086,9124,022,863جهات حكومية

4,373,3543,095,487التجاري وال�سكني

2,216,4051,958,339ذمم كبار ال�سخ�سيات

1,468,4931,623,446اأرامكو ال�سعودية (اي�ساحي 27 و 30)

571,858757,592ذمم اي�سال التيار

362,984339,077املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه

11,080,00611,796,804جمموع ذمم م�ستهلكي الكهرباء

(2,121,311)(2,378,875)يخ�سم: خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

8,701,1319,675,493�سايف: ذمم م�ستهلكي الكهرباء

1,263,876910,725ي�ساف:ايرادات م�ستحقة

9,965,00710,586,218املجموع

فيما يلي حركة مخ�س�س الديون الم�سكوك في تح�سيلها خالل ال�سنة:
باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

2,121,3111,995,343الر�سيد، بداية ال�سنة

257,564125,968املحمل خالل ال�سنة

2,378,8752,121,311الر�سيد، نهاية ال�سنة

4 -  ذمم م�صتهلكي الكهرباء واليرادات الم�صتحقة، �صافي
باآلف الريالت ال�سعودية              
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5 -  الدفعات المقدمة والأر�صدة المدينة الأخرى، �صافي
باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

2,789,5351,745,768دفعات مقدمة للمقاولين والموردين

203,95619,582الإعتمادات الم�ستندية القائمة

20,94045,455م�سروفات مدفوعة مقدما

244,173244,173ذمم حكومية اخرى (اإي�ساح 29)

437,421206,092ذمم اأخرى

3,696,0252,261,070مجموع

(60,789)(60,789)يخ�سم: مخ�س�س الأر�سدة المدينة الأخرى الم�سكوك في تح�سيلها

3,635,2362,200,281

6 -  المخزون، �صافي
باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

3,130,9043,217,045مواد ولوازم محطات التوليد

1,863,2131,862,596مواد ولوازم �سبكات التوزيع

290,027247,390مواد ولوازم �سبكات النقل

401,933337,278وقود وزيوت

219,870148,914اأخرى

5,905,9475,813,223مجموع

(189,881)(201,061)يخ�سم: مخ�س�س مخزون بطيء الحركة

 5,704,8865,623,342
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فيما يلي حركة مخ�س�س المخزون بطيء الحركة خالل ال�سنة:

20102009

189,881189,258الر�سيد، بداية ال�سنة

11,180623المحمل خالل ال�سنة

201,061189,881الر�سيد، نهاية ال�سنة

7 - اإ�صتثمارات في حقوق ملكية �صركات واأخرى
باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

1,895,6401,915,310الإ�ستثمارات الم�سجلة وفق طريقة حقوق الملكية (اأ)

1,2101,210الإ�ستثمارات الأخرى بالتكلفة (ب)

400,000436,878الإ�ستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق (ج)

2,296,8502,353,398

 اأ - الإ�صتثمارات الم�صجلة وفق طريقة حقوق الملكية
باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009ن�صبة حقوق الملكية

1,876,8421,898,649%31,6هيئة الربط الكهربائي لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية (اأ - 1)

13,79813,661%50�سركة الماء والكهرباء (اأ - 2)

1,0001,000%20�سركة راأ�س الزور للمياه والكهرباء (اأ - 3)

2,0002,000%20�سركة كهرباء رابغ (اأ - 4)

-2,000%50�سركة �سرماء للكهرباء (اأ – 5)

1,895,6401,915,310مجموع الإ�ستثمارات الم�سجلة وفق طريقة حقوق الملكية
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)اأ - 1( هيئة الربط الكهربائي لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية

�ساركت ال�سركة في راأ�س مال هيئة الربط الكهربائي لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية وذلك لتعزيز الإ�ستفادة من نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين الدول الأع�ساء. تبلغ قيمة الم�ساركة 484,80 مليون دولر 

اأمريكي بما يعادل مبلغ 1,818 مليون ريال �سعودي. لم يتم اإ�سدار القوائم المالية النهائية لعام 2010م حتى تاريخ اإ�سدار هذه القوائم المالية.

)اأ - 2( �صركة الماء والكهرباء

�ساركت ال�سركة مع الموؤ�س�سة العامة لتحلية المياه المالحة في تاأ�سي�س �سركة الماء والكهرباء ك�سركة ذات م�سوؤولية محدودة وذلك بناًء على قرار المجل�س القت�سادي الأعلى رقم 23/5 وتاريخ 23 ربيع الأول 1423هـ 

المت�سمن ت�سجيع القطاع الخا�س على الم�ساركة في م�ساريع تحلية المياه المالحة. تبلغ قيمة الم�ساركة 15 مليون ريال �سعودي م�سددة بالكامل وهي عبارة عن 300,000 ح�سة تمثل %50 من راأ�سمال ال�سركة. لم يتم 

اإ�سدار القوائم المالية النهائية ل�سركة الماء والكهرباء لعام 2010م حتى تاريخ اإ�سدار هذه القوائم المالية.

)اأ - 3( �صركة راأ�س الزور للمياه والكهرباء

بناًء على قرار مجل�س الإدارة رقم م 02/73/2007 وتاريخ 1 ذوالحجة 1428هـ �ساركت ال�سركة مع �سندوق الإ�ستثمارات العامة في تاأ�سي�س �سركة راأ�س الزور للمياه والكهرباء ك�سركة م�ساهمة بناًء على المر�سوم الملكي 

رقم 77 وتاريخ 14 رم�سان 1428هـ. تبلغ قيمة الم�ساركة 1 مليون ريال �سعودي م�سددة بالكامل وهي تمثل %20 من راأ�س مال ال�سركة. لم تمار�س ال�سركة ن�ساطها حتى تاريخه وبالتالي لم يتم ا�سدار قوائم مالية 

نهائية ل�سركة راأ�س الزور للمياه والكهرباء حتى تاريخ ا�سدار هذه القوائم المالية.

)اأ - 4( �صركة كهرباء رابغ

بالكامل م�سددة  �سعودي  ريــال  مليون   2 براأ�سمال  رابــغ  كهرباء  �سركة  باإن�ساء  ال�سركة  قامت  2008م  يونيو   3 الموافق  1429هـ  الأول  جمادى   26 وتاريخ   06/76/2008 م  رقم  الإدارة  مجل�س  قــرار  على  بناًء 

 

وهي تمثل %100 من راأ�س مال ال�سركة.

خالل الربع الثالث من عام 2009م تم زيادة راأ�س مال �سركة كهرباء رابغ من 2 مليون ريال �سعودي اإلى 10 مليون ريال �سعودي واإدخال �سركاء جدد واأ�سبحت ح�سة ال�سركة ال�سعودية للكهرباء %20 بدلً من 100%. 

لم يتم اإ�سدار قوائم مالية نهائية ل�سركة كهرباء رابغ حتى تاريخ اإ�سدار هذه القوائم المالية.

)اأ - 5( �صركة �صرماء للكهرباء

بناًء على القرار الوزاري رقم (161/ق) وتاريخ 12 جمادى الأول 1431هـ الموافق 26 اإبريل 2010م قامت ال�سركة باإن�ساء �سركة �سرماء للكهرباء (�سركة م�ساهمة مقفلة) براأ�س مال 2 مليون ريال �سعودي، وخالل ال�سنة 

تم دخول �سريك وزيادة راأ�س المال بنف�س المبلغ لي�سبح راأ�س مال ال�سركة 4 مليون ريال �سعودي حيث اأ�سبحت ح�سة ال�سركة ال�سعودية للكهرباء %50 من اأ�سهم ال�سركاء ولم يتم اإ�سدار القوائم المالية النهائية لعام 

2010م حتى تاريخ اإ�سدار هذه القوائم.
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ب - الإ�صتثمارات الأخرى بالتكلفة

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009ن�صبة حقوق امللكية

400400%8�سركة ال�سعيبة للمياه والكهرباء

400400%8�سركة ال�سقيق للمياه والكهرباء

250250%5�سركة الجبيل للمياه والكهرباء

160160%8�سركة ال�سعيبة القاب�سة

1,2101,210مجموع الإ�ستثمارات الأخرى بالتكلفة

ج - الإ�صتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإ�صتحقاق 

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

300,000300,000�سكوك ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية

50,00050,000�سكوك �سركة بن لدن

50,00050,000�سندات بنك �ساب

36,878-�سكوك هيئة راأ�س الخيمة لال�ستثمار

400,000436,878مجموع الإ�ستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق

د - الح�صة في �صافي )خ�صائر( اأرباح  ال�صركات الم�صتثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

36,153(21,807)هيئة الربط الكهربائي لدول مجل�س التعاون الخليجي

(1,890)137�سركة الماء والكهرباء

34,263(21,670)المجموع (اي�ساح 23)
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8 - الم�صاريع تحت التنفيذ

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

15,424,05916,837,518م�ساريع التوليد

6,407,37711,935,612م�ساريع النقل

3,930,6393,249,981م�ساريع التوزيع

276,111191,671م�ساريع عامة

26,038,18632,214,782

بلغت �سافي تكاليف التمويل المر�سملة على الم�ساريع الإن�سائية خالل ال�سنة مبلغ 1,070 مليون ريال �سعودي (عام 2009م: مبلغ 769 مليون ريال �سعودي).

9 -  الموجودات الثابتة، �صافي

باآلف الريالت ال�سعودية

المجموعاأخرى�صيارات واآلياتقطع غيار راأ�صماليةاآلت ومعداتمبانياأرا�صي

التكلفــة

11,533,63313,990,760203,416,3943,196,0261,146,4207,510,281230,793,514 يناير 2010

46,028862,21133,145,541232,423178,454208,38934,673,046الإ�سافات

(373,398)(57)(50,043)(191)(320,661)(2,446)-الإ�ستبعادات

-(5,107,755)--6385,107,117-اإعادة ت�سنيف

311,579,66114,851,163241,348,3913,428,2581,274,8312,610,858265,093,162 دي�سمبر 2010

الإ�صتهالكات

8,723,765108,133,0161,729,315918,0821,929,725121,433,903-1 يناير 2010

477,2997,271,234105,64990,921435,1038,380,206-الإ�سافات

(355,933)(54)(50,041)(103)(303,371)(2,364)-الإ�ستبعادات

-(731,324)--508730,816-اإعادة ت�سنيف

9,199,208115,831,6951,834,861958,9621,633,450129,458,176-31 دي�سمبر 2010

القيمة الدفترية ال�صافية

311,579,6615,651,955125,516,6961,593,397315,869977,408135,634,986 دي�سمبر 2010

311,533,6335,266,99595,283,3781,466,711228,3385,580,556109,359,611 دي�سمبر 2009

يت�سمن بند الأرا�سي اأعاله قطع ارا�سي تكلفتها الدفترية 151 مليون ريال �سعودي، لم يتم نقل ملكيتها لإ�سم ال�سركة بعد.
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اإن �سافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة لل�سركة كما في 31 دي�سمبر 2010م موزعة على الأن�سطة الرئي�سية  كما يلي :

20102009

المجموعالمجموعالمن�صاآت العامةالتوزيعالنقلالتوليد

245,236587,388225,249521,7881,579,6611,533,633اأرا�سي

2,695,4811,870,261154,903931,3105,651,9555,266,995مباني

47,654,61042,805,03034,710,509346,547125,516,69695,283,378اآلت ومعدات

1,162,176410,05520,9402261,593,3971,466,711قطع غيار راأ�سمالية

315,869315,869228,338---�سيارات واآليات

532,312308,03630,104106,956977,4085,580,556اأخرى

52,289,81545,980,77035,141,7052,222,696135,634,986109,359,611

بلغ م�سروف الإ�ستهالك المحمل على الأن�سطة المختلفة خالل ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر: 

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

3,201,7612,889,023ا�ستهالك التوليد

2,438,9542,114,184ا�ستهالك النقل

2,386,3022,198,793ا�ستهالك التوزيع

353,189339,909ا�ستهالك المن�ساآت العامة

8,380,2067,541,909
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10 -  الذمم الدائنة

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

46,227,37240,959,482ارامكو ال�سعودية عن تكلفة الوقود (اإي�ساحي 27 و 30)

(13,295,613)(13,295,613)المحول لح�ساب الحكومة (اأ - 10)

32,931,75927,663,869ذمم ارامكو ال�سعودية عن تكلفة الوقود

8,080,7707,528,478الموؤ�س�سة العامة لتحلية المياه عن الطاقة الم�ستراة

691,1382,840,911ذمم وتاأمينات محتجزة من المقاولين

2,804,2362,410,599ر�سوم البلديات

613,4961,004,234ذمم الموردين

1,966,6121,176,615م�ساهمات م�ستلمة لإن�ساء م�ساريع

2,451,9011,964,031اأخرى (ب  - 10)

49,539,91244,588,737

)10 - اأ(   تم اعادة ت�سنيف الذمم الدائنة الم�ستحقة للوقود للفترة من 05 اإبريل 2000م اإلى 31 دي�سمبر 2003م من المطلوبات المتداولة الى بند المطلوبات غير المتداولة (ذمم حكومية طويلة الأجل) وذلك بناء على المح�سر الوزاري المتخذ بين 

معالي وزير المالية ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية الموقع بتاريخ 15جمادى الأول 1427هـ والذي عالج المديونية الم�ستحقة على ال�سركة ل�سالح �سركة ارامكو ال�سعودية والذي ين�س على تحويل المبلغ الى ح�ساب وزارة المالية.

)10 - ب(  تت�سمن الذمم الدائنة الأخرى مبالغ بقيمة 1,280 مليون ريال �سعودي (2009م : 1,280 مليون ريال �سعودي) ما زالت تحت الت�سوية بين ال�سركة والدولة تتعلق بح�سابات ما قبل عملية الدمج الم�سار اليه في اي�ساح رقم (1).

11 -  الم�صتحقات والأر�صدة الدائنة الأخرى

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

3,386,2883,210,187م�سروفات م�ستحقة

347,162350,291م�ستحقات موظفين

329,530321,629توزيعات اأرباح م�ستحقة 

125,292108,934فوائد قرو�س م�ستحقة

213,946210,753اأخرى

4,402,2184,201,794

 * يت�سمن بند توزيعات اأرباح م�ستحقة كما في 31 دي�سمبر 2010م توزيعات الأرباح النقدية غير مطالب بها من قبل حملة ال�سهم والتي اأعلن توزيعها من قبل ال�سركات ال�سعودية الموحدة للكهرباء قبل الدمج بمبلغ 93,8 مليون ريال �سعودي

(عام 2009م: مبلغ 95,7 مليون ريال �سعودي).



113

12 -  الزكـاة

اإن العنا�سر الرئي�سية لوعاء الزكاة هي كما يلي 

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

2,279,0881,169,614�سافي الربح قبل الزكاة

(6,812,078)(8,440,903)ي�ساف: تعديالت زكوية

(5,642,464)(6,161,815)�سافي الخ�سارة المعدلة

احت�ساب وعاء الزكاة

41,665,93841,665,938راأ�س المال

(5,642,464)(6,161,815)�سافي الخ�سارة المعدلة

1,640,0441,525,576احتياطيات مختلفة مدورة

5,071,1664,813,854اأرباح مدورة

6,761,2966,155,570مخ�س�سات مختلفة مدورة

30,821,70719,340,257قرو�س طويلة الأجل و�سكوك

18,688,06014,938,060القرو�س الحكومية

2,730,7625,924,783تاأمينات م�ستركين وذمم حكومية وم�ستحقات مقاولين

101,217,15888,721,574المجموع

يخ�سم:

(96,344,143)(107,525,831)موجودات ثابتة وم�ساريع تحت التنفيذ، �سافي

(25,014,747)(32,287,433)فروقات اإ�ستهالك موجودات ثابتة عن اأعوام �سابقة

(1,882,257)(2,296,850)ا�ستثمارات طويلة الجل

(4,261,625)(4,563,909)مخزون مواد وقطع غيار

(38,781,198)(45,456,865)وعاء الزكاة ال�سرعية – �سالب

لم يتم احت�ساب مخ�س�س الزكاة حيث اأن �سافي الربح المعدل والوعاء الزكوي بال�سالب.

ح�سب الربوط النهائية الم�ستلمة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل توجد فروقات عن الفترة من 5 ابريل 2000م (تاريخ الدمج) وحتى 31 دي�سمبر 2001م وكذلك لعام 2002م يبلغ مجموعها 13 مليون ريال �سعودي 

تتمثل في قيام الم�سلحة باحت�ساب زكاة على مبلغ الفروقات المطلوبة من �سركة ارامكو عن اليرادات من من�ساآتها ال�سكنية حيث تقوم �سركة ارامكو ب�سداد التعرفة ال�سناعية على المن�ساآت ال�سكنية التابعة لها بدل من 

التعرفة التجارية. ولم تقم ال�سركة بت�سجيل مبلغ الفروقات المذكور اعاله �سمن هذه القوائم المالية، حيث اأنها تتوقع عدم �سداد هذه المطالبة على اعتبار اأنه ل يمكن دفع زكاة على ايرادات غير محققة ولم تدخل 

في ح�سابات ال�سركة. خالل عام 2009م اإ�ستلمت ال�سركة الربوط النهائية عن الأعوام من 2003م ولغاية 2006م والتي اأظهرت فروقات زكوية بمبلغ 24,5 مليون ريال �سعودي حيث اأن المو�سوع ل يزال تحت المتابعة 

مع م�سلحة الزكاة والدخل، كما قامت ال�سركة بتقديم الإقرارات الزكوية عن الأعوام من 2007م اإلى 2009م والتي ما زالت قيد المراجعة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل.
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13 -  القرو�س الطويلة الأجل

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

7,340,2575,204,118ر�سيد القرو�س اأول ال�سنة

5,594,5482,692,266الم�سحوب من القرو�س خالل ال�سنة

(556,127)(1,113,098)الم�سدد من القرو�س خالل ال�سنة

11,821,7077,340,257ر�سيد القرو�س في نهاية ال�سنة

(828,400)(1,189,317)ينزل : الجزء المتداول

10,632,3906,511,857

وفيما يلي تفا�سيل الق�ساط الم�ستحقة خالل ال�سنوات القادمة كما في 31 دي�سمبر : 

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

1,017,783828,854ما بين �سنة الى �سنتين

1,123,000545,454ما بين �سنتين الى ثالث �سنوات

1,123,000760,736ما بين ثالث �سنوات الى اربع �سنوات

1,123,000760,736ما بين اربع �سنوات الى خم�س �سنوات

6,245,6073,616,077ما بعد خم�س �سنوات

10,632,3906,511,857

ح�سلت ال�سركة خالل عام 2008م على قر�س متوافق مع اأحكام ال�سريعة الأ�سالمية بقيمة 6 مليار ريال �سعودي من مجموعة من البنوك المحلية، تم �سحبه بالكامل. يخ�سع هذا القر�س لبع�س التعهدات المالية والتي 

التزمت ال�سركة بها كما في 31 دي�سمبر 2010م.

تتمثل القرو�س طويلة الأجل في القرو�س الممنوحة من قبل بنوك تجارية وذلك لتمويل الم�ساريع الإن�سائية. اإن بع�س هذه القرو�س م�سمونة ب�سندات لأمر البنوك وبالإيرادات المح�سلة لدى البنوك.

لدى ال�سركة اإتفاقيات لت�سهيالت ائتمانية غير م�ستغلة كما في 31 دي�سمبر 2010م مع بنوك تجارية محلية بمبلغ مليار ريال �سعودي (2009م: مليار ريال �سعودي).
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اإتفقت ال�سركة مع بنكي ال�سادرات والواردات الأمريكي وتنمية ال�سادرات الكندي بتاريخ 21 يونيو 2009م وتم توقيع الإتفاقية بتاريخ 27 يناير2010م تح�سل بموجبها ال�سركة على قر�س مبا�سر قيمته 1,1 مليار دولر 

اأمريكي كما في 31 دي�سمبر2010م ما يعادل 4,1 مليار ريال �سعودي تقريباً يتم �سداده خالل 12 عاماً و�سيتم اإ�ستخدام القر�س لغر�س �سراء وحدات توليد خا�سة بم�ساريع ال�سركة. هذا وتم �سحبه بالكامل كما في 

31 دي�سمبر 2010م.

بتاريخ 13 يوليو 2009م ، وقعت ال�سركة ال�سعودية للكهرباء و�سندوق ال�ستثمارات العامة اإتفاقية تمويل تح�سل بموجبه ال�سركة على قر�س مبا�سر قيمته 2,6 مليار ريال �سعودي يتم �سداده خالل 15 عاماً و�سوف يتم 

اإ�ستخدام التمويل بغر�س تمويل م�ساريع التوليد وي�ستحق �سداد القر�س اإعتباراً من تاريخ 31 دي�سمبر 2012م على اأربعة وع�سرين ق�سطاً ن�سف �سنوي. هذا وتم �سحبه بالكامل كما في 31 دي�سمبر 2010م. 

بتاريخ 13 دي�سمبر 2010م وقعت ال�سركة ال�سعودية للكهرباء مع مجموعة من البنوك المحلية اإتفاقية تح�سل بموجبها ال�سركة على قر�س متوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية بقيمة 5 مليار ريال �سعودي، لم يتم 

�سحبه كما في 31 دي�سمبر 2010م.

14 -  ال�صكـوك

اأ - بتاريخ 1 يوليو 2007م، اأ�سدرت ال�سركة �سكوكا بقيمة 5 مليار ريال �سعودي والقيمة الإ�سمية لل�سك الواحد 500 األف ريال بدون خ�سم اأو عالوة ا�سدار ت�ستحق الدفع في عام 2027م. اإن هذه ال�سكوك تحمل عائد 

يح�سب على اأ�سا�س �سعر �سايبور زائدا هام�س ربحي ت�ستحق دوريا على اأ�سا�س ربع �سنوي من �سافي الدخل المتح�سل من موجودات ال�سكوك التي يحتفظ بها اأمين موجودات ال�سكوك – �سركة الكهرباء لل�سكوك 

(�سكوك) المملوكة بالكامل لل�سركة. في نهاية كل فترة خم�س �سنوات �ستدفع ال�سركة مبلغا يعادل %10 من اجمالي القيمة ال�سمية لل�سكوك منحة لحملة ال�سكوك، كما تعهدت ال�سركة ب�سراء هذه ال�سكوك من 

حامليها في العوام 2012م، 2017م، 2022م وفقاً لترتيبات معينة.

 ب - ا�سدرت ال�سركة بتاريخ 6 يوليو 2009م، �سكوكاً بقيمة 7 مليار ريال �سعودي وبلغت القيمة ال�سمية لل�سك الواحد 100 األف ريال �سعودي بدون خ�سم اأو عالوة اإ�سدار وت�ستحق الدفع في عام 2029م وقد تم 

تغطيتها بالكامل وتحمل هذه ال�سكوك عائد يح�سب على اأ�سا�س �سعر �سايبور زائداً هام�س ربحي ت�ستحق دورياً على اأ�سا�س ربع �سنوي من �سافي الدخل المتح�سل من موجودات ال�سكوك التي يحتفظ بها اأمين 

موجودات ال�سكوك – �سركة الكهرباء لل�سكوك (�سكوك) المملوكة بالكامل لل�سركة. في نهاية كل فترة خم�س �سنوات �ستدفع ال�سركة مبلغاً يعادل %10 من اإجمالي القيمة الإ�سمية لل�سكوك منحة لحملة ال�سكوك، 

كما تعهدت ال�سركة ب�سراء هذه ال�سكوك من حامليها في الأعوام 2014م، 2019م، 2024م بناء على طلب حاملي ال�سكوك ووفقاً لترتيبات معينة.

 ج - اأ�سدرت ال�سركة بتاريخ 10 مايو 2010م، �سكوكاً بقيمة 7 مليار ريال �سعودي وبلغت القيمة الإ�سمية لل�سك الواحد 10 اآلف ريال �سعودي بدون خ�سم اأو عالوة اإ�سدار وت�ستحق الدفع في عام 2030م وقد تم 

تغطيتها بالكامل وتحمل هذه ال�سكوك عائد يح�سب على اأ�سا�س �سعر �سايبور زائداً هام�س ربحي ي�ستحق دورياً على اأ�سا�س ربع �سنوي من �سافي الدخل المتح�سل من موجودات ال�سكوك التي يحتفظ بها اأمين 

موجودات ال�سكوك – �سركة الكهرباء لل�سكوك (�سكوك) المملوكة بالكامل لل�سركة. في نهاية كل فترة خم�س �سنوات �ستدفع ال�سركة مبلغاً يعادل %10 من اإجمالي القيمة الإ�سمية لل�سكوك منحة لحملة ال�سكوك، 

كما تعهدت ال�سركة ب�سراء هذه ال�سكوك من حامليها في الأعوام 2017م، 2020م، 2025م بناء على طلب حاملي ال�سكوك ووفقاً لترتيبات معينة.

15 -  تعوي�صات الموظفين

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

4,480,9774,309,554مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة

209,241112,744برنامج الإدخار

4,690,2184,422,298
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16 -  الم�صتقات المالية

اأبرمت ال�سركة اتفاقيات التحوط مع عدد من البنوك لحماية تقلبات اأ�سعار الفائدة بقيمة ا�سميه بلغت 3,365 مليون ريال �سعودي كما في 31 دي�سمبر 2010م وت�ستمل على جزء بالدولر الأمريكي يمثل حوالي 15% 

من القيمة الإ�سمية المذكورة. كما اأن اتفاقيات التحوط تقوم على اأ�سا�س عمل المقاي�سة بين ال�سركة والبنوك على الأ�سعار الثابتة مقابل الأ�سعار المتغيرة وفق مبالغ القرو�س الأ�سلية كل �ستة اأ�سهر. 

وقعت ال�سركة ال�سعودية للكهرباء مع نهاية عام 2009م اإتفاقيات عقود عمالت اآجلة مع بع�س البنوك المحلية تهدف اإلى تثبيت �سعر �سرف اليورو مقابل �سعر �سرف الدولر الأمريكي وذلك لتغطية اإلتزامات ال�سركة 

الم�ستقبلية وحمايتها من تقلبات اأ�سعار ال�سرف.

17 -  الإيرادات الموؤجلة، �صافي

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

14,970,52713,352,786ر�سيد اأول ال�سنة

2,912,2592,633,478المح�سل من تعرفة تو�سيل الخدمة خالل ال�سنة

(1,015,737)(1,145,841)تعرفة تو�سيل الخدمة الكهربائية

16,736,94514,970,527

18 -  القرو�س الحكومية

طبقا لقرار مجل�س الوزراء رقم 169 وتاريخ11 �سعبان 1419هـ تم تحديد �سافي م�ستحقات الحكومة لدى ال�سركة ال�سعودية للكهرباء وكذلك �سافي م�ستحقات ال�سركة لدى الحكومة ح�سب الأ�س�س والقواعد الواردة 

في المح�سر الموقع بين وزير ال�سناعة والكهرباء ووزير المالية والإقت�ساد الوطني بتاريخ 27 جمادى الثاني 1418هـ الموافق 29 اأكتوبر 1997م وتم اعتبار �سافي الفرق الم�ستحق للحكومة على ال�سركة – المحدد 

بتاريخ نهاية اليوم ال�سابق ل�سدور المر�سوم الملكي القا�سي بتاأ�سي�س ال�سركة – قر�سا ح�سنا طويل الجل ولفترة �سماح مدتها خم�س وع�سرون �سنة تبداأ من تاريخ اعالن ال�سركة، ويعاد النظر ب�ساأن هذا القر�س بعد 

ذلك وفقا للظروف المالية للحكومة ولل�سركة.

لقد ت�سمن المح�سر بين وزير ال�سناعة والكهرباء ووزير المالية والقت�ساد الوطني الموؤرخ 21 رجب 1422هـ والذي تحدد فيه قيمة القر�س الأولية – ان تتم الت�سفية النهائية للذمم الحكومية ح�سب نتيجة المطابقات 

بين مطالبات ال�سركة وبع�س الجهات الحكومية وتعديل قيمة القر�س تبعا لذلك. وقد تم خالل عام 2005م الإنتهاء من تلك الت�سفية والتي ت�سمنت ت�سوية بع�س المبالغ الخا�سة بمطالبات ال�سركة وكذلك المبالغ 

الم�ستحقة على ال�سركة للجهات الحكومية وقد تم توقيع مح�سر بذلك بين وزير المياه والكهرباء ووزير المالية في تاريخ 15 رجب 1426هـ لي�سبح ر�سيد قر�س الحكومة بعد تلك الت�سفية مبلغ 14,938,060 األف 

ريال �سعودي.

 

وافق مجل�س الوزراء بجل�سته التي عقدت الإثنين 12 جمادى الأولى 1431هـ الموافق 26 اإبريل 2010م على منح ال�سركة قر�س ح�سن بمبلغ 15 مليار ريال �سعودي ي�سدد على 25 عام، على اأن يدفع القر�س لل�سركة 

خالل �سنتين وذلك وفق اتفاقية تبرم لهذا الغر�س بين وزارة المالية وال�سركة ال�سعودية للكهرباء، وقد تم توقيع الإتفاقية بتاريخ 15 رم�سان 1431هـ الموافق 25 اأغ�سط�س 2010م وقد تم �سحب مبلغ 3,750 مليون 

ريال �سعودي من القر�س كما في 31 دي�سمبر 2010م. 
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19 -  راأ�س المـال

يبلغ راأ�س مال ال�سركة كما في 31 دي�سمبر 2010م مبلغ 41,665,938,150 ريال �سعودي مق�سما الى 4,166,593,815 �سهما، تبلغ القيمة الإ�سمية لكل منها 10 ريالت �سعودية لل�سهم.

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

20102009

%3,096,175,32074,31الحكومة

%288,630,4206,93�سركة ارامكو ال�سعودية

%781,788,07518,76م�ساهمون اآخرون

4,166,593,815100%

20 -  الحتياطي العام

وكذلك  �سعودي،  ريال  األف   213,668 مجموعها  بلغ  والتي  الدمج  تاريخ  في  للكهرباء  الموحدة  ال�سعودية  لل�سركات  المالية  القوائم  �سمن  م�سجلة  كانت  التي  الإحتياطيات  اأر�سدة  من  العام  الحتياطي  يتكون 

بلغت  والتي  2001م  دي�سمبر   31 تاريخ  بعد  الكهرباء  ر�سم  عن  الأفــراد  من  تح�سيلها  يتم  التي  المبالغ  اإلــى  بالإ�سافة  �سعودي،  ريــال  األــف   294,976 بلغت  والتي  الكهرباء  ر�سم  �سندوق  مبالغ  ا�ستثمار  عوائد 

�سعودي ريــال  األــف   536,177 مبلغ  2010م  دي�سمبر   31 في  كما  العام  الحتياطي  ر�سيد  لي�سبح  �سعودي)  ريــال  األــف   26,133 مبلغ  2009م:  (عــام  �سعودي  ريــال  األــف   27,533 مبلغ  2010م  دي�سمبر   31  حتى 

(عام 2009م: مبلغ 534,777 األف ريال �سعودي).

21 -  م�صاريف الت�صغيل وال�صيانة
20102009

المجموعالمجموعالتوزيعالنقلالتوليد

1,146,350786,8502,089,7324,022,9323,768,777م�سروفات ومزايا موظفين

830,57587,539195,6941,113,8081,163,487مواد

393,66473,225236,524703,413721,131�سيانة وت�سغيل (مقاولين)

257,564257,564125,968--مخ�س�س ديون م�سكوك في تح�سيلها

6,6001,1301,7609,490550مخ�س�س مخزون بطيء الحركة

394,083394,083347,217--ر�سوم بلديات

685,038151,558415,0571,251,6531,355,822اأخرى

3,062,2271,100,3023,590,4147,752,9437,482,952
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22 -  الم�صاريف العمومية والإدارية 

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

264,407211,788م�سروفات ومزايا موظفين

37,52145,634مواد

1,69073مخ�س�س مخزون بطيء الحركة

77,90358,047 اأخرى

381,521315,542

23 -  اليرادات والم�صروفات الأخرى، �صافي 

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

97,83331,096اأرباح اإ�ستبعاد موجودات ثابتة

118,74775,053غرامات وجزاءات

ح�سة ال�سركة في �سافي (خ�سائر) اأرباح ال�سركات الم�ستثمر فيها وفق طريقة 

حقوق الملكية (اي�ساح 7 – د)
(21,670)34,263

27,06318,405ايرادات بيع مناق�سات

251,275198,674اأخرى، �سافي

473,248357,491

24 -  ربح ال�صهم الأ�صا�صي

تـم اإحت�ساب ربح ال�سهم من العمليات الت�سغيلية وربح ال�سهم من �سافي ربح ال�سنة بتق�سيم الربـح من العمليات الت�سغيلية و�سافي ربح ال�سنة على المتو�سـط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة والبـالغة  4,166,593,815 

�سهماً بما فيها اأ�سهم الحكومة.

25 -  اأرباح مقترح توزيعها على الم�صاهمين وربحية ال�صهم

طبقا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة يوزع من الأرباح، بعد خ�سم الإحتياطيات كدفعة اأولى للم�ساهمين ن�سبة ل تقل عن %5 من راأ�س المال المدفوع مع مراعاة الأحكام الواردة في قرار مجل�س الوزراء رقم 169 وتاريخ 

11 �سعبان 1419هـ والتي بموجبه تنازلت الحكومة عن ن�سيبها في الأرباح الموزعة ب�سرط ال تتجاوز الأرباح ال�سنوية الموزعة ن�سبة %10 من القيمة الإ�سمية لل�سهم وذلك لمدة ع�سر �سنوات من قيام ال�سركة، وفي 

حالة تجاوز ن�سبة الأرباح الموزعة الن�سبة المذكورة تعامل ح�سة الحكومة مثل بقية الم�ساهمين، وقرار مجل�س الوزراء رقم 327 وتاريخ 24 رم�سان 1430هـ الخا�س بتمديد تنازل الحكومة عن ن�سيبها في الأرباح التي 

توزعها ال�سركة ال�سعودية للكهرباء لمدة ع�سر �سنوات اأخرى.

اأو�سى مجل�س الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 فبراير2011م بتوزيع اأرباح نقدية ل�سنة 2010م لالأهالي ومن في حكمهم بمبلغ 547 مليون ريال �سعودي بواقع 0,7 ريال �سعودي لل�سهم الواحد وتمثل %7 من 

القيمة ال�سمية لل�سهم (عام 2009م: مبلغ 547 مليون ريال �سعودي). هذا ويتطلب اإعالن توزيع الأرباح لل�سنة الحالية موافقة الجمعية العامة لل�سركة.
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26 -  بدلت ومكافاآت مجل�س الدارة

�سعودي ريــال  األــف   625 مبلغ  ال�سنة  خــالل  الإدارة  مجل�س  من  المنبثقة  الأخـــرى  اللجان  جل�سات  ح�سور  ــدلت  وب م�سروفات  وكذلك  الدارة،  مجل�س  لأع�ساء  الجل�سات  ح�سور  ــدلت  وب م�سروفات   بلغت 

(عام 2009م: 587 الف ريال �سعودي).

احت�سبت مكافاأة لأع�ساء مجل�س الإدارة بمبلغ 0,8 مليون ريال �سعودي من الأرباح بعد توزيع دفعة ل تقل عن %5 من راأ�سمال الم�ساهمين الأهالي ومن في حكمهم. ي�ستحق �سداد هذه المكافاأة بعد موافقة الجمعية 

العامة لل�سركة (عام 2009م: مبلغ 0,8 مليون ريال �سعودي).

27 -  المعامالت مع جهات ذات عالقة

تقوم ال�سركة باي�سال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات والوزارات الحكومية واأرامكو ال�سعودية. اإن التعريفة المحملة هي التعريفة المعتمدة من مجل�س الوزراء وهي نف�س التعريفة الم�ستخدمة مع الم�ستركين الآخرين 

فيما عدا الموؤ�س�سة العامة لتحلية المياه ال�سادر ب�ساأنها قرار حكومي، وكذلك المن�ساآت ال�سكنية ل�سركة اأرامكو ال�سعودية التي ترى ال�سركة وجوب تطبيق التعريفة التجارية عليها بينما تعتر�س �سركة ارامكو ال�سعودية 

على ذلك وتقوم بالدفع لإجمالي قيمة مبيعات التيار عن تلك المن�ساآت بناء على التعريفة ال�سناعية، مما نتج عنه فرق بحوالي 148 مليون ريال �سعودي حتى نهاية عام 2010م والر�سيد المجمع لتلك الفروقات منذ 

بداية تاأ�سي�س ال�سركة وحتى 31 دي�سمبر 2010م مبلغ 1,745 مليون ريال �سعودي تقريباً. لم يتم ت�سجيل تلك الفروقات في هذه القوائم المالية، وقد �سدر قرار مجل�س الوزراء رقم 114 تاريخ 10 ربيع الثاني1430هـ 

باإنهاء الخالف واأن يتم محا�سبة اأرامكو على اأ�سا�س التعريفة ال�سكنية والتجارية بدل ال�سناعية، وعلى اأن تقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتحديد المن�ساآت ال�سكنية والتجارية التابعة ل�سركة اأرامكو وتحديد 

الجهة المعنية بتكاليف الإن�ساء وال�سيانة والت�سغيل لمحولت الجهد و�سبكات التوزيع، وبناء على ذلك فقد عقدت ال�سركة مع �سركة اأرامكوال�سعودية والمنظم (هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) عدة اإجتماعات 

في �سبيل ت�سوية هذا المو�سوع.

بالإ�سافة الى ذلك تقوم ال�سركة ب�سراء الوقود من اأرامكو ال�سعودية والطاقة من الموؤ�س�سة العامة لتحلية المياه بناء على اأ�سعار من�سو�س عليها بقرارات حكومية، كما يتم احت�ساب ر�سوم ل�سالح البلديات عن مبيعات 

الطاقة الكهربائية.

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

باآلف الريالت ال�سعودية              

20102009

مبيعات

6,927,9115,789,364الحكومة

1,318,1501,280,774ارامكو ال�سعودية

164,988135,134الموؤ�س�سة العامة لتحلية المياه المالحة

8,411,0497,205,272

م�صتريات واأخرى

5,591,8786,163,959ارامكو ال�سعودية

626,641655,232الموؤ�س�سة العامة لتحلية المياه المالحة

394,083347,217ر�سوم البلديات

6,612,6027,166,408
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28 -  الإرتباطات الراأ�صمالية
تتمثل الإرتباطات الراأ�سمالية في تاريخ المركز المالي في قيمة الجزء غير المنفذ من العقود الراأ�سمالية التي اأبرمتها ال�سركة لن�ساء وتركيب محطات واأ�سول اأخرى والتي بلغت 63,961 مليون ريال �سعودي تقريباً

(عام 2009م: مبلغ 41,464 مليون ريال �سعودي). اإن الوقت المتوقع لإنهاء هذه التعهدات هو ما بين �سنة الى ثالث �سنوات.

29 -  تعديالت �صنوات �صابقة
قامت ال�سركة ال�سعودية للكهرباء خالل الربع الرابع من عام 2010م، بنقل بع�س اأ�سول �سبكة النقل والتوزيع في مدينة الجبيل ال�سناعية الخا�سة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع (الهيئة) اإلى ملكية ال�سركة ب�سورة نهائية 

وفقاً لأ�س�س تم التفاق عليها مع الهيئة وبلغت قيمتها الدفترية 744 مليون ريال �سعودي، مما ترتب عليه ت�سجيل ا�ستهالك عن �سنوات �سابقة لأ�سول يعود تاريخ خدمتها الى ما قبل تاريخ 5 اأبريل 2000م (قبل الدمج) 

بمبلغ 244 مليون ريال �سعودي �سمن دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى (حكومية)، وتعديل الر�سيد الفتتاحي في 1 يناير 2009م لالأرباح المبقاة بمبلغ 222 مليون ريال �سعودي تمثل ا�ستهالك عن �سنوات �سابقة 

لأ�سول يعود تاريخ خدمتها من تاريخ 5 اأبريل 2000م ولغاية 31 دي�سمبر 2008م. وفيما يلي بيان الأر�سدة التي تم تعديلها لأرقام المقارنة:

باآلف الريالت ال�سعودية              

31 دي�صمبر 2009 قبل التعديل31 دي�صمبر 2009 بعد التعديل 

2,200,2811,956,108دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى، �سافي

109,359,611109,108,954موجودات ثابتة، �سافي 

14,039,78913,295,613ذمم حكومية طويلة الأجل 

1,105,2671,107,965احتياطي نظامي

5,619,2225,865,869 اأرباح مبقاة

7,202,0007,175,022ا�ستهالكات الت�سغيل وال�سيانة

1,142,6361,169,614�سافي ربح ال�سنة

30 -  الإلتزامات المحتملة

اأ –  يوجد خالف بين ال�سركة و�سركة اأرامكو ال�سعودية حول ر�سوم مناولة الزيت الخام والتي تطالب به �سركة اأرامكو ال�سعودية لبع�س المواقع. وقد بلغ اإجمالي المبلغ المختلف عليه من بداية تاأ�سي�س ال�سركة فى 5 

اإبريل 2000م وحتى 31 دي�سمبر 2010م مبلغ 2,472 مليون ريال �سعودي تقريبا، ول تتوقع الإدارة اأن ينتج عن هذه المطالبة اأي اإلتزام على ال�سركة اإ�ستناداً اإلى المر�سوم الملكي رقم م/8 بتاريخ 25 رجب 1415هـ 

على اإعتبار اأنه لم يتم بحثه من قبل اللجنة الوزارية التي تم ت�سكيلها بناء على المر�سوم الملكي المذكور اأعاله، وعليه لم يتم ت�سجيل تلك الفروقات فى ال�سجالت المحا�سبية لل�سركة. كما قامت �سركة اأرامكو 

ال�سعودية بتوريد زيت خفيف بدل من الزيت الثقيل لل�سركة، وقد نتج عن ذلك فرق قدره 566 مليون ريال �سعودي لم يتم قيده في �سجالت ال�سركة.

ب-  كما تطالب �سركة اأرامكو ال�سعودية ب�سرف ن�سيبها في الأرباح ال�سنوية الموزعة عن ح�ستها في راأ�س مال ال�سركة وتقدر قيمة المطالبة عن اأرباحها منذ بداية تاأ�سي�س ال�سركة وحتى 31 دي�سمبر 2009م بمبلغ 

1,753 مليون ريال �سعودي، وترى ال�سركة ال�سعودية للكهرباء عدم اأحقية �سركة اأرامكو ال�سعودية في هذه المطالبة خالل الع�سرين �سنة الأولى من تاأ�سي�س ال�سركة باإعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة 

وينطبق عليهـا قرار مجل�س الوزراء رقم 169 وتاريخ 11 �سعبان 1419هـ. وقرار مجل�س الوزراء رقم 327 وتاريخ 24 رم�سان 1430هـ الخا�س بتمديد تنازل الحكومة عن ن�سيبها في الأرباح التي توزعها ال�سركة 

ال�سعودية للكهرباء لمدة ع�سر �سنوات اأخرى.
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ج-  قدمت ال�سركة �سماناً لأحد البنوك التجارية عن ن�سيبها من القر�س التمويلي الممنوح لإحدى ال�سركات الم�ستثمر فيها. تبلغ قيمة ال�سمان 112 مليون دولر اأمريكي كما في 31 دي�سمبر 2010م ما يعادل 

 419 مليون ريال �سعودي (2009م: 109 مليون دولر اأمريكي ما يعادل 409 مليون ريال �سعودي) كما قامت ال�سركة بتقديم �سمان ل�سالح م�سلحة الزكاة والدخل تبلغ قيمة ال�سمان 13 مليون ريال �سعودي

(2009م: ل �سيء).

د -  يوجد على ال�سركة التزامات محتملة ناتجة عن اعتمادات بنكية قائمة كما في تاريخ المركز المالي بمبلغ  63 مليون ريال �سعودي (2009م : 200 مليون ريال �سعودي).

31 -  اإدارة المخاطر

والمطلوبات الم�ستحقة  والمطلوبات  والدائنين  البنكية  والقرو�س  الأخــرى  والموجودات  والمدينين  المماثل  والنقد  النقد  على  رئي�س،  ب�سكل  المالي،  المركز  قائمة  في  المدرجة  المالية  الأدوات   ت�ستمل 

غير المتداولة الأخرى.

مخاطر الئتمان

تمثل مخاطر الئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته، مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف الآخر خ�سارة مالية. لدى ال�سركة توزيع جيد لمخاطر الئتمان، وتحتفظ ال�سركة بالأموال النقدية لدى موؤ�س�سات مالية 

ذات ت�سنيف ائتماني جيد. يتم اإظهار ر�سيد المدينين التجاريين بعد خ�سم الديون الم�سكوك في تح�سيلها.

مخاطر اأ�صعار العمولت

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التقلبات في اأ�سعار العمالت ال�سائدة في ال�سوق. لي�ست لل�سركة موجودات هامة طويلة الأجل مرتبطة باأ�سعار العمولت، لكن لديها مطلوبات مرتبطة 

باأ�سعار العمولت كما في 31 دي�سمبر 2010م. تقوم ال�سركة باإدارة قرو�سها ذات اأ�سعار العمولت العائمة با�ستخدام اتفاقيات تحوط مرتبطة بعمولت والتي لها تاأثير اقت�سادي على تحويل القرو�س من قرو�س بعمولة 

عائمة اإلى قرو�س بعمولة ثابتة.

مخاطر ال�صيولة

تمثل المخاطر التي تواجهها ال�سركة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. تحدث مخاطر ال�سيولة عند عدم التمكن من بيع اأ�سل مالي ب�سرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر ال�سيولة 

وذلك بمراقبتها بانتظام للتاأكد من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء باأية التزامات م�ستقبلية.

مخاطر العمالت

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتقلبات في اأ�سعار ال�سرف الأجنبي. تقوم الإدارة بمراقبة التغيرات في اأ�سعار ال�سرف الأجنبي، وتحمل اآثارها على القوائم المالية وفقاً لذلك.

القيمة العادلة

تمثل القيمة التي يتم بموجبها تبادل اأ�سل، اأو �سداد التزام ما بين اأطراف راغبة في ذلك وب�سروط تعامل عادلة. وحيث يتم اإعداد القوائم المالية لل�سركة وفقاً لمبداأ التكلفة التاريخية، فاإنه يمكن اأن تنتج فروق بين 

القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة. تعتقد الإدارة اأن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخا�سة بال�سركة ل تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

32 -  اأرقام المقارنة
تم اإعادة تبويب بع�س اأرقام المقارنة لتتفق مع اأرقام ال�سنة الحالية.




