
 

 
 

  

  

  

  

   

  

  الشركة السعودية للكهرباء 

  (شركة مساهمة سعودية) 

    )ةمراجع  غير (المختصرةالموحدة  األولية القوائم المالية

  المستقل  الحسابات لمراجع  المحدود  وتقرير الفحص

  م٢٠٢٠ يونيو ٣٠ في يتينالمنته أشهر والستة الثالثةتي لفتر

  



  الشركة السعودية للكهرباء
  (شركة مساهمة سعودية)

)مراجعة غير( المختصرة الموحدة  األولية  المالية القوائم   
المستقل الحسابات لمراجع الفحص وتقرير  
م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في المنتهيتين أشهر والستة الثالثة لفترتي  

 

 

 صفحة  فـــــــــــــــهرس    

 -  االولية الموحدة المختصرة المالية القوائم فحص عن المستقل المراجعتقرير 

٢-١  الموحدة المختصرة األوليةقائمة المركز المالي   

 ٣  الموحدة المختصرة  األولية الدخلقائمة 

 ٤   الموحدة المختصرة األوليةقائمة الدخل الشامل اآلخر

 ٥   المختصرة الموحدة األولية الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

٧-٦   المختصرة الموحدة األولية قائمة التدفقات النقدية  

٣٠-٨   المختصرة الموحدة األولية إيضاحات حول القوائم المالية  



















  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر لفترة الستة 

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٨ 

 
  معلومات عن الشركة  ١

نوفمبر   ٢٩هـ الموافق ١٤١٩شعبان  ١١المؤرخ  ١٦٩تأسست الشركة السعودية للكهرباء بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 
م القاضي بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية، ودمج جميع الشركات المحلية العاملة في مجال تقديم  ١٩٩٨

شركات مساهمة كانت تغطي معظم مناطق المملكة جغرافياً) باإلضافة إلى مشروعات  لكهربائية (عدد عشرخدمة الطاقة ا
المؤسسة العامة للكهرباء وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الصناعة والكهرباء (عدد أحد عشر مشروعاً تشغيلياً كانت تغطي  

  . مناطق مختلفة في شمال المملكة) في الشركة

م بناًء على ١٩٩٩ديسمبر  ١٣هـ الموافق ١٤٢٠رمضان  ٦المؤرخ  ١٦الشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/تأسست 
 ٢٠٤٧، وقرار وزير التجارة رقم م١٩٩٩ديسمبر  ١٢هـ الموافق ١٤٢٠رمضان  ٥المؤرخ  ١٥٣قرار مجلس الوزراء رقم 

ساهمة سعودية، بموجب السجل التجاري الصادر من الرياض م كشركة م٢٠٠٠إبريل    ٥هـ الموافق  ١٤٢٠ذو الحجة    ٣٠المؤرخ  
  .م٢٠٠٠مايو  ٣هـ الموافق ١٤٢١محرم  ٢٨وتاريخ  ١٠١٠١٥٨٦٨٣برقم 

في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تعتبر الشركة المنتج الرئيس للطاقة الكهربائية في تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية 
ة السعودية، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والصناعية والزراعية والتجارية جميع أنحاء المملكة العربي

  .والسكنية

دد تعرفة الخدمات الكهربائية بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بناء على توصية من هيئة تنظيم  تحّ 
 ١١وتاريخ  ١٦٩بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  م٢٠٠١نوفمبر  ١٣سست في الكهرباء واإلنتاج المزدوج "الهيئة"، التي تأ

رجب  ١٢وتاريخ  ١٧٠تم إجراء تعديل على تعرفة الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  ,هـ١٤١٩شعبان 
ً إهللة للكيلو واط/ساعة وبدأ تطبيقها    ٢٦هـ حيث بلغت أعلى شريحة فيها  ١٤٢١ أكتوبر   ٢٨هـ الموافق  ١٤٢١  شعبان   ١من    عتبارا
  .م٢٠٠٠

هـ ١٤٣٠شوال  ١٦) بتاريخ ٣٣٣تعرفة الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجلس الوزراء (رقم الكما تم إجراء تعديل آخر على 
بأن يكون لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج عند مراجعة تعرفة الكهرباء لفئات   م٢٠٠٩أكتوبر  ٥الموافق 

هللة  ٢٦الحق في إجراء تعديالت على قيمها وإقرارها بما ال يتجاوز ) الحكوميالستهالك غير السكني (التجاري، الصناعي، ا
ً إاألحمال الكهربائية في أوقات الذروة وغيرها وبدأ تطبيقها  تعرفةلكل كيلو واط/ساعة بحيث تراعي هذه ال رجب  ١٩من  عتبارا

  .م٢٠١٠يوليو  ١هـ الموافق ١٤٣١

) بزيادة أسعار منتجات الطاقة  ٩٥م صدر قرار مجلس الوزراء (رقم  ٢٠١٥ديسمبر    ٢٨هـ الموافق  ١٤٣٧ربيع األول    ١٧بتاريخ  
ً إ ، وزيادة تعرفة استهالك الكهرباء لجميع الفئات حيث بلغت م٢٠١٥ديسمبر  ٢٩هـ الموافق ١٤٣٧ربيع األول  ١٨من   عتبارا

    .م٢٠١٦يناير    ١١هـ الموافق  ١٤٣٧ربيع الثاني    ١كيلو واط/ساعة والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من  هللة لكل    ٣٢أعلى شريحة فيها  

) بزيادة أسعار منتجات  ١٦٦م صدر قرار مجلس الوزراء (رقم ٢٠١٧ديسمبر  ١٢هـ الموافق  ١٤٣٩ربيع األول  ٢٤بتاريخ 
هللة   ٣٠شرائح االستهالك حيث بلغت أعلى شريحة فيها    الطاقة وتعرفة استهالك الكهرباء لبعض فئات المشتركين وتغيير بعض

شريحة  ىهللة كأعل ٣٢لتلك الفئات التي تم تغييرها مع استمرار احتساب   م ٢٠١٨يناير  ١لكل كيلو واط/ساعة اعتبارا من 
  م٢٠١٧ديسمبر  ١١ هـ الموافق ١٤٣٩ربيع األول  ٢٣) وتاريخ ١٤٠٠٦وفقاً لألمر الملكي رقم (وللفئات التي لم يتم تغييرها 

  .ما يعادل الفرق بين التعرفة السابقة والتعرفة الجديدةبرسماً يستحق للدولة  ستتحملفإن الشركة 

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

  .المملكة العربية السعودية –يقع المقر الرئيسي للشركة بالرياض 
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 تتمة  -معلومات عن الشركة ١
  

المشتركة  والعمليات التابعة لهايتم اإلشارة إلى الشركة السعودية للكهرباء بـ("الشركة") أو يشار إليها مجتمعة مع الشركات 
  . بـ ("المجموعة") أدناه هايإل المشار

    
نسبة ملكيـة الشركة في 

    ٪األسهم العادية 

  التابعة اسم الشركة
بلد التسجيل ومكان 

  النشاط
 يونيو ٣٠
  م٢٠٢٠

 ديسمبر ٣١
  النشاط الرئيسي  م٢٠١٩

  نقل  ١٠٠   ١٠٠   المملكة العربية السعودية  الشركة الوطنية لنقل الكهرباء "شركة النقل" 
  اتصاالت ١٠٠  ١٠٠  المملكة العربية السعودية  * شركة ضوئيات لالتصاالت
  تمويل  ١٠٠  ١٠٠  المملكة العربية السعودية   شركة الكهرباء للصكوك

(لم  شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع
  إدارة مشاريع  ١٠٠  ١٠٠  المملكة العربية السعودية  تبدأ النشاط)

  تمويل  ١٠٠  ١٠٠  جزر الكايمن  شركة الكهرباء للصكوك الدولية 
  تمويل  ١٠٠  ١٠٠  جزر الكايمن  ٢ –شركة الكهرباء للصكوك الدولية 
  تمويل  ١٠٠  ١٠٠  جزر الكايمن  ٣ –شركة الكهرباء للصكوك الدولية 
  تمويل  ١٠٠  ١٠٠  جزر الكايمن   ٤ –شركة الكهرباء للصكوك الدولية 
  تمويل  -  ١٠٠  جزر الكايمن   ٥ –شركة الكهرباء للصكوك الدولية 
  المشتري الرئيسي  ١٠٠    ١٠٠   المملكة العربية السعودية  الشركة السعودية لشراء الطاقة 

تصاالت وتقنية  ضوئيات المتكاملة لال شركة
  اتصاالت  ١٠٠  ١٠٠  المملكة العربية السعودية  **المعلومات 

 

 مرافق تأجير خدمات لتقديم الترخيص على المعلومات ةيوتقن االتصاالت ئةيه من لالتصاالت ضوئيات شركة حصلت* 
  .االتصاالت

 م يتقد  رخصة على المعلومات ةي وتقن االتصاالت ئةيه من المعلومات ةيوتقن لالتصاالت المتكاملة اتيضوئ شركة حصلت** 
  .ةيالتحت ةيللبن بالجملة عيالب خدمات

  إلنتاج ةيالسعود  الشركة( بأسم ةيالكهربائ الطاقة د يلتول شركة سيتأس على العامة ةيالجمع وافقت م ٢٠١٨ سمبريد  ١٨ خيبتار -
  .الشركة سيلتأس ةيالقانون اإلجراءات من االنتهاء وجاري)  الطاقة

  
  حصة المجموعة  في العمليات المشتركة التالية: الماليةتتضمن القوائم  كما
 ٪ الحصصنسبة ملكيـة الشركة القابضة في        

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠   بلد التسجيل ومكان النشاط    المستقلون الطاقة منتجو
  ٥٠  ٥٠   السعوديةالمملكة العربية    شركة هجر إلنتاج الكهرباء 

  ٢٠  ٢٠   المملكة العربية السعودية    شركة رابغ للكهرباء 
  ٥٠  ٥٠   المملكة العربية السعودية    شركة ضرما للكهرباء  

  ٥٠  ٥٠   المملكة العربية السعودية    شركة المرجان إلنتاج الكهرباء  
  

  المشترك عوالمشر
٪) في  ٥٠ الملكية(نسبة م ٢٠١٨مبر بتس ١١لالتصاالت بتأسيس شركة مركز البيانات العالمي بتاريخ  ضوئيات شركة قامت

نشاطها الرئيسي في تمديد الشبكات وتمديد وتركيب شبكات الكمبيوتر واالتصاالت  وأنظمة  ويتمثلالمملكة العربية السعودية 
التشغيل وأنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وادارة المرافق الحاسوبية (خدمة استضافة اجهزة ومعدات االتصاالت وتقنية  

  .الملكية بحقوق االستثمارات ضمن معالجتها تمي ،لذلكزمة الالتراخيص ال ىعلالمعلومات) وجاري االنتهاء من الحصول 
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  تتمة  -معلومات عن الشركة ١
 من  الموازنة  حساب  تفعيل  تم  م،٢٠٢٠  يناير  ٢٧  الموافق  هـ٢/٠٦/١٤٤١  بتاريخ  –  ٥٦٢٧  رقم  المالية  وزارة  خطاب  على  بناءً   -

 بين  الفجوة  تغطية  خالل  من  الطاقة  لقطاع  المالي  االستقرار  تحقيق  إلى  يهدف  والذي   أولى  كخطوة  م٢٠١٩  لعام  المالية  وزارة  قبل
 لتقدير  آليه  حاليا  اإلدارة  لدى  تتوفر  ال  و  للشركة  الفعلية  التشغيلية  واإليرادات  االعلى  الحد  لنموذج  وفقا  المحددة  التشغيلية  اإليرادات

 النهائي  اإلقفال  قبل  ذلك  تحديد   سيتم  أنه   حيث  إليه  المشار  الموازنة  بحساب   تتعلق  والتي  الحالية  المالية  الفترة  عن  اإليرادات  إثبات  و
  .م٢٠٢٠ لعام للشركة الفعلية التشغيلية لإليرادات الوصول و الحالية المالية للسنة

  

 هامة  أحداث ٢
 و االقتصادية القطاعات في اضطرابات في تسبب  مما (١٩-COVID) كورونا  جائحة م٢٠٢٠ عام بداية منذ العالم إجتاح

 ومبادرات تحفيزية إجراءات السعودية العربية المملكة حكومة اتخذت وقد   والمحلي يالعالم ىالمستو على عام بشكل التجارية
   .الجائحة لتلك العكسية األثار  من للتقليل  االقتصاد  لدعم

 أرصدة  في المتوقعة اإلنخفاض  بخسائر  المتعلقة اإلدارة تقديرات نتائج المرفقة المختصرة الموحدة األولية المالية القوائم تضمنت
  .اإلدارة لدى المتاحة الحالية المعلومات ألفضل  وفقا تقديرها تم والتي الحالية لألوضاع نتيجة تنشأ ان المتوقع من والتي العمالء
 هناك يكون أن المجموعة  وتعتقد  المجموعة أنشطة ىتؤثرعل قد  التي األخرى المتغيرات كافة متابعة و بدارسة المجموعة تقوم
 والتدابير  واإلجراءات  الجائحة  لهذه  الزمنية  الفترة  تحديد   على  القدرة  لعدم  نظرا  ولكن  القادمة،  الفترة  في  مجموعةال  نتائج  على  تأثير

 ذلك و دقيق بشكل مجموعةال نتائج على المالي األثر ومدى حجم تحديد  حاليا يصعب  فإنه مستقبال عنها يستجد  وما االحترازية
 تتعلق عكسية جوهرية مستقبلية آثار وجود المجموعة تتوقع ال ذلك من الرغم ىوعل المالية القوائم هذه إصدار تاريخ حتى

  .المجموعة عمليات بإستمرارية
 

  أسس اإلعداد ٣
وفقا لمتطلبات  م٢٠٢٠ يونيو ٣٠في  منتهيةالأشهر والستة   الثالثة فترتيلتم اعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

صدارات األخرى للتقرير المالي األولي المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإل ٣٤ رقم الدولي المحاسبة معيار
  .نيالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيالصادرة من 

 ،المطلوبة في القوائم المالية السنوية فصاحاتواإلال تشمل جميع المعلومات األولية الموحدة المختصرة إن هذه القوائم المالية 
  .م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ويجب أن تقرأ بالتزامن مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

  
  استخدام التقديرات واألحكام ٤

ر إن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايي
واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات 

  .المحتملة في تاريخ التقرير  تؤثر على مبالغ اإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات المعلن عنها واإلفصاح عن المطلوبات

الت عدم التأكد اضوعة من قبل االدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الهامة لحالتقديرات الهامة المو أن
  هو ما باستثناء م ٢٠١٩ديسمبر ٣١من التقديرات كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

  :ادناه

خيرة على خلفية ألت عدم التأكد المبينة في القوائم المالية الموحدة السنوية ابمراجعة المصادر الهامة لحاال المجموعة قامت -
خرى  ألصول المالية، فإن جميع المصادر األئتمانية المتوقعة الناشئة عن االالخسائر ا  فالدارة أنه بخإلتعتقد ا .١٩وباء كوفيد  

دارة مراقبة الوضع إلستواصل ا .األخيرة تزال مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية الموحدة السنوية الت عدم التأكد اللحا
 .أعاله) ٢(  رقم إيضاح في موضح هوكما  ،وأي تغييرات مطلوبة ستنعكس في فترات التقرير المستقبلية
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١١ 

 
  تتمة -استخدام التقديرات واألحكام  ٤

  

 حتـسابإ عنها نتج والتي والمعدات التاآلو لممتلكاتل التخريدية القيمة  تقدير بإعادة الحالية الفترة خالل المجموعة  قامت        -
  ذلك على  ترتب كما  ،)صـــفر تقدر  كانت(ســـابقا   المعدلة صـــلمن تكلفة األ ٪ ١٬٨  بنســـبة البنود  تلكل التخريدية القيمة

  ذلك عن ونتج م٢٠٢٠ يونيو ٣٠  في المنتهية للفترة ـسعودي لایر مليون ٤٤٨ بمبلغ اليها المـشار البنود  إـستهالك  تخفيض
   .بنفس المبلغ الفترة خسارة وصافي التشغيل تكاليف في انخفاض

 

  القياس  أسس ٥
  

 الشامل  الدخل  خالل  من  الماليةلموجودات  اوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء    المختصرة تم إعداد القوائم المالية االولية الموحدة
 لتزمات منافع الموظفين بالقيمة الحالية لإللتزاماتإو  ةلالمالية والمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العاد   والموجودات  االخر

  .المستقبلية باستخدام طريقة وحدة األتمان المتوقعة

للمجموعة بالريال الـسعودي والذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض  المختـصرة تم عرض هذه القوائم المالية االولية الموحدة
 .وتظهر كل القيم ألقرب ألف لایر سعودي مالم يذكر خالف ذلك .للمجموعة

   الهامةالمحاسبية  السياسات ملخص ٦
  

تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية 
  .م٢٠١٩ديسمبر  ٣١الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

من القوائم   ٦المالية األولية الموحدة المختصرة تم توضيحها في اإليضاح رقم  السياسات المحاسبية المعتمدة في إعداد هذه القوائم  
  .م٢٠١٩ديسمبر   ٣١المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

  
 

 الجديدة  للتقرير المالي الدوليةالمعايير تطبيق  نتيجة المحاسبية السياسات في التغيرات أثر
 

ً  فإن ذلك ومع اصدارها تم جديدة معايير اليوجد  تم شرحها  والتي م٢٠٢٠ يناير ١ من سارية المعايير على التعديالت من عددأ
  .للمجموعة المختصرة الموحدة االولية المالية القوائم على  جوهري تاثير لها ليس التيوبالقوائم المالية السنوية للمجموعة 
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  المالية المخاطر إدارة ٧
 قياس القيمة العادلة   ١-٧

القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن الحصول عليه لبيع  ، لقيمة العادلة في تاريخ التقريرتقوم المجموعة بقياس أدواتها المالية با
ويعتمد قياس القيمة العادلة على   , في تاريخ القياس  السوق  في  المشاركين  بين  منظمةفي معاملة    ماأو يدفع لتحويل التزام    ما،  أصل

  افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام اما: 
 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام أو -
 .لألصل أو االلتزام مالءمةً في حالة غياب السوق الرئيسي، في أكثر األسواق  -

إلى -لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، بحيث تزيد  يتيح مّما ،مناسبة مع الظروف الُمحيطة ييم تستخدم المجموعة أساليب تق
من استخدام الُمدخالت التي ال -إلى أكبر حدّ ممكن-من استخدام الُمدخالت المالئمة التي يمكن رصدها وأن تقلّل  -أكبر حدّ ممكن
 .يمكن رصدها

غير مالي يأخذ بالحسبان قدرة المشارك في السوق على توليد منافع اقتصادية من خالل استعمال  إّن قياس القيمة العادلة ألصل 
األصل في أقصى وأفضل استخدام له أو عبر بيعه لمشارٍك أخر في السوق، والذي قد يستعمل األصل في أقصى وأفضل استخدام 

 .له

يُفصح عنها في القوائم المالية ُمصنّفة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة   إّن جميع الموجودات والمطلوبات التي تُقاس قيمها العادلة أو
  ذلك، كما يلي، بناًء على أدنى مستوى ُمدخل يُعدّ مهماً بالنسبة لمجمل القياس: ويوصف .العادلة

تاريخ  : أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في ١المستوى  -
  .القياس

للموجودات أو  إّما ،وهي قابلة للمالحظة ١: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى ٢المستوى  -
 . )بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار ،لمطلوباتل
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١٣ 

 

  تتمة-إدارة المخاطر المالية ٧
  تتمة-قياس القيمة العادلة    ١-٧

   ,: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غير قابلة للمالحظة)٣المستوى   -

 إذا ما تحدّد  المجموعة فإنّ  متكّرر، أساس على العادلة بالقيمة المالية القوائم في قياسها يتمّ  التي وااللتزامات للموجودات بالنسبة
ً  يُعدّ  ُمدخل مستوى أدنى على بناءً ( التصنيف تقييم إعادة عبر الهرمي التسلسل مستويات  بين تحويالت حصلت   بالنسبة مهما
  . تقرير فترة كلّ  نهاية عند ) القياس لمجمل

  بالقيمة العادلة: درجةإّن الجدول أدناه يعرض الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة الم

         
م٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  كما  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث   اإلجمالي  

 الموجودات        

٣٢٥٬٠٧٥    ٣٢٥٬٠٧٥    -   -   
مالية من خالل  موجودات

 الدخل الشامل االخر 
 إجمالي الموجودات   -   -    ٣٢٥٬٠٧٥    ٣٢٥٬٠٧٥

             
 المطلوبات             

 أدوات مالية مشتقة    -   ١٬٢١٦٬٦١٧    -    ١٬٢١٦٬٦١٧
 مطلوبات أدوات مالية   -   ١٬٢١٦٬٦١٧    -    ١٬٢١٦٬٦١٧

         
م٢٠١٩ ديسمبر ٣١في كما  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث   اإلجمالي  

 الموجودات        

٣٢٥٬٠٧٥   ٣٢٥٬٠٧٥   -    -   
 خالل من مالية موجودات

  االخر الشامل الدخل
 إجمالي الموجودات   -    -   ٣٢٥٬٠٧٥   ٣٢٥٬٠٧٥

                
 المطلوبات                

 أدوات مالية مشتقة    -   ٦٣٣٬٨٠٢    -   ٦٣٣٬٨٠٢
 مطلوبات أدوات مالية  -  ٦٣٣٬٨٠٢    -   ٦٣٣٬٨٠٢

  
  من القيمة العادلة ٢تقنيات التقييم المستخدمة الستخالص المستوى 

وعادة  .من تقنية مبادلة أسعار الفائدة تقييم مقايضات أسعار الفائدة بالقيمة العادلة باستخدام القيمة السوقية (أو القيمة العادلة)يتم 
  .٢بالنسبة لمشتقات المستوى ذات أهمية  ليستما تكون آثار التخفيض 

  

  

  

  
\  
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 ’’’ 

  تتمة-إدارة المخاطر المالية ٧
  تتمة-العادلةقياس القيمة     ١-٧

  )٣قياس القيمة العادلة باستخدام معطيات هامة غير قابلة للرصد (المستوى
تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية بأسعار  إن    ،يتم احتساب القيمة العادلة على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

يتم خصم التدفقات  .المبادلة المتداولة وأسعار العقود اآلجلة ومعدالت االقتراض بين البنوكالفائدة العائمة تستند إلى معدالت 
المستخدم و  ،النقدية المقدرة باستخدام منحنى العائد الذي تم إنشاؤه من مصادر مماثلة والذي يعكس سعر الفائدة المعتاد بين البنوك

إن تقدير القيمة العادلة يخضع لتعديل مخاطر  .تسعير عقود تبادل أسعار الفائدةمن قبل المشاركين في السوق لهذا الغرض عند 
يتم احتساب ذلك على أساس فروق االئتمان المستمدة  .الذي يعكس بدوره مخاطر االئتمان للمجموعة والطرف اآلخر ،االئتمان

  .من أسعار المبادلة أو السندات االفتراضية الحالية

  االخر :  الشامل الدخل خالل منودات مالية لدى المجموعة أربعة موج

 للمياه والكهرباء شعيبة٪ حصة في شركة ٨  
 حصة في شركة الشقيق للمياه والكهرباء ٨ ٪  
 حصة في شركة الجبيل للمياه والطاقة٥ ٪  
 المحدودة القابضة الشعيبة توسعة٪ حصة في شركة ٨ 

  . األرباح توزيعات  مييتق نموذج باستخدام األربعة االستثمارات لهذه العادل م ييالتق إجراء تمي

األرباح المستقبلية من االستثمارات (يتم استخدام نمط توزيع األرباح التاريخية كأساس للتوقعات  قدير ت يتم وفقاً لهذه المنهجية، 
باستخدام تكلفة حقوق الملكية كمعدل خصم ذي صلة للتأكد من القيمة العادلة لهذه  خصمهااالستثمارات) و  لهذةالمستقبلية 
  .االستثمارات

 الموحدة االولية الدخل الشامل اآلخر قائمة في مدرجة م٢٠٢٠ يونيو  ٣٠المنتهية في   الفترةخالل   ة غير محققتوجد خسارة  ال
 الشامل الدخل خالل من المالية للموجودات")  الشامل الدخل خالل منموجودات مالية ل("التغير في القيمة العادلة  المختصرة

 ).يوجد  ال: م٢٠١٩ يونيو ٣٠و سعودي لایر مليون ٢٥,٧: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ ( االخر

موجودات لللنموذج المستخدم للتقييم العادل الرئيسية المتغيرة  المدخالتتمثل توزيعات األرباح المتوقعة وتكلفة حقوق الملكية 
  .اآلخر الشامل الدخل قائمة خالل منمالية 

  ٣٠المنتهية في   الفترة لخال العادلة مةيالق مستويات من ٣والمستوى  ٢والمستوى  ١لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى 
 .م٢٠٢٠ يونيو

 المالية من خالل الدخل الشامل االخر   الموجوداتبالقيمة العادلة الممثلة في    المقاسةألدوات المالية  لإن الحركة في المستوى الثالث  
  هي كما يلي: السنة   / الفترةخالل 

م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠     
  السنة/  الفترة  ةيبدا في د يالرص   ٣٢٥٬٠٧٥    ٢٩٩٬٣٦٥
 الدخل خالل من ةيالمال للموجودات العادلة مة يالق في  ريالتغ   -    ٢٥٬٧١٠

  اآلخر الشامل
السنة /  الفترة ةي نها في د يالرص   ٣٢٥٬٠٧٥    ٣٢٥٬٠٧٥  

  
  ة مستنفدالالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة  

  . تقارب قيمتها الدفترية  ةمستنفد ال بالتكلفة المقاسةإًن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر لفترة الستة 

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

١٥ 

 

 التغيرات الموسمية ٨
 

نتائج األعمال لفترة ن  أنتائج اعمال الفترة بآثار جائحة كورنا والتي ترتب عليها تغييرات جوهرية في سلوك العمالء وكما    تأثرت
يتأثر نشاط .  ال تمثل بالضرورة مؤشراً دقيقاً عن النتائج الفعلية ألعمال السنة كاملة  هذهم  ٢٠٢٠  يونيو  ٣٠في    المنتهية  أشهر  ستةال

نخفاض  المجموعة وإيراداتها بعوامل الطقس الموسمية خالل العام، إذ تقل إيرادات المجموعة بشكل جوهري خالل أشهر الشتاء إل
ستهالك الطاقة الكهربائية وتزيد اإليرادات خالل أشهر الصيف بسبب زيادة إستهالك الطاقة الكهربائية نتيجة الرتفاع درجات  إ

فإن نتائج األعمال لهذه الفترة األولية  وعليه ،العامذه التغييرات على النتائج المالية ألعمال المجموعة خالل الحرارة وتنعكس ه
  .قد ال تمثل مؤشراً دقيقاً عن النتائج الفعلية ألعمال السنة كاملة

  
 المعلومات القطاعية والهيكلة المستقبلية ألنشطة المجموعة ٩

 

تقسم االنشطة التشغيلية الرئيسة في المجموعة إلى انشطة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين والتي تعتبر مكملة لبعضها  
حيث تتحقق إيرادات المجموعة حالياً من بيع الطاقة للمستهلك النهائي بالبعض في إنتاج الطاقة الكهربائية وإيصالها إلى المستهلك،  

ً الر عرفةحسب الت  .وتتم جميع عمليات المجموعة داخل المملكة  ،سمية المقررة نظاما

ً في ما يلي وصف  لألعمال الرئيسة لكل نشاط: ا

 , الطاقة الكهربائية انتاج: التوليد

 .وتشغيل منظومة نقل الكهرباء وصيانتها ،التوزيع محطاتنقل الطاقة من محطات التوليد باستخدام شبكة نقل إلى النقل: 

وإصدار وتوزيع فواتير االستهالك  ،استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها على المشتركينالتوزيع وخدمات المشتركين: 
  .وتحصيلها

  . االخرى شركات انتاج الطاقةو المجموعة شركات بينالطاقة  شراء :الرئيس المشتري

 الدولة  خطة  ضمن  ذلك  و  مستقلة  شركات  الى  الرئيسية  األنشطة  فصل  الى  تهدف  متكاملة  خطة  تطبيق  على  حاليا  المجموعة  تعمل
  .لها النظامية الترتيبات وضع على العمل وجاري بالمملكة الكهرباء قطاع هيكلة إلعادة

ً  الشركة لدى  التوليد  نشاطي من لكال الطاقة وشراء ببيع تتعلق التابعة، شركاتها بعض معمفعلة  غيرال تفاقياتاإل بعض حاليا
  للشركة  الكهرباء نقل شبكات إستئجار بإستثناء الطاقة، لشراء السعودية والشركة التوزيع ونشاط) مستقلة شركة انشاء جاري(

  . الكهرباء لنقل الوطنية

 .مستقل بشكل األعمال ونتائجقياس أداء  يةنانشطة إلى أمكخطة فصل األ تهدف 

 تشتمل البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء الواردة في الجدول التالي على نشاط التوليد والتوزيع وخدمات المشتركين
حتى تاريخ إعداد هذه  - الرئيسى والمشتري حيث مازالت اإلجراءات جارية لفصل نشاطي التوليد والتوزيع ،الرئيس والمشتري

  المشتركة للعمليات المالية البياناتعرض  تم .ضمن خطة الشركة المتكاملة للفصل - المختصرة الموحدة األولية القوائم المالية
نشاط نقل الكهرباء وتشغيل    ىلنقل الكهرباء عل  الوطنيةتشتمل البيانات المالية للشركة    كما  ،وتوليد الكهرباء  النتاج  مستقل  كقطاع

  .على نشاط قطاع االتصاالت ىالشركات األخر قطاع يشملو ،منظومة النقل وصيانتها

) وذلك ضمن إطار الخطة المتكاملة ١ رقميضاح إ( الطاقة لتوليد  شركةانشاء  على للشركة العامة الجمعية قبل من الموافقة تمت
  .لفصل األنشطة الرئيسية للشركة



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر لفترة الستة 

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

١٦ 

  تتمة  -المعلومات القطاعية والهيكلة المستقبلية ألنشطة المجموعة       ٩
   م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠المنتهية في  أشهر الستةعن 

 
الشركة السعودية  

  للكهرباء
الوطنية لنقل  الشركة 
  الشركات التابعة األخرى  العمليات المشتركة  الكهرباء 

األرصدة   حذف
  اإلجمالي   المتداخلة

        إيرادات  

 ٢٨٬٠٦٦٬١٨٣  )٢٧٬٨٦٦(  ٧٩٬٤١٨  - -  ٢٨٬٠١٤٬٦٣١    خارجيون مستهلكون

  -  ) ٧٬٧٠٤٬٤٣٠(  -  ٦٤٠٬٩٣٣  ٧٬٠٦٣٬٤٩٧  -  القطاعات  بين

 ٢٨٬٠٦٦٬١٨٣ )٧٬٧٣٢٬٢٩٦( ٧٩٬٤١٨ ٦٤٠٬٩٣٣  ٧٬٠٦٣٬٤٩٧  ٢٨٬٠١٤٬٦٣١ اإليرادات  إجمالي

         اإليرادات    تكاليف

 ) ٣٬١٧٠٬٧٣٤( - - - -  ) ٣٬١٧٠٬٧٣٤(  وقود 

 ) ٤٬١٧٤٬٨٧١(  ٦٤٠٬٩٣٣ - - -  ) ٤٬٨١٥٬٨٠٤(  طاقة مشتراة

 ) ٥٬١٥٣٬٧٧١( ٧٬٠٦٥٬٢٣٠ ) ١٬٧٣٣( ) ١٤١٬٢٤٢( ) ٩٢٤٬٢٨٥(  ) ١١٬١٥١٬٧٤١(  مصاريف التشغيل والصيانة

 ) ٦٬٩٠٣٬٢٣٢( - - - -  ) ٦٬٩٠٣٬٢٣٢(  حكومية   رسوم

 ) ٩٬٠٢٠٬٧١٩( ٢٧٬٨٦٦ ) ٢٩٬٩٩٧( ) ١٨٣٬٧٧٤( ) ٣٬٥٦٣٬٦٨٩(  ) ٥٬٢٧١٬١٢٥(  استهالكات التشغيل والصيانة

  ) ٨٢٬٦٣٨(  -  -  )٢٢٠(  -  ) ٨٢٬٤١٨(  موجودات  استخدام حق استهالكات

 )٢٨٬٥٠٥٬٩٦٥( ٧٬٧٣٤٬٠٢٩ )٣١٬٧٣٠( )٣٢٥٬٢٣٦( )٤٬٤٨٧٬٩٧٤(  )٣١٬٣٩٥٬٠٥٤(   اإليرادات   تكاليف  إجمالي

 ) ٣٥٠٬٤٦٢( - ) ٢٣٬٢١٣( ) ٦٢٬٠٨٥( ) ٦٣٬٣٨٠( ) ٢٠١٬٧٨٤( مصروفات عمومية وإدارية

 ) ٢٤٩٬٦٥١( - - - - ) ٢٤٩٬٦٥١( استهالكات عمومية وإدارية

 )٦٠٠٬١١٣( - )٢٣٬٢١٣( )٦٢٬٠٨٥( )٦٣٬٣٨٠( )٤٥١٬٤٣٥( مصروفات عمومية وإدارية إجمالي

 ٩٥٦٬٣٦٢ ) ٦٤٤٬٢١٠( ٦٬٣٨٩ ١٤٬٠١٣ ١٧٬٤٢٥ ١٬٥٦٢٬٧٤٥ صافي بالإيرادات أخرى، 

  ) ٨٣٧٬٧٧١(  -  -  -  - ) ٨٣٧٬٧٧١(  الوقود تسوية  مصروفات

 ) ٢٬٧٩٩٬٦١٤( ٦٤٢٬٤٧٧ ) ١٬٣٠٨( ) ٢٣٢٬٤١٤( ) ٦٥٢٬٣٤٨( ) ٢٬٥٥٦٬٠٢١( صافيبالتكاليف التمويل، 
 بحقوق المسجلة الشركات في االستثمارات ربح في الحصة
  ١٩٦  -  -  -  -  ١٩٦  الملكية

 ٤١٠٫٧٠٠ - ٤٦ ٢٧٬٤٧٥ ٢١٨٬٦٧٣   ١٦٤٬٥٠٦ المؤجلة الضريبةالزكاة و  دخل

 )٣٬٣١٠٬٠٢٢( - ٢٩٬٦٠٢ ٦٢٬٦٨٦ ٢٬٠٩٥٬٨٩٣ )٥٬٤٩٨٬٢٠٣( الفترةصافي (خسارة) / ربح 
        م  ٢٠٢٠يونيو   ٣٠كما في 

 ٤٢٤٬١٤٨٬٤٣٨ - ١٬٣٦٣٬٢٩١ ١٠٬٦١١٬٧٩٢ ١٦٢٬٣١٧٬٦١٣  ٢٤٩٬٨٥٥٬٧٤٢  معدات بالصافي ال ت واآلالممتلكات وال

 ٤٨٧٬٩١٦٬٦٥٦ )١٢٨٬٧١١٬٣٣٢( ١٬٧١٠٬٤٨٠ ١٢٬١٢٩٬٦٥٤ ١٦٢٬٧٠١٬٨٣١  ٤٤٠٬٠٨٦٬٠٢٣ إجمالي الموجودات

 ٤١٩٬٠٠٠٬٩٢٠ )١١٦٬٥١١٬٠٤٢( ٩٩٢٬٣٢٧ ٩٬٨٧٤٬٦٨٥ ١١٧٬١٣٠٬٤٧٧  ٤٠٧٬٥١٤٬٤٧٣ إجمالي المطلوبات 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر لفترة الستة 

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

١٧ 

  تتمة  -المعلومات القطاعية والهيكلة المستقبلية ألنشطة المجموعة  ٩
  م٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةعن 

  

 
الشركة السعودية 

 للكهرباء
الشركة الوطنية لنقل 

  العمليات المشتركة  الكهرباء 
الشركات التابعة 

  اإلجمالي  األرصدة المتداخلة  حذف  األخرى
        إيرادات  
 ٢٧٬٩١٥٬٥٠٩  )٢٧٬٨٦٦(  ٤٣٬٤١٣  - -  ٢٧٬٨٩٩٬٩٦٢   خارجيون مستهلكون

  -  )٧٬٠٨٠٬٣١٨(  -  ٥٩٧٬٤٦٢  ٦٬٤٨٢٬٨٥٦  -  القطاعات  بين
 ٢٧٬٩١٥٬٥٠٩ )٧٬١٠٨٬١٨٤( ٤٣٬٤١٣ ٥٩٧٬٤٦٢  ٦٬٤٨٢٬٨٥٦  ٢٧٬٨٩٩٬٩٦٢ اإليرادات  إجمالي
         اإليرادات   تكاليف
 )٣٬٠٠٥٬٩٤٩( - - - -  )٣٬٠٠٥٬٩٤٩(  وقود

 )٣٬٦٧٣٬٣٩١(  ٥٩٧٬٤٦٢ - - -  )٤٬٢٧٠٬٨٥٣(  طاقة مشتراة
 )٤٬٦١٢٬٨٠١(  ٦٬٤٨٦٬٣١٦ )٣٬٤٦٠( )١٦٦٬٣٠٤( )٧٩٨٬٣٢٩(   (١٠٬١٣١٬٠٢٤)   مصاريف التشغيل والصيانة 

 )٦٬٤٠٠٬٤٦٩( - - - -  )٦٬٤٠٠٬٤٦٩(  حكومية  رسوم
 )٨٬٩٦٤٬٥٧٤( ٢٧٬٨٦٦ )٥٬٤٢٨( )١٧٥٬٠٣٦( )٣٬٤٢٦٬٣٤٣(  )٥٬٣٨٥٬٦٣٣(  ستهالكات التشغيل والصيانة إ

  )٧٤٬٠٤٢(  -  -  -  -  )٧٤٬٠٤٢(  موجودات استخدام حق إستهالكات
 )٢٦٬٧٣١٬٢٢٦(  ٧٬١١١٬٦٤٤ )٨٬٨٨٨( )٣٤١٬٣٤٠( )٤٬٢٢٤٬٦٧٢(   )٢٩٬٢٦٧٬٩٧٠(    اإليرادات   تكاليف إجمالي

         
 )٣٤١٬٧٤٥( - )٢٨٬٢٦٣( )٣٩٬٨٢٨( )١٠١٬١٨١( )١٧٢٬٤٧٣( مصروفات عمومية وإدارية 
 )٢٣١٬٢٣٣( - - - - )٢٣١٬٢٣٣( استهالكات عمومية وإدارية

 )٥٧٢٬٩٧٨( - )٢٨٬٢٦٣( )٣٩٬٨٢٨( )١٠١٬١٨١( )٤٠٣٬٧٠٦( مصروفات عمومية وإدارية إجمالي
 ٧٢٦٬٧٩٥ )٦١٠٬٧٣٠( ٨٠٢ ٧٣٠ ٤٩٣ ١٬٣٣٥٬٥٠٠ صافي بالإيرادات أخرى، 

  -  -  -  -  -  -  الوقود تسوية مصروفات
 )٢٬٠٢١٬٥٩٩( ٦٠٧٬٢٧٠ - )٢٠٩٬١٢٧( )٦٠٧٬٢٧٠( )١٬٨١٢٬٤٧٢( صافيبالتكاليف التمويل، 

 في االستثمارات خسارة في الحصة
  )٥٬٦٥٤(  -  -  -  -  )٥٬٦٥٤(  الملكية بحقوق المسجلة الشركات

 )١١٬٣٠٤( - )٣٬٦٩٤( )٧٬٦١٠( - - المؤجلة الضريبةمصروف الزكاة و 
 )٧٠٠٬٤٥٧( - ٣٬٣٧٠ ٢٨٧  ١٬٥٥٠٬٢٢٦ )٢٬٢٥٤٬٣٤٠(  الفترةصافي (خسارة) / ربح 

       م٢٠١٩ يونيو  ٣٠كما في 
 ٤١٨٬٩٩٠٬٠٨٨    - ٥٨٨٬٤٢٧ ١٠٬٨٩١٬٤٦٦ ١٥٧٬٦٣٣٬٤٦٠  ٢٤٩٬٨٧٦٬٧٣٥  معدات بالصافيالت واآلال ممتلكات وال

  ٤٧١٬٤٦٢٬٧١٠ )١٣٠٬٠٤٩٬٦٧٠( ١٬١٧٧٬٣١٠ ١٢٬٤١٥٬١٨٨ ١٥٨٬٠٣٤٬٠٩٩   ٤٢٩٬٨٨٥٬٧٨٣ إجمالي الموجودات
 ٣٩٩٬٥٧٣٬٢٥٦ )١١٧٬٨٥٠٬٣٨٠( ٤٠٩٬٩٠٦ ٩٬٩٥٠٬٣٥٧ ١١٩٬٣٤٩٬٣٧٧  ٣٨٧٬٧١٣٬٩٩٦ إجمالي المطلوبات



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر لفترة الستة 

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

١٨ 

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات، صافي ١٠

  
:  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي ( ٦٧٧٫٤ مبلغ م ٢٠٢٠ يونيو ٣٠بلغت تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات كما في 

مليار لایر   ٢٤٤: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي ( ٢٥٣٫٣يبلغ االستهالك المتراكم نحو   ،مليار لایر سعودي) ٦٦٧
 المنتهية  للفترة  سعودي  لایر  مليون  ٤٤٨  ستهالك مبلغ  اإلمصروف    انخفاض  على  التخريدية  القيمة  تقدير  إعادة  تأثير  وبلغ  سعودي)

  .اعاله) ٤( رقم إيضاح في موضح هوكما  م ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  في
الى الممتلكات  ء إلنشاا تحت  تعا رومش نم ) سعودي  لایر مليار ٣٢م:٢٠١٩ديسمبر ٣١( سعودي لایر رمليا ٨ مبلغ ليوتح مت 

ديسمبر  ٣١(  سعودي لایر مليار ١٠٫٤الفترة مبلغ  خاللبلغت اإلضافات للمشروعات تحت اإلنشاء  كما  واآلالت والمعدات
 ).سعودي لایر مليار ٢٣م: ٢٠١٩

  
:  م٢٠١٩  ديسمبر  ٣١(  لایر سعودي  مليون٩٢٩  على المشاريع تحت التنفيذ خالل الفترة مبلغ  رسملتهاتم    لتيا  التمويل  تكاليف  بلغت
 ).سعودي لایر مليار ٢,١

 
   ، بالصافيالمخزون ١١

م ٢٠٢٠يونيو ٣٠  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١     
        
  مواد ولوازم محطات التوليد  ٢٫٦٦٦٫١٨٤    ٢٬٦٩٢٬٢٧٢
  ولوازم شبكات التوزيعمواد   ١٬٥٠٧٬٤٣٦    ١٬٦٠٠٬٩٢١
  مواد ولوازم شبكات النقل   ٣٦٥٬٦٠٤    ٣٦٣٬٦٦٥

  وقود وزيوت  ١٬٠٧٥٬٣٩٨    ١٬١٦١٬٠٧١
  أخرى  ١٣٣٬٢٨٧    ٥٥٬١١٠

  المجموع  ٥٬٧٤٧٬٩٠٩    ٥٬٨٧٣٬٠٣٩

  مخزون بطيء الحركة (أ) اليخصم: مخصص إنخفاض   )٨٩٢٬٩٤٢(    )٨١٧٬١٢٥(
  المجموع   ٤٬٨٥٤٬٩٦٧    ٥٬٠٥٥٬٩١٤

  

 السنة:  الفترة / المخزون بطيء الحركة خالل إنخفاض  فيما يلي بيان بحركة مخصص  )أ(

 
  ذمم مستهلكي الكهرباء، بالصافي ١٢

     م٢٠٢٠ يونيو ٣٠   م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ذمم مستهلكي الكهرباء     

  جهات حكومية     ٣٢٫١١٥٫٦٠٥    ٢٧٬٨٧٨٬٩٠٢
  تجاري وسكني وصناعى    ١١٫٠٧٩٫٩١٨    ٩٬٢٩٦٬٠٤٦
  ذمم مشاريع توصيل الخدمة الكهربائية     ٢٫٦٧١٫٩٤٨    ٢٬٤١٧٬٧٥٠
  مطلوب من أطراف ذات عالقة    ٢٫٩٥١٫٣٠١    ٢٬٩٨٠٬٦٣٦
  مجموع ذمم مستهلكي الكهرباء    ٤٨٫٨١٨٫٧٧٢    ٤٢٬٥٧٣٬٣٣٤

  (أ)رصدة ذمم مستهلكي الكهرباء  أفي   إنخفاضيخصم: مخصص      )١٬٥٥٧٬٩١٧(    )١٬٥٤٩٬٧٧٩(
  يضاف: إيرادات مستحقة     ٥٬١٢٦٬١٢١    ٣٬٨٦٠٬٤٤٩

٥٢٬٣٨٦٬٩٧٦    ٤٤٬٨٨٤٬٠٠٤     
  

    م ٢٠٢٠ يونيو ٣٠   م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
      

    السنة /    الفترة   الرصيد في بداية     ٨١٧٬١٢٥  ١٬١٢٩٬٦٠٠
  السنة /    الفترة   خالل    محمل    ٧٥٫٨١٧  -
)٣١٢٬٤٧٥(   خالل الفترة / السنة   منه   الغرض   إنتفى    -  

  السنة /    الفترة   الرصيد في نهاية    ٨٩٢٬٩٤٢   ٨١٧٬١٢٥



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر لفترة الستة 

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

١٩ 

  
  تتمة -ذمم مستهلكي الكهرباء، بالصافي  ١٢
  السنة: /  الفترةرصدة ذمم مستهلكي الكهرباء خالل أفي  إنخفاضفيما يلي بيان بحركة مخصص   )أ(

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠    
          

  ١٬٦١٤٬٥٦٠    ١٬٥٤٩٬٧٧٩    الرصيد في بداية الفترة / السنة  
  ٧٦٬٣٢٦    ٢١٬٨٩١    الفترة / السنة   خالل المحمل
  )١٤١٬١٠٧(    )١٣٫٧٥٣(    / السنة  الفترةخالل  والشطب منه الغرض أنتفى

  ١٬٥٤٩٬٧٧٩    ١٬٥٥٧٬٩١٧    / السنة الفترةرصيد في نهاية ال

  

 مع المالك التي تم األعتراف بها في قائمة حقوق الملكية مباشرة   المعامالت ١٣

  عام  عنتوزيع ارباح نقدية  م٢٠٢٠ يونيو ٢هـ الموافق ١٤٤١شوال  ١٠المنعقد بتاريخ  االجمعية العمومية في اجتماعه أقرت  -
 الواحد  للسهم  سعودي  لایر  ٠٬٧٠  بواقع  سعودي  لایر  مليون  ٧٤٩٬٣  بمبلغ  حكمهم  في   ومنالشركة من األهالي    لمساهمي  م٢٠١٩
  ).سعودي لایر مليون ٧٤٩٬٣ مبلغم: ٢٠١٨( للسهم اإلسمية القيمة من٪ ٧ وتمثل

 م٢٠١٩ عام عن االرباح توزيعات من حصته عن م٢٠٢٠ ابريل ٢٠ بتاريخ" الصندوق" العامه االستثمارات صندوق تنازل -
  .للشركة والتشغيلية المالية االستدامة وضمان الكهرباء قطاع هيكلة إلعادة المرجوة األهداف لتحقيق وذلك

 ماليةال  االدوات ١٤
 المالية ما عدا المطلوبات ذات الفائدة  االدوات ١-١٤

  
  م٢٠١٩ديسمبر ٣١    م  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  
        

        مالية مشتقة التزمات
  ٦٣٣٬٨٠٢    ١٬٢١٦٬٦١٧  أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة

  ٦٣٣٬٨٠٢    ١٬٢١٦٬٦١٧  

        االلتزامات المالية األخرى بالقيمة المستنفدة، ماعدا القروض ذات الفائدة 
  ٢٢٬٤٢٤٬٨٧٣    ٢٨٬٨٦٩٬١٩٩  ذمم تجارية دائنة

  ١٢٬٧٤٩٬٢٨٢    ١٣٬٢٢٠٬١٥٢  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
  ٩٢٬٤٩٥٬٠٣٧    ٩٢٫٤٩٥٫٠٣٧  ذمم دائنة حكومية

  ١٬٩٩٧٬٩٣٢    ١٫٩٩٦٫٣٨٥  مستردة مشتركين تأمينات
إجمالي االلتزامات المالية األخرى بالقيمة المستنفدة، ماعدا القروض ذات 

  ١٢٩٬٦٦٧٬١٢٤    ١٣٦٬٥٨٠٬٧٧٣  الفائدة 

  

  الفائدة  ذات المطلوبات ٢-١٤
  يظهر كما يلي:  ،م٢٠٢٠ يونيو ٣٠إّن تصنيف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة كما في 

  اإلجمالي    قروض حكومية     الصكوك    قروض بنكية    
                  

  ١٤٣٫٥٦١٫٠١١    ٤٨٫٨٦٠٫٥٥٢    ٣٩٫٢٩٠٫٠٢٣    ٥٥٫٤١٠٫٤٣٦    غير متداولة
  ٢٠٫٢١٦٫٥٦٦    ١٫٠٠٠٫٠٠٠    -    ١٩٫٢١٦٫٥٦٦    متداولة

    ١٦٣٫٧٧٧٫٥٧٧    ٤٩٬٨٦٠٬٥٥٢    ٣٩٫٢٩٠٫٠٢٣    ٧٤٫٦٢٧٫٠٠٢  
  

  

  

  



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر لفترة الستة 

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢٠ 

 
  تتمة - المالية االدوات   ١٤
  تتمة –  الفائدة ذات المطلوبات ٢-١٤

  

  م  يظهر كما يلي: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١الموحدة كما في  الماليإّن تصنيف القروض المعروضة في قائمة المركز 
  اإلجمالي    قروض حكومية     الصكوك    قروض بنكية     
                  

  ١٣٩٬٤٦٢٬٠٨٨    ٤٧٬٦٩٨٬٣٠٢    ٣٩٬٢٨٩٬٧٣٦    ٥٢٬٤٧٤٬٠٥٠    غير متداولة
  ٢٠٬١٧٩٬٢٦٤    ١٬٠٠٠٬٠٠٠    -   ١٩٬١٧٩٬٢٦٤    متداولة

    ١٥٩٬٦٤١٬٣٥٢    ٤٨٬٦٩٨٬٣٠٢    ٣٩٬٢٨٩٬٧٣٦   ٧١٬٦٥٣٬٣١٤ 
 

  فيما يلي:  / الفترة السنة خالل  قروضالتتمثل الحركة في 

  جمالي اإل   قروض حكومية    صكوك    قروض بنكية    
              

  ١٥٧٬٥٧٨٬٧٠٨   ٤٦٬٤٥٦٬٩٠٩   ٣٩٬٢٨٩٬١٦٢   ٧١٬٨٣٢٬٦٣٧   م ٢٠١٩يناير    ١كما في
  ١٦٬١٦١٬٩٥٨   -   -   ١٦٬١٦١٬٩٥٨   المستلم  
  )١٦٬٢٥٢٬٠٤٣(   -   -   )١٦٬٢٥٢٬٠٤٣(   المسدد  
تكاليف    في التغير صافي

  )٨٨٬٦٦٤(   -   ٥٧٤   )٨٩٬٢٣٨(   المؤجلة 
الزيادة في القيمة الحالية  

  ٢٬٢٤١٬٣٩٣   ٢٬٢٤١٬٣٩٣   -   -   الحكوميةللقروض  
ديسمبر    ٣١كما في 
  ١٥٩٬٦٤١٬٣٥٢   ٤٨٬٦٩٨٬٣٠٢  ٣٩٬٢٨٩٬٧٣٦   ٧١٬٦٥٣٬٣١٤   م٢٠١٩
  ٦٫٩٦٣٫٣٨١   -   -   ٦٫٩٦٣٫٣٨١   المستلم  
  (٣٬٩٩٨٬٦٨٦)    -   -   (٣٬٩٩٨٬٦٨٦)    المسدد  
تكاليف    في التغير صافي

   المؤجلة 
  

٩٬٢٨٠   -   ٢٨٧   ٨٬٩٩٣  
الزيادة في القيمة الحالية  

  ١٫١٦٢٫٢٥٠   ١٫١٦٢٫٢٥٠   -   -   الحكومية  للقروض
  ١٦٣٫٧٧٧٫٥٧٧   ٤٩٫٨٦٠٫٥٥٢  ٣٩٫٢٩٠٫٠٢٣   ٧٤٫٦٢٧٫٠٠٢  م  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  

  قروض  ١-٢-١٤
  إّن تصنيف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة كما يلي: 

 
  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١     م  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠    غير متداولة

         
  ٤٤٬٥٣٣٬٣٣٨    ٤٧٫٦٠٠٫٧٧٧    الشركة السعودية للكهرباء 

  ٧٬٩٤٠٬٧١٢    ٧٫٨٠٩٫٦٥٩    المشتركة عملياتال
    ٥٢٬٤٧٤٬٠٥٠    ٥٥٫٤١٠٫٤٣٦  
          

  م ٢٠١٩ ديسمبر ٣١     م  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠    متداولة
         

  ١٨٬٦٥٨٬٦٣٢    ١٨٫٦٩١٫٣١٢    الشركة السعودية للكهرباء 
  ٥٢٠٬٦٣٢    ٥٢٥٫٢٥٤    المشتركة عملياتال
    ١٩٬١٧٩٬٢٦٤   ١٩٫٢١٦٫٥٦٦  



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر لفترة الستة 

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢١ 

  

 تتمة – المالية االدوات ١٤
 تتمة – الفائدة ذات المطلوبات   ٢-١٤
 تتمة –قروض ١-٢-١٤

  

  : بالشركة السعودية للكهرباء يلي القروض طويلة االجل فيما

  عملة القرض   
تاريخ 

  االستحقاق 
قيمة أصل 

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١  م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  القرض 
            

  ٢٧٢٬٧٢٧  -  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠  لایر سعودي  ١بنوك محلية 
  ٢٬٣٠٦٬٤٠٠  ٢٫١١٤٫٠٠٠  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٥  لایر سعودي  ٢بنوك محلية 
  ٨٬١١٤٬٢٨٦  ٧٫٤٣٨٫٠٩٦  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٥  لایر سعودي  ٣بنوك محلية 
  ٣٧٥٬٠٠٠  -  ١٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠  لایر سعودي      ٤بنك محلي 
  ٦٤٩٬٩٩٩  ٤٣٣٫٣٣٣  ١٬٣٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢١  لایر سعودي  ٥بنك محلي 
  ٢٬٦٢٥٬٠٠٠  ٢٫٦٢٥٫٠٠٠  ٣٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٦  لایر سعودي  ٦بنك محلي 
  ٢٬٤٠٠٬٠٠٠  ٢٫٣٧٠٫٠٠٠  ٢٬٤٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٤  لایر سعودي   ٧بنك محلي 
  ٨٬٨٠٠٬٠٠٠  ١٥٫٢٠٠٫٠٠٠  ١٥٬٢٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٦  لایر سعودي  ٨بنك محلي 
  ١٬٨٥٠٬٠٠٠  ١٫٨٥٠٫٠٠٠  ١٬٨٥٠٬٠٠٠  ٢٠٢٩  لایر سعودي  ٩بنك محلي 

قرض مباشر من صندوق 
  ٩٧١٬٣٤٩  ٨٦٣٫٨٨١  ٢٬٥٨٣٬٣٧٥  ٢٠٢٤  لایر سعودي  االستثمارات العامة

  ٥٠٨٬٤٨٤  ٣٢٦٫٨٤٦  ٤٬٠٥٧٬٤١٧  ٢٠٢١  دوالر امريكي  ١قرض مشترك دولي 
  ١٬٢٧٩٬١٣٨  ١٫١٢٤٫٤٨٥  ٣٬٧٠٩٬١٢٥  ٢٠٢٤  دوالر امريكي  ٢بنك دولي 

  ٣٬٠٦٣٬٠٤٨  ٢٫٨٤٣٫٩٠٧  ٥٬٢٥١٬١٢٠  ٢٠٢٦  دوالر امريكي  ٣قرض مشترك دولي 
  ٥٬٢٩١٬٧٠٥  ٤٫٩٨٩٫٥٥٢  ٧٬٢٤٠٬٧١٥  ٢٠٢٨  دوالر امريكي    ٤قرض مشترك دولي 

  ٢٬٨١٢٬٧٢١  ١٫٨٧٤٫٨٤٦  ٥٬٦٢٥٬٧١٠  ٢٠٢١  دوالر امريكي  ٥بنك دولي 
  ٢٬٨١٣٬٠٢٣  ٢٫٦٧٢٫٣٣٥  ٣٬٣٧٥٬٥٨٥  ٢٠٢٩  دوالر امريكي  ٦قرض مشترك دولي 
  ١٬٣١٢٬٨٠٤  ١٫٢٤٧٫١٤٧  ١٬٥٧٥٬٣٣٦  ٢٠٢٩  دوالر امريكي  ٧قرض مشترك دولي 
  ٦٬٥٦٢٬٨٧٨  ٦٫٥٦٢٫٨٧٨  ٦٬٥٦٢٬٨٧٨  ٢٠٢٢  امريكيدوالر   ٨قرض مشترك دولي 

  ٥٢٬٠٠٨٬٥٦٢  ٥٤٬٥٣٦٬٣٠٦  ٨٦٬٧٣١٬٢٦١      ةالقيمة اإلجمالي
  (٧٬٠٩٢٬٣٧١)  (٦٫٥٦١٫٦٦٩)    الجزء المتداول من القروض طويلة األجل خصم:
ً الجزء غير المطفأ من الرسوم المدفوعة مقدم خصم: وغيرها من  ا
  (٣٨٢٬٨٥٣)  (٣٧٣٫٨٦٠)    الرسوم

  ٤٤٬٥٣٣٬٣٣٨  ٤٧٫٦٠٠٫٧٧٧    من القروض طويلة األجلالجزء غير المتداول 

  

  

  

  

  

 

  

 

  
  



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر لفترة الستة 

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢٢ 

  

 تتمة – المالية االدوات ١٤
 تتمة –  الفائدة ذات المطلوبات   ٢-١٤
 تتمة –قروض ١-٢-١٤

  

  : للكهرباء السعودية للشركة المتداولةيلي القروض  فيما

  
  القروض البنكية للعمليات المشتركة

 

 المشتركة: يلي بيان في حصة المجموعة في القروض البنكية للعمليات  فيما

  م ٢٠١٩ ديسمبر ٣١    م٢٠٢٠ وييون ٣٠  

 متداول غير متداول  متداول غير متداول  
           

  ٢٬١١٤٬٧٨٦  ١١٩٬١٠٣   ٢٫٠٦٧٫٦١٢  ١١٦٫١٣٣   للكهرباء ضرما شركة
  ١٬٠٢٠٬٩٣٧  ١٠٥٬٤١٤   ١٫٠٣٣٫٧٩٩  ٧٩٫٢٨٧  رابغ للكهرباء  شركة
  ٢٬٨٧٣٬٣٣٢  ٢٠٨٬٦١٧  ٢٫٨٠٥٫٤٩٩  ٢١٧٬٦٠٣  الكهرباء  إلنتاج هجر شركة
  ١٬٩٣١٬٦٥٧  ٨٧٬٤٩٨   ١٫٩٠٢٫٧٤٩  ١١٢٫٢٣١  الكهرباء  إلنتاج المرجانشركة 

  ٧٬٩٤٠٬٧١٢  ٥٢٠٬٦٣٢   ٧٫٨٠٩٫٦٥٩  ٥٢٥٫٢٥٤  اإلجمالي

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١   م  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  أصل قيمة القرض   عملة القرض   
            

  ٥٠٠٬٠٠٠  ٥٠٠٫٠٠٠  ٥٠٠٬٠٠٠  لایر سعودي  ١قرض بنوك محلية دوار 
  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠  لایر سعودي  ٢تسهيالت بنك محلي
  ١٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٬٥٠٠٬٠٠٠  لایر سعودي  ٤تسهيالت بنك محلي
  ٥٠٠٬٠٠٠  ٥٠٠٬٠٠٠ ٥٠٠٬٠٠٠  لایر سعودي  ٥تسهيالت بنك محلي

  ٨٬٠٦٦٬٢٦١  ٨٬٠٦٦٬٢٦٣  ٨٬٠٦٦٬٢٦٣  امريكي دوالر   ٣ دولي مشترك قرض
  -  ٥٠٠٫٠٠٠  ٥٠٠٬٠٠٠  لایر سعودي   ٦تسهيالت بنك محلي

  -  ٦٣٬٣٨٠  ٥٥٠٫٠٠٠  لایر سعودي  تجارية  مدفوعات تسهيالت

  ١١٬٥٦٦٬٢٦١  ١٢٬١٢٩٬٦٤٣   ١٢٬٦١٦٬٢٦٣    ةالقيمة اإلجمالي
  ٧٬٠٩٢٬٣٧١  ٦٫٥٦١٫٦٦٩    المتداول من القروض طويلة األجل الجزء :زيادة 

إجمالي القروض قصيرة األجل والجزء المتداول من 
  ١٨٬٦٥٨٬٦٣٢  ١٨٫٦٩١٫٣١٢    قروض طويلة األجل



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر لفترة الستة 

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢٣ 

  

  تتمة – المالية االدوات ١٤
 تتمة – الفائدة ذات المطلوبات ٢-١٤
  صكوك ٢-٢-١٤

  

  :م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠فيما يلي بيان بالصكوك القائمة كما في 
     الصكوك المحلية:

 تاريخ االستحقاق   القيمة اإلجمالية لإلصدار   القيمة االسمية للصك   تاريخ االصدار   اإلصدار
  م٢٠٣٠  سعودي مليار لایر ٥٬٧٣  سعودي آالف لایر ١٠   م٢٠١٠مايو  ١٠   ٣صكوك 
  م٢٠٥٤   مليار لایر سعودي ٤٬٥   مليون لایر سعودي ١  م٢٠١٤يناير  ٣٠   ٤صكوك 

  
تحمل هذه الصكوك عائد يحسب على أساس  .عالوة إصدارتم اصدار الصكوك الموضحة أعاله بالقيمة اإلسمية بدون خصم أو 

سعر سايبور زائدا هامش ربح يستحق دوريا على أساس ربع سنوي من صافي الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي 
  .شركة الكهرباء للصكوك (صكوك) المملوكة بالكامل للمجموعة –يحتفظ بها أمين موجودات الصكوك 

ستدفع المجموعة مبلغاً  ،في كل تاريخ شراء .ذه الصكوك من حامليها بتواريخ محدده في نشرة اإلصدارتعهدت الشركة بشراء ه
تم تحديد سعر الشراء بحاصل ضرب  .من إجمالي القيمة اإلسمية للصكوك كمنحة لحملة الصكوك ٪١٠إلى  ٪٥يتراوح بين 

  إجمالي القيمة اإلسمية للصك في النسبة الموضحة مقابل تاريخ الشراء وفقاً للجدول التالي:
  

  النسبة المئوية   
    ٣٠    ٪٦٠     ٪٩٠٪  

    تاريخ الشراء الثاني     تاريخ الشراء األول    
تاريخ الشراء 

  الثالث
  م٢٠٢٦    م٢٠٢٤     م٢٠٢٢    ٣صكوك 

        
  النسبة المئوية   

    ٣٠    ٪٦٠     ٪٩٥٪  

    تاريخ الشراء الثاني     تاريخ الشراء األول     
تاريخ الشراء 

  الثالث
  م٢٠٤٤    م٢٠٣٤     م٢٠٢٤    ٤صكوك 

 ١٬٢٧بقيمة م ٢٠١٧) خالل الربع الثاني من عام ٣قامت المجموعة بإعادة شراء جزء من اإلصدار الثالث للصكوك (صكوك 
كما قامت المجموعة بإعادة جدولة   .)مليار لایر سعودي  ٧والتي تمثل جزء من إعادة شراء اإلصدار الثالث (  ,مليار لایر سعودي

  .م٢٠٢٢شراؤها بالكامل قبل نهاية شهر مايو رصيد الصكوك المتبقية حتى يتم  

  

  

  

 

 

  

  

 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر لفترة الستة 

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢٤ 

  

  تتمة – المالية االدوات ١٤
 تتمة –المطلوبات ذات الفائدة  ٢-١٤
  تتمة -صكوك  ٢-٢-١٤

 الصكوك الدولية
مليار دوالر أمريكي)    ١٬٧٥مليار لایر سعودي (  ٦٬٦بإصدار صكوك دولية بقيمة    م  ٢٠١٢قامت المجموعة خالل ابريل    )أ

مليار دوالر تستحق بعد خمس سنوات بعوائد  ٠٬٥اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك، األولى بقيمة حيث تضمن 
قامت   ,٪٤٬٢١١مليار دوالر وتستحق بعد عشر سنوات بعوائد  ١٬٢٥، والشريحة الثانية بقيمة ٪ ٢٬٦٦٥ثابتة نسبتها 

والتي تمثل   م٢٠١٧أمريكي) خالل الربع األول من عام  مليار دوالر    ٠٬٥مليار لایر سعودي (  ١٬٩المجموعة بتسديد مبلغ  
  . سدادا للشريحة األولى من هذه الصكوك

مليار دوالر أمريكي)   ٢مليار لایر سعودي ( ٧٬٥بإصدار صكوك دولية بقيمة م ٢٠١٣كما قامت المجموعة خالل ابريل   ) ب
لایر سعودي (مليار دوالر امريكي)  مليار  ٣٬٧٥حيث تضمن اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك، األولى بقيمة 

مليار لایر سعودي (مليار دوالر   ٣٬٧٥والشريحة الثانية بقيمة  ٪ ٣٬٤٧٣تستــحق بعد عشر سنوات بعوائد ثابتة نسبتها 
 ٪.  ٥٬٠٦ثابتة نسبتها بعوائد امريكي) وتستحق بعد ثالثين سنة 

)  أمريكي   دوالر  مليار  ٢٬٥(  سعودي  لایر  مليار  ٩٬٤  بقيمة  دولية  صكوك  بإصدار  م٢٠١٤  ابريل  خالل  المجموعة  قامت  كما  ) ج
 دوالر مليار ١٬٥( سعودي لایر مليار ٥٬٦ بقيمة األولى الشريحة .الصكوك شهادات من شريحتين اإلصدار تضمن حيث

 مليار  ١( سعودي لایر مليار ٣٬٧٥ بقيمة الثانية الشريحة .٪٤ نسـبتها ثابتة بعوائد  سنوات عشر بعد  تستــحق) امريكي
  ٪.  ٥٬٥ نسبتها ثابتة بعوائد  سنة ثالثين بعد  وتستحق)  امريكي دوالر

مليار دوالر أمريكي)    ٢مليار لایر سعودي (  ٧٬٥بإصدار صكوك دولية بقيمة    م٢٠١٨  سبتمبركما قامت المجموعة خالل    ) د
مليون دوالر  ٨٠٠مليار لایر سعودي ( ٣الشريحة األولى بقيمة  .حيث تضمن اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك

مليار لایر   ٤٬٥الشريحة الثانية بقيمة  .٪٤٬٢٢٢اشهر بعوائد ثابتة نسـبتها  واربعةسنوات   خمسامريكي) تستــحق بعد 
 ٪. ٤٬٧٢٣بعوائد ثابتة نسبتها  سنوات عشرمليار دوالر امريكي) وتستحق بعد   ١٬٢سعودي (

  حكومية قروض ٣-٢-١٤

م، تم تحديد صافي مستحقات  ١٩٩٨نوفمبر    ٣٠هـ الموافق  ١٤١٩شعبان    ١١وتاريخ     ١٦٩لقرار مجلس الوزراء رقم  طبقاً    )أ
الحكومة لدى المجموعة وكذلك صافي مستحقات المجموعة لدى الحكومة حسب األسس والقواعد الواردة في المحضر 

 ٢٩هـ الموافق ١٤١٨جمادى الثاني  ٢٧لمالية واالقتصاد الوطني بتاريخ الموقع بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير ا
المحدد بتاريخ نهاية اليوم السابق لصدور  –وتم اعتبار صافي الفرق المستحق للحكومة على المجموعة  م١٩٩٧أكتوبر 

سنة تبدأ من  ولفترة سماح مدتها خمس وعشروناألجل قرضا حسنا طويل  –المرسوم الملكي القاضي بتأسيس الشركة
  .المجموعة، ويعاد النظر بشأن هذا القرض بعد ذلك وفقاً للظروف المالية للحكومة وللمجموعةعالن تاريخ إ

هـ الموافق ١٤٢٢رجب    ٢١لقد تضمن المحضر بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير المالية واالقتصاد الوطني المؤرخ   
أن تتم التصفية النهائية للذمم الحكومية حسب نتيجة المطابقات   –والذي تحدد فيه قيمة القرض األولية  م٢٠٠١أكتوبر  ٨

االنتهاء من   م٢٠٠٥وقد تم خالل عام  ,بين مطالبات المجموعة وبعض الجهات الحكومية وتعديل قيمة القرض تبعا لذلك
ات المجموعة وكذلك المبالغ المستحقة على المجموعة تلك التصفية والتي تضمنت تسوية بعض المبالغ الخاصة بمطالب

هـ ١٤٢٦رجب  ١٥للجهات الحكومية وقد تم توقيع محضر بذلك بين وزير المياه والكهرباء ووزير المالية في تاريخ 
تعمل  .مليار لایر سعودي ١٤٬٩ليصبح رصيد قرض الحكومة بعد تلك التصفية مبلغ  م٢٠٠٥أغسطس  ١٩الموافق 

يجاد البدائل المناسبة لمعالجة أرصدة هذه القروض بما يعزز المركز المالي  إتفاوض مع الجهات المقرضة على  الشركة وبال
  .كافة قطاعات الدولةلللشركة ودورها الهام في توفيرالطاقة 

 
 
 
 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر لفترة الستة 

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢٥ 

  

  تتمة – المالية االدوات ١٤
 تتمة –المطلوبات ذات الفائدة  ٢-١٤
  تتمة – حكومية قروض ٣-٢-١٤

على منح  م٢٠١٠إبريل  ٢٦هـ الموافق ١٤٣١جمادى األولى  ١٢الوزراء بجلسته التي عقدت االثنين وافق مجلس   ) ب
سنة، على أن يدفع القرض للمجموعة خالل سنتين  ٢٥مليار لایر سعودي يسدد على  ١٥المجموعة قرض حسن بمبلغ 

يونيو  ٣٠وذلك وفق اتفاقية أبرمت لهذا الغرض بين وزارة المالية والمجموعة، وقد تم سحب القرض بالكامل كما في 
قامت المجموعة بإثبات ما تم استالمه من القرض الحكومي أعاله و  .: تم سحبه بالكامل)م٢٠١٩ديسمبر   ٣١(  م    ٢٠٢٠

مليار   ١م والبالغ قدرة  ٢٠٢٠  سبتمبر  ١السداد في    المستحق  القسط  باثبات  المجموعة  قامت  وقد   ,مخصوماً بالقيمة الحالية
 .المتداولة االلتزامات ضمنلایر سعودي 

 
على منح المجموعة  م٢٠١١يونيو  ١٣هـ الموافق ١٤٣٢رجب  ١١وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت االثنين   ) ج

سنة، على أن يدفع القرض للمجموعة خالل خمس سنوات  ٢٥مليار لایر سعودي يسدد على  ٥١٬١قرض حسن بمبلغ 
مليار لایر سعودي من  ٣٨٬٣تفاقية أبرمت  لهذا الغرض بين وزارة المالية والمجموعة، وقد تم سحب مبلغ إوذلك وفق 
مليار لایر سعودي ) وقامت المجموعة بإثبات ما تم   ٣٨٬٣م: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( م٢٠٢٠ يونيو ٣٠ في  القرض كما

  . ستالمه من القرض الحكومي أعاله مخصوماً بالقيمة الحاليةإ
القرض تنص على أنه يتم تعديل دفعات القرض إن لزم األمر في حالة تعديل تعرفة بيع  تفاقيةإتجدر اإلشارة إلى أن  

 ومبلغ) تقوم المجموعة حاليا بدراسة أثر ذلك على فترة ١وفي ضوء التعديل األخير للتعرفة (إيضاح  ،القطاع السكني
 . ستحقاق القرضإ

على منح   م٢٠١٤مارس  ١٠هـ الموافق ١٤٣٥ى جمادى األول ٩وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت االثنين   ) د
سنة، على أن يدفع القرض للمجموعة خالل خمس   ٢٥مليار لایر سعودي يسدد على    ٤٩٬٤المجموعة قرض حسن بمبلغ  

مليار لایر سعودي   ١٦٬١سنوات وذلك وفق اتفاقية أبرمت لهذا الغرض بين وزارة المالية والمجموعة، وقد تم سحب مبلغ  
مليار لایر سعودي) وقامت المجموعة بإثبات ما   ١٦٬١:  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١( م٢٠٢٠ يونيو ٣٠ في من القرض كما

  .ستالمه من القرض الحكومي أعاله مخصوماً بالقيمة الحاليةإتم 
 

  

  مشتقة مالية أدوات     ٣-١٤

 ٣٠   كما في   مليار لایر سعودي  ١٣٫٢  قدرها  بلغلدى المجموعة عقود تحوط مع عدد من البنوك للحماية من تقلبات أسعار الفائدة  
  ).مليار لایر سعودي ١٣,١٢: م ٢٠١٩ ديسمبر ٣١( م  ٢٠٢٠يونيو 

ً  تعتبر التي و اإلسمية المبالغ إن الفترة ، ال تعكس بالضرورة التدفقات النقدية القائمة فى نهاية  مالتاالمع حجم على مؤشرا
 والتىالتي تتعرض لها المجموعة    تمانئاإلمخاطر    وال  السوق  مخاطر   تعكس  ال  اإلسمية  المبالغ  فإن   كذلك  . المستقبلية المتعلقة بها  

  .للمشتقات العادلة بالقيمة محدودة عامة تكون

غير متداولة من خالل الشركة   كإلتزامات  المشتقات  تصنف  .كتحوطات تدفق نقدي  م  ٢٠٢٠  يونيو  ٣٠ُصنّفت جميع المشتقات في  
  .متداولة أو غير متداولة من خالل العمليات المشتركة ، وذلك بناًء على تاريخ صالحية األدوات المالية وإلتزاماتاألم 

 إّن القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة ُملّخصة في الجدول أدناه:
  م٢٠١٩ ديسمبر٣١    م  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠    

            
          مالية مشتقة بالقيمة العادلة:  التزامات 

  ٦١٬٢١١    ٨٢٫١٥٠    متداولة
  ٥٧٢٬٥٩١    ١٫١٣٤٫٤٦٧    غير متداولة

    ٦٣٣٬٨٠٢    ١٬٢١٦٬٦١٧  
  
 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر لفترة الستة 

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢٦ 

 

 منح حكومية مؤجلة ١٥
 

 ٤٣,١ :م٢٠١٩ديسمبر  ٣١( م ٢٠٢٠ يونيو ٣٠لایر سعودي في مليار  ٤٢٫٣ المنح الحكومية المؤجلة البالغ قيمتها تضمنت
 األولي التسجيل فترة في مليار لایر سعودي) الفرق بين القيم المستلمة من الحكومة كقروض حسنة والقيم الحالية لهذه القروض

 . القرض دفعة إستالم تاريخ في للقرض
 ٣٠    فيوتقنية المعلومات    االتصاالت  وزارة  من(شركة تابعة)    لالتصاالت  ضوئيات  لشركة  مقدمةيتضمن البند منح حكومية    كما

نطاق   بتنفيذ   االلتزام  مقابل مليون لایر سعودي)    ٥٧٦  بمبلغم:  ٢٠١٩  ديسمبر  ٣١(   سعودي  لایر  مليون  ٧٤٥  بلغت   م٢٠٢٠  يونيو
  .الضوئية االلياف شبكة لتوصيلالعمل 

  

 االلتزامات المحتملة ١٦
 ارامكو وشركة للكهرباء السعودية الشركة بين المالية الخالفات تسوية اتفاقية على التوقيع تم م٢٠٢٠ يوليو شهر خالل  )أ

 استهالك مطالبات يمثل مبلغ للكهرباء السعودية للشركة السعودية ارامكو شركة ستدفع التسوية هذه وبموجب السعودية
  حيث  بالشعيبة الشركة توليد  لمحطة الوقود  سعر فرق حول الخالف نهاءإ التسوية وتضمنت سابقا عليها مختلف ومشاريع

 السعودية ارامكو شركة لصالح الوقود تكلفة فرقسعودي  لایر مليون ٨٣٧ مبلغ تسجيل للكهرباء السعودية الشركة قرتأ
 عام  تسبق التي الفترة عن مستحقة مبالغ اي التسوية هذه بموجب ارامكو تطالب ولم. م٢٠١٧ عام بعد  الفترة يخص فيما

 .سعودي لایر مليار ٢٫٦ والمقدرة م٢٠١٧
 

  ، فيها   المستثمر  الشركات  لبعض  الممنوح  التمويلي  القرض  من  نصيبها  عن  التجارية  البنوك  لبعض   ضمانات  المجموعة  قدمت  ) ب
 ٣١( .م٢٠٢٠ يونيو ٣٠في  كما سعودي لایر مليون ٧٠١ وكذلك ضمانات لبعض الجهات االخرى بمبلغ اجمالي قدرة

 ).سعودي لایر مليون ٥٢٥: م ٢٠١٩ديسمبر 
  

  االرتباطات الرأسمالية ١٧
  

في قيمة الجزء غير المنفذ من العقود  المالي األولية الموحدة المختصرةتتمثل االرتباطات الرأسمالية في تاريخ قائمة المركز 
  ديسمبر ٣١مليار لایر سعودي ( ٤٤٫٣الرأسمالية التي أبرمتها المجموعة إلنشاء وتركيب محطات وأصول أخرى والتي بلغت 

  ).مليار لایر سعودي ٤٢,٧م : ٢٠١٩
  

  يبةضرالو الزكاة ١٨
   

 المادة من) أ( الفقرة تعديل بشأن) ١٥٣/م ( رقم الملكي المرسوم صدر ،٢٠٢٠ يونيو ٢٦ الموافق هـ ١٤٤١ القعدة ذو ٥ بتاريخ
  /م(  رقم الملكي رسوممبال المعدلة هـ،١/١٤٢٥/ ١٥ في) ١ /م( رقم الملكي بالمرسوم الصادر الدخل، ضريبة نظام من الثانية
ً ضريبيا  مختلطة شركة من الشركة وضع غير الذي القرار في الوارد  النص عديللت هـ،١٢/١٤٣٨/ ٢٩ في) ١٣١   الى وزكويا
ً  الدخل لضريبة خاضعة وغير  ٪ ١٠٠ زكوية شركة (المساهم) واستثناء   السعودية ارامكوا شركة  استثمارتلتغيير وضع  نظرا

 البالغة المؤجلة الضريبة وااللتزامات الموجودات صافي الغاء تم  فقد  ذلك على وبناء. الشركات المدرجة بسوق المالية السعودية
الزكاة والضريبة   )مصروف(/    دخلبند    ضمن  المختصرة  الموحدةاألولية    الدخل  بقائمة  تسجيلهاتم    التيو  سعودي  لایر  مليون  ٤١٢

 .المؤجلة
  
م ٢٠٠٩قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية ألعوام من  كما  م؛٢٠٠٨ديسمبر   ٣١نهت الشركة الربوط الزكوية حتى تاريخ أ

، وقد تم االعتراض على هذه ٢٠١٤إلى    ٢٠٠٩مليون لایر سعودي عن السنوات من    ٣٧٥تم استالم مطالبة بمبلغ    ,م  ٢٠١٨إلى  
  . المطالبة من قبل الشركة وال تتوقع الشركة أن ينتج عن هذه المطالبة أي التزام مستقبلي

  
 الزكوي وعاءالم : ال شيء) نظراً ألن ٢٠١٩( م٢٠٢٠ يونيو ٣٠المنتهية في  الفترةشركة بتسجيل مصروف زكاة عن لم تقم ال
ولية الموحدة الظاهر ضمن قائمة الدخل األ  لزكاةمصروف ا  إن  ،ولية الموحدة المختصرةاألفي تاريخ قائمة المركز المالي    بالسالب

  .بالعمليات المشتركة الخاص مصروف الزكاة فيبحصة الشركة  المختصرة يتعلق
  
  
  
  
  



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر لفترة الستة 

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢٧ 

  

  التشغيل يراداتإ ١٩
  

  يونيو ٣٠ في المنتهية اشهر للستة   يونيو ٣٠ في المنتهية اشهر للثالثة 

 م٢٠١٩   م٢٠٢٠  م٢٠١٩   م ٢٠٢٠ 
              

  ٢٥٬٥١١٬٧٣٦   ٢٥٬١٧٨٬٣٨٥    ١٥٬٦٢٦٬١٧٦    ١٥٬٣٨٨٬٦٢٣  مبيعات الطاقة الكهربائية 
تعريفة قراءة وصيانة العداد 

  ٣٤٥٬٩٩٨  وإعداد الفواتير
  

٣٣٥٬٩١٩  
 

٦٨٩٬٤٠٣  
 

٦٦٩٬٣٥٧  
تعريفة توصيل الخدمة 

  ٥٩٥٬٤٢٢  الكهربائية
  

٣٩٧٬٤٠٠  
 

١٬٢١٨٬٤٣٥  
 

٧٨٥٬٦٠٧  
  ٥٤٤٬١٨٨   ٧١٩٬٢٥٤   ٥٣٬٠٢٣    ١٧٢٬٤٨٩  ايرادات منظومة النقل
  ٤٠٤٬٦٢١   ٢٦٠٬٧٠٦    ١٠٧٬٧٤٧    ١٦٥٬٩٣١  ايرادات تشغيلية أخرى 
  ٢٧٬٩١٥٬٥٠٩   ٢٨٬٠٦٦٬١٨٣    ١٦٬٥٢٠٬٢٦٥    ١٦٬٦٦٨٬٤٦٣ إجمالي إيرادات التشغيل

 
 

  اإليراداتتكاليف  ٢٠
  

  يونيو ٣٠ في المنتهية اشهر للستة    يونيو ٣٠ في المنتهية اشهر للثالثة 

 م٢٠١٩   م٢٠٢٠   م٢٠١٩   م٢٠٢٠ 
               

  ٣٫٠٠٥٫٩٤٩   ٣٬١٧٠٬٧٣٤    ١٫٩٧٢٫٩٩٤    ٢٬١١٣٬٥٤٥  وقود
  ٣٬٦٧٣٬٣٩١   ٤٬١٧٤٬٨٧١    ١٬٨١٤٬٧٨١    ٢٬١٣٦٬١٤٢  طاقة مشتراة

  ٤٬٦١٢٬٨٠١   ٥٬١٥٣٬٧٧١    ٢٬٣٩٨٬٤٨٤    ٢٬٦٥٧٬١٣٩  تشغيل وصيانة
  ٦٬٤٠٠٬٤٦٩   ٦٫٩٠٣٫٢٣٢    ٤٬٠٣٣٬٤٨٥    ٤٫٥١٠٫٦٧٧  حكومية  رسوم

  ٨٫٩٦٤٫٥٧٤   ٩٬٠٢٠٬٧١٩    ٤٫٤٣٩٫٠٩٤    ٤٬٤٧١٬١٢١  ستهالكات التشغيل والصيانة إ
  ٧٤٬٠٤٢   ٨٢٬٦٣٨    ٤٠٫٧٦٨    ٤١٬٠٢٤  موجودات استخدام حق استهالكات

  ٢٦٬٧٣١٬٢٢٦   ٢٨٬٥٠٥٬٩٦٥    ١٤٬٦٩٩٬٦٠٦    ١٥٬٩٢٩٬٦٤٨ إجمالي تكاليف التشغيل
 

   الصافيبأخرى،  إيرادات ٢١
  

  يونيو ٣٠ في المنتهية اشهر للستة    يونيو ٣٠ في المنتهية اشهر للثالثة 

 م٢٠١٩   م٢٠٢٠   م٢٠١٩   م٢٠٢٠ 
               

  ٦٣٩٫٦١٢   ٧٩٧٬٣٧٥    ٣٢١٫٩٣٢    ٤٥٥٬٣٠٥   الحكومية المنح إستنفاد 
  أخرى ومصاريف ايرادات
  ١١١٬٥٣٩  متنوعة

  
٢٦٫٨٨٩  

  
١٤٣٬٣٨٦ 

 
٥٤٫٢٧٦  

  )٦٫١٩٩(   ٩٦٤    ٨٬٩٢٨    )١٫٦٦٧(   اصول بيع أرباح) / خسائر(
  ٣٩٬١٠٦   ١٤٬٦٣٧    ٢٠٬٥٠٦    ٨٬٠٧٧  مستلمة  ارباح توزيعات
  ٧٢٦٫٧٩٥   ٩٥٦٫٣٦٢    ٣٧٨٫٢٥٥    ٥٧٣٬٢٥٤ األخرى   اإليراداتإجمالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر لفترة الستة 

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢٨ 

  

   بالصافي التمويل، تكاليف ٢٢
  

    يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  للثالثة   يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلل
    م٢٠٢٠    م٢٠١٩   م٢٠٢٠   م٢٠١٩

  مصروفات تمويلية              
  القروض البنكية  ١٬٦٣١٬٠٩٢    ١٫١٨٠٫٦٨٥     ٢٬٤٩٢٬١٢٨    ١٬٩٠٨٫٩٩٣
  القروض الحكومية  ٥٨١٬١٢٤    ٥٦٠٬٣٤٩    ١٬١٦٢٬٢٥٠    ١٬١٢٠٬٦٩٧

  إيجار  عقود  إلتزامات  ١٬٣٧٥    ٢٫٩٩١    ٣٬٢٠٠    ٥٬٦٨٦
  الموظفين اللتزمات الحالية القيمة في التغير  ٣٤٬٢٣٢    -    ٦٨٬٤٦٤    -

-    ٢٫٠٠٠    -    ٤٬٠٠٠  
 المتعلقة للمطلوبات الحالية القيمة في التغير
  موجودات بإزالة

)٥٤٦٬٧٠٦(    )٦٠٧٬٦٤٦(    )٩٢٩٬٤٧٥(    )١٬٠١٠٬٢٧٤(   : الفائدة المرسملةيخصم 
  التمويلية المصروفات إجمالي  ١٬٧٠٣٬١١٧    ١٫١٣٦٫٣٧٩    ٢٬٨٠٠٬٥٦٧    ٢٫٠٢٥٫١٠٢

                

  تمويلية إيرادات              
  الفوائد إيرادات  )٦٢٥(    ١٬٠٨٠    )٩٥٣(    )٣٬٥٠٣(
  التمويلية اإليرادات إجمالي  )٦٢٥(    ١٬٠٨٠    )٩٥٣(    )٣٬٥٠٣(

  التمويلية التكاليف صافي  ١٬٧٠٢٬٤٩٢    ١٫١٣٧٫٤٥٩    ٢٬٧٩٩٬٦١٤    ٢٫٠٢١٫٥٩٩
 

 السهم خسارة ٢٣
بحاملي أسهم الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم  ةالمتعلق خسائرللسهم عن طريق قسمة ال ةاألساسي خسارةال يتم احتساب

على المتوسط المرجح المعدل لعدد األسهم العادية الفترة  خسارةالسهم المخفضة بقسمة  خسارةيتم احتساب  ،العادية خالل الفترة
  .نخفاض إلى أسهم عاديةإلبافتراض تحويل جميع األسهم القابلة لالفترة  القائمة خالل

لعدم  م ٢٠١٩يونيو  ٣٠م و٢٠٢٠يونيو  ٣٠المنتهية في  اتللفترللسهم  االساسية للخسارة يةللسهم مساو ةالمخفض  الخسارةإن 
 لسهم.ا عائد وجود أدوات مالية ذات تأثير مخفض ل

  

 يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  لستةل  
  

 م٢٠١٩   م٢٠٢٠ 
         

 )٧٠٠٫٤٥٧٫٠٠٠( )٣٬٣١٠٬٠٢٢٫٠٠٠(  "سعودي لایر“لفترة اخسارة 
 ٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥  ٤٬١٦٦٬٥٩٣٬٨١٥   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة “سهم" 

 ) ٠٫١٧(  )٠٫٧٩(    للسهم (لایر سعودي)  ةوالمخفض ةالخسارة األساسي
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 يونيو ٣٠ لثالثة أشهر المنتهية فيل  
  

 م٢٠١٩   م٢٠٢٠ 
         

 ٧٨٨٫٧٦٩٫٠٠٠  )٨٦٨٬٥٦٢٫٠٠٠(   "سعودي لایرلفترة  “ا  ربح(خسارة) / 
 ٤٬١٦٦٬٥٩٣٬٨١٥  ٤٬١٦٦٬٥٩٣٬٨١٥   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة “سهم" 

 ٠٫١٩  )٠٫٢١(    يلایر سعود  للسهم والمخفضاألساسي   ربح(خسارة) / 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر لفترة الستة 

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢٩ 

  

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة ٢٤

صندوق االستثمارات  ل ملكيتها خالل من النهائي للمجموعة في حكومة المملكة العربية السعودية حيث  سيطرالطرف الم يتمثل
ن الجهات المشار إليها تحت السيطرة النهائية لحكومة أالعامة و أرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حيث 

المعامالت مع    بأهم فيما يلي بيان    المستثمربها،  والشركاتنتاج الطاقة المستقلين  إلى شركات  إ  باإلضافة.المملكة العربية السعودية
  األطراف ذات العالقة: 

 يةائمبيعات الطاقة الكهرب  )أ
 يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلل  

 م٢٠١٩   م٢٠٢٠   
          :الكهربائيةمبيعات الطاقة 

  ٥٫٨٩٠٫٠٧٩    ٤٬٨٧٢٬٣٧٧    الطرف المسيطر النهائي للمجموعة
          كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

 ٣٦٫٥١٤   ١٤٤٬٤٢٩   أرامكو السعودية    
 ١٠١٫٦٤٢   ٢٦٢٬٨٨٧    المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة        

    ٦٫٠٢٨٫٢٣٥   ٥٬٢٧٩٬٦٩٣ 

  والوقودمشتريات الطاقة   ) ب

 يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلل    

 م٢٠١٩   م٢٠٢٠    
        كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

  ٣٬٩٥١٬٠٩٢    ٥٬٠١١٬٥١٨  * أرامكو السعودية        

  ٢٠٨٬٠٢٠    ١٤٢٫٥٩٣    المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة           
          المشتركة العمليات
  ٢٩٢٬٧٣٠    ٢٩٩٫٧٥٠    للكهرباء  ضرما شركة         
  ٣٦٤٬٢٨٨    ٤٢٤٫١٣٤    للكهرباء  رابغ شركة         
  ٣٢٧٬٧٩٠    ٣٨٤٫٨٤٢    الكهرباء  إلنتاج هجر شركة         
  ١٧٥٬٤٩١    ١٧٧٫٥١٤    الكهرباء  إلنتاج المرجان شركة         

    ٥٬٣١٩٬٤١١    ٦٬٤٤٠٬٣٥١  
 منصوص بأسعار المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة من والطاقة السعودية أرامكو من والطاقة الوقود  بشراء المجموعة تقوم
  . منها كال مع المبرمة للعقود  وفقا المشتركة العمليات من الطاقة  مشتريات  معامالت تمت كما الحكومية، القرارات في عليها

  أ). -١٦(إيضاح  سعودي لایر مليون ٨٣٧ البالغ ارامكوا شركة مع الخالف تسويةمبلغ  يتضمن* 

 :/ القروض  والوقودالناتجة من مبيعات الطاقة الكهربائية / مشتريات الطاقة  الفترةرصدة نهاية أ  )ج
  

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١  م٢٠٢٠ يونيو ٣٠   
         مستحق من أطراف ذات عالقة:

  ٢٧٬٨٧٨٬٩٠٢    ٣٢٬١١٥٬٦٠٥   ذمم مستهلكي الكهرباء  -الطرف المسيطر النهائي للمجموعة  
         كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

  ١٬٤٣٨٬٣٥٥    ١٬١٦٢٬٠٧٦   ذمم مستهلكي الكهرباء  -أرامكو السعودية   
  ١٬٥٤٢٬٢٨١    ١٬٧٨٩٬٢٢٥   الكهرباء  مستهلكيذمم  -المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة   

  ٢٥٣٬٨٧٤    ٢٥٣٬٨٧٤   شركة الفاضلي لإلنتاج المزدوج  قرض
  ٣١٬١١٣٬٤١٢    ٣٥٫٣٢٠٫٧٨٠   إجمالي مستحق من أطراف ذات عالقة

         مستحق إلى أطراف ذات عالقة:
  ٩٢٬٤٩٥٬٠٣٧    ٩٢٬٤٩٥٬٠٣٧   ذمم  حكومية دائنة

  ٩٢٬٤٩٥٬٠٣٧    ٩٢٬٤٩٥٬٠٣٧   إجمالي مستحق إلى أطراف ذات عالقة



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر لفترة الستة 

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٣٠ 

  

 تتمة -المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٢٤
  

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١  م٢٠٢٠ يونيو ٣٠   
يانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي لكالمستحق  صافي

          لمجموعةا
  ١٨٫٤٥٢٫٦٩٦    ٢٢٬١٧٦٬٨٠٢    أرامكو السعودية (*) 

  ٥١٥٬٣٥٤    ٧٢٠٬٧٩٢    المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  
    ١٨٫٩٦٨٫٠٥٠    ٢٢٬٨٩٧٬٥٩٤  

  .المشتراه والطاقة المستقلين الطاقة انتاج  بشركاتالمستخدم  والوقود  بالشركة المستخدم الوقود  لبمقاالبند في  يتمثل* 

 قروض ومنح من أطراف ذات عالقة) د
     

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١     م٢٠٢٠ يونيو ٣٠    
         قروض ومنح من الحكومة:

         الطرف المسيطر النهائي للمجموعة
  ٤٨٬٦٩٨٬٣٠٢    ٤٩٬٨٦٠٬٥٥٢   قروض حكومية 

  ٤٣٬٦٦٥٬٣٢٧    ٤٣٬٠٤٥٬٦٠٩   منح حكومية مؤجلة
  ٩٧١٬٣٤٩    ٨٦٣٫٨٨١    قرض صندوق االستثمارات العامة

   ٩٣٬٣٣٤٬٩٧٨    ٩٣٫٧٧٠٫٠٤٢  

  اإلدارة العليا تعويضات ) هـ
  :ادناه موضحة إن التعويضات المدفوعة ،تشمل اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

  

    يونيو ٣٠ في المنتهيةاشهر   لستةل
      م٢٠٢٠   م٢٠١٩

  والبدالت والتعويضاتالرواتب   ٤٫٩٤٧    ٣٫٧٤٢
 موظفينمكافأة نهاية الخدمة ومزايا   ٨٫٣٠٤    ٤٫٥٠٣
١٣٫٢٥١    ٨٫٢٤٥   

  الحقة حداثأ ٢٥
  

 المختصرة الموحدة األولية المالية القوائم على جوهري بشكل تؤثر قد  والتي التقرير  تاريخ بعد  جوهرية أحداث أي تحدث لم
 م.٢٠٢٠ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة فترة عن الصلة ذات واإلفصاحات

  المختصرة الموحدة االولية المالية القوائم عتمادا ٢٦
  

هـ ١٤٤١ذو الحجة  ٧ قبل مجلس االدارة في منللمجموعة  المختصرة الموحدة األولية تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية
 م.٢٠٢٠يوليو  ٢٨الموافق 
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