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1

تتكون شركة الصناعات الكهربائية ("الشركة" أو "إي آي سي") وشركاتها التابعة (مجتمعتين "المجموعة") من الشركة وشركاتها التابعة التالية
المسجلة كشركات ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية:
نسبة الملكية الفعلية في
 31ديسمبر
 30سبتمبر
2019
2020
شركة واحة العربية السعودية لإلمدادات الكهربائية المحدودة ("ويسكوسا")
المحوالت السعودية المحدودة ("إس تي سي")
شركة
ّ
محوالت الطاقة السعودية المحدودة ("إس بي تي سي")
شركة ّ

%100
%100
%100

%100
%100
%100

محوالت التوزيع المعلبة ولوحات توزيع
تعمل المجموعة بشكل رئيسي في تصنيع وتركيب وتوريد وإصالح وصيانة
المحوالت الكهربائية ومحطات ّ
ّ
الجهد المنخفض ولوحات التوزيع الكهربائية ودعائم الكابالت والمفاتيح الكهربائية والمعدات الكهربائية األخرى ،باإلضافة إلى تقديم الخدمات الفنية
المتعلقة بهذه األعمال.
إن الشركة هي شركة مساهمة سعودية ،مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم  2050056359صادر في مدينة الدمام
بتاريخ  22شعبان  1428هـ ( 4سبتمبر  .) 2007تتضمن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة عمليات الشركة وفرعها المسجل في
مدينة الدمام بموجب سجل تجاري رقم  2050105757بتاريخ  24رجب  1436هـ ( 13مايو  .)2015إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب.
 ،6033الخبر  ،31442المملكة العربية السعودية.
خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2020قرر مجلس اإلدارة الدخول في مفاوضات لشراء أصول شركة سي جي باور بلجيم (تحت
اعتبارا من  30سبتمبر  ،2020المجموعة بصدد
التصفية) ،وهي شركة تأسست في بلجيكا ،من خالل إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة في بلجيكا.
ً
إنهاء المفاوضات.
محوالت الطاقة
محوالت الطاقة السعودية المحدودة على الدعم المالي المقدم من الشركة .تنوي الشركة تقديم الدعم المالي الكافي لشركة ّ
تعتمد شركة ّ
السعودية المحدودة لكي تتمكن من االستمرار في عملياتها ،وتعتقد اإلدارة أنها سوف تولد تدفقات نقدية موجبة في المستقبل .بلغ مجموع ممتلكات
محوالت الطاقة السعودية المحدودة مبلغ  78.0مليون لاير سعودي كما في  30سبتمبر  31( 2020ديسمبر 81.4 :2019
ومصنع ومعدّات شركة ّ
مليون لاير سعودي).
استجابة لتفشي وباء كوفيد ، 19-تقوم إدارة المجموعة بتقييم الوضع باستمرار وتتخذ كافة اإلجراءات االستباقية للتقليل من أثره على عمليات
المجموعة نتيجة إلبطاء األنشطة االقتصادية ،بما يتضمن اإلجراءات التي تضمن صحة وسالمة موظفيها ومقاوليها .خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر  ، 2020فقد تأثر إنتاج ومبيعات المجموعة بشكل سلبي حيث لم يعمل اثنين من مصانع المجموعة الواقعين في مدينة الدمام الصناعية
بالطاقة المخططة في الميزانية لمدة  45يو ًما تقريبا ً ألن المجموعة التزمت باإلجراءات الوقائية المطبقة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية،
اعتبارا من  31مايو  2020كما تم رفع اإلغالق وحظر
بما في ذلك حظر التجول واإلغالق في مدينة الدمام الصناعية .وقد تم تخفيف هذه القيود
ً
التجول بالكامل بتاريخ  21يونيو  .2020حققت المجموعة مبيعات بمبلغ  397.2مليون لاير سعودي لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
 2020والتي هي أقل من المبيعات المخططة في الميزانية لتلك الفترة .إضافة إلى ذلك ،اتخذت المجموعة بعض اإلجراءات للتخفيف من التكاليف
التشغيلية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  .2020وبأخذ ما سبق بعين االعتبار ،تعتقد إدارة المجموعة أنه من غير المتوقع وجود
أي أثر سلبي جوهري على نتائج الربع الرابع من .2020
كما في  30سبتمبر  ،2020كان لدى المجموعة نسبة حالية تبلغ  ،1.68وتراكم عقود مؤكد بمبلغ  989.6مليون لاير سعودي ،ونقد وما يماثله
بمبلغ  41.5مليون لاير سعودي وتسهيالت ائتمان غير مستخدمة بمبلغ  311.1مليون لاير سعودي .وقد توقعت إدارة المجموعة مركز سيولتها،
شهرا
واستنادًا لهذه العوامل ،ترى أن المجموعة ستتمكن من الوفاء بمتطلبات رأس مالها العامل والنفقات الرأسمالية بشكل كافٍ لفترة االثني عشر
ً
القادمة من تاريخ التقرير.
2

السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة متوافقة مع السياسات المطبقة في إعداد
القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019باستثناء تطبيق بعض التعديالت على المعايير والتفسيرات وتطبيق
السياسة المحاسبية على النحو المبين في اإليضاحين رقم  2-2و 3-2على التوالي.
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السياسات المحاسبية (تتمة)
أسس اإلعداد

تم إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ال تتضمن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية ،وبنا ًء عليه ،ينبغي
قراءة هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
2-2

معايير معتمدة وصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات:
اعتبارا من  1يناير  ،2020وقد تم
لم يتم إصدار أية معايير جديدة ،إال أنه يوجد عدد من التعديالت التي تم إدخالها على المعايير والتي يبدأ سريانها
ً
تأثيرا جوهريا ً على المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
توضيحها في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة لسنة  ،2019وليس لها
ً
للمجموعة.

معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد:
اعتبارا من  1يناير  2021أو في فترات التقرير الالحقة ولم يتم
تم إصدار بعض المعايير وتفسيرات المعايير المحاسبية الجديدة التي تعد إلزامية
ً
تطبيقها بشكل مبكر من قِبل المجموعة .ومن غير المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثيرا ً جوهريا ً في فترات التقرير المستقبلية وعلى معامالتها
المستقبلية المتوقعة.
3-2

تطبيق السياسة المحاسبية

التعويض على أساس األسهم
عتبارا من  1أبريل  ،2020تؤهل الموزفين للحصول على مكافآت على شكل دفعات
أعلنت المجموعة عن خطة حوافز حصص الموظفين السارية ا
ً
على أساس األسهم ،حيث يقدم الموظفون خدمات تخصيص مبالغ مقابل أدوات حقوق الملكية.
يتم تحديد تكلفة المعامالت التي تمت تسويتها من خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلة بتاريخ تقديم المنحة باستخدام نموذج تقييم مناسب ،وتم إدراج
المزيد من التفاصيل حول ذلك في إيضاح رقم .9
يتم إثبات التكلفة المذكورة أعاله ضمن مصاريف منافع الموظفين ،مع زيادة مرافقة في حقوق الملكية (احتياطي التعويض على أساس األسهم) ،على
مدار الفترة التي الوفاء بشروط الخدمة فيها (فترة االستحقاق) .تعكس المصاريف المتراكمة المثبتة في المعامالت التي تمت تسويتها من خالل حقوق
الملكية بكل تاريخ تقرير وحتى تاريخ االستحقاق الحد الذي تنقضي عنده فترة االستحقاق وأفضل تقدير للمجموعة لعدد من أدوات حقوق الملكية التي
سوف تستحق في النهاية .تمثل المصاريف أو االئتمان في الربح أو الخسارة للفترة الحركة في المصاريف المتراكمة المثبتة كما في بداية ونهاية تلك
الفترة.
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السياسات المحاسبية (تتمة)
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تطبيق السياسة المحاسبية (تتمة)

التعويض على أساس األسهم (تتمة)
ال تؤخذ ظروف الخدمة في االعتبار عند تحديد القيمة العادلة للمكافأة بتاريخ المنح ،ولكن يتم تقييم احتمالية الوفاء بالظروف كجزء من التقدير
األفضل للمجموعة لعدد أدوات حقوق الملكية التي ستستحق في النهاية .ال يوجد أي شروط أداء سوقي أو غير سوقي متعلقة بالمكافأة .تعتبر أي
شروط أخرى متعلقة بالمكافأة ،ولكن دون أي متطلبات خدمة مرتبطة ،شرو ً
طا لعدم االستحقاق .تعكس شروط عدم االستحقاق في القيمة العادلة
للمكافأة وتؤدي إلى تسجيل مباشر للمكافأة ضمن المصاريف إال إذا كان هناك أيضًا شروط خدمة /أداء.
ال يتم إثبات أي مصاريف للمكافآت التي ال تستحق في النهاية ألن شروط الخدمة لم يتم الوفاء بها .عندما تتضمن المكافآت شرو ً
طا عدم استحقاق،
يتم اعتبار المعامالت مستحقة بغض النظر عما إذا تم الوفاء بشروط عدم االستحقاق أم ال .يعكس األثر المخفض للخيارات القائمة كتخفيض إضافي
لألسهم عند احتساب ربحية السهم المخ ّفضة (ترد المزيد من التفاصيل في اإليضاح رقم .)8
3

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

كما في  30سبتمبر  2020و 31ديسمبر  ، 2019تقدر القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة أن تقارب قيمها الدفترية حيث أن األدوات المالية
قصيرة األجل بطبيعتها وتحمل معدالت فائدة تستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق ويتوقع تحقيقها بقيمها الدفترية الحالية في غضون اثني عشر
شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة .يتم تقدير القيّم العادلة للمطلوبات المالية غير المتداولة لتقريب قيمها الدفترية حيث أن هذه
ً
المعدالت تحمل معدالت فائدة تستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق.
4

تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة

يتطلب إعداد االمعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وافتراضات دقيقة تؤثر على مبالغ
الموجودات والمطلوبات المشمولة بالتقرير ،واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير ،وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات
والمصاريف خالل فترة التقرير .يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات
باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون معقولة في ظل الظروف .تقوم المجموعة بوضع تقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل ،والتي وفقا ً لتعريفها،
نادرا ً ما تتساوى مع النتائج الفعلية ذات الصلة.
ومع ذلك ،وكما هو مبين في اإليضاح رقم  ، 1قامت إدارة المجموعة ،بشكل استباقي بتقييم احتمالية تسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-
 )19في فرض قيود تنظيمية وحكومية أخرى على الصعيد المحلي وفي األسواق التي تعمل فيها المجموعة والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على سلسلة
التوريد الخاصة بالمجموعة وقدرات اإلنتاج والطلب على منتجاتها ،باإلضافة إلى شبكة توزيع المبيعات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على األداء المالي.
ونظرا
وخلصت اإلدارة إلى أن أحكام وتقديرات المجموعة وافتراضاتها المحاسبية المؤثرة تظل مناسبة في ظل الظروف الحالية .باإلضافة إلى ذلك،
ً
تطورا سريعًا في ظل الشكوك المستقبلية ،ستستمر اإلدارة في تقييم األثر بنا ًء على التطورات المستقبلية.
لتطور الوضع
ً
تمت مناقشة التقديرات ذات المخاطر التي ينتج عنها تعديالت جوهرية في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل فترة األشهر االثني عشر
الالحقة كما يلي:

(أ)

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصنع والمعدّات

تقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمصنع والمعدات لغرض احتساب االستهالك .ويتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعين
االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو التآكل والتلف .وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ً ويتم تعديل مصاريف
االستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
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تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة (تتمة)

(ب) الخسارة االئتمانية المتوقعة
إن قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة عبارة عن تقدير هام يتضمن منهجية التحديد ونماذج ومدخالت البيانات ،وقد تم اإلفصاح عن تفاصيل منهجية
قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة في القوائم المالية الموحدة النوية للمجموعة .إن المكونات التالية لها تأثير جوهري على مخصص الخسارة االئتمانية:
تعريف التخلف عن السداد ،الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان ،احتمالية التخلف عن السداد ،التعرض للتخلف عن السداد ،الخسارة الناتجة عن
التخلف عن السداد ،باإلضافة إلى نماذج لسيناريوهات االقتصاد الكلي .تقوم المجموعة بمراجعة النماذج ومدخالت النماذج والتحقق منها بشكل منتظم
للحد من الفروق بين تقديرات الخسارة االئتمانية المتوقعة والخبرة الفعلية في مجال الخسارة االئتمانية.

(ج)

مخصص مخزون متقادم

تحدّد المجموعة مخصص تقادم المخزون الخاص بها بنا ًء على الخبرة السابقة والوضع الحالي والتوقعات الحاليّة والمستقبليّة فيما يتعلق باستخدامها.
يمكن لتقديرات مخصص المجموعة عن تقادم المخزون أن يتغير من فترة ألخر .وقد يعود ذلك إلى تقييم االستخدام المستقبلي للمخزون.

(د)

موجودات حق االستخدام والمطلوبات اإليجارية

يتم تضمين خيارات التمديد والفسخ في عدد من عقود اإليجار على مستوى المجموعة .ويتم استخدامها لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إدارة
الموجودات المستخدمة في عمليات المجموعة .عند تحديد مدة اإليجار ،تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزا ً اقتصاديا ً
لممارسة خيار التمديد ،أو عدم ممارسة خيار الفسخ .يتم إدراج خيارات التمديد (أو الفترات بعد خيارات الفسخ) فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد
اإليجار (أو عدم فسخه) مؤكداً بشكل معقول.
يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار .إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة وهذا هو الحال عموما
بالنسبة لعقود اإليجار في المجموعة ،عندها يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر ،حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر سداده
القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حقوق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط
مماثلة.

(هـ)

االنخفاض ال ُمقدر في قيمة الموجودات غير المتداولة

تقوم إدارة المجموعة وفقا ً للسياسة المحاسبية للمجموعة ،باختبار الموجودات أو وحدات توليد النقد لتحديد االنخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات
انخفاض في القيمة .من بين مؤشرات أخرى ،فإن األحداث أو التغييرات في الظروف التي قد تشير إلى أن قيمة أصل أو وحدة توليد النقد قد انخفضت
قيمتها بشكل أساسي تتضمن ما يلي:
•
•
•

انخفاض جوهري في أسعار السوق لمنتجات المجموعة.
تغيير جوهري في مدى أو طريقة استخدام األصل ،أو في حالته المادية بما في ذلك انخفاض كبير في حجم المبيعات الحالية والمتوقعة.
الدليل متاح من التقارير الداخلية التي تشير إلى ان األداء االقتصادي لألصل أسوأ من المتوقع أو سيكون كذالك.

تحدد اإلدارة المبالغ القابلة لالسترداد لوحدات توليد النقد على أساس حسابات قيمة االستخدام .تتطلب هذه الحسابات استخدام التقديرات المتعلقة
بالتدفقات النقدية المستقبلية واستخدام معدل خصم مناسب ينطبق على ظروف المجموعة.
قد تتسبب األحداث المستقبلية في تغيير التقديرات المستخدمة في حسابات قيمة االستخدام بشكل سلبي وقد يترتب على ذلك تأثير على النتائج المستقبلية
للمجموعة .كما في  30سبتمبر  ،2020قامت اإلدارة بتقييم انخفاض القيمة للموجودات غير المتداولة لكافة وحدات توليد النقد في المجموعة ،األمر
الذي لم يؤدي إلى خسائر انخفاض القيمة.عالوة على ذلك ،وفيما يتعلق بتقييم قيمة االستخدام ،تعتقد إدارة المجموعة أنه ال يوجد أي تغيير معقول
في أي من االفتراضات الرئيسية سيؤدي إلى تجاوز القيم الدفترية لوحدات توليد النقد قيمها القابلة لالسترداد بشكل جوهري.
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شركة الصناعات الكهربائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
5

معلومات القطاعات

تعمل المجموعة بشكل أساسي في القطاعين التشغيليين التاليين:
()1
()2

تصنيع وتجميع وتوريد أنواع مختلفة من المعدات الكهربائية و
تقديم خدمات فنية.

فيما يلي مخلص المعلومات المالية المختارة كما في  30سبتمبر  2020و 31ديسمبر  2019ولفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر  2020و 2019وفقًا للقطاعات التشغيلية أعاله:
تصنيع وتجميع وتوريد
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020
إيرادات
 في نقطة زمنية معينة بمرور الوقتتكلفة المبيعات
إجمالي الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
مصاريف تشغيلية أخرى  -بالصافي
ربح التشغيل
تكاليف مالية
نتائج قطاعية

134,873,577
134,873,577
()118,160,094
16,713,483
()3,469,213
()8,509,005
()857,638
()63,757
3,813,870
()842,266
2,971,604
تصنيع وتجميع وتوريد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020
إيرادات
 في نقطة زمنية معينة بمرور الوقتتكلفة المبيعات
إجمالي الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
إيرادات تشغيلية أخرى  -بالصافي
(خسارة) ربح التشغيل
تكاليف مالية
نتائج قطاعية

357,610,968
357,610,968
()325,758,755
31,852,213
()18,059,728
()26,510,942
()42,490
238,572
()12,522,375
()3,798,819
()16,321,194

كما في  30سبتمبر 2020
ممتلكات ومصنع ومعدات
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

252,286,918
1,044,119,572
549,395,464
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خدمات

13,193,945
13,193,945
()5,102,047
8,091,898
()732,164
()545,748
6,813,986
()372,858
6,441,128
خدمات

39,592,865
39,592,865
()15,134,305
24,458,560
()1,654,526
()1,805,030
20,999,004
()1,377,044
19,621,960

20,615,653
59,513,523
5,785,685

المجموع

134,873,577
13,193,945
148,067,522
()123,262,141
24,805,381
()4,201,377
()9,054,753
()857,638
()63,757
10,627,856
()1,215,124
9,412,732
المجموع

357,610,968
39,592,865
397,203,833
()340,893,060
56,310,773
()19,714,254
()28,315,972
()42,490
238,572
8,476,629
()5,175,863
3,300,766

272,902,571
1,103,633,095
555,181,149

شركة الصناعات الكهربائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
5

معلومات القطاعات (تتمة)
تصنيع وتجميع وتوريد

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019
إيرادات
 في نقطة زمنية معينة بمرور الوقتتكلفة المبيعات
إجمالي الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
إيرادات تشغيلية أخرى  -بالصافي
(خسارة) ربح التشغيل
تكاليف مالية
نتائج قطاعية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019
إيرادات
 في نقطة زمنية معينة -بمرور الوقت

خدمات

المجموع

118,347,454
118,347,454
()104,823,270
13,524,184
()4,979,746
()8,756,093
()2,111,230
36,866
()2,286,019
()2,389,292
()4,675,311

14,450,095
14,450,095
()5,948,154
8,501,941
()660,628
()624,888
7,216,425
()111,062
7,105,363

118,347,454
14,450,095
132,797,549
()110,771,424
22,026,125
()5,640,374
()9,380,981
()2,111,230
36,866
4,930,406
()2,500,354
2,430,052

تصنيع وتجميع وتوريد

خدمات

المجموع

تكلفة المبيعات
إجمالي الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
إيرادات تشغيلية أخرى  -بالصافي
(خسارة) ربح التشغيل
تكاليف مالية
نتائج قطاعية

356,271,082
356,271,082
()316,974,897
39,296,185
()19,702,261
()27,265,026
()1,272,924
481,802
()8,462,224
()7,944,817
()16,407,041

37,200,998
37,200,998
()16,058,300
21,142,698
()1,847,299
()1,907,137
296,336
17,684,598
()395,728
17,288,870

356,271,082
37,200,998
393,472,080
()333,033,197
60,438,883
()21,549,560
()29,172,163
()1,272,924
778,138
9,222,374
()8,340,545
881,829

كما في  31ديسمبر 2019
ممتلكات ومصنع ومعدات
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

262,393,074
940,636,930
457,729,280

19,545,305
75,947,482
6,865,732

281,938,379
1,016,584,412
464,595,012
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شركة الصناعات الكهربائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
5

معلومات القطاعات (تتمة)

تسوية نتائج القطاع مع الربح قبل الزكاة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
2019
2020
مجموع نتائج القطاع
الحصة في صافي خسارة استثمار يتم المحاسبة
عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية
الربح قبل الزكاة

2020

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر
2019

9,412,732

2,430,052

3,300,766

881,829

()15,369
9,397,363

()24,480
2,405,572

()53,399
3,247,367

()72,504
809,325

تتركز األنشطة التجارية للمجموعة بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية .وتوجد جميع الموجودات التشغيلية للمجموعة في المملكة العربية
السعودية .فيما يلي إيرادات فترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر  2020و 2019مصنفة حسب القطاعات الجغرافية:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
2019
2020
المملكة العربية السعودية
دول أخرى

6

118,090,214
29,977,308
148,067,522

2020

120,850,936
11,946,613
132,797,549

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر
2019

350,621,736
46,582,097
397,203,833

349,579,735
43,892,345
393,472,080

اقتراضات طويلة األجل
إيضاح
1-6

صندوق التنمية الصناعية السعودي ("الصندوق")
ناقصاً :تكاليف المعامالت غير المطفأة

يتم عرض االقتراضات طويلة األجل كما يلي:
االستحقاق المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة
اقتراضات طويلة األجل

 30سبتمبر
2020

 31ديسمبر 2019

44,400,000
()404,601
43,995,399

44,400,000
()583,661
43,816,339

43,995,399
43,995,399

7,963,291
35,853,048
43,816,339

فيما يلي الحركة في تكاليف المعامالت غير المطفأة:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
ناقصاً :اإلطفاء
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
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 30سبتمبر
2020

 31ديسمبر 2019

583,661
()179,060
404,601

855,862
()272,201
583,661

شركة الصناعات الكهربائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
6

اقتراضات طويلة األجل (تتمة)

1-6

قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

يتمثل هذا القرض في قرض شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة من صندوق التنمية الصناعية السعودي ("الصندوق") بمبلغ  56.9مليون
لاير سعودي لتمويل إنشاء مرافق المصنع لشركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة  ،والذي تم سحبه بالكامل كما في  30سبتمبر  2020و31
ديسمبر  .2019إن القرض مقوم باللاير السعودي .خالل  ،2015قامت شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة بإعادة جدولة القرض وطبقًا
التفاقية إعادة الجدولة ،يتم سداد القرض على خمسة عشر قسطا ً نصف سنوية غير متساوية القيمة والتي بدأت في  .2017خالل أغسطس ،2020
محوالت الطاقة السعودية المحدودة بإعادة جدولة دفعات القرض دون تغيير في شروط اتفاقية االقتراض األخرى .فيما يلي خطة الدفع
قامت شركة ّ
المعدلة:

2020
2021
2022
2023

 30سبتمبر
2020

 31ديسمبر 2019

13,000,000
14,750,000
16,650,000
44,400,000

8,200,000
10,700,000
12,300,000
13,200,000
44,400,000

إن القرض مضمون برهن الممتلكات والمصنع والمعدات لشركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة كما في  30سبتمبر  .2020تتطلب تعهدات
اتفاقيات القروض من شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة الحفاظ على مؤشرات مالية محددة ووضع حدود على توزيعات األرباح والنفقات
الرأسمالية واإليجارات السنوية.
كما في  30سبتمبر  ، 2020لم تكن شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة ملتزمة ببعض تعهدات القروض المتعلقة بالحفاظ على بعض النسب
المالية بموجب اتفاقيتها مع الصندوق .وبنا ًء عليه ،تم تصنيف الجزء غير المتداول من قرض الصندوق ،المستحق في األصل من  2021حتى
 ،2023بمبلغ  38.4مليون لاير سعودي كمتداول في المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة.
7

معامالت مع أطراف ذات عالقة

تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركة الزميلة وموظفي اإلدارة العليا .كما تتضمن األطراف ذات العالقة
منشآت األعمال التي يمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا حصة فيها ("أطراف ذات عالقة أخرى").
(أ)

فيما يلي أهم المعامالت التي قامت بها المجموعة:

طبيعة المعامالت والعالقة

إيرادات من أطراف ذات عالقة أخرى
تكاليف ومصاريف محملة من أطراف ذات عالقة
أخرى
رسوم امتياز محملة من طرف ذي عالقة آخر

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
2019
2020

2020

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر
2019

11,600

1,568,956

8,139,530

4,969,581

177,237

67,310

3,090
336,257

40,549
255,338
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شركة الصناعات الكهربائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
7

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)

(ب)

تعويضات موظفي اإلدارة العليا:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
2019
2020

رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين
التزامات منافع الموظفين

2020

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر
2019

1,650,979
127,787

1,727,321
115,720

4,797,409
380,179

4,835,298
350,353

1,778,766

1,843,041

5,177,588

5,185,651

بلغت أتعاب مجلس اإلدارة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر  2020مبلغ  400,000لاير سعودي ومبلغ 1,200,000
لاير سعودي ،على التوالي (فترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر  400,000 :2019لاير سعودي ومبلغ 1,200,000
لاير سعودي ،على التوالي).
8

ربحية (خسارة) السهم األساسية والمخفّضة

يتم احتساب ربحية (خسارة) السهم األساسية والمخفضة على النحو التالي:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
2019
2020

2020

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر
2019

ربح (خسارة) الفترة العائده لمساهمي الشركة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لغرض
الربحية األساسية*
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية بموجب
برنامج حوافز أسهم الموظفين
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لغرض
الربحية المخفضة

6,770,562

()1,501,921

()3,957,037

()7,384,388

44,812,867

45,000,000

44,812,867

45,000,000

245,567

-

-

-

45,058,434

45,000,000

44,812,867

45,000,000

ربحية (خسارة) السهم األساسية
ربحية (خسارة) السهم المخفضة

0.15
0.15

()0.03
()0.03

()0.09
()0.09

()0.16
()0.16

* يتم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة كما في  30سبتمبر  2020بمقدار  187,133سهم خزينة تم إعادة شراؤها من جانب
الشركة بغرض إصدار أسهم ضمن برنامج حوافز أسهم الموظفين.
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برنامج حوافز حصص الموظفين

يستحق موظفو المجموعة المؤهلون شراء حصص الشركة ("أسهم مبدئية") إما من خالل دفعة مقدمة أو اقتطاعات من الراتب على مدى فترة ثالث
سنوات .سيتم تحديد قيمة هذه األسهم باستخدام متوسط سعر السهم للشهر السابق ،ويجب أال تتجاوز ثالثة رواتب أساسية للموظف .إذا انسحب
الموظف من برنامج حوافز أسهم الموظفين قبل است كمال ثالث سنوات سيسترد المبلغ المساهم به لألسهم المبدئية .كما في  30سبتمبر ،2020
اشترك الموظفون المؤهلون في  192,683سهم.

أسهم مكافآت من النوع :1
يستحق الموظفون الذين اشتركوا في األسهم المبدئية أسهم مكافأة إضافية والتي سيتم توزيعها على الموظفين دون أي مقابل إضافي ،وتخضع
الستكمال شروط خدمة تبلغ ثالث سنوات استنادًا إلى فئات الموظفين المفصلة أدناه.
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شركة الصناعات الكهربائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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برنامج حوافز حصص الموظفين (تتمة)
منصب الموظف

عدد األسهم لكل سنة من الخدمة لدى المجموعة في وقت االشتراك في البرنامج
 50سهم
 75سهم
 100سهم

موظفين
مدراء
المدراء التنفيذيين

أسهم مكافآت من النوع :2
يستحق الموظفون الذين يستمرون في البرنامج أسهم مكافآت إضافية دون دفع أي مبالغ إضافية ،وتخضع لشرط إنجاز الخدمة كما هو مذكور أدناه،
في حال استمروا باالحتفاظ باألسهم المبدئية وأسهم المكافآت من النوع :1
أسهم إضافية
لكل  1,000سهم مبدئي مملوك

عدد سنوات الخدمة (من تاريخ االشتراك في
البرنامج)

 200سهم
 450سهم
 750سهم
 1,100سهم
 1,500سهم
 2,000سهم

 5سنوات
 10سنوات
 15سنة
 20سنة
 25سنة
 28سنة

قامت المجموعة بإثبات مصروف التعويض على أساس األسهم بمبلغ  0.4مليون لاير سعودي لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة المرفقة مقابل رصيد دائن في احتياطي التعويض على أساس األسهم في
قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة.
تقدر القيمة العادلة لكل خيار بتاريخ المنحة باستخدام نموذج تسعير المحاكاة العشوائية ،مع األخذ بعين االعتبار الشروط واألحكام التي تم بنا ًء عليها
منح خيارات األسهم.
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة:
 30سبتمبر 2020
سعر السهم  -هو متوسط سعر السهم للشهر السابق كما في تاريخ االشتراك في البرنامج
سعر فائدة خال من المخاطر
االنحراف المعياري للعائدات السابقة لسعر السهم
سن التقاعد

14.74 - 14.44
%1.26
%12
 60سنة

استندت التقلبات المتوقعة على تقييم للتقلبات التاريخية لسعر سهم الشركة ،وخاصة على مدار الفترة التاريحية التي تطابق الفترة المتوقعة .استندت
الفترة المتوقعة لألدوات على الخبرة التاريخية وسلوك حامل الخيار العام.
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شركة الصناعات الكهربائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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مطلوبات محتملة وارتباطات
( )1في  30سبتمبر  ، 2020كان لدى المجموعة مطلوبات محتملة لضمانات بنكية وخطابات اعتماد صدرت في سياق األعمال االعتيادية
بمبلغ  416.5مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  :2019مبلغ  251.9مليون لاير سعودي).
( )2بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قِبل المجموعة والتي لم يتم تكبدها حتى  30سبتمبر  2020مبلغ  4.4مليون لاير سعودي
تقريبا ً ( 31ديسمبر  4.3 :2019مليون لاير سعودي).
( )3خالل سنة  ، 2018استلمت المجموعة ربوط زكاة إضافية من الهيئة للسنوات من  2005حتى  2014بمبلغ  75.4مليون لاير
سعودي .وقعت الشركة اتفاقية مع المساهمين المؤسسين لها ،قبل طرحها لالكتتاب العام األولي في سنة  ،2014بموجبها يتحمل
المساهمون المؤسسون لها أي التزام زكاة إضافي يتعلق بسنة  2014أو ما قبلها .في سنة  ،2019قبلت المجموعة وسددت مبلغ
 1.6مليون لاير سعودي يتعلق بالسنوات من  2011إلى  ،2014وقدمت اعتراضاتها ضد المبالغ المتبقية .وتم تسديد مبلغ 1.6
مليون لاير سعودي من قبل المساهمين المؤسسين .وبناء على االعتراضات ،قبلت الهيئة بعض المراكز التي اتخذتها المجموعة
وأصدرت ربوط معدّلة بمبلغ  33.0مليون لاير سعودي .وقدمت المجموعة اعتراضات ضد هذه الربوط المعدّلة.
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2020قبلت المجموعة مبلغ  12.9مليون لاير سعودي كربوط نهائية للسنوات ذات
الصلة ودفعت مبلغ  10.6مليون لاير سعودي إلى الهيئة ،وقد تم استرداد هذا المبلغ من قبل المساهمين المؤسسين .يتحقق دفع الرصيد
المتبقي البالغ  2.3مليون لاير سعودي على قسطين شهريين اثنين متساويين في اكتوبر ونوفمبر  2020وقد سجلت هذه األقساط كمطلوب
الى الهيئة وذمة مدينة من المساهمين المؤسسين كما في  30سبتمبر .2020
الحقا ً لتاريخ التقرير ،دفعت المجموعة قسط واحد بمبلغ  1.1مليون لاير سعودي إلى الهيئة حيث تم استرداد هذا المبلغ من قبل المساهمين
المؤسسين.
( )4انظر أيضا ً اإليضاح رقم .1
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