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 الشركة السعودیة للكھرباء 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم 
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھرلفترة التسعة  

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)  

 

۸ 
 

 معلومات عن الشركة ۱
 ۲۹ھـ الموافق  ۱٤۱۹شعبان    ۱۱المؤرخ    ۱٦۹بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم  ("الشركة")  تأسست الشركة السعودیة للكھرباء  

م القاضي بإعادة تنظیم قطاع الكھرباء في المملكة العربیة السعودیة، ودمج جمیع الشركات المحلیة العاملة في مجال ۱۹۹۸نوفمبر  
شركات مساھمة كانت تغطي معظم مناطق المملكة جغرافیاً) باإلضافة إلى مشروعات   تقدیم خدمة الطاقة الكھربائیة (عدد عشر

مؤسسة حكومیة تابعة لوزارة الصناعة والكھرباء (عدد أحد عشر مشروعاً تشغیلیاً كانت تغطي   المؤسسة العامة للكھرباء وھي
 . مناطق مختلفة في شمال المملكة) في الشركة

 

م بناًء على ۱۹۹۹دیسمبر    ۱۳ھـ الموافق  ۱٤۲۰رمضان    ٦المؤرخ    ۱٦تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم م/ 
الموافق  ۱٤۲۰رمضان    ٥المؤرخ    ۱٥۳الوزراء رقم  قرار مجلس   التجارة رقم  ۱۹۹۹دیسمبر    ۱۲ھـ   ۲۰٤۷م، وقرار وزیر 

م كشركة مساھمة سعودیة، بموجب السجل التجاري الصادر من الریاض ۲۰۰۰إبریل  ٥ھـ الموافق ۱٤۲۰ذو الحجة  ۳۰المؤرخ 
 . م۲۰۰۰مایو  ۳ھـ الموافق  ۱٤۲۱محرم  ۲۸وتاریخ  ۱۰۱۰۱٥۸٦۸۳برقم 

تتمثل أنشطة الشركة الرئیسیة في تولید ونقل وتوزیع الطاقة الكھربائیة، حیث تعتبر الشركة المنتج الرئیس للطاقة الكھربائیة في 
 . جمیع أنحاء المملكة العربیة السعودیة، وتقوم بتقدیم خدماتھا لمختلف القطاعات الحكومیة والصناعیة والزراعیة والتجاریة والسكنیة

 

الخدمات الكھربائیة بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بالمملكة العربیة السعودیة بناء على توصیة من ھیئة تنظیم   تّحدد تعرفة
  ,ھـ۱٤۱۹شعبان    ۱۱وتاریخ    ۱٦۹م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  ۲۰۰۱نوفمبر    ۱۳"الھیئة"، التي تأسست في    والكھرباء  المیاه

ھـ حیث بلغت أعلى ۱٤۲۱رجب    ۱۲وتاریخ    ۱۷۰تم إجراء تعدیل على تعرفة الطاقة الكھربائیة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  
 . م۲۰۰۰أكتوبر  ۲۸ھـ الموافق ۱٤۲۱شعبان  ۱ھللة للكیلو واط/ساعة وبدأ تطبیقھا إعتباراً من  ۲٦شریحة فیھا 

 
ال الطاقة  التعرفة  الوزراء (رقم  كما تم إجراء تعدیل آخر على  ھـ ۱٤۳۰شوال    ۱٦) بتاریخ  ۳۳۳كھربائیة بموجب قرار مجلس 

عند مراجعة تعرفة الكھرباء لفئات االستھالك غیر   والكھرباء  المیاهم بأن یكون لمجلس إدارة ھیئة تنظیم  ۲۰۰۹أكتوبر    ٥الموافق  
ھللة لكل كیلو واط/ساعة    ۲٦ھا بما ال یتجاوز  الحق في إجراء تعدیالت على قیمھا وإقرار) السكني (التجاري، الصناعي، الحكومي

 ۱ھـ الموافق  ۱٤۳۱رجب    ۱۹بحیث تراعي ھذه التعرفة األحمال الكھربائیة في أوقات الذروة وغیرھا وبدأ تطبیقھا إعتباراً من  
 . م۲۰۱۰یولیو 

 

یادة أسعار منتجات الطاقة  ) بز۹٥م صدر قرار مجلس الوزراء (رقم ۲۰۱٥دیسمبر  ۲۸ھـ الموافق ۱٤۳۷ربیع األول  ۱۷بتاریخ 
م، وزیادة تعرفة استھالك الكھرباء لجمیع الفئات حیث بلغت أعلى ۲۰۱٥دیسمبر    ۲۹ھـ الموافق  ۱٤۳۷ربیع األول    ۱۸إعتباراًمن  

   .م۲۰۱٦ینایر  ۱۱ھـ الموافق ۱٤۳۷ربیع الثاني   ۱ھللة لكل كیلو واط/ساعة والتي بدأ تطبیقھا اعتباراً من  ۳۲شریحة فیھا 
 

) بزیادة أسعار منتجات ۱٦٦م صدر قرار مجلس الوزراء (رقم  ۲۰۱۷دیسمبر    ۱۲ھـ الموافق    ۱٤۳۹ربیع األول    ۲٤ریخ  بتا
ھللة    ۳۰الطاقة وتعرفة استھالك الكھرباء لبعض فئات المشتركین وتغییر بعض شرائح االستھالك حیث بلغت أعلى شریحة فیھا  

ھللة كأعلى شریحة للفئات  ۳۲لتلك الفئات التي تم تغییرھا مع استمرار احتساب  م ۲۰۱۸ینایر  ۱لكل كیلو واط/ساعة اعتبارا من  
م فإن الشركة ۲۰۱۷دیسمبر    ۱۱ھـ الموافق    ۱٤۳۹ربیع األول    ۲۳) وتاریخ  ۱٤۰۰٦التي لم یتم تغییرھا ووفقاً لألمر الملكي رقم (

  ۷  الموافقھـ  ۱٤٤۲ربیع األول    ۲۱بتاریخ   عرفة الجدیدة وستتحمل رسماً یستحق للدولة بما یعادل الفرق بین التعرفة السابقة والت
 ) القاضي بإلغاء الرسم الحكومي.۱٦۰۳۱صدر االمر ملكي رقم (م  ۲۰۲۰نوفمبر 

بتاریخ   –   ۲۰٥۷بناًء على خطاب وزیر الطاقة رئیس اللجنة الوزاریة إلعادة ھیكلة قطاع الكھرباء والشركة السعودیة للكھرباء رقم  
ینایر    ۱اعتبار من  ھیكلة قطاع الكھرباء    وإعادةم، تم الغاء الرسم الحكومي  ۲۰۲۰نوفمبر    ۱٥ھـ الموافق  ۱٤٤۲أول    ربیع ۲۹

 إیرادات الشركة السعودیة للكھرباء.  تنظیمل آلیھاعتماد والمملكة العربیة السعودیة  في عادة ھیكلة قطاع الكھرباءإ  بھدفم، ۲۰۲۱
 

 بتاریخ   ۲۰٥۷  رقم  للكھرباء  السعودیة  والشركة  الكھرباء  قطاع  ھیكلة  إلعادة  الوزاریة  اللجنة  رئیس  الطاقة  وزیر  خطاب  على  وبناءً 
 األصول   قاعدة  نموذج  وفق  للكھرباء  السعودیة  للشركة  المطلوب  االیراد   باعتماد  م، ۲۰۲۰   نوفمبر  ۱٥  الموافق  ه۲۹/۰۳/۱٤٤۲

 المعتمد  المطلوب  لإلیراد   األولیة   التقدیرات  وتخضع  ،   م۲۰۲۳-م ۲۰۲۱  للفترة   المال   رأس   لتكلفة  موزون  تنظیمي  بعائد  المنظمة
 أو   بالزیادة  المطلوب  اإلیراد  تسویة  وتتم  ،  المتحققة  الفعلیة  األرقام  على  بناء  المعتمدة  المنھجیة  وفق  للتصحیح  الوزاریة  اللجنة   من

 تقوم   كما  الالحقة،  السنة  في  الوزاریة  اللجنة  قرار  على  على  بناءً   للسنة  المطلوب  اإلیراد  على  النھائیة  الموافقة  تتم  عندما  النقصان
 المحققة   الفعلیة  النتائج  على  بناء  الفترة  عن  اثباتھ   الواجب  الفرق  لتسجیل  المتوقع  االیراد  و  المطلوب  االیراد   تقدیر  بإعادة  الشركة
 ..وجدت إن  الالزمة التسویات واجراء

 
 
 



 الشركة السعودیة للكھرباء 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم 
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھرلفترة التسعة  

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)  

 

۹ 
 

 معلومات عن الشركة (تتمة)  ۱
 الكثیف االستھالك تعرفة باعتماد) ۱۱۱ رقم( الوزراء مجلس قرار صدر م۲۰۲۱ سبتمبر ۲۱ الموافق ھـ۱٤٤۳ صفر ۱٤ بتاریخ

 والتجاري  الصناعي  االستھالك  لفئات  والتابعة  المؤھلة  القطاعات  او  األنشطة  في  العاملة  المنشآت  على  ستطبق  التي  للكھرباء
 تقدم   خالل   من   التعرفة،وذلك  لھذه  المؤھلین  لتحدید  الطاقة   وزارة  برئاسة  مشكلھ   لجنة  قبل  من  تحدیدھا   یتم  والتي  –  والزراعي 
 او   األنشطة  في  العاملة  المنشأت  األولى  الفئة  فئتین  على  الكثیف  االستھالك  تعرفة  تكون  منشأتھ،  على  التعرفة  تطبیق  بطلب  المستھلك
 المنشأت  الثانیة  الفئة  أكثر،  او)  ٪۲۰(  الخام   المواد  تكالیف  بدون  التشغیلیة  التكالیف  الى  الكھرباء  تكلفة  نسبة  فیھا  تكون  التي  القطاعات

) ٪۱۰(  بین  الخام  المواد  تكالیف  بدون   التشغیلیة  التكالیف الى  الكھرباء  تكلفة  نسبة  فیھا تكون  التي  القطاعات  أو األنشطة  في  العاملة
 یزال   وال  لھ،  تتبع  التي  الفئة  تعرفة  على   المنشأة  علیھا  تحصل  التي  التعرفة  تزید  وال  المنشأة  فئة  حسب  ةالتعرف  تطبق)  ٪۱۹٬۹(و

 .والمنظم الشركة بین التنفیذ قید المذكور القرار
ً   میالدیة  سنة  كل  من  دیسمبر  شھر  بنھایة  وتنتھي  ینایر  شھر  أول  من  المالیة  السنة  تبدأ   المالیة   السنة  تبدأ  للشركة،  األساسي  للنظام  وفقا

 .میالدیة سنة كل من دیسمبر شھر بنھایة وتنتھي ینایر شھر أول من التابعة للشركات
 . السعودیة العربیة المملكة – بالریاض للشركة الرئیسي المقر یقع

والعملیات المشتركة المشار   ("الشركة") ویشار إلیھا مجتمعة مع الشركات التابعة لھا یتم اإلشارة إلى الشركة السعودیة للكھرباء بـ
 . أدناه بـ ("المجموعة") ھایإل
  نسبة ملكیـة الشركة    

 التابعة   اسم الشركة
بلد التسجیل  
 ومكان النشاط 

  سبتمبر۳۰
 م ۲۰۲۲

دیسمبر  ۳۱
 النشاط الرئیسي  م ۲۰۲۱

 الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء "شركة النقل"  
المملكة العربیة  

 نقل ۱۰۰  ۱۰۰  السعودیة 

  شركة ضوئیات لالتصاالت 
المملكة العربیة  

 اتصاالت  ۱۰۰ ۱۰۰ السعودیة 

   شركة الكھرباء للصكوك
المملكة العربیة  

 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ السعودیة 
 شركة كھرباء السعودیة لتطویر المشاریع

 (لم تبدأ النشاط) 
المملكة العربیة  

 ۱۰۰ ۱۰۰ السعودیة 
 إدارة

 مشاریع
 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ جزر الكایمن  شركة الكھرباء للصكوك الدولیة  
 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ جزر الكایمن  ۲  – شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ جزر الكایمن  ۳  – شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ جزر الكایمن   ٤  – شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 
 تمویل ۱۰۰ ۱۰۰ جزر الكایمن   ٥  – شركة الكھرباء للصكوك الدولیة 

 تمویل -  ۱۰۰ جزر الكایمن شركة الكھرباء لبرنامج الصكوك الدولیة  

 شركة ضوئیات المتكاملة لالتصاالت وتقنیة المعلومات  
المملكة العربیة  

 اتصاالت  ۱۰۰ ۱۰۰ السعودیة 

 (لم تبدأ النشاط)  الطاقة إلنتاج الشركة السعودیة 
المملكة العربیة  

 ۱۰۰ ۱۰۰ السعودیة 
 نتاجإ

 الطاقة 

 الطاقة  لخدمات  السعودیة كھرباء شركة 
المملكة العربیة  

 ۱۰۰ ۱۰۰ السعودیة 
 خدمات 
 الطاقة 

 ) ۲۸(إیضاح الشركة السعودیة لشراء الطاقة 
المملكة العربیة  

 ۱۰۰  -   السعودیة 
المشتري  
 الرئیسي

 اتفاقیات  بتحویل  للكھرباء  السعودیة  الشركة   تقام  م،۲۰۲۲  یولیو  ۱  تاریخ في  و  ذات الصلة   اللجنة الوزاریة  اتإلى قرار  إستناداً 
 للكھرباء  السعودیة  الشركة  إحتفاظاستمرار    مع   الطاقة  لشراء   السعودیة  الشركة  إلى  الطاقة المستقلین  منتجيمع شركات    الطاقة  شراء

 التوحید تطبیق عن المجموعة فتوق ھ نتج عن والذي إضافي مقابل أي سداد تغییرأو دون الشركات تلكمال  رأس في الملكیة نسبب
ومعالجتھا كاستثمارت   كعملیات مشتركةمعالجتھا    الشركات المشار الیھا والتي كانت تعالج والبدء في   والتزامات  ألصول  النسبي

 . كمشروع مشتركبطریقة حقوق الملكیة  
 ملكیـة الشركة القابضة في الحصص ٪ نسبة     

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ م ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰  بلد التسجیل ومكان النشاط   المشترك المشروع اسم
 ٥۰ ٥۰  المملكة العربیة السعودیة   شركة ھجر إلنتاج الكھرباء 

 ۲۰ ۲۰  المملكة العربیة السعودیة   شركة رابغ للكھرباء 
 ٥۰ ٥۰  المملكة العربیة السعودیة   شركة ضرما للكھرباء  

 ٥۰ ٥۰  المملكة العربیة السعودیة   شركة المرجان إلنتاج الكھرباء  
 ٥۰ ٥۰  المملكة العربیة السعودیة   العالمي  البیانات مركز شركة
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 أحداث ھامة  ۲
 المناخ:  تغییرات تأثیر

 بإستخدام  الكربونیة  االنبعاثات  تخفیض   إلى  تھدف  التي  المبادرات  من  مجموعة  عن  السعودیة  العربیة  المملكة  حكومة  أعلنت
 . م۲۰۳۰ عام بحلول السعودیة العربیة بالمملكة  الكھرباء إنتاج من ٪ ٥۰توفر أن یتوقع والتي  المتجددة الطاقة مشروعات

 والممولین،  والمستثمرین،  العمالء،تتعرض المجموعة لمخاطر تتعلق بتغیر المناخ على المدى القصیر والطویل بسبب زیادة توقعات  
باستمرار على تقلیل    المجموعة   إدارة . تعمل  الكھرباء  وتوزیع  ونقل  انتاجوالحكومة. تعد ھذه المخاطر جزًءا ال یتجزأ من عملیات  

 مال. التأثر البیئي من األع
لھا تأثیر لیس فقط على   السائل الوقود وانبعاثات غازات االحتباس الحراري المرتبطة باستھالك الوقود    استھالكتكالیف    عإن ارتفا

قیم   علىمن ھذا المبادرات    ینتج  قدالمجموعة انھ ال یوجد تأثیر جوھري    ىوتر  ،المجموعة  أرباحولكن أیًضا على صافي    ،البیئة
على تورید كامل إنتاجھا من   الشركة السعودیة للكھرباءتعاقدت    حیث   والممتلكات وخسائر انخفاض القیمة المرتبطة بھا   اآلالت

 . بالكامل للمحطات  اإلنتاجیة  األعمار  من  متبقیةللفترات ال  شركة السعودیة لشراء الطاقةإلى ال  الُمنتجة من وحداتھا  الطاقة الكھربائیة
مصادر المن    الطاقة  إنتاجو  استھالكھاكفاءة    رفعالطاقة من خالل    أداءالمجموعة حالیًا على تطویر إستراتیجیة لتحسین    إدارةتعمل  

  .وفقاً لرؤیة المملكة في ھذا اإلطار وبما ال یؤثر على نتائج الشركة و حقوق مساھمیھا مستدامةال
 أسس اإلعداد  ۳

وفقا لمتطلبات معیار المحاسبة    م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في  منتھیة  الأشھر    التسعة  فترةلتم اعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  
صدارات األخرى الصادرة من الھیئة األولي المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلللتقریر المالي    ۳٤  الدولي رقم
 .والمحاسبین للمراجعینالسعودیة 

إن ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة ال تشمل جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، وعلیة 
 . م۲۰۲۱دیسمبر ۳۱بالتزامن مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة كما في   یجب أن تقرأ

 

 استخدام التقدیرات واألحكام  ٤
المالیة القوائم  إعداد  العربیة   المختصرة  الموحدة  االولیة  إن  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقریر  الدولیة  للمعاییر  وفقاً  للمجموعة 

المعتمدة من   األخرى  والمعاییر واالصدارات  للمراجعین    الھیئةالسعودیة  أحكام   والمحاسبین السعودیة  اإلدارة وضع  یتطلب من 
المطلوبات  عن  واإلفصاح  عنھا  المعلن  والمطلوبات  والموجودات  والتكالیف  اإلیرادات  مبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقدیرات 

 .المحتملة في تاریخ التقریر
الھامة لحاالت عدم التأكد أن التقدیرات الھامة الموضـوعة من قبل االدارة عند تطبیق السـیاسـات المحاسـبیة للمجموعة والمصـادر  

 .م۲۰۲۱دیسمبر ۳۱من التقدیرات كانت مماثلة لتلك المبینة في القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة كما في 

 سس القیاس أ ٥
 وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء ما یلي:  المختصرة الموحدة  األولیةتم إعداد القوائم المالیة 

  المشتقة   المالیة   األدواتالمالیة شاملة    والمطلوباتوالموجودات المالیة    االخر   الشامل  الدخل  خالل  من  المالیة   الموجودات -
 . العادلة بالقیمة قیاسھا یتم التي المضاربة  وأداة

 . المتوقعة االئتمان وحدة طریقة باستخدام المستقبلیة لاللتزامات  الحالیة بالقیمة الموظفین منافع التزامات -
والذي یمثل العملة الوظیفیة وعملة العرض للمجموعة.   السعودیة  الریاالت   االفبتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة للمجموعة  

 وتظھر كل القیم ألقرب ألف لایر سعودي مالم یذكر خالف ذلك. 

   الھامةالسیاسات المحاسبیة ملخص  ٦
المالیة  القوائم  إعداد  المتبعة في  تلك  المختصرة مع  الموحدة  األولیة  المالیة  القوائم  إعداد  المتبعة في  المحاسبیة  السیاسات  تتوافق 

 . م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

من القوائم   ٦ة تم توضیحھا في اإلیضاح رقم  السیاسات المحاسبیة المعتمدة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصر
 .م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
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 تتمة  -ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ٦
 الجدیدة  الدولیة للتقریر الماليأثر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر

والتي تم شرحھا م  ۲۰۲۲ینایر    ۱عددأً من التعدیالت على المعاییر ساریة من  فإن  الیوجد معاییر جدیدة تم اصدارھا ومع ذلك  
 . على القوائم المالیة االولیة الموحدة المختصرة للمجموعةجوھري  تاثیرلیس لھا  التيوبالقوائم المالیة السنویة للمجموعة 

 إدارة المخاطر المالیة  ۷
 قیاس القیمة العادلة  ۷-۱

  القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن الحصول علیھ لبیع أصل  ،لقیمة العادلة في تاریخ التقریرتقوم المجموعة بقیاس أدواتھا المالیة با
ویعتمد قیاس القیمة العادلة على افتراض   ,في تاریخ القیاس  منظمة بین المشاركین في السوقفي معاملة  ما  أو یدفع لتحویل التزام    ما،

 أن معاملة بیع األصل أو تحویل االلتزام اما: 
 في السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام أو -
 . صل أو االلتزاملأل مالءمةً في حالة غیاب السوق الرئیسي، في أكثر األسواق  -

إلى أكبر -لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، بحیث تزید    ، مّما یتیحمناسبة مع الظروف الُمحیطة  ییمتستخدم المجموعة أسالیب تق
یمكن من استخدام الُمدخالت التي ال  -إلى أكبر حّد ممكن-من استخدام الُمدخالت المالئمة التي یمكن رصدھا وأن تقلّل    -حّد ممكن
 . رصدھا

إّن قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي یأخذ بالحسبان قدرة المشارك في السوق على تولید منافع اقتصادیة من خالل استعمال  
األصل في أقصى وأفضل استخدام لھ أو عبر بیعھ لمشارٍك أخر في السوق، والذي قد یستعمل األصل في أقصى وأفضل استخدام  

 . لھ
ات والمطلوبات التي تُقاس قیمھا العادلة أو یُفصح عنھا في القوائم المالیة ُمصنّفة ضمن التسلسل الھرمي للقیمة  إّن جمیع الموجود

 ویوصف ذلك، كما یلي، بناًء على أدنى مستوى ُمدخل یُعّد مھماً بالنسبة لمجمل القیاس: . العادلة
مطلوبات مماثلة یمكن الحصول علیھا في تاریخ  : أسعار مدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو۱المستوى  -

 .القیاس
وھي قابلة للمالحظة، إّما للموجودات أو للمطلوبات،   ۱: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجھا في المستوى  ۲المستوى   -

 .)بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار

 مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غیر قابلة للمالحظة). : ۳المستوى  -
  بالنسبة للموجودات وااللتزامات التي یتّم قیاسھا في القوائم المالیة بالقیمة العادلة على أساس متكّرر، فإّن المجموعة تحّدد ما إذا 

سل الھرمي عبر إعادة تقییم التصنیف (بناًء على أدنى مستوى ُمدخل یُعّد مھماً بالنسبة لمجمل  حصلت تحویالت بین مستویات التسل
 القیاس) عند نھایة كّل فترة تقریر.
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 تتمة-إدارة المخاطر المالیة ۷
 تتمة-قیاس القیمة العادلة۷-۱

 بالقیمة العادلة:  درجةالمالیة للمجموعة المإّن الجدول أدناه یعرض الموجودات والمطلوبات 

 كما في۳۰ سبتمبر۲۰۲۲ م (غیر مراجعة)
   المستوى األول  المستوى الثاني   المستوى الثالث   اإلجمالي

 الموجودات        

۳٥۳٬۳۷۹  ۳٥۳٬۳۷۹  -  -  
موجودات مالیة من خالل  

 الدخل الشامل االخر  
مشتقة مالیة أدوات  -  ۱۹٤٬۸٦۱  -  ۱۹٤٬۸٦۱  
 إجمالي الموجودات  -  ۱۹٤٬۸٦۱  ۳٥۳٬۳۷۹  ٥٤۸٬۲٤۰

         
 المطلوبات         

 أدوات مالیة مشتقة   -  ٦٥٬٤۷۸  -  ٦٥٬٤۷۸
 مطلوبات أدوات مالیة  -  ٦٥٬٤۷۸  -  ٦٥٬٤۷۸

الملكیة  حقوق          
مضاربة   أداة  -  -  ۱٥۹٬۱٦۹٬۰۰۰  ۱٥۹٬۱٦۹٬۰۰۰  

۱٥۹٬۱٦۹٬۰۰۰  ۱٥۹٬۱٦۹٬۰۰۰  -  -  
مالیة  ال األدوات إجمالي

 لحقوق الملكیة
         

 كما في۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م (مراجعة) 
   المستوى األول  المستوى الثاني   المستوى الثالث   اإلجمالي

 الموجودات        

۳٥۳٬۳۷۹  ۳٥۳٬۳۷۹  
 

-  
 

-  
موجودات مالیة من خالل  

   االخر الدخل الشامل
مشتقة  مالیة أدوات  -  ۱٥٬٦۲۰  -  ۱٥٬٦۲۰  

 إجمالي الموجودات  -  ۱٥٬٦۲۰  ۳٥۳٬۳۷۹  ۳٦۸٬۹۹۹
         
 المطلوبات         

 أدوات مالیة مشتقة   -  ٥۹٤٬۱٤۹  -  ٥۹٤٬۱٤۹
 مطلوبات أدوات مالیة  -  ٥۹٤٬۱٤۹  -  ٥۹٤٬۱٤۹

الملكیة  حقوق          
مضاربة   أداة  -  -  ۱٥۹٬۱٦۹٬۰۰۰  ۱٥۹٬۱٦۹٬۰۰۰  

۱٥۹٬۱٦۹٬۰۰۰  ۱٥۹٬۱٦۹٬۰۰۰  -  -  
مالیة  ال األدوات إجمالي

 لحقوق الملكیة
 

 من القیمة العادلة  الثانيتقنیات التقییم المستخدمة الستخالص المستوى 

من تقنیة مبادلة أسعار الفائدة. وعادة ما   یتم تقییم مقایضات أسعار الفائدة بالقیمة العادلة باستخدام القیمة السوقیة (أو القیمة العادلة)
 .الثانيتكون آثار التخفیض لیست ذات أھمیة بالنسبة لمشتقات المستوى 
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 تتمة-إدارة المخاطر المالیة ۷
 تتمة-قیاس القیمة العادلة۷-۱

 ) المستوى الثالث قیاس القیمة العادلة باستخدام معطیات ھامة غیر قابلة للرصد (
تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة بأسعار  إن  ،یتم احتساب القیمة العادلة على أنھا القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة

یتم خصم التدفقات النقدیة    .الفائدة العائمة تستند إلى معدالت المبادلة المتداولة وأسعار العقود اآلجلة ومعدالت االقتراض بین البنوك
معتاد بین البنوك، والمستخدم من قبل المقدرة باستخدام منحنى العائد الذي تم إنشاؤه من مصادر مماثلة والذي یعكس سعر الفائدة ال

إن تقدیر القیمة العادلة یخضع لتعدیل مخاطر االئتمان،   .المشاركین في السوق لھذا الغرض عند تسعیر عقود تبادل أسعار الفائدة
أسعار   یتم احتساب ذلك على أساس فروق االئتمان المستمدة من  .الذي یعكس بدوره مخاطر االئتمان للمجموعة والطرف اآلخر

 . المبادلة أو السندات االفتراضیة الحالیة
 لدى المجموعة أربعة موجودات مالیة من خالل الدخل الشامل االخر : 

 للمیاه والكھرباء  شعیبة٪ حصة في شركة ۸ •
 ٪ حصة في شركة الشقیق للمیاه والكھرباء ۸ •
 ٪ حصة في شركة الجبیل للمیاه والطاقة ٥ •
 بضة المحدودةتوسعة الشعیبة القا٪ حصة في شركة ۸ •

 . األرباح توزیعات مییالعادل لھذه االستثمارات األربعة باستخدام نموذج تق مییإجراء التق تمی

األرباح المستقبلیة من االستثمارات (یتم استخدام نمط توزیع األرباح التاریخیة كأساس   قدیرتبصورة سنویة    یتموفقاً لھذه المنھجیة،  
باستخدام تكلفة حقوق الملكیة كمعدل خصم ذي صلة للتأكد من القیمة العادلة لھذه   خصمھااالستثمارات) و  لھذهللتوقعات المستقبلیة  

 . االستثمارات
لموجودات مالیة  للنموذج المستخدم للتقییم العادل  المدخالت الرئیسیة المتغیرة  تمثل توزیعات األرباح المتوقعة وتكلفة حقوق الملكیة  

 .قائمة الدخل الشامل اآلخرمن خالل 

 . م۲۰۲۲سبتمبر ۳۰المنتھیة في الفترةل العادلة خال مةی الق مستویاتاك أي تحویالت بین لم یكن ھن
الثالث   المستوى  في  الحركة  المالیة  لإن  في  المقاسة  ألدوات  الممثلة  العادلة  الشامل  بالقیمة  الدخل  خالل  من  المالیة  الموجودات 

 ھي كما یلي: السنة  / الفترةخالل االخر
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

  (مراجعة)
م ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰  

)مراجعة(غیر     
الفترة / السنة   ةیفي بدا دیالرص  ۳٥۳٬۳۷۹  ۳٤۹٬٦۱۸  

۳٬۷٦۱  -  
من خالل الدخل الشامل   ةیالعادلة للموجودات المال مةیفي الق ریالتغ

 اآلخر 
الفترة / السنة  ةیفي نھا دیالرص  ۳٥۳٬۳۷۹  ۳٥۳٬۳۷۹  

 ة مستنفدالالقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة 
 . تقارب قیمتھا الدفتریة ةمستنفدال  بالتكلفة المقاسةإًن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة 

 أداة مضاربة

 الدائمة   النقدیة  التدفقات  خصم  یتم  حیث  الدخل  طریقة  باستخدامعند نشأتھا    المضاربھ  ألداة  العادلة  القیمة  بتحدید  المجموعة  قامت
 : مایلي أساس  على ھباحتسا تم الذي  ٪٤٫۳ مناسب خصم بمعدل

  و ،السعودیة العربیة  المملكة حكومة من المصدرة الصكوك الستحقاق اجل ألطول  العائد تعكس التي الدین تكلفة -
الي  لألداة  الدائمة  الطبیعیة  بالمخاطر  مرتبطة  عالوة  - الموزون    العائد  نسبة  استناداً   بنسبة   المقدر  المالرأس    لتكلفةالتنظیمي 
 . )والكھرباء المیاه تنظیم(ھیئة  المنظم قبلالمحددة من ٪٦

 مخاطر السیولة   ۷-۲
 . المالیة باألدوات المرتبطة بااللتزامات للوفاء األموال جمع في صعوبة المجموعة  تواجھ أن السیولة مخاطر تمثل

 بإلتزاماتھا  للوفاء  للمجموعة  الكافیة  التمویلیة  التسھیالت  توفر  من  التأكد   وذلك من خالل   السیولة   مخاطر  الحد من  اإلدارة  ھدف  إن
 االئتمانیة  بالتسھیالت  اإلحتفاظ  طریق  عن  التمویل  في  المرونة  من  كاف  قدر   على  الحفاظ  إلى  المجموعة  وتھدف.  والمستقبلیة  الحالیة

 .المناسبة
 النقدیة   التحصیالت  خالل  من  وذلك  العامل  المال  راس  بعجز  التأثر  دون  المستقبلیة  المالیة  بإلتزاماتھا  توفي  أن  من  المجموعة  تتوقع
 .البنكیة والقروض التسھیالت طریق وعن المدینة للذمم



 الشركة السعودیة للكھرباء 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم 
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھرلفترة التسعة  

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)  

 

۱٤ 
 

 
 التغیرات الموسمیة  ۸

إیرادات المجموعة بشكل جوھري خالل أشھر   نخفضوإیراداتھا بعوامل الطقس الموسمیة خالل العام، إذ تیتأثر نشاط المجموعة  
الطاقة الكھربائیة نتیجة   ستھالك الطاقة الكھربائیة وتزید اإلیرادات خالل أشھر الصیف بسبب زیادة إستھالكإنخفاض  الشتاء إل

وعلیھ فإن نتائج األعمال لھذه ،  الرتفاع درجات الحرارة وتنعكس ھذه التغییرات على النتائج المالیة ألعمال المجموعة خالل العام
 .الفترة األولیة قد ال تمثل مؤشراً دقیقاً عن النتائج الفعلیة ألعمال السنة كاملة

 
 
 والھیكلة المستقبلیة ألنشطة المجموعة المعلومات القطاعیة  ۹

 
الرئیسة   التشغیلیة  االنشطة  لبعضھا في  لمجموعة  لتتمثل  تعتبر مكملة  المشتركین والتي  التولید والنقل والتوزیع وخدمات  انشطة 

الطاقة للمستھلك النھائي البعض في إنتاج الطاقة الكھربائیة وإیصالھا إلى المستھلك، بحیث تتحقق إیرادات المجموعة حالیاً من بیع 
 ً  وتتم جمیع عملیات المجموعة داخل المملكة.  .حسب التعرفة الرسمیة المقررة نظاما

 :یلي وصفاً لألعمال الرئیسة لكل نشاط فیما
 .الطاقة الكھربائیة وبیع انتاج التولید:
 نقل الطاقة من محطات التولید باستخدام شبكة نقل إلى محطات التوزیع، وتشغیل منظومة نقل الكھرباء وصیانتھا.  النقل:

المشتركین: وخدمات  االستھالك   التوزیع  فواتیر  وتوزیع  وإصدار  المشتركین،  على  وتوزیعھا  النقل  شبكات  من  الطاقة  استالم 
 وتحصیلھا. 

  إلى   الطاقة   لشراء   السعودیة   الشركة   في   حصتھا   لبیع  ۲۰۲۲  یونیو  ۲۹  بتاریخ  وشراء   بیع  اتفاقیة )    البائع(  للكھرباء   السعودیة   الشركة   أبرمت
 اتفاقیات  تحویل  للكھرباء  السعودیة  الشركة  یامقوتلى ذلك    .٪۱۰۰  تمثل  والتي  )  المشتري (   الطاقة  ووزارة  المالیة  وزارة  في  ممثلة  الدولة 
  الى   ذلكویھدف    ۲۰۲۲  یولیو  ۱  من  بدایة  الطاقة  لشراء  السعودیة  الشركة   إلى  الطاقة المستقلینإنتاج  مع شركات    الطاقة  شراء

ترسیخ الشفافیة للعالقات التجاریة بین األطراف العاملة في قطاع الكھرباء وتفعیل آلیات العمل على أسس اقتصادیة، مما یساھم في 
وتعزیز  البیئي،  االمتثال  ورفع مستوى  السائل،  الوقود  استخدام  ذلك خفض  ومن  المملكة،  في  الكھرباء  قطاع  مستھدفات  تحقیق 

نقل وتوزیع الطاقة    موثوقیة شبكات  المتجددة بھدف تحقیق مستھدفات مزیج  الطاقة  الكھرباء من مصادر  إنتاج  لتمكین  الكھرباء 
األمثل إلنتاج الكھرباء، وتحسین شبكات التوزیع وأتممتھا، بما یحقق األھداف المنشودة، واالرتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة 

 . م۲۰۳۰للمستھلكین بما یتواكب مع أھداف رؤیة المملكة 
وكذلك التوقف عن التوحید   الطاقةلشراء    السعودیة  للشركة  المالیة  القوائم  توحید  عن  التوقف  ،  شراءالو  بیعال  اتفاقیة  على  ترتب  وقد

 إستبعاد  تم  وقد )  ۲۸) وإیضاح (۱۱(  باإلیضاح  تفصیال  موضح  ھو  كما  المستقلیینشركات منتجي الطاقة    إلتزاماتالنسبي ألصول و  
 .م۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ في كما القطاعیة المعلومات من األرصدة تلك

 

 
تعمل المجموعة على تطبیق خطة متكاملة تھدف الى فصل األنشطة الرئیسیة الى شركات مستقلة وذلك ضمن خطة الدولة إلعادة 

 ھیكلة قطاع الكھرباء بالمملكة وجاري العمل على وضع الترتیبات النظامیة لھا.
 

،   والتوزیع وخدمات المشتركینالبیانات المالیة للشركة السعودیة للكھرباء الواردة في الجدول التالي على أنشطة التولید (تشتمل  
 -  المختصرةالموحدة    األولیةحتى تاریخ إعداد ھذه القوائم المالیة   -حیث مازالت اإلجراءات جاریة لفصل نشاطي التولید والتوزیع  

 ) الطاقة  لشراء  السعودیة(الشركة   الرئیس  للمشتري  مستمرة  الغیر  العملیات  عرض  تم  فقد  ،لة للفصلضمن خطة الشركة المتكام
. تم عرض البیانات م  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰للفترة المنتھیة في    للكھرباء  السعودیة  لشركةا   حسابات  ضمن  اھجاوادر  والعملیات المشتركة

 كما یلي:  المالیة

 و   ،وصیانتھا النقل منظومة وتشغیل الكھرباء نقل نشاط على الكھرباء لنقل الوطنیة للشركة المالیة البیانات -
 . االتصاالت قطاع نشاط على األخرى الشركات قطاع المالیة البیانات -



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۱٥ 

 تتمة  - المعلومات القطاعیة والھیكلة المستقبلیة ألنشطة المجموعة  ۹
 ) لایر سعودي  ملیونبال( م۲۰۲۲سبتمبر ۳۰في  أشھر المنتھیة  التسعة عن

 
الشركة السعودیة  

 للكھرباء 
الشركة الوطنیة  

 لنقل الكھرباء 
الشركات التابعة  

 األخرى 
حذف األرصدة  

 اإلجمالي  المتداخلة 
      إیرادات  

 ٦۱٬٤۰۱ ) ۲۸( ۳۸۷     -  ٦۱٬۰٤۲ مستھلكون خارجیون  
 )٥٬۷۱۸( )۳٦٬۳٤٤(     -   ۱۳٬٦٤۳ ۱٦٬۹۸۳ بین القطاعات  

 ٥٥٬٦۸۳ )۳٦٬۳۷۲( ۳۸۷  ۱۳٬٦٤۳ ۷۸٬۰۲٥ إجمالي اإلیرادات 
      تكالیف اإلیرادات  

 )۳٬۷۳٦(    -     -     -  )۳٬۷۳٦( وقود 
 )۱۱٬۹۲۳( ۲٤٬٦۸۷    -     -  )۳٦٬٦۱۰( طاقة مشتراة 

 )۹٬٤۰۷( ۱۱٬٦۷۰ ) ٦٦( )۱٬۷٤۱( )۱۹٬۲۷۰( مصاریف التشغیل والصیانة 
 )۱۳٬۹۲٤( ۲۸ )۱۲۸( )٥٬٤۲۷( )۸٬۳۹۷( إستھالكات التشغیل والصیانة 

 ) ۱٤(    -     -     -  ) ۱٤( إستھالكات حق استخدام موجودات 
 )۳۹٬۰۰٤( ۳٦٬۳۸٥ )۱۹٤( )۷٬۱٦۸( )٦۸٬۰۲۷( إجمالي تكالیف اإلیرادات 

 )٥٦۹(    -  ) ٥٤( ) ۷٦( )٤۳۹( مصروفات عمومیة وإداریة 
 )۲۸۰(    -     -     -  )۲۸۰( استھالكات عمومیة وإداریة 

 )۸٤۹(    -  ) ٥٤( ) ۷٦( )۷۱۹( إجمالي مصروفات عمومیة وإداریة 
 ٥۰۳ )٥۲۷( ۷۹ ٤۹ ۹۰۲ إیرادات أخرى، بالصافي  

  المدینة   والذمم  الكھرباء  مستھلكي  ذمم  مخصص  مصروف
 بالصافي  األخرى، 

)۱٬۰۷۲(  -     -     -    )۱٬۰۷۲( 

 )۲٬۰۷٦( ٥۱٤ -  )٥۳۳( )۲٬۰٥۷( تكالیف التمویل، بالصافي 
 ۳٦    -     -     -  ۳٦ الملكیة  حقوق  بطریقة االستثمارات  خسارة   في  الحصة

 ) ۱۰(    -  ) ٦(    -  ) ٤( مصروف الزكاة 
 ۱۸۳    -     -     -  ۱۸۳ مستمرة الغیر  العملیات من الفترة ربح

 ۱۳٬۳۹٤ -  ۲۱۲ ٥٬۹۱٥ ۷٬۲٦۷ فترة صافي ربح ال
    لایر السعودي)  ملیون م (بال۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في 

 ٤۳۲٬۲۰۲    -  ۳٬۱۷٥ ۱۷۰٬۳۰۰ ۲٥۸٬۷۲۷ الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي
 ٤۸٤٬٦۹۷ ) ۱۱٥٬٦۹۸( ۳٬٦٥۷ ۱۷۲٬٥۹۳ ٤۲٤٬۱٤٥ إجمالي الموجودات 
 ۲۲٥٬٦۳۷ ) ۱۰٥٬٦٤۰( ۱٬۷٤۱ ۱٥۸٬۰۹۸ ۱۷۱٬٤۳۸ إجمالي المطلوبات 



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۱٦ 

 
 تتمة  – المعلومات القطاعیة والھیكلة المستقبلیة ألنشطة المجموعة  ۹

 لایر سعودي)  ملیونل(با م۱۲۰۲سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في   التسعة  عن

 
الشركة السعودیة  

 للكھرباء 
الشركة الوطنیة لنقل  

 الشركات التابعة األخرى الكھرباء 
حذف األرصدة  

 اإلجمالي  المتداخلة 
      إیرادات  

 ٥۳٬۷٦۱ ) ٤۲( ۱۹٦ - ٥۳٬٦۰۷ مستھلكون خارجیون  
 - ) ۱٥٬٤۱۲( - ۱۳٬٤۱۷ ۱٬۹۹٥ بین القطاعات  

 ٥۳٬۷٦۱ ) ۱٥٬٤٥٤( ۱۹٦ ۱۳٬٤۱۷ ٥٥٬٦۰۲ إجمالي اإلیرادات 
      تكالیف اإلیرادات  

 ) ٦٬۱۲۲(    -     -     -  ) ٦٬۱۲۲( وقود
 ) ۷٬۲٥۰( ۱٬۹۹٥    -     -  ) ۹٬۲٤٥( طاقة مشتراة 

 ) ۸٬۱٤۲( ۱۳٬٤۲۱ ) ۱۱( ) ۱٬٦۰٤( ) ۱۹٬۹٤۸( مصاریف التشغیل والصیانة 
 ) ۱٤٬۲۲۱( ٤۲ ) ۸۲( ) ٥٬٦۳۰( ) ۸٬٥٥۱( إستھالكات التشغیل والصیانة 

 ) ٤٥(    -     -     -  ) ٤٥( حق استخدام موجودات  إستھالكات
 ) ۳٥٬۷۸۰( ۱٥٬٤٥۸ ) ۹۳( ) ۷٬۲۳٤( ) ٤۳٬۹۱۱(  إجمالي تكالیف اإلیرادات 

 ) ۳۱۹( - ) ۳۷( ) ۸۱( ) ۲۰۱( مصروفات عمومیة وإداریة 
 ) ۲۸٥( - -    - ) ۲۸٥( استھالكات عمومیة وإداریة 

 ) ٦۰٤(    -  ) ۳۷( ) ۸۱( ) ٤۸٦( إجمالي مصروفات عمومیة وإداریة 
 ) ۱٤۹( ) ٥۰٦( ٤٦    ۲۷  ۲۸٤ أخرى، بالصافي  (مصروفات ) / إیرادات 

 ) ۷۹۲( - -    -  ) ۷۹۲( بالصافي   األخرى،  المدینة والذمم  الكھرباء مستھلكي ذمم مخصص مصروف
 ) ۲۰۸( - - - ) ۲۰۸( تسویة  تورید الوقود  مصروفات

 ) ۱٬۷۸۲( ٥۰۲ - ) ٥۱٥( ) ۱٬۷٦۹( تكالیف التمویل، بالصافي 
 ) ۲۱( -    - - ) ۲۱( االستثمارات في الشركات المسجلة بحقوق الملكیة  خسارةالحصة في 

 ) ۱۱( - ) ۷( - ) ٤( دخل الضریبة المؤجلة الصافي مصروف الزكاة و
 ٤۸۳ - - - ٤۸۳ مستمرة  الغیر العملیات  من الفترة ربح

 ۱٤٬۸۹۷ - ۱۰٥ ٥٬٦۱٤ ۹٬۱۷۸ فترة صافي ربح  ال
 لایر سعودي)  لملیونم  (با۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱كما في 

 ٤۳۸٬۷۳۱ - ۲٬۸۲۲ ۱۷۱٬۱٦۰ ۲٦٤٬۷٤۹ الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي 
 ٤۷٤٬۸۸۳ ) ۱۲۳٬۳۱۳( ۳٬۳۱۳ ۱۷۱٬٦٦۲ ٤۲۳٬۲۲۱ إجمالي الموجودات 
 ۲۲۳٬۲٥۹ ) ۱۱۱٬۱۱۳( ۱٬۹۰۱ ۱۱۳٬٥۳۲ ۲۱۸٬۹۳۹ إجمالي المطلوبات 



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۱۷ 

 صافي بالالممتلكات واآلالت والمعدات،  ۱۰
 

النسبي   توحیدالتوقف    بعدملیار لایر سعودي   ۷۲۰مبلغ    م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰بلغت تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات كما في  
االستھالك المتراكم   یبلغ)،  ملیار لایر سعودي  ۷۱۷: م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱(  ملیار لایر سعودي ۱۲٫٤  بمبلغ  المشتركة  للعملیات

  : م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱( سعودي لایر  ملیار ۲٫٦ بمبلغ المشتركة العملیات تجمیع توقف توحید بعدملیار لایر سعودي  ۲۸۸نحو 
 .  ملیار لایر سعودي) ۲۷۸

 

ا  تعارومش  ن م  ملیار لایر سعودي ) ۳۸  : م۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱  ( سعودي  لایر  ر ملیا  ۲۰  مبلغ  لیوتح  مت الى    ءإلنشاتحت 
  ۳۱(   لایر سعوديملیار   ۱۷ كما بلغت اإلضافات للمشروعات تحت اإلنشاء خالل الفترة مبلغ الممتلكات واآلالت والمعدات

 ).ملیار لایر سعودي۲۰ : م۲۰۲۱دیسمبر 
 

دیسمبر   ۳۱(   لایر سعودي  ملیون  ٥۹۰  تحت التنفیذ خالل الفترة مبلغ  روعاتعلى المش  لتي تم رسملتھابلغت تكالیف التمویل ا
 ).لایر سعودي ملیون  ۹۸٥:  م۲۰۲۱

 
  الملكیة حقوق بطریقة مسجلة استثمارات ۱۱

  
 م  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

  ) مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
     الشركات الزمیلة 

 ۱٬۳٥۷٬۳٥۰  ۱٬۳٥٤٬٤۲۲  التعاون لدول الخلیج العربیةھیئة الربط الكھربائي لدول مجلس 
 ۱۰۷٬٦۱٦  ۱۰٥٬۸٦٦  شركة المختبر الخلیجي لفحص المعدات الكھربائیة 

 -  -  المزدوج لإلنتاجشركة الفاضلي 
 ۲٥۹  ۲٥۹  الكربون لخدمات الخضراء السعودیة الشركة

     المشروعات المشتركة
 -  ۱٬٤۸۹٬٥۰۷  الكھرباء  إلنتاج ھجر شركة
 -  ٥۱۰٬۳۸۲  للكھرباء رابغ شركة
 -  ٥۸٥٬٤٥٤   للكھرباء ضرما شركة
 -  ٦۱٥٬۲٥۱   الكھرباء إلنتاج المرجان شركة
 ٤٬۸۱۱  ٤٬۸۱۱  العالمي البیانات مركز شركة

  ٤٬٦٦٥٬۹٥۲  ۱٬٤۷۰٬۰۳٦ 
 م كا یلي:۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰حركة االستثمارات كما في فیما یلي بیان ب

 

 

  ۱ في كما الرصید
 م ۲۰۲۲ ینایر

 (مراجعة) 
  العادلة القیمة

 االولیة 
  صافيالحصة في  

 الربح(الخسارة) / 
  الدخلالحصة في 

 اآلخر  الشامل

  ۳۰في  كماالرصید 
 م ۲۰۲۲ سبتمبر

 (غیر مراجعة) 
      الشركات الزمیلة 

الكھربائي لدول مجلس التعاون لدول  ھیئة الربط 
 ۱٬۳٥٤٬٤۲۲ - (۲٬۹۲۸) - ۱٬۳٥۷٬۳٥۰ الخلیج العربیة

شركة المختبر الخلیجي لفحص المعدات  
 ۱۰٥٬۸٦٦ - (۱٬۷٥۰) - ۱۰۷٬٦۱٦ الكھربائیة 

 - (۱٬۳۷٥) ۱٬۳۷٥ - - المزدوج  لإلنتاجشركة الفاضلي 
 ۲٥۹ - - - ۲٥۹ الكربون لخدمات  الخضراء  السعودیة الشركة

      المشتركة المشروعات
 ۱٬٤۸۹٬٥۰۷ - ۳۹٬۰۰۰ ۱,٤٥۰,٥۰۷ - الكھرباء إلنتاج ھجر  شركة
 ٥۱۰٬۳۸۲ - - ٥۱۰٬۳۸۲ - للكھرباء  رابغ شركة
 ٥۸٥٬٤٥٤ - - ٥۸٥٬٤٥٤ - للكھرباء ضرما  شركة
 ٦۱٥٬۲٥۱ - - ٦۱٥٬۲٥۱ -  الكھرباء إلنتاج المرجان شركة
 ٤٬۸۱۱ - - - ٤٬۸۱۱ العالمي  البیانات مركز شركة

٥۹۳٬۱٦۱٬ ۱٬٤۷۰٬۰۳٦ اإلجمالي  ٦ ۳٥٬٦۹۷ (۱٬۳۷٥) ٤٬٦٦٥٬۹٥۲ 
 



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۱۸ 

  تتمة - الملكیة حقوق بطریقة مسجلة استثمارات ۱۱

 الطاقة المستقلین بتاریخ فقد السیطرة منتجي القیمة العادلة األولیة لشركات 
الطاقة كعملیات مشتركة ضمن   يشركات منتج  والتزامات  ألصول  النسبي  بالتوحیدفي القیام  الشركة السعودیة للكھرباء  إستمرت  

 .  م۲۰۲۲ یونیو ۳۰ حتىالقوائم المالیة الموحدة للمجموعة 
  الشركة   إلى  مع تلك الشركات  الموقعة  الطاقة  شراء  اتفاقیات  بتحویل  م۲۰۲۲  یولیو  ۱  قامت الشركة السعودیة للكھرباء بتاریخ

في رأس مال   للكھرباء  السعودیة  الشركة  إحتفاظ  استمرار  مع  المتعاقد بدالً من الشركة السعودیة للكھرباء  الطاقة  لشراء  السعودیة
  المشتركة   العملیات  من  االستثمارات  ھذه  تصنیف  في  تغییر  التحویل  ذلك   عن   نتجو  )۱دون تغییر (إیضاح    الشركات الُمشار إلیھا

  المستقلة   الشركات  لھذه  النسبي  التوحید  تطبیق  عن  للكھرباء  السعودیة  الشركة   وقفتت  ذلك،  على   وبناءً .  المشتركة  روعاتالمش  إلى
  ،م۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰  في  المنتھیةلفترة  ل  األولیة المختصرة  الموحدة  المالیة  قوائمھا  في  نتیجة فقد السیطرة علي العملیات التشغیلیة

 .الملكیة حقوق طریقة باستخدام مشترك كمشروعبھا  باالستثمار واعترفت
 القوائم في سابقًا احتسابھا تم التي والمطلوبات بالموجودات االعتراف بإلغاء للكھرباء السعودیة الشركة قامت ، ذلك على وبناءً 

  العادلة   للقیمة  مساویة  المشتركة  المشاریع  في  لالستثمار  المفترضة   التكلفة  فإن   السیطرة  وفقد  التحویل  تاریخ  في   و  الموحدة  المالیة
 :التغییر  لھذا التالیة  المعالجة للكھرباء السعودیة الشركة وطبقت  ، السیطرة  فقد تاریخ في األولیة

 الخاصة بتلك الشركات  والمطلوبات لموجوداتل التوقف عن إجراء التوحید التناسبي -
 و  ؛ إلغاء األعتراف تاریخ في لالستثمار  العادلة للقیمة المساویة و المفترضة بالتكلفة االعتراف -
 . ن وجدت، إ الموحدة الدخل قائمة  في ئرخسا أو كأرباح أعاله االثنین بین فرق بأي االعتراف یتم -

 

  الطاقة المستقلین   يلشركات منتج  األولیة (غیر مراجعة)  المالیة  لقوائموفقا لتاریخ التحول    في  االولیة  المالیة  بیاناتال  فیما یلي
 . المالي للتقریر  الدولیة للمعاییر وفقًا إعدادھا تم والتي  م ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ في كما

 المرجان شركة 
 الكھرباء  إلنتاج

 ضرما شركة
 للكھرباء 

 ھجر شركة
 الكھربائي  لإلنتاج

  رابغ شركة
 للكھرباء 

 
  

 إجمالي ٪ ۲۰ ٪ ٥۰ ٪ ٥۰ ٪ ٥۰ للملكیة  المئویة  النسبة
  بالملیون لایر سعودي  

 ۱۰٬۸۱۸  ۱٬٤۱۷  ٤٬۲۰٤  ۲٬٦۲٤  ۲٬٥۷۳ متداولة غیر موجودات
 ٦۹۸  ۱٤٤  ۳۲۰ ۱٦۳  ۷۱ متداولة  موجودات
 ۷٬٤٤۰  ۹٤٥  ۲٬٦۹۲ ۱٬۹۸٦  ۱٬۸۱۷ متداولة  غیر مطلوبات
 ۸۷٦  ۱۰٦  ۳٤۳ ۲۱٦  ۲۱۲ متداولة مطلوبات

 

بقیاس   المجموعة  عن  المستقلین  الطاقة  منتجيلشركات    لالستثمارات  المفترضة  التكلفةقامت  تختلف  لم  صافي    قیمة  والتي 
 خالل الفترة.  التصنیف في التغییر ھذا من خسارة بأرباح االعتراف  یتم لم ، تاریخ فقد السیطرة في موجودات

 ستثماراتالل  العادلة   القیمة  لتقییم  المعلومات  كل  جمع  طور  في  ما زالتنظرا النھا    المفترضة  التكلفةقامت المجموعة بقیاس  
  قیم ال  للكھرباء  السعودیة  الشركة  استخدمت  لذلك .  العام  بنھایة  العادلة  للقیم  الدقیق  التقییم  من  االنتھاء  یتم  أن   المتوقع  منو.  ادناه

 : یلي كما وھي المتاحة المالیة المعلومات على بناءً  تقییمھا تم التي االولیة

 فیھا المستثمر الشركة
 األولیةالقیمة العادلة 

 ملیون لایر سعودي 
 ٦۱٥ الكھرباء  إلنتاج المرجان شركة
 ٥۸٥ للكھرباء ضرما شركة
 ۱٬٤۸۹ الكھربائي  لإلنتاج ھجر شركة
 ٥۱۰ للكھرباء رابغ شركة

 
العادلة    المستقلین  الطاقة   منتجي  من  إضافیة  معلومات  على  الحقًا  اإلدارة  ستحصل القیمة  لتعدیل  الحاجة  األولیة  لتحدید مدى 

 القوائم  في  بھا  المعترف  المفترضة  التكلفة  على  التعدیالت  أثر  عنلمجموعة  ا   وستفصح  ،.  العادلة  القیمةب  المحتسبة من قبل االدارة
 . م ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ في لفترة المنتھیةل المالیة



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۱۹ 

 
   المخزون، بالصافي ۱۲

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 )مراجعة(

 

 م ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰  
 )مراجعة غیر(

   

     
 مواد ولوازم محطات التولید *    ۲٬٤٤٦٬۱۳٤   ۲٬۲۲۸٬۳۱٤
 مواد ولوازم شبكات التوزیع *   ۱٬۹۳۸٬٥٥٦   ۱٬۳۸٥٬۲۰۹

 مواد ولوازم شبكات النقل *   ۲۰٦٬۰٦٦   ۲٦۷٬۸۰۷
 *  أخرى  ۲۹٥٬۹۸۲  ۲٦۲٬۲۷۰

 المجموع  ٤٬۸۸٦٬۷۳۸  ٤٬۱٤۳٬٦۰۰
 المخزون بطيء الحركة (أ)  یخصم: مخصص إنخفاض  ) ۸٤٦٬۱۲۳(  ) ۸۲۲٫۰۷٥(

 المجموع  ٤٬۰٤۰٬٦۱٥  ۳٬۳۲۱٬٥۲٥
م  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في    كما  سعودي  لایر  ملیون  ٤۱۸مبلغ  ب  تخفیض المخزون باالنخفاض في قیمتھ  بعدبالصافي    المبالغ  تظھر*  
 ملیون لایر سعودي). ۳٦٥م:  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱(
 

 السنة:  الفترة / المخزون بطيء الحركة خالل إنخفاض فیما یلي بیان بحركة مخصص )أ(

 ذمم مستھلكي الكھرباء، بالصافي ۱۳
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 )مراجعة(
 

 م ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰ 
 )مراجعة غیر(

  

 جھات حكومیة  ۱۰٬٤٤۳٬۲۳۹  ٥٬۰۰٥٬۲٦٥
 تجاري وسكني وصناعي  ۱٥٬۷۳۳٬۷۳٦  ۱۳٬۰٦۲٬٤٥۲

 توصیل الخدمة الكھربائیة  مشروعاتذمم   ۱٬۹۷۳٬۰۹۱  ۸۹٤٬۱۰۹
 مطلوب من أطراف ذات عالقة    ٤٬۸٥٥٬۷۲۲  ٦۹۲٬۲۷٦

 مجموع ذمم مستھلكي الكھرباء   ۳۳٬۰۰٥٬۷۸۸  ۱۹٬٦٥٤٬۱۰۲
 ) أأرصدة ذمم مستھلكي الكھرباء ( في اإلنخفاضیخصم:   ) ۳٬٤۰٤٬۷۸٤(  ) ۲٬۳٦٤٬۷٦۰(

 یضاف: إیرادات مستحقة   ٥٬۰٦٦٬۷۹٥  ۳٬٤۸۹٬٤٦۲
 المجموع  ۳٤٬٦٦۷٬۷۹۹  ۲۰٬۷۷۸٬۸۰٤

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 )مراجعة(

 

 م ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰ 
 )مراجعة غیر(

  

     
  السنة   /الفترة    الرصید في بدایة   ۸۲۲٬۰۷٥  ۸۰۷٬۸۷۱
 السنة   /الفترة    خالل   المكون   ۲٤٫۰٤۸  ۱٤٬۲۰٤

 السنة  /  الفترة   الرصید في نھایة   ۸٤٦٬۱۲۳  ۸۲۲٬۰۷٥



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۲۰ 

 تتمة -مستھلكي الكھرباء، بالصافي ذمم ۱۳
 :  السنة/  الفترة خالل الكھرباء مستھلكي ذمم أرصدة في إنخفاض مخصص بحركة بیان یلي فیما )أ(

  
 م ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰

 )مراجعة(غیر 

دیسمبر  ۳۱ 
 م ۲۰۲۱

 )مراجعة(
 ۱٬٤٦۷٬٥۳٦  ۲٬۳٦٤٬۷٦۰  الرصید في بدایة الفترة / السنة 

 ۸۹۷٬۲۲٤  ۱٬۰۸۰٬۸۸۸  السنة المحمل خالل الفترة /  
 -  (٤۰٬۸٦٤)  خالل الفترة / السنة  الشطب

 ۲٬۳٦٤٬۷٦۰  ۳٬٤۰٤٬۷۸٤  الرصید في نھایة الفترة / السنة 
 

 مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى مصروفات ۱٤
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 )مراجعة(
 

 م ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰ 
 )مراجعة غیر(

  

     
 مدفوعة مقدماً وأخرى  مصروفات   ۹۳٬۰۰۰   ۳٤٬۷۳٤

 أخرى   ومطالبات قیمة مطالبات التأمین     ۲۰٦٬٦٤٦   ۱٦۸٬٦٦۲
   بالصافي   أخرى، ذمم     ۱٬۲۷۳٬۸٥۳   ۱٬۸۹۷٬۲٦۱

 من وزارة المالیة  مستحق    ۹٦۸٬٤۰٤   - 
 المجموع  ۲٬٥٤۱٬۹۰۳  ۲٬۱۰۰٬٦٥۷

     

 األرصدة المدینة األخرى (أ)  في  االنخفاض یخصم:    (٤۰٤٬٥٤٦)  (٤۱۳٬٦۰٦)
۱٬٦۸۷٬۰٥۱  ۲٬۱۳۷٬۳٥۷   

 :  / السنة في االرصدة المدینة خالل الفترة االنخفاضفیما یلي بیان بحركة مخصص  ) أ(

  
 م ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰

 )مراجعة(
 م ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

 )مراجعة(
 ۲۳٥٬۸۹۹  ٤۱۳٬٦۰٦  الرصید في بدایة الفترة / السنة 

 ۱۷۷٬۷۰۷  (۹٬۰٦۰)  مكون  /(انتفى الغرض منھ) 
 ٤۱۳٬٦۰٦  ٤۰٤٬٥٤٦  الرصید في نھایة الفترة / السنة 

 

 المعامالت مع المالك التي تم األعتراف بھا في قائمة حقوق الملكیة مباشرة  ۱٥
  العام  عن نقدیة أرباح بتوزیع م ۲۰۲۲ مایو ۱۷ھـ الموافق  ۱٤٤۳ وال ش ۱٦في اجتماعھا المنعقد بتاریخ  العامةقرت الجمعیة أ

  القیمة   من٪  ۷  وتمثل  الواحد  للسھم  سعودي  لایر  ۰٫۷۰  بواقع  سعودي  لایر  ارملی  ۲٫۹  بمبلغ  الشركة   لمساھميم  ۲۰۲۱  المالي
   لایر سعودي). ارملی ۲٬۹م: مبلغ ۲۰۲۱( للسھم االسمیة

 االحتیاطي االتفاقي ألداة المضاربة   ۱٦
 

للخطاب الوارد من وزیر الطاقة رئیس اللجنة الوزاریة إلعادة ھیكلة قطاع الكھرباء والشركة السعودیة للكھرباء (رقم   انفاذاً 
بتاریخ  ۰۱-۲۰٥۷-۱٤٤۲ الموافق  ۲۹/۰۳/۱٤٤۲ھـ  أمر ملكي رقم    المشارم)  ۲۰۲۰/  ۱۱/ ۱٥ھـ  الى صدور    ۱٦۰۳۱فیھ 

على الشركة وتوقیع اتفاقیة مضاربة مع حكومة المملكة العربیة السعودیة تسویة صافي المستحقات الحكومیة    على  بالموافقة
  ۱٦۷٫۹م والبالغة  ۲۰۱۹ممثلة بوزارة المالیة، لتحویل صافي االلتزامات المالیة المستحقة للحكومة على الشركة بنھایة عام  

 .الى أداة مالیة ضمن حقوق الملكیة ملیار لایر سعودي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۲۱ 

 
 

 تتمة -االحتیاطي االتفاقي ألداة المضاربة ۱٦
م على إنشاء احتیاطي اتفاقي لغرض سداد  ۲۰۲۰/ ۱۲/   ۲۷ھـ الموافق    ۱۲/۰٥/۱٤٤۲المنعقدة بتاریخ    العامة الجمعیة    وافقت

رة بالتحویل مجلس اإلدا  وتفویضاتفاقیة المضاربة    يأرباح اتفاقیة المضاربة المبرمة بین الشركة ووزارة المالیة والمشار إلیھا ف 
اإلدارة باستخدام االحتیاطي االتفاقي لسداد أرباح المضاربة بما    مجلس  وتفویض  االتفاقي  لالحتیاطيمن أرباح الشركة المبقاة  

 : ذات الصلة الموضحة بالجدول التالي بالقرارتوافق مجلس اإلدارة  وقد یتوافق مع أحكام اتفاقیة المضاربة

  
 م ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰

 )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 )مراجعة(
 ۹۲۷٬۳۷٥  ۸٦۰٬٥۹۳  الرصید في بدایة الفترة / السنة 

 ۷٬٦٦۱٬۳۷٦  ٥٬۷۳۰٬۲۸۹  خالل الفترة / السنة  المبقاه األرباح من حولالم
 ) ۷٬۷۲۸٬۱٥۸(  ) ۳٫۷۹۹٫۲۰۳(  خالل الفترة / السنة  المسدد

 ۸٦۰٬٥۹۳  ۲٬۷۹۱٬٦۷۹  الرصید في نھایة الفترة / السنة 
 مالیة ال األدوات ۱۷

 المالیة ما عدا المطلوبات ذات الفائدة  االدوات۱۷-۱

 
 م ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰

 )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 )مراجعة(
    العادلة  بالقیمةمالیة  مطلوبات

 ٥۹٤٬۱٤۹  ٦٥٬٤۷۸ ) ۳-۱۷(إیضاح  أدوات مالیة مشتقة بالقیمة العادلة 
 ٦٥٬٤۷۸  ٥۹٤٬۱٤۹ 

بالتكلفة المستنفدة، ماعدا   الُمقاسة خرىاألمالیة ال المطلوبات
    القروض ذات الفائدة

 ۲٬۹۸۸٬۲٦۸  ۳٬۱٤۷٬۱۸۱ ذمم تجاریة دائنة 
 ۱٤٫۷۹۸٫۰۸۷  ۱۲٬۲۹۷٬۰٤٦ ى مستحقات وأرصدة دائنة أخر

 ٤٬٥۷۰٬٥۳۸  ٤٬٥۷۰٬٥۳۸ ذمم دائنة حكومیة
 ۱٬۹۹۸٬٥۱۰  ۲٬۰۰۱٬۹۹٥ مستردة مشتركین تأمینات
المالیة األخرى بالتكلفة المستنفدة، ماعدا  المطلوباتإجمالي 

 ۲٤٬۳٥٥٬٤۰۳  ۲۲٬۰۱٦٬۷٦۰ القروض ذات الفائدة
 المطلوبات ذات الفائدة  ۱۷-۲

یظھر كما  ،م  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰إّن تصنیف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة كما في 
 یلي:

 اإلجمالي  الصكوك   قروض بنكیة   
 )مراجعة(غیر   )مراجعة(غیر   )مراجعة(غیر   
       

 ۸۳٬۹۷۲٬۲۳۸  ۲۹٬۹۹۰٬۷٥۹  ٥۳٬۹۸۱٬٤۷۹  غیر متداولة 
 ۱۹٬٤۱٦٬۷٤٦  ۳٬۷٥۰٬۷٥۰  ۱٥٬٦٦٥٬۹۹٦  متداولة

  ٦۹٬٦٤۷٬٤۷٥  ۳۳٬۷٤۱٬٥۰۹  ۱۰۳٬۳۸۸٬۹۸٤ 
 

یظھر كما  م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱كما في المختصرة الموحدة األولیة  المالي إّن تصنیف القروض المعروضة في قائمة المركز 
 یلي:

 اإلجمالي  الصكوك   قروض بنكیة   
 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  
       

 ۸٤٬٦۱۳٬۲٥۳  ۳۳٬۷٤۱٬۲۸۰  ٥۰٬۸۷۱٬۹۷۳  غیر متداولة 
 ۲٤٬۲٦۸٬۰۹۱  ۱۰٬٤۱۸٬٥٤۰  ۱۳٬۸٤۹٬٥٥۱  متداولة

  ٦٤٬۷۲۱٬٥۲٤٤٬  ٤۱٥۹٬۸۲۰  ۱۰۸٬۸۸۱٬۳٤٤ 



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۲۲ 

 تتمة  -المالیة االدوات 
 تتمة   - الفائدة ذات المطلوبات ۱۷-۲

 فیما یلي:  / الفترة السنة خاللتتمثل الحركة في االقتراض 
 

 إجمالي    الصكوك   قروض بنكیة   
 ۱۱۳٬۷۱۹٬۸۰۱   ٤٤٬۱٦۰٬٤۳٤  ٦۹٫٥٥۹٫۳٦۷  م (مراجعة)۲۰۲۱ینایر  ۱كما في 
 ۱٤٬۹۱۰٬۲۳۳   -   ۱٤٬۹۱۰٬۲۳۳  المستلم 
 )۱۹٬٥۷٥٬۳٥٤(   -   )۱۹٬٥۷٥٬۳٥٤(  المسدد  

 ) ۱۷۳٬۳۳٦(   )٦۱٤(  (۱۷۲٬۷۲۲)  صافي التغیر في التكالیف المؤجلة
 ۱۰۸٬۸۸۱٬۳٤٤   ٤٤٬۱٥۹٬۸۲۰  ٦٤٬۷۲۱٬٥۲٤  م (مراجعة)۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۲٥٬۳۱۰٬۰٥٤   -  ۲٥٬۳۱۰٬۰٥٤  المستلم 
 ) ۲۲٬۹٦۸٬۸۰۳(   ) ۱۰٫٤۱۸٫٥٤۰(  ) ۱۲٬٥٥۰٬۲٦۳(  المسدد  
 ) ۷٬٥٥٦٬٥۸۱(   -  ) ۷٬٥٥٦٬٥۸۱(  المشتركة من قروض العملیات  المستبعد

 ) ۲۷۷٬۰۳۰(   ۲۲۹  ) ۲۷۷٬۲٥۹(  صافي التغیر في التكالیف المؤجلة
 ۱۰۳٬۳۸۸٬۹۸٤   ۳۳٬۷٤۱٬٥۰۹  ٦۹٬٦٤۷٬٤۷٥  م (غیر مراجعة)۲۰۲۲سبتمبر۳۰كما في 

 قروض  ۱۷-۲-۱
 إّن تصنیف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة كما یلي:

 

 متداولة غیر 
م ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰   

)مراجعة(غیر    
م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  

 (مراجعة)
 ٤۳٬٥۲٤٬۳۸٤  ٥۳٬۹۸۱٬٤۷۹  الشركة السعودیة للكھرباء

 ۷٬۳٤۷٬٥۸۹  -  * مشتركة عملیات
  ٥۳٬۹۸۱٬٤۷۹  ٥۰٬۸۷۱٬۹۷۳ 

     متداولة
 ۱۳٬۲۹۸٬۳۰٤  ۱٥٬٦٦٥٬۹۹٦  الشركة السعودیة للكھرباء

 ٥٥۱٬۲٤۷  -  * مشتركة عملیات
  ۱٥٬٦٦٥٬۹۹٦  ۱۳٬۸٤۹٬٥٥۱ 

 

 
 )۱۱( إیضاح ۲۰۲۲ یولیو ۱ من ابتداءً  المشتركة للعملیات النسبي التوحید الغاء تم*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۲۳ 

 

 تتمة  -المالیة االدوات ۱۷
 تتمة   - الفائدة ذات المطلوبات ۱۷-۲
 تتمة - قروض ۱۷-۲-۱

 :بالشركة السعودیة للكھرباء یلي القروض طویلة االجلفیما 

 عملة القرض 
تاریخ  

 االستحقاق 
قیمة أصل  

 القرض 
  م۲۰۲۲سبتمبر ۳۰

 غیر مراجعة
 م ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 (مراجعة ) 
      

 ۱٬٥۳٦٬۸۰۰ ۱٬۳٤٤٬٤۰۰ ٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰۲٥ لایر سعودي ۲بنوك محلیة 
 ۳٬٦۳۱٬۷٤٦ ۲٬۷۲۳٬۸۱۰ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰۲٥ لایر سعودي ۳بنوك محلیة 
 ۲٬٥۹۸٬۷٥۰ ۲٬٥۷۲٬٥۰۰ ۳٬٥۰۰٬۰۰۰ ۲۰۲٦ لایر سعودي ٦بنك محلي 
 ۲٬۲۸۰٬۰۰۰ ۲٬۲٥۰٬۰۰۰ ۲٬٤۰۰٬۰۰۰ ۲۰۲٤ لایر سعودي  ۷بنك محلي 

 ۱٤٬۸۹٦٬۰۰۰ ۱٤٬٥۹۲٬۰۰۰ ۱٥٬۲۰۰٬۰۰۰ ۲۰۲٦ لایر سعودي ۸ ةك محلیوبن
 ۲٬۸٥۰٬۰۰۰ ۲٬۸٥۰٬۰۰۰ ۲٬۸٥۰٬۰۰۰ ۲۰۲۹ لایر سعودي ۹بنك محلي 

 ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۱۰٬۰۰۰ ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰۲۷ لایر سعودي ۱۰ ةمحلیك وبن
 - ۱٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱٬٥۰۰٬۰۰۰ ۲۰۳۲ لایر سعودي * ۱۱ ةك محلیوبن

 ٥٤۱٬٤۷٥ ٤۳٤٬۰۰۷ ۲٬٥۸۳٬۳۷٥ ۲۰۲٤ لایر سعودي وزارة المالیة   قرض
 ٦٦۰٬۷۲۰ ۳٥۱٬۳۲۷ ۳٬۷۰۹٬۱۲٥ ۲۰۲٤ دوالر امریكي  ۲بنك دولي 

 ۲٬۱۸۷٬٥٦۱ ۱٬۹٦۸٬۷٤۷ ٥٬۲٥۱٬۱۲۰ ۲۰۲٦ امریكي دوالر  ۳قرض مشترك دولي 
 ٤٬۰۸٤٬٤۹۷ ۳٬۷۳٦٬۳٦٤ ۷٬۲٤۰٬۷۱٥ ۲۰۲۸ دوالر امریكي  ٤قرض مشترك دولي 
 ۲٬۲٤۹٬۷٥٤ ۱٬۹٦۸٬۱٤٤ ۳٬۳۷٥٬٥۸٥ ۲۰۲۹ دوالر امریكي  ٦قرض مشترك دولي 
 ۱٬۰٥۰٬۲۲۸ ۹۱۸٬۸۱۰ ۱٬٥۷٥٬۳۳٦ ۲۰۲۹ دوالر امریكي  ۷قرض مشترك دولي 

 ٦٬٥٦۲٬۸۷۸ - ٦٬٥٦۲٬۸۷۸ ۲۰۲۲ دوالر امریكي  ۸دولي قرض مشترك 
 - ۷٤۹٬۲۷٥ ٤٫٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۳۳ دوالر امریكي  * *  ۹قرض مشترك دولي 
  ۱۰قرض مشترك دولي 

 - ۱۱٬۲٦٥٬۸۷٤ ۱۱٬۲٦٥٬۸۷٤ ۲۰۲۷ دوالر امریكي  ***
 ٥٤٬۱۳۰٬٤۰۹ ٥۸٬۱۳٥٬۲٥۸ ۹٥٬٥۱٤٬۰۰۸   ة القیمة اإلجمالی

 ) ۱۰٬۲٦۳٬۷۹٦( ) ۳٬۸۷٦٬٥۱۹(  الجزء المتداول من القروض طویلة األجل  خصم:
ً الجزء غیر المطفأ من الرسوم المدفوعة مقدم خصم:  ا

 ) ۳٤۲٬۲۲۹( ) ۲۷۷٬۲٦۰(  وغیرھا من الرسوم 
 ٤۳٬٥۲٤٬۳۸٤ ٥۳٬۹۸۱٬٤۷۹  الجزء غیر المتداول من القروض طویلة األجل

 السعودیة للكھرباء:المتداولة للشركة یلي القروض فیما 

 
  لایر   ملیار  ۱٫٥بقیمة  العامة  الشركة  أغراض   لتمویل  وذلك  محلي  بنك  من  ائتمانیة  تسھیالت  علي   بالحصول   الشركة   قامت*  

 .وتعھدات بنكیةأ ضمانات بدون وذلك سعودي
 
 
 
 
 

 أصل قیمة القرض عملة القرض 
  م۲۰۲۲سبتمبر ۳۰

  غیر مراجعة
م  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 (مراجعة )
      

 ۱٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۱ دوار محلیة بنوك قرض
 -  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۲ دوار محلیة بنوك قرض

 ۱٥۹٬٤۳۳  - ٥٥۰٬۰۰۰ لایر سعودي تجاریةتسھیالت مدفوعات 
 ۱٬۸۷٥٬۰۷٥  ۷٬۷۸۹٬٤۷۷ ۹٬٦٦٥٬٦۲٥ دوالر امریكي  ٤قرض مشترك دولي دوار  

 ۳٬۰۳٤٬٥۰۸  ۱۱٬۷۸۹٬٤۷۷ ۱٤٬۲۱٥٬٦۲٥  القیمة اإلجمالیة
 ۱۰٬۲٦۳٬۷۹٦  ۳٬۸۷٦٬٥۱۹  الجزء المتداول من القروض طویلة األجل 

 ۱۳٬۲۹۸٬۳۰٤  ۱٥٬٦٦٥٬۹۹٦ المتداول من قروض طویلة األجل إجمالي القروض قصیرة األجل والجزء 



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۲٤ 

 تتمة  -االدوات المالیة ۱۷
 تتمة   - الفائدة ذات المطلوبات ۱۷-۲
  تتمة – قروض ۱۷-۲-۱

  دولیة   صادرات  بنوك  عدة  مع  بالدوالر  مقومة  ائتمانیة   تسھیالت  اتفاقیة  بتوقیع  الشركة   قامت   ۲۰۲۲  أغسطس  ۱۰   بتاریخ  **
  تلك   ضمان  یتم  ان  علي  دوالر،  ملیار  ۱٫۲  بقیمة   المصري  –  السعودي  الكھربائي  الربط  مشروع  من  جزء  لتمویل  وذلك

   .   السویدیة  الصادرات ائتمان مؤسسة  من وبتمویل السویدیة  الصادرات ائتمان وكالة قبل من التسھیالت
وقعت الشركة السعودیة للكھرباء اتفاقیة تسھیالت ائتمانیة مقومة بالدوالر األمریكي مع عدة   ۲۰۲۲أغسطس    ۱۱*** بتاریخ  

ة حالیة، وتمویل أغراض الشركة العامة بما فیھا النفقات الرأسمالیة وذلك بنوك دولیة وذلك إلعادة تمویل تسھیالت ائتمانیة دوار
   .  وتعھدات بنكیةأ ملیار دوالر بدون ضمانات ۳بقیمة 

 صكوك   ۱۷-۲-۲      
 

 :   م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰فیما یلي بیان بالصكوك القائمة كما في 
     الصكوك المحلیة: 

 تاریخ االستحقاق   القیمة اإلجمالیة لإلصدار  االسمیة للصكالقیمة   تاریخ االصدار  اإلصدار
 م ۲۰۳۰  سعودي ملیار لایر ٥٬۷۳  سعودي  آالف لایر ۱۰  م ۲۰۱۰مایو  ۱۰  ۳صكوك 
 م ۲۰٥٤  ملیار لایر سعودي  ٤٬٥  ملیون لایر سعودي ۱  م ۲۰۱٤ینایر  ۳۰  ٤صكوك 

 

تحمل ھذه الصكوك عائد یحسب على أساس    .اصدار الصكوك الموضحة أعاله بالقیمة اإلسمیة بدون خصم أو عالوة إصدارتم  
سعر سایبور زائدا ھامش ربح یستحق دوریا على أساس ربع سنوي من صافي الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي  

 .(صكوك) المملوكة بالكامل للمجموعة  شركة الكھرباء للصكوك –یحتفظ بھا أمین موجودات الصكوك 
ستدفع المجموعة مبلغاً    ،في كل تاریخ شراء  .تعھدت الشركة بشراء ھذه الصكوك من حاملیھا بتواریخ محدده في نشرة اإلصدار

تم تحدید سعر الشراء بحاصل ضرب    .من إجمالي القیمة اإلسمیة للصكوك كمنحة لحملة الصكوك  ٪۱۰إلى    ٪٥یتراوح بین  
 ي القیمة اإلسمیة للصك في النسبة الموضحة مقابل تاریخ الشراء وفقاً للجدول التالي: إجمال

 النسبة المئویة   
  ۹۰٪   ٦۰٪   ۳۰٪ 
 تاریخ الشراء الثالث    تاریخ الشراء الثاني    تاریخ الشراء األول  

 م ۲۰۲٦  م ۲۰۲٤   م ۲۰۲۲  ۳صكوك 
 النسبة المئویة          

  ۹٦   ٪٥۰٪   ۳۰٪ 
 الشراء الثالث  تاریخ   تاریخ الشراء الثاني    تاریخ الشراء األول   

 م ۲۰٤٤  م ۲۰۳٤   م ۲۰۲٤  ٤صكوك 

  ۱٬۲۷بقیمة م ۲۰۱۷) خالل الربع الثاني من عام ۳قامت المجموعة بإعادة شراء جزء من اإلصدار الثالث للصكوك (صكوك 
الثالث (   سعودي،ملیار لایر   المجموعة بإعادة    . )ملیار لایر سعودي  ۷والتي تمثل جزء من إعادة شراء اإلصدار  كما قامت 

ملیار لایر    ٥٫۷  بمبلغ  ه سدادوالذي تم    م ۲۰۲۲شراؤھا بالكامل قبل نھایة شھر مایو  جدولة رصید الصكوك المتبقیة حتى یتم  
 . م ۲۰۲۲من عام  الثانيخالل الربع سعودي 



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۲٥ 

 تتمة  – المالیةاالدوات ۱۷
 تتمة  –المطلوبات ذات الفائدة ۱۷-۲
 تتمة -صكوك   ۱۷-۲-۲

 الصكوك الدولیة 
ملیار دوالر أمریكي)    ۱٬۷٥ملیار لایر سعودي (  ٦٬٦بإصدار صكوك دولیة بقیمة  م    ۲۰۱۲قامت المجموعة خالل ابریل   )أ

ملیار دوالر تستحق بعد خمس سنوات بعوائد   ۰٬٥حیث تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك، األولى بقیمة  
قامت   ,٪٤٬۲۱۱ملیار دوالر وتستحق بعد عشر سنوات بعوائد    ۱٬۲٥، والشریحة الثانیة بقیمة  ٪   ۲٬٦٦٥ثابتة نسبتھا  

والتي    م۲۰۱۷ملیار دوالر أمریكي) خالل الربع األول من عام    ۰٬٥ملیار لایر سعودي (  ۱٬۹المجموعة بتسدید مبلغ  
دوالر   ملیار  ۱٫۲٥ملیار لایر سعودي (  ٤٬۷قامت المجموعة بتسدید مبلغ    ،  تمثل سدادا للشریحة األولى من ھذه الصكوك

 .من ھذه الصكوك الثانیةللشریحة  م والتي تمثل سداداً ۲۰۲۲أمریكي) خالل الربع األول من عام 

ملیار دوالر أمریكي)    ۲ملیار لایر سعودي (  ۷٬٥بإصدار صكوك دولیة بقیمة  م  ۲۰۱۳كما قامت المجموعة خالل ابریل   ) ب
ملیار لایر سعودي (ملیار دوالر امریكي)    ۳٬۷٥بقیمة  حیث تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك، األولى  

ملیار لایر سعودي (ملیار دوالر  ۳٬۷٥والشریحة الثانیة بقیمة  ٪ ۳٬٤۷۳تستــحق بعد عشر سنوات بعوائد ثابتة نسبتھا 
صكوك ملیار سعودي ك  ۳٫۷٥قامت الشركة بتصنیف    وقد٪.    ٥٬۰٦ثابتة نسبتھا  بعوائد  امریكي) وتستحق بعد ثالثین سنة  

 م.  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰متداولة كما في 

ابریل   ) ج المجموعة خالل  قامت  بقیمة    م۲۰۱٤كما  دولیة  (  ۹٬٤بإصدار صكوك  دوالر   ۲٬٥ملیار لایر سعودي  ملیار 
  ۱٬٥ملیار لایر سعودي (  ٥٬٦الشریحة األولى بقیمة    .أمریكي) حیث تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك

ملیار لایر سعودي    ۳٬۷٥الشریحة الثانیة بقیمة    . ٪٤امریكي) تستــحق بعد عشر سنوات بعوائد ثابتة نسـبتھا  ملیار دوالر  
  ٪.  ٥٬٥ملیار دوالر امریكي) وتستحق بعد ثالثین سنة بعوائد ثابتة نسبتھا  ۱(

ملیار دوالر أمریكي)   ۲سعودي (ملیار لایر    ۷٬٥م بإصدار صكوك دولیة بقیمة  ۲۰۱۸كما قامت المجموعة خالل سبتمبر   )د
ملیون دوالر   ۸۰۰ملیار لایر سعودي (  ۳الشریحة األولى بقیمة    .حیث تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك

ملیار لایر    ٤٬٥الشریحة الثانیة بقیمة    . ٪٤٬۲۲۲سنوات واربعة اشھر بعوائد ثابتة نسـبتھا   امریكي) تستــحق بعد خمس
 ٪.   ٤٬۷۲۳ملیار دوالر امریكي) وتستحق بعد عشر سنوات بعوائد ثابتة نسبتھا ۱٬۲سعودي (

ملیار    ۱٫۳(    سعوديملیار لایر    ٤٫۸۷بقیمةصكوك خضراء دولیة  بإصدار    ،م۲۰۲۰سبتمبر    خاللقامت المجموعة  كما        ھـ)
  سعودي ملیار لایر    ۲٫٤۳) حیث تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك . الشریحة األولى بقیمة    أمریكيدوالر  

ملیار    ۲٫٤۳. الشریحة الثانیة بقیمة  ٪  ۱٫۷٤تستحق بعد خمس سنوات بعوائد ثابتة نسبتھا    أمریكي)ملیون دوالر    ٦٥۰(
   . ٪ ۲٫٤۱۳ة ثابت نسبتھ تستحق بعد عشر سنوات بمعدل فائد أمریكي)ملیون دوالر  ٦٥۰(لایر 

  مشتقة مالیة أدوات ۱۷-۲-۳
 ۳۰لایر سعودي كما في  ملیار  ۲لدى المجموعة عقود تحوط مع عدد من البنوك للحمایة من تقلبات أسعار الفائدة بلغ قدرھا  

 .لایر سعودي) ملیار ۱٥٬٤: م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱( العقود الُمبرمة من قبل منتجي الطاقة المستقلین بعد إستبعاد م۲۰۲۲سبتمبر
ال نھایة  فى  القائمة  المعامالت  على حجم  مؤشراً  تعتبر  والتي  اإلسمیة  المبالغ  النقدیة  فترةإن  التدفقات  بالضرورة  تعكس  ال   ،

المستقبلیة المتعلقة بھا. كذلك فإن المبالغ اإلسمیة ال تعكس مخاطر السوق وال مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لھا المجموعة والتى  
 .تكون عامة محدودة بالقیمة العادلة الموجبة للمشتقات

كإلتزامات غیر   و  متداولة  غیر  كأصول كتحوطات تدفق نقدي. تصنف المشتقاتم  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  ُصنّفت جمیع المشتقات في
.متداولة من خالل الشركة  ، وذلك بناًء على تاریخ صالحیة األدوات المالیة



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۲٦ 

 تتمة  – المالیةاالدوات ۱۷
 تتمة  –المطلوبات ذات الفائدة ۱۷-۲
 تتمة  -أدوات مالیة مشتقة ۱۷-۲-۳

 العادلة لألدوات المالیة المشتقة ُملّخصة في الجدول أدناه: إّن القیم 
 م ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰  

 )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 (مراجعة)
     :  مشتقة مالیة موجودات

 ۱٥٬٦۲۰  ۱۹٤٬۸٦۱  متداولة  غیر
     مالیة مشتقة بالقیمة العادلة:  مطلوبات

 ۱۰٤٬٦۲۸  -  متداولة
 ٤۸۹٬٥۲۱  ٦٥٬٤۷۸  غیر متداولة 

  ٦٥٬٤۷۸  ٥۹٤٬۱٤۹ 
 الموظفین  منافع التزامات ۱۸

 
 م ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱  م ۲۰۲۲  سبتمبر ۳۰  

 ٦٬۰۰٥٬٥٦۰  ٦٬۲۹۸٬٦۷٥ ۱- ۱۸                               للموظفین الخدمة نھایة مزایا
 ۱٬۰۰۲٬٥۳۹  ۱٬۱۲۱٬۳۸٦                     خاردواإل التوفیر صندوق
 ۹۳۰٬۲۹۷  ۱٬۳۰۹٬۱٤۹ ۲- ۱۸   البشریة الموارد إنتاجیة تحسین برنامج

  ۸٬۷۲۹٬۲۱۰  ۷٬۹۳۸٬۳۹٦ 
 سبتمبر  ۳۰الموظفین باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة لمطلوباتھا كما في    لمنافعقامت المجموعة بإجراء تقییم اكتواري  

  عن مكافآت نھایة الخدمة. والناتجةم ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱وم ۲۰۲۲
 وترد في الجدول أدناه اإلفتراضات الدیمغرافیة الرئیسیة للتقییمات:

 معدل االستقالة قبل سن التقاعد 
 (سنوات)  العمر

 م ۲۰۲۲ستمبر  ۳۰
 (غیر مراجعة) 

 معدل االستقالة قبل سن التقاعد 
 (سنوات)  العمر

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱
 (مراجعة) 

۱۸ -۳٥ ۱٫٥ ٪ ۱۸ -۳٥  ۰٫٦ ٪ 
۳٤٥- ٦ ۲٪ ۳٤- ٦۰ ۳٫٥ ٪ 
٤ ٪٤ ٥٥- ٤٦۱ -٤٥  ۷٫٦ ٪ 
٥٦+ ۳۰ ٪ ٤٦+  ۱٦٫۷ ٪ 

 

أشھر    ٥۸ سن التقاعد المفترض وثالثة  التقاعد    میالدیة،سنة  سن  من  سنا  األكبر  الموظفین  تقاعد  یفترض 
 المفترض على الفور في تاریخ التقییم.

  عن   جوھریا  تختلفدول ال    إلى  إستناداً ما قبل التقاعد    أعمارستندت المجموعة إلى معدل  إ وفیات ما قبل التقاعد
 .  السعودیة  العربیة المملكة  في الحیاة جدول

 



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۲۷ 

 تتمة- تزامات منافع الموظفین ال ۱۸
 مزایا نھایة الخدمة للموظفین    ۱۸-۱

 قتصادیة للتقییمات: وترد في الجدول أدناه اإلفتراضات اإل

 
 م ۲۰۲۲  سبتمبر ۳۰ 

 (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ 

 (مراجعة) 
 ٪ ۷.۲  ٪ ۰۸.٤  سعر الخصم اإلجمالي 
 ٪۲  ٪۲  معدل تضخم األسعار

 ٪ ٤٫٥  ٪ ٤٫٥  معدل تضخم األجور متوسط

 م: ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱وم  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ة المنتھیة في فتریوضح الجدول التالي تسویة إلتزامات المزایا المحددة عن ال

 
  أو الربح قائمة

 اإلجمالي  الحركة النقدیة  إعادة القیاس  الخسارة 
 ٥٬۲٦۰٬۸٦۷    (مراجعة)  م۲۰۲۱ینایر  ۱كما في 

 ٤۹۱٬۷۲۲ -  -  ٤۹۱٬۷۲۲ الخدمة الحالیة تكلفة 
 ۱۱۰٬٤۱٤ -  -  ۱۱۰٬٤۱٤ تكلفة الفائدة

 )۱٥٬۳۹٥( -  )۱٥٬۳۹٥( -  (الربح) / الخسارة من التغیر في اإلفتراضات المالیة 
 ۱۰۳٬٥۹٥ -  ۱۰۳٬٥۹٥ -  (الربح) / الخسارة من التغیر في اإلفتراضات الدیمغرافیة 

 ۳۱٤٬۳۷۷ -  ۳۱٤٬۳۷۷ -  الخبرةالقائمة على  (المكاسب) / الخسائر
 ) ۱۹۲٬۹۳٥( ) ۱۹۲٬۹۳٥( -  -  مزایا مدفوعة 

 ۸۱۱٬۷۷۸ ) ۱۹۲٬۹۳٥( ٤۰۲٬٥۷۷ ٦۰۲٬۱۳٦ العام  خالل الحركة إجمالي
 )٦۷٬۰۸٥(    رصید نھایة الخدمة المحول 

 ٦٬۰۰٥٬٥٦۰    (مراجعة)  م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱كما في 
     

 ۳٥۹٬٤٥۰ -  -  ۳٥۹٬٤٥۰ تكلفة الخدمة الحالیة 
 ۱۲۱٬٥۳۸ -  -  ۱۲۱٬٥۳۸ تكلفة الفائدة

 ) ۱٬۱٥٤٬٤۹۰( -  ) ۱٬۱٥٤٬٤۹۰( -  (الربح) / الخسارة من التغیر في اإلفتراضات المالیة 
 ٥۹۷٬۰۷٤ -  ٥۹۷٬۰۷٤ -  (الربح) / الخسارة من التغیر في اإلفتراضات الدیمغرافیة 

 ٥۰٦٬۹۱٤ -  ٥۰٦٬۹۱٤ -  (المكاسب) / الخسائر 
 ) ۱۳۷٬۳۷۱( ) ۱۳۷٬۳۷۱( -  -  مدفوعة مزایا 

 ۲۹۳٬۱۱٥ ) ۱۳۷٬۳۷۱( ) ٥۰٬٥۰۲( ٤۸۰٬۹۸۸ الفترة  خالل الحركة إجمالي
 ٦٬۲۹۸٬٦۷٥    ) مراجعةغیر  (  م۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰كما في 

 تحلیل الحساسیة 

 
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰فى المنتھیة   للفترة التأثیر على إلتزامات المنافع المحددة

 (غیر مراجعة) 
 ٪۱بنسبة  انخفاض ٪ ۱زیادة بنسبة  

 ) ٦۷۷٬٥٦٥( ۷۹۲٬۲۷٤ تضخم الرواتب 
 ۸۰۷٬۲۲٤ ) ٦۷٦٬۷۱۷( معدل الخصم 
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 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۲۹ 

 و التعاقدیة  االلتزامات المحتملة ۱۹
 المحتملة  االلتزامات

والرفع م  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰كما في  الیة  تال  المحتملة  لتزامات المجموعة والجھات المعنیة لدراسة االتم تشكیل فریق عمل من قبل   )أ
 بھا للجنة الوزاریة من أھمھا ما یلي:

مساھم) حول مقابل تورید زیت خفیف بدالً من    -السعودیة (أرامكو السعودیة    العربیة  الزیت   شركةبین المجموعة و   خالف  یوجد -
  یتم   لمملیار لایر سعودي    ۲٬٦وقد نتج عن ذلك فرق متراكم قدره    -حسب متطلبات المجموعة    - الزیت الثقیل ألحد المحطات  

 .إضافیة إلتزمات  أي فالخال ھذا عن  ینتج  ان المجموعة تتوقع وال المجموعة سجالت  في  االلتزامات  ضمن  قیده
م، والذي تم بموجبھ توقیع اتفاقیة مع أرامكو السعودیة واالعتراف ۲۰۱۸ینایر    ۱٦بتاریخ    ۲۱٦إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم   -

م  ۲۰۰۰إبریل    ٥قد بلغ إجمالي المبلغ المختلف علیھ من بدایة تأسیس الشركة في  فم  ۲۰۱۸یونیو    ۱برسم المناولة اعتبارا من  
 وال تتوقع الشركة أي التزامات ناتجة عن ذلك. ملیار لایر سعودي  ٦٬۱مبلغ  ۲۰۱۸مایو   ۳۰وحتى 

في    كما  سعودي  لایر  ملیون   ٥۹بمبلغ إجمالي قدرة    األخرى  الجھات   وبعض  التجاریة  البنوك  لبعض  ضمانات   المجموعة  قدمت  -
 ).سعودي لایر ملیون  ٦۲: م۲۰۲۱  دیسمبر ۳۱(  م۲۰۲۲سبتمبر ۳۰

المقاولین، وھي حالیًا في المراحل األولى من  أحدقبل   المجموعة في قضیة تحكیم مقامة من  ضدھناك بعض الدعاوى المرفوعة  )ب 
ــركة   ۷إجراءات التحكیم بـناء على المـطالـبات المـقدمة یـطالب المـقاول بـما یـقارب مبلغ قدره  ــعودي، كما قامت الشــ ملیار لایر ســ

حالیاً انھ ال یوجد أســاس   اإلدارة  وتعتقدملیار لایر ســعودي لدى نفس جھة التحكیم،  ۳٬٥بلغ  برفع دعاوى مقابلة ضــد المقاول بم
ــجیل أي التزام وان   ــركة قوي ملتسـ ــول  حالة في   یتغیر قد والذي  تاریخھ حتى وقف الشـ ــتندات   على  الحصـ  في جدیدة    ثبوتیة  مسـ

 .المستقبل
 التعاقدیة  االلتزامات

  الطاقة  لشــراء  الســعودیة  للشــركةمن وحدات تولید المجموعة    المنتجة  الكھربائیة  الطاقة كافةالمجموعة بتوقیع عقود لتورید   قامت  )أ
 .ءطویلة األجل وھذه العقود غیر قابلة لإللغا محددة زمنیة لمدة

 االرتباطات الرأسمالیة  ۲۰
في قیمة الجزء غیر المنفذ من العقود الرأسمالیة    المالي األولیة الموحدة المختصرةتتمثل االرتباطات الرأسمالیة في تاریخ قائمة المركز  

 ۳۱(  م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في    ملیار لایر سعودي  ٥۳التي أبرمتھا المجموعة إلنشاء وتركیب محطات وأصول أخرى والتي بلغت  
 ).لایر سعودي ملیار ٤۱:  م۲۰۲۱دیسمبر 

 

  یبةضرالو الزكاة ۲۱
 

  . م۲۰۲۱دیسمبر ۳۱ في  المنتھي  للعام النظامي  األجل  ضمن  الزكویة اقرارتھا المجموعة قدمت  -
  والضریبة   الزكاة  ھیئة  من   إقرارات   تعدیل  خطاب   الشركة  استلمت   كذلك  ،  م۲۰۱٤  عام  حتى   الزكویة  الربوط  الشركة  أنھت  -

  على   إعتراضھا  الشركة  قدمت   وقد  ،  م۲۰۱۸  إلى   م۲۰۱٥  من   لألعوام  اإلقرارات   عن   م۲۰۲۱  أبریل  ۲۹  بتاریخ   والجمارك 
ً   اإلقرارات   تعدیل   من   قرارات لإل  المقدم  االعتراض  عن  الضریبیة  للجان  العامة  االمانھ   قرار  صدر  وقد  النظامیة  للمواعید  وفقا

 القرارات   ھذه  على   باالستئناف  الشركة  قامت و   لایر  ملیون   ۷۳۰  قدرھا  زكوي  ربط  بفروقات   م ۲۰۱۸  إلى   م۲۰۱٥  األعوام
  بمستندات مؤید االعتراض ھذا في  الشركة  موقف  أن  الشركة  إدارة وترى النظامي  االجل  ضمن  االستئناف لجنة لدى الصادرة

 الالئحة  بموجب   والمدین   الدائن   جاري  حساب   بین   الفرق  بأخذ  المكلفین   مع  للھیئة  العملیة  الممارسات   على   بناء  وذلك  كافیة
  الزكویة   االلتزامات   لمقابلة  الالزمة   المخصصات   الشركة   ولدى   ،۲۰۸۲  رقم  الوزاري  بالقرار  الصادرة  الزكاة  لجبایة  التنفیذیة
 . المتوقعة

 التشغیل یراداتإ ۲۲
 سبتمبر  ۳۰ في المنتھیة اشھر التسعة  سبتمبر ۳۰ في المنتھیة اشھر الثالثة 

 
 م ۲۰۲۲

 )مراجعة(غیر 
 م  ۲۰۲۱ 

 )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۲ 

  )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۱

 )مراجعة(غیر 
        

 ٤۷٬٤۸۳٬۷٦٤  ٤۸٬٦۸٦٬۹۲۷  ۱۹٬۷۰۹٬٤۷۳  ۲۰٬۰٦٦٬۷۹٦ مبیعات الطاقة الكھربائیة
تعریفة قراءة وصیانة العداد  

 ۳٦۲٬۸٤٤ وإعداد الفواتیر
 

۳٦۲٬۲۲۹ 
 

۱٬۰۸٦٬۳۱۹  ۱٬۰۷۷٬٥٤۷ 
 ۱٬٥۸٤٬۹۸٥  ۱٬۷۹٤٬۳۱٥  ٥٤۲٬۱۳۲  ٦۱۸٬۰۰۷ الخدمة الكھربائیةتعریفة توصیل 

 ۱٬۰۹۹٬۳۰۳  ۹۲٦٬۳۷٤  ٤۰۱٬۱۸۸  ۲۹۷٬۷٤٤ ایرادات منظومة النقل
 ۲٬٥۱٥٬۲۲۲  ۳٬۱۸۸٬٦۸۰  ۸۱۷٬۰٦۹  ۱٬٤۰٤٬۲۲۷ *ایرادات تشغیلیة أخرى

 ٥۳٬۷٦۰٬۸۲۱  ٥٥٬٦۸۲٬٦۱٥  ۲۱٬۸۳۲٬۰۹۱  ۲۲٬۷٤۹٬٦۱۸ إجمالي إیرادات التشغیل
 



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۳۰ 

 تتمة  -  التشغیل إیرادات ۲۲
ضمن بند إیرادات   المختصرةالموحدة    األولیةفي قائمة الدخل     حساب موازنة  كإیراد   سعودي  لایر   ملیار ۲٫۳ اعترفت الشركة بمبلغ*  

 .)سعودي لایر ملیار ۱٫۱: م۲۰۲۱سبتمبر ۳۰( م۲۰۲۲سبتمبر ۳۰الفترة المنتھیة في  عن تشغیلیة أخرى 
 اإلیراداتتكالیف  ۲۳

 سبتمبر  ۳۰ في المنتھیة اشھر التسعة  سبتمبر ۳۰ في المنتھیة اشھر الثالثة 

 
 م ۲۰۲۲

 )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۱ 

 )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۲ 

  )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۱

 )مراجعة(غیر 
        

 ٦٬۱۲۱٬۸۱۷  ۳٬۷۳٦٬۳۱۸  ۲٬۸۰۱٬۸٦۱  ۲۱٬۷٥۰ وقود
 ۷٬۲٥۰٬۱۸۰  ۱۷٬۱۰٥٬٦۷۸  ۲٬۸۰۹٬۷۳۳  ۱۲٬٤۳٥٬۹۷۷ طاقة مشتراة

: الطاقة الموردة للشركة السعودیة   یخصم
الطاقة بموجب اتفاقیة تحویل   لشراء
 ) ٥٬۱۸۲٬٤۸۰(  -  ) ٥٬۱۸۲٬٤۸۰( الطاقة 

 
- 

 ۸٬۱٤۲٬٥۷۲  ۹٬٤۰٦٬۳٦۰  ۲٬۷٤۳٬٦۲۲  ۳٬۲٦٥٬۰۸۱ تشغیل وصیانة 
 ۱٤٬۲۲۰٬۸۸۱  ۱۳٬۹۲۳٬٥۰۸  ٤٬۸٦٦٬۹۳۸  ٤٬۷۰٦٬٥۱۰ التشغیل والصیانة  ستھالكاتإ

 ٤٤٬۸٦۹  ۱۳٬٦۸٤  ۱٥٬۱۲٥  ٦٬۳۹۰ موجودات استخدام حق استھالكات
 ۳٥٬۷۸۰٬۳۱۹  ۳۹٬۰۰۳٬۰٦۸  ۱۳٬۲۳۷٬۲۷۹  ۱٥٬۲٥۳٬۲۲۸ إجمالي تكالیف التشغیل 

  یرادات أخرى، بالصافيإ ۲٤
 سبتمبر  ۳۰ في المنتھیة اشھر التسعة  سبتمبر ۳۰ في المنتھیة اشھر الثالثة 

 
 م ۲۰۲۲

 )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۱ 

 )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۲ 

  )مراجعة غیر(
 م ۲۰۲۱

 )مراجعة غیر(
        

 ٤٤٬٦۳۱  ٦۸٬٥۸۸  ۱٦٬٦۳٥  ۲٥٬٦٦۱  الحكومیة المنح إستنفاد
 (٤۸٤٫٦۰۸)  -  -  - أخرى مطالبات مخصص

 ٦٦٫۳۹٤  ۳٬٦۹٦  ۳۰٫۷۸٥  ) ٤٦٬٦٤٦( واآلالت والمعدات الممتلكات  بیع أرباح
 ۲٦٬۳۱۸  ۳۸٬٦۲۷  ۸٫٦۲۱  ۷٬٤۱٤ مستلمة  ارباح توزیعات

 -  ۱۲٦٬۳۲۱  -  ۱۲٦٬۳۲۱  الشامل   الدخل بنود تصنیف إعادة
 أخرى ومصاریف ایرادات صافي

 ۱٦٥٬۸۱۳ متنوعة 
 

)٦۳٬۰٤٦ ( 
 

۲٦٦٬۱۷۳  ۱۹۸٬۲۳۸ 
 ) ۱٤۹٬۰۲۷(  ٥۰۳٬٤۰٥  ) ۷٬۰۰٥(  ۲۷۸٬٥٦۳ األخرى   وإیرادات) مصروفات( صافي

  تكالیف التمویل، بالصافي ۲٥
  سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في   الثالثة   سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في    التسعة

 م ۲۰۲۱
  ) مراجعة(غیر 

 م ۲۰۲۲
  ) مراجعة (غیر 

 م ۲۰۲۱
  ) مراجعة(غیر 

 م ۲۰۲۲
  ) مراجعة (غیر 

 تمویلیة مصروفات        
 القروض البنكیة  ۱٬۰۳٦٬۹۰۸  ۹۰٥٬۸۰٥  ۲٬٥۹۲٬۷۱۷  ۲٬٥۰۹٬۳۸۱

 إیجار  عقود  إلتزامات ٥٥۰  ۳۱۷  ۸۰۲  ۱٬۲۸۳
 أخرى  ةی لی تمو فوائد ۲٤٬٥۰۹  -  ٤٥٬٥۹٦  -
 : الفائدة المرسملة یخصم ) ۲۳۱٬۹۱۷(  ) ۲۷۸٬۸٥۰(  ) ٥۹۰٬۰۸٤(  ) ۷٦٥٬۱٥۸(

 اإلجمالي  ۸۳۰٬۰٥۰  ٦۲۷٬۲۷۲  ۲٬۰٤۹٬۰۳۱  ۱٬۷٤٥٬٥۰٦
 الموظفین اللتزمات  الحالیة  القیمة  في التغیر ۳۹٬۷٤۳  ۲۷٬٤۳۸  ۱۲۱٬٥۳۸  ۸۲٬۳۱۳

 التمویلیة  المصروفات إجمالي  ۸٦۹٬۷۹۳  ٦٥٤٬۷۱۰  ۲٬۱۷۰٬٥٦۹  ۱٬۸۲۷٬۸۱۹
 تمویلیة   إیرادات       
 الفوائد  إیرادات ) ۷٦٬٦۲٦(  )٤٤٫۷٥۹(  ) ۹٤٬۸٥۷(  )٤٥٬۷٤۳(
 التمویلیة  اإلیرادات  إجمالي  ) ۷٦٬٦۲٦(  )٤٤٫۷٥۹(  ) ۹٤٬۸٥۷(  )٤٥٬۷٤۳(

 التمویلیة   التكالیف  صافي ۷۹۳٬۱٦۷  ٦۰۹٬۹٥۱  ۲٬۰۷٥٬۷۱۲  ۱٬۷۸۲٬۰۷٦
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۳۱ 

 

  السھم ربحیة۲٦
 .الفترةبحاملي أسھم الشركة مخصوماً منھ أرباح أداة المضاربة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة خالل    ةالمتعلق   األرباحاألساسي للسھم عن طریق قسمة    الربحتم احتساب  

ض إلى أسھم  بافتراض تحویل جمیع األسھم القابلة لالنخفا  الفترةالمتوسط المرجح المعدل لعدد األسھم العادیة القائمة خالل    على  الفترة  ربحیتم احتساب ربح السھم المخفض بقسمة  
 عادیة.  

 لسھم.ا عائدوجود أدوات مالیة ذات تأثیر مخفض ل لعدم م  ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰و م ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰في  یةالمنتھ للفترةللسھم  األساسي  للربح یةللسھم مساو ة مخفضال الربحیةإن 
سبتمبر ۳۰  في المنتھیة  أشھر  الثالثة   سبتمبر ۳۰المنتھیة في   أشھر  التسعة    

 
م ۲۰۲۲  

)مراجعة(غیر     
م ۲۰۲۱  

)مراجعة(غیر    
م ۲۰۲۲  

)مراجعة(غیر   
م ۲۰۲۱  

)مراجعة(غیر   

 

 منالفترة  ربح
 العملیات
الفترة  ربح المستمرة   

  من الفترة ربح
 العملیات
الفترة ربح المستمرة    

 من الفترة ربح
 العملیات
الفترة  ربح المستمرة  

  من الفترة ربح
 العملیات
الفترة ربح المستمرة   

           
 ۱٤٬۸۹٦٬۷۸۰ ۱٤٬٤۱۳٬۰۷۳ ۱۳٬۳۹٤٬۷٥۱ ۱۳٬۳۱۲٬۰۰۲  ۷٬۳۷۹٬٥۷۷ ۷٬۲۰۷٬۹٥۳  ٦٬۳۷٥٬۲۲٦ ٦٬٤۳٥٬٤٤۳   الفترةربح 

  یخصم
 (٥٬۷۳۰٬۲۸۹) (٥٬۷۳۰٬۲۸۹) (٥٬۷۳۰٬۲۸۹) (٥٬۷۳۰٬۲۸۹)  (۱٬۹۳۱٬۰۸٦) (۱٬۹۳۱٬۰۸٦)  ) ۱٬۹۳۱٬۰۸٦( ) ۱٬۹۳۱٬۰۸٦( أرباح أداة المضاربة   توزیعات

 ۹٬۱٦٦٬٤۹۱ ۸٬٦۸۲٬۷۸٤ ۷٬٦٦٤٬٤٦۲ ۷٬٤۸۱٬۷۱۳  ٥٬٤٤۸٬٤۹۱ ٥٬۲۷٦٬۸٦۷  ٤٬٤٤٤٬۱٤۰ ٤٬٥۰٤٬۳٥۷ المعدل  الفترة ربح
األسھم   لعدد  المرجح  المتوسط 

 العادیة القائمة 
 ٤٬۱٦٦٬٥۹٤ سھم"   ألف"
والمخفض للسھم    ياألساس الربح 

 ۲٫۲۰ ۲٫۰۸ ۱٫۸٤ ۱٫۸۲  ۱٫۳۱ ۱٫۲۷  ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ "لایر سعودي" 
المضاربة  أداة أرباح  توزیعات  خصم بدون السھم ربحیة       
للسھم    الربح والمخفض  األساسي 

 ۳٫٥۸ ۳٫٤٦ ۳٫۲۱ ۳٫۱۹  ۱٫۷۷ ۱٫۷۳  ۱٫٥۳ ۱٬٥٤ "لایر سعودي" 
 

 

 



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۳۲ 

 معامالت مع األطراف ذات العالقةوال األرصدة ۲۷
الطرف المسیطر النھائي للمجموعة في حكومة المملكة العربیة السعودیة من خالل ملكیتھا لصندوق االستثمارات العامة   یتمثل

و أرامكو السعودیة والمؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة حیث أن الجھات المشار إلیھا تحت السیطرة النھائیة لحكومة المملكة  
السعودیة إلى .العربیة  المستثمر  باإلضافة  والشركات  المستقلین  الطاقة  إنتاج  مع   بھا،  شركات  المعامالت  بأھم  بیان  یلي  فیما 

 األطراف ذات العالقة: 
  وزارة في  ممثلة الدولة إلى الطاقة لشراء  السعودیة الشركة في حصتھا لبیع وشراء بیع اتفاقیة)  البائع( للكھرباء السعودیة الشركة  أبرمت
  لشراء  السعودیة الشركة أصول لصافي الدفتریة القیمة یعادل بما البیع قیمة  وزارة المالیة تدفع أن على)   المشتري(  الطاقة ووزارة المالیة
 ). ۲۸ إیضاح( سعودي لایر ملیون ٤۲ والبالغة الطاقة

 

 یة ائمبیعات الطاقة الكھرب  )أ

  
في  المنتھیةاشھر  التسعة  

  
 م ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰

  )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰

 )مراجعة(غیر 
     :الكھربائیةمبیعات الطاقة 

 ۹٫۲۳۸٫۹۲۹  ۸٬۷٦۹٬۷۷۷  الطرف المسیطر النھائي للمجموعة 
     كیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة

 -  ٥٬۱٤٥٬۱۹۳  السعودیة لشراء الطاقة   الشركة
 ۳۳۳٫۹۰۳  ۳۱۸٬٥٥۹  أرامكو السعودیة     
 ۳۹٤٫۱۱۷  ٤۲۲٬٤۱۳  المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة         

  ۱٤٬٦٥٥٬۹٤۲  ۹٫۹٦٦٫۹٤۹ 
 والوقود مشتریات الطاقة  )ب
 في  المنتھیةاشھر  التسعة  

  
 م ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰

  )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰

 )مراجعة(غیر 
     كیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة

 ۸٬۲٤۱٬۰۷۳  ٥٬۱۲۰٬۳٤۷  أرامكو السعودیة         
 ٤۹۳٬۰۰۳  ۹۹٬۰٦۳  المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة            

 -  ۷٬۲٥۳٬٤۹٦  السعودیة لشراء الطاقة   الشركة
     المشتركة مشروعاتال

 ٥۰۹٬٤۲۰  ۳٤۷٬۸۲۲  للكھرباء ضرما  شركة         
 ۷۱۷٬۰۱۷  ٤۲٦٫۷٦٥  للكھرباء رابغ شركة         
 ٥۹۷٬۹٤٤  ۳۹۹٬۱۰۳  الكھرباء  إلنتاج ھجر  شركة         
 ۳٥۹٬۲٦۱  ۲۰۰٫۳۲۸  الكھرباء  إلنتاج المرجان  شركة         

 ۱٦٥٬۰۸۹  ۹٥٫۹٤۲  الفاضلي لإلنتاج المزدوج  شركة
  ۱۳٬۹٤۲٬۸٦٦  ۱۱٬۰۸۲٬۸۰۷ 
 

انتاج  شـركات وتقوم المجموعة بشـراء الوقود والطاقة من أرامكو السـعودیة والطاقة من المؤسـسـة العامة لتحلیة المیاه المالحة 
 في للكھرباء الســـعودیة  الشـــركة قامت ،  ۲۰۲۲ یولیو ۱ وذلك حتى  بأســـعار منصـــوص علیھا في القرارات الحكومیة  الطاقة
كما قامت المجموعة بتوقیع إتفاقیة شــراء   الطاقة لشــراء الســعودیة  الشــركة  إلى  والوقود  الطاقة شــراء اتفاقیات  بعض تحویل

 ).۲۸ إیضاح( م۲۰۲۲یولیو  ۱الطاقة بالجملة مع الشركة السعودیة لشراء الطاقة ابتداًء من 



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۳۳ 

 

 تتمة  –المعامالت مع األطراف ذات العالقة و األرصدة۲۷
 :/ القروض  والوقودالناتجة من مبیعات الطاقة الكھربائیة / مشتریات الطاقة الفترة رصدة نھایة أ )ج

  
 م ۲۰۲۲سبتمبر۳۰

  ) مراجعة (غیر 
 م ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱

 (مراجعة) 
     مستحق من أطراف ذات عالقة: 

 ٥٬۰۰٥٬۲٦۷  ۱۰٬٤٤۳٬۲۳۹  حكومیة   مدینة ذمم  الكھرباء،ذمم مستھلكي  - الطرف المسیطر النھائي للمجموعة 
     كیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة

 ٤۰۳٬۹۲۲  ۳۹٥٬۰۷۷  ذمم مستھلكي الكھرباء -أرامكو السعودیة  
     الكھرباء  مستھلكيذمم  - المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة 

 -  ٤٬۰۰٥٬۸۲٤  شركة المشتري الرئیس 
 ۲٥۳٬۸۷٤  ۲٥۳٬۸۷٤  لإلنتاج المزدوج   شركة الفاضلي قرض 

 ٤٥٬۲٥۰  ٥٥٬۲٥۰  قرض شركة مركز البیانات العالمي 
 -   ٤۰٫۹۰٦  شركة المرجان   قرض 

 ٥٬۷۰۸٬۳۱۳  ۱٥٬۱۹٤٬۱۷۰  إجمالي مستحق من أطراف ذات عالقة

     مستحق إلى أطراف ذات عالقة: 
     حكومیة ذمم دائنة   -لطرف المسیطر النھائي للمجموعةل  المستحق

 ٤٬٥۷۰٬٥۳۸  ٤٬٥۷۰٬٥۳۸  دائنة  حكومیة ذمم
     یانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة لكالمستحق  

 ٦۸۳٬۸۳۰  -  * أرامكو السعودیة
 ۳٥۹٬٤۳۷  ۲۹٤٬۳۱۲  المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة  

 ٤٬۷۲۷٬٤۰٤  ٥٬۰۱۷٬۱۲۰  مستحقة حكومیة   مصروفات
  ۹٬۸۸۱٬۹۷۰  ۱۰٬۳٤۱٬۲۰۹ 

 

 *یشمل ھذا الوقود الذي تستخدمھ الشركة و منتجو الطاقة المستقلین و شراء الطاقة. 

 قروض ومنح من أطراف ذات عالقةد) 

  
 م ۲۰۲۲سبتمبر۳۰

  ) مراجعة (غیر 
 م ۲۰۲۱دیسمبر۳۱

 (مراجعة) 
     قروض ومنح من الحكومة: 

     الطرف المسیطر النھائي للمجموعة 
 ۱٬٥۲٥٬۹۸۷  ۱٬٤٥۷٬۳۹۹  منح حكومیة مؤجلة  

 ٥٤۱٬٤۷٥  ٤۳٤٬۰۰۷  وزارة المالیة  قرض 
  ۱٬۸۹۱٬٤۰٦  ۲٬۰٦۷٬٤٦۲ 

 تعویضات اإلدارة العلیا )ھـ
 : موضحة ادناه إن التعویضات المدفوعة، تشمل اإلدارة العلیا أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة

   سبتمبر  ۳۰ في المنتھیة اشھر   التسعة
   م۲۰۲۱

  ) مراجعة غیر(
 م ۲۰۲۲

 )مراجعة(غیر 
 

 والبدالت  والتعویضاتالرواتب  ۸٫۲٥۷  ٥٫۷٦۸
 مكافأة نھایة الخدمة ومزایا موظفین ٥٫٥۰۰  ۱۰٫۰۳۱
۱٥٫۷۹۹  ۱۳٫۷٥۷  

 



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۳٤ 

 التابعة شركةال ستبعادا ۲۸
 للكھرباء  السعودیة  الشركة  أبرمت  م۲۰۲۲  یونیو  ۲۹  بتاریخم و  ۲۰۲۲ینایر    ۳۰بموجب موافقة الجمعیة العامة للشركة بتاریخ  

  ووزارة الطاقة  الدولة ممثلة في وزارة المالیة  إلى  الطاقة  لشراء  السعودیة  الشركة   في  حصتھا  لبیع  وشراء  بیع  اتفاقیة  (البائع )
  المالیة   القوائم  حسب  الطاقة   لشراء  السعودیة  الشركة   أصول   لصافي  الدفتریة  القیمة  یعادل  بما  البیع  قیمة  تدفع   أن  على  (المشتري )

 .  م۲۰۲۲  لعام الثاني الربع نھایة في
 األنشطة  تنقل  والتي  األعمال،  نقل  إطار  اتفاقیة  أیًضا  الطاقة   لشراء   السعودیة  والشركة  للكھرباء  السعودیة  الشركة  وقعت  كما

 المستقلة  الكیانات  وأنشاط التولید بالشركة السعودیة للكھرباء    من  سواءو الخاصة بشراء الطاقة    الصلة  ذات  والعقود  التجاریة
  السعودیة   الشركة  إلى  للكھرباء  السعودیة  الشركة  من  بھا  المرتبطة  وااللتزامات  األصول  عن  التنازل  الى  باإلضافة  للطاقة  المنتجة
 .السعودیة العربیة المملكة في للكھرباء رئیس ي مشتر باعتبارھا بالتزاماتھا الوفاء من  یمكنھا مما الطاقة، لشراء

 

 : ستبعادالشركة التابعة بتاریخ اال باستبعاد مرتبطةال المالیة البیاناتفیما یلي بیان 
 

  القیمة
 ومعدات  ممتلكات ۱٬۷٦۷

 للكھرباء  السعودیة الشركة من مستحق ۱۹۳٫۱۸٤
 النقدیة وما في حكمھا ٤۷٬٦٦۹
 مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرى ۱٫۲۰۳

 أخري  أصول ۱٥٫۹۳۲
 األصول اجمالي ۲٥۹٫۷٥٥

    
   أخرى إلتزامات ۱٤٦٫۲۰۸
 للموظفین الخدمة نھایة مكافأة ٦۸٫٥۷۱

 اإللتزامات اجمالي ۲۱٤٫۷۷۹
 المستبعدة األصول صافي ٤٤٫۹۷٦

 الطاقة  لشراء السعودیة الشركة استثمار تكلفة استبعاد )۲٬۰۰۰(
 ) المبقاه األرباح( الرئیسي المشتري أستبعاد صافي ٤۲٬۹۷٦

 للبیع  متاحة موجودات ۲۹
  السعودیة   الشركة بین الحالي الوقود مخزون بیع اتفاقیة توقیع تم   ھـ۱٤٤۳ القعدة ذو ۳۰ الموافق م۲۰۲۲ یونیو ۲۹ تاریخ في

 الوقود  مخزون  بیع  قیمة  تدفع  أن  على  ،)المشتري(  المالیة  ووزارة  الطاقة  لشراء  السعودیة  الشركة  من  وكال)  البائع (  للكھرباء
ً   المشتري  قبل  من  للكھرباء  السعودیة  الشركة  إلى   ۳۰  تاریخ  في  المالیة  قوائمھا  في  كما  للمخزون  الدفتریة  القیمة  لصافي  وفقا

 . م ۲۰۲۲ یونیو
  لشراء   السعودیة  الشركة  في  حصتھا  لبیع  وشراء  بیع  اتفاقیة(البائع )    للكھرباء  السعودیة  الشركة  أبرمت  م۲۰۲۲  یونیو  ۲۹  بتاریخ
المالیة  إلى  الطاقة إیضاح    الطاقة   وزارة  و  الدولة ممثلة في وزارة  إقفال مجموعة االستبعاد    ۲۸(المشتري )  تم  لذلك  نتیجة 

  ۷۸٥موجودات متاحة للبیع بمبلغ    م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للبیع و االلتزامات المرتبطة بھا والبالغة في  المصنفة كأصول محتفظ بھا  
 ملیون لایر سعودي واستمرار تصنیف العملیات الغیر مستمرة بقائمة   ۸۲ملیون لایر سعودي و إلتزامات مرتبطة بھا بمبلغ  

 :م۲۰۲۲یونیو  ۳۰حتى الفترة المنتھیة في  اقة الطالسعودیة لشراء  بالشركة  الخاصة االستبعاد لمجموعة الدخل 
 سبتمبر  ۳۰ في المنتھیة اشھر التسعة  سبتمبر ۳۰ في المنتھیة اشھر الثالثة 

 
 م ۲۰۲۲

 )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۱ 

 )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۲ 

  )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۱

 )مراجعة(غیر 
        

 ٥٦۰٬٦۹۹  ۲٤۳٬۹۲۷  ۲۰٤٬۹٦۸  )٦۰٬۲۱۷( ایرادات 
 )۷٦٬۹٦٥(  )٦۰٬۸٥۲(  )۳۳٬۲۰۷(     -  واداریة   عمومیة مصروفات

 ٤۷۰  ٥۷۹  ۲۹     -  أخرى   إیرادات
 )٤۹۷(  )۹۰٥(  )۱٦٦(     -   التمویل تكالیف
 ٤۸۳٬۷۰۷  ۱۸۲٬۷٤۹  ۱۷۱٬٦۲٤  )٦۰٬۲۱۷( الزكاة  قبل الربح

 ٤۸۳٬۷۰۷  ۱۸۲٬۷٤۹  ۱۷۱٬٦۲٤  )٦۰٬۲۱۷( مجموعة االستبعاد ربح صافي



 للكھرباء الشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ في   المنتھیة أشھر  لفترة التسعة

 (جمیع المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۳٥ 

 تتمة   –للبیع  متاحة الموجودات ۲۹
  ۳٥٦م:  ۲۰۲۱  یونیو  ۳۰(  ۲۰۲۲  یونیو  ۳۰  في المنتھیة  للفترة  سعودي  لایر  ملیون  ۳۰٤  الطاقة   لشراء  السعودیة   الشركة  إیرادات   بلغت   -

 ۲٤٤ الطاقة  لشراء السعودیة  الشركة إیراداتملیون  لیكون ٦۰خالل الربع الثالث تم عمل تسویات للفترة الالحقة ب  )سعودي  لایر ملیون
 . م حسب القوائم المالیة المدققة۲۰۲۲ یونیو ۳۰ في المنتھیة للفترة  سعودي لایر ملیون

 ). ۲٦لمجموعة االستبعاد على الربح األساسي والمخفض للسھم للمجموعة غیر جوھري (إیضاح  الربحتأثیر صافي  أن

 المعامالت غیر النقدیة ۳۰
 منتجي شركاتل النسبي التوحید عن  التوقف عن نتجت التيو النقدیة غیر المعامالت أھم بأثر النقدیة التدفقات قائمة تأثیر تم

 -: یلي كما المستقلین  الطاقة
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 

 ۹٬۸۹۹٬۳۹۸ بالصافي  والمعدات، واآلالت الممتلكات
 )۳٬۲۲٥٬۰۱٦( الملكیة حقوق  بطریقة مسجلة استثمارات

 )۷٬۷۳٤٬٤۱۷( وتسھیالت  بنكیة قروض
 ٦٥٤٬۲۹۷ أخرى  موجودات اجمالي

 ٤۰٥٬۷۳۸ اجمالي مطلوبات أخرى
 الحقة أحداث ۳۱

 المختصرة  الموحدة  األولیة  المالیة   القوائم  على  جوھرى  بشكل  تؤثر  قد  التقریر  تاریخ  بعد  جوھریة  أحداث  أي  تحدث  لم
 م ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ في المنتھیة أشھر التسعة لفترة الصلة  ذات واالفصاحات

 

 المختصرة  الموحدة االولیة عتماد القوائم المالیةا. ۳۲
  اآلخر ربیع    ۱٥  بتاریخاإلدارة  للمجموعة من قبل مجلس    المختصرة  الموحدة  األولیة  تمت الموافقة على إصدار القوائم المالیة

 . م۲۰۲۲ نوفمبر ۹ الموافق  ھـ ۱٤٤٤
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