
 

 

 

 

 

  

 

 الشركة السعودیة للكھرباء 

 (شركة مساھمة سعودیة) 

 غیر مراجعة) (الموحدة المختصرة األولیة القوائم المالیة

 وتقریر الفحص المحدود لمراجع الحسابات المستقل 

 م ۲۰۲۲ مارس ۳۱في   المنتھیة أشھر الثالثة ةلفتر 
 

  

 



 الشركة السعودیة للكھرباء 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)   األولیةالقوائم المالیة   
 وتقریر الفحص المحدود لمراجع الحسابات المستقل 

م   ۲۰۲۲مارس  ۳۱في     المنتھیة أشھر   الثالثة ةلفتر   
 

 

 صفحة   فـــــــــــــــھرس    

 - الموحدة المختصرةاألولیة   المستقل عن فحص القوائم المالیة الحسابات مراجعتقریر 

۲-۱ الموحدة المختصرةاألولیة قائمة المركز المالي    

 ۳ الموحدة المختصرة  األولیة الدخل قائمة 

 ٤   الموحدة المختصرة األولیةقائمة الدخل الشامل اآلخر

 ٥   المختصرة الموحدةاألولیة الملكیة قائمة التغیرات في حقوق 

۷-٦   المختصرة الموحدة  األولیة قائمة التدفقات النقدیة  

۲۹-۸   المختصرة الموحدة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة  
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 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھرلفترة الثالثة 

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 

۸ 
 

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

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

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

 

م بناًء على ۱۹۹۹دیسمبر    ۱۳ھـ الموافق  ۱٤۲۰رمضان    ٦المؤرخ    ۱٦تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم م/ 
الوزراء رقم   الموافق  ۱٤۲۰رمضان    ٥المؤرخ    ۱٥۳قرار 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 

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

 

ر من مجلس الوزراء بالمملكة العربیة السعودیة بناء على توصیة من ھیئة تنظیم تّحدد تعرفة الخدمات الكھربائیة بقرارات تصد
  ,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  ۱عتباراً من ھللة للكیلو واط/ساعة وبدأ تطبیقھا إ ۲٦شریحة فیھا 

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

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

 ۱ھـ الموافق  ۱٤۳۱رجب    ۱۹بحیث تراعي ھذه التعرفة األحمال الكھربائیة في أوقات الذروة وغیرھا وبدأ تطبیقھا إعتباراً من  
 . م۲۰۱۰یو یول

 

) بزیادة أسعار منتجات الطاقة  ۹٥م 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   ۱ل كیلو واط/ساعة والتي بدأ تطبیقھا اعتباراً من ھللة لك ۳۲شریحة فیھا 
 

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

ھللة كأعلى شریحة للفئات   ۳۲ملتلك الفئات التي تم تغییرھا مع استمرار احتساب    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   لتعرفة الجدیدة وستتحمل رسماً یستحق للدولة بما یعادل الفرق بین التعرفة السابقة وا
 ) 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
 

  –   ٥٦۲۷م وخطاب وزارة المالیة رقم  ۲۰۱٦أكتوبر  ۱٥ھـ الموافق ۱٤/۰۱/۱٤۳۸بتاریخ  –  ۲۷۱۹بناًء على األمر السامي رقم  
بناًء  وم ۲۰۱۹تفعیل حساب الموازنة من قبل وزارة المالیة اعتباراً من عام  تمم، ۲۰۲۰ینایر  ۲۷ھـ الموافق  ۲/۰٦/۱٤٤۱بتاریخ 

 . ۲۰٥۷الكھرباء والشركة السعودیة للكھرباء رقم على خطاب وزیر الطاقة رئیس اللجنة الوزاریة إلعادة ھیكلة قطاع 
 االیراد  بین  الفرق  في  یتمثل  الذي  و  التنظیمي،  االطار  حسب  المحددة  التوقعات  اساس  على  للسنة  الموازنة  حساب  ایراد  احتساب  یتم 

 بالزیادة  الموازنة   حساب ایراد  تسویھ یتم ان  ،على  الشركة  قبل  من  تحقیقھ المتوقع  السنوي واالیراد  المنظم  قبل من  المحدد  المطلوب
 الواجب   الموازنة  حساب  ایراد  تقدیر  بإعادة  الشركة  وتقوم  ،  المنظم  قبل  من  م۲۰۲۳  لعام  االیراد المطلوب  إقرار  عند  النقص  او

 . وجدت إن الالزمة التسویات واجراء المحققة الفعلیة النتائج على بناء الفترة عن اثباتھ
 
 
 
 



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھرلفترة الثالثة 

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 

۹ 
 

 الشركة (تتمة)معلومات عن   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
 تقدیم   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
 تطبیق   یتم  لھ،  تتبع  التي   الفئة   تعرفة  على   المنشأة  علیھا  تحصل   التي  التعرفة  تزید  وال  المنشأة  فئة   حسب   ةالتعرف  تطبق)  ٪۱۹٬۹(و

 . م ۲۰۲۲ ینایر ۱ من اعتباراً  القرار ھذا
ً   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

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

  ٪نسبة ملكیـة الشركة في األسھم العادیة   

 التابعة  اسم الشركة
بلد التسجیل ومكان  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ م ۲۰۲۲مارس۳۱ النشاط 
النشاط  
 الرئیسي

 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

 تبدأ النشاط)(لم 
المملكة العربیة  

 إدارة مشاریع ۱۰۰ ۱۰۰ السعودیة
 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  

 ) ۲٦(إیضاح الشركة السعودیة لشراء الطاقة 
المملكة العربیة  

 ۱۰۰   ۱۰۰  السعودیة
المشتري 
 الرئیسي

شركة ضوئیات المتكاملة لالتصاالت وتقنیة  
 المعلومات  

المملكة العربیة  
 اتصاالت ۱۰۰ ۱۰۰ السعودیة

 (لم تبدأ النشاط) الطاقةإلنتاج الشركة السعودیة 
المملكة العربیة  

 الطاقة نتاج إ ۱۰۰ ۱۰۰ السعودیة
 
 

 في العملیات المشتركة التالیة:  حصة المجموعةالمالیة كما تتضمن القوائم 
 نسبة ملكیـة الشركة القابضة في الحصص ٪    

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ م ۲۰۲۲مارس  ۳۱  بلد التسجیل ومكان النشاط   منتجو الطاقة المستقلون 
 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 
      

      المشترك المشروع
 ٥۰ ٥۰  السعودیة المملكة العربیة   العالمي البیانات مركز شركة

 
 



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھرلفترة الثالثة 

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 

۱۰ 
 

 
 
 

 أحداث ھامة  ۲
 :۱۹  كوفید جائحة

") تعطل األسواق العالمیة حیث أن العدید من المناطق الجغرافیة تشھد مشاكل بسبب ۱۹-ما تزال جائحة فیروس كورونا ("كوفید
الفیروس من خالل إجراءات تحدید عدة سالالت متحورة جدیدة من العدوى على الرغم من أنھا كانت قد سیطرت سابقاً على تفشي  

لذلك   احترازیة صارمة. ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة العربیة السعودیة من السیطرة بنجاح على تفشي الفیروس حتى اآلن 
ومتابعة تقوم إدارة المجموعة بدراسة  الرغم من ذلك    على  تم رفع اإلجراءات االحترازیة من قبل حكومة المملكة العربیة السعودیة

 فترة للالمجموعة أنھ ال یوجد تأثیر حالیاً على نتائج المجموعة   كافة المتغیرات األخرى التي قد تؤثر على أنشطة المجموعة وتعتقد
  ال تتوقع المجموعة وجود آثار مستقبلیة جوھریة عكسیة تتعلق بإستمراریة عملیات المجموعة. وم  ۲۰۲۲ مارس ۳۱المنتھیة في 

 المناخ:  اتتغییر تأثیر

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

والحكومة.    ،والممولین  والمستثمرین،  ،العمالءتتعرض المجموعة لمخاطر تتعلق بتغیر المناخ على المدى القصیر والطویل بسبب زیادة توقعات  
 مال.باستمرار على تقلیل التأثر البیئي من األع إدارة المجموعة. تعمل انتاج ونقل وتوزیع الكھرباءجزًءا ال یتجزأ من عملیات  تعد ھذه المخاطر

ولكن    ،البیئة  لھا تأثیر لیس فقط على   السائل الوقود وانبعاثات غازات االحتباس الحراري المرتبطة باستھالك الوقود  استھالك  تكالیف  ع  إن ارتفا
والممتلكات وخسائر    اآلالت قیم    علىمن ھذا المبادرات    قد ینتجالمجموعة انھ ال یوجد تأثیر جوھري    ى وتر،  أرباح المجموعةصافي    أیًضا على 

   .انخفاض القیمة المرتبطة بھا

   مستدامة. المصادر  المن  إنتاج الطاقةواستھالكھا كفاءة رفع الطاقة من خالل أداء المجموعة حالیًا على تطویر إستراتیجیة لتحسین إدارة تعمل 

 أسس اإلعداد  ۳
وفقا لمتطلبات معیار المحاسبة    م۲۰۲۲مارس    ۳۱في  منتھیة  الأشھر    ثالثةال  فترةلتم اعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

صدارات األخرى الصادرة من الھیئة للتقریر المالي األولي المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإل  ۳٤  الدولي رقم
 .والمحاسبین للمراجعینالسعودیة 

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

 

 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 
وا والموجودات  والتكالیف  اإلیرادات  مبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  المطلوباتوتقدیرات  عن  واإلفصاح  عنھا  المعلن   لمطلوبات 

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

 .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  األولیةة تم إعداد القوائم المالی

  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.   االف الریاالت السعودیةبتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة للمجموعة  

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

 

 

 

 

 



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھرلفترة الثالثة 

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 

۱۱ 
 

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

 . م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

من القوائم   ٦السیاسات المحاسبیة المعتمدة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة تم توضیحھا في اإلیضاح رقم  
 . م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

 الجدیدة  ليالدولیة للتقریر الماأثر 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 
 

 المخاطر المالیة إدارة  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 -
 . لألصل أو االلتزام 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
من استخدام الُمدخالت التي ال یمكن -إلى أكبر حّد ممكن-من استخدام الُمدخالت المالئمة التي یمكن رصدھا وأن تقلّل    -حّد ممكن
 . رصدھا

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

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

 ذلك، كما یلي، بناًء على أدنى مستوى ُمدخل یُعّد مھماً بالنسبة لمجمل القیاس: ویوصف . العادلة
 : أسعار مدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة یمكن الحصول علیھا في تاریخ۱المستوى  -

 .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

 القابلة للمالحظة (مدخالت غیر قابلة للمالحظة).  : مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق۳المستوى  -
  بالنسبة للموجودات وااللتزامات التي یتّم قیاسھا في القوائم المالیة بالقیمة العادلة على أساس متكّرر، فإّن المجموعة تحّدد ما إذا 

مستوى ُمدخل یُعّد مھماً بالنسبة لمجمل  حصلت تحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي عبر إعادة تقییم التصنیف (بناًء على أدنى 
 القیاس) عند نھایة كّل فترة تقریر.

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھرلفترة الثالثة 

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 

۱۲ 
 

 تتمة - إدارة المخاطر المالیة ۷
 تتمة - قیاس القیمة العادلة۷-۱

 بالقیمة العادلة:  درجةإّن الجدول أدناه یعرض الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة الم

 كما في۳۱ مارس ۲۰۲۲ م (غیر مراجعة)
   المستوى األول  المستوى الثاني   المستوى الثالث    اإلجمالي

 الموجودات        

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

 الشامل االخر  
 إجمالي الموجودات  -  -  ۳٥۳٬۳۷۹  ۳٥۳٬۳۷۹

         
 المطلوبات         

 أدوات مالیة مشتقة   -  ۱٤۸٬۰٥۷  -  ۱٤۸٬۰٥۷
 مطلوبات أدوات مالیة  -  ۱٤۸٬۰٥۷  -  ۱٤۸٬۰٥۷

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

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

         
 كما في۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م (مراجعة) 

   المستوى األول  المستوى الثاني   المستوى الثالث    اإلجمالي
 الموجودات        

۳٥۳٬۳۷۹  ۳٥۳٬۳۷۹  
 

-  
 

-  
موجودات مالیة من خالل الدخل  

   االخر الشامل
 إجمالي الموجودات  -  -  ۳٥۳٬۳۷۹  ۳٥۳٬۳۷۹

         
 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 لحقوق ال األدوات إجمالي
 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 

 

 

 

 

 
 



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھرلفترة الثالثة 

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 

۱۳ 
 

 تتمة-إدارة المخاطر المالیة ۷
 تتمة-قیاس القیمة العادلة۷-۱

 ) الثالث  المستوىقیاس القیمة العادلة باستخدام معطیات ھامة غیر قابلة للرصد (
التدفقات النقدیة المستقبلیة بأسعار  تقدیرات 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
ن البنوك، والمستخدم من قبل المقدرة باستخدام منحنى العائد الذي تم إنشاؤه من مصادر مماثلة والذي یعكس سعر الفائدة المعتاد بی

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

 . لمبادلة أو السندات االفتراضیة الحالیةا

 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 •
 القابضة المحدودةتوسعة الشعیبة ٪ 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) ولھذھللتوقعات المستقبلیة  

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

 .قائمة الدخل الشامل اآلخرمن خالل 

 .م ۲۰۲۲ مارس ۳۱المنتھیة في الفترةل العادلة خال مةی الق مستویاتلم یكن ھناك أي تحویالت بین 
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 ۲۰۲۲ مارس ۳۱  

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

۳٬۷٦۱  -  
من خالل الدخل الشامل   ةیللموجودات المالالعادلة  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 الحكومة 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

 

 التغیرات الموسمیة  ۸
إیرادات المجموعة بشكل جوھري خالل أشھر   نخفضیتأثر نشاط المجموعة وإیراداتھا بعوامل الطقس الموسمیة خالل العام، إذ ت

ستھالك الطاقة الكھربائیة وتزید اإلیرادات خالل أشھر الصیف بسبب زیادة إستھالك الطاقة الكھربائیة نتیجة إنخفاض  الشتاء إل
نتائج األعمال لھذه وعلیھ فإن  ،  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
 
 



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھرلفترة الثالثة 

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ  

 

۱٤ 
 

 
 المعلومات القطاعیة والھیكلة المستقبلیة ألنشطة المجموعة  ۹

 
المشتركین والتي تعتبر مكملة لبعضھا تتمثل االنشطة التشغیلیة الرئیسة في المجموعة إلى انشطة التولید والنقل والتوزیع وخدمات  

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

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

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

واستخدامھ في انتاج   الوقود  تورید  ومراقبة  األخرىشراء الطاقة بین شركات المجموعة وشركات انتاج الطاقة    المشتري الرئیس:
 (عملیات غیر مستمرة).  الطاقة

المجموعة عن موافقة مجلس الوزراء التخاذ جمیع اإلجراءات ، أعلنت م۲۰۲۱نوفمبر  ۲۹ ھـ الموافق ۱٤٤۳ربیع الثاني  ۲٤ في
حكومة المملكة   الى ) بالكامل،  الرئیس  المشتريملكیة المجموعة في الشركة السعودیة لشراء الطاقة (  حصھ  القانونیة الالزمة لنقل 

اریة بین األطراف العاملة في قطاع الكھرباء ترسیخ الشفافیة للعالقات التج  الى  القرارالعربیة السعودیة ممثلة بوزارة المالیة. ویھدف  
وتفعیل آلیات العمل على أسس اقتصادیة، مما یساھم في تحقیق مستھدفات قطاع الكھرباء في المملكة، ومن ذلك خفض استخدام 

الكھرب إنتاج  لتمكین  الكھرباء  نقل وتوزیع  البیئي، وتعزیز موثوقیة شبكات  السائل، ورفع مستوى االمتثال  اء من مصادر الوقود 
الطاقة المتجددة بھدف تحقیق مستھدفات مزیج الطاقة األمثل إلنتاج الكھرباء، وتحسین شبكات التوزیع وأتممتھا، بما یحقق األھداف 

 م. ۲۰۳۰المنشودة، واالرتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستھلكین بما یتواكب مع أھداف رؤیة المملكة 
م على بیع ونقل كامل حصص الشركة  ۲۰۲۲  ینایر  ۳۰  ھـ الموافق   ۱٤٤۳جمادى اآلخرة    ۲۷  بتاریخ  دیة العا  العامة   الجمعیة  وافقت

 ). ۲٦(المشترًي الرئیس) إلى ملكیة الدولة (إیضاح  الطاقةء اعودیة لشرسعودیة للكھرباء في الشركة ال سال
 

الرئیسیة الى شركات مستقلة وذلك ضمن خطة الدولة إلعادة تعمل المجموعة على تطبیق خطة متكاملة تھدف الى فصل األنشطة  
 ھیكلة قطاع الكھرباء بالمملكة وجاري العمل على وضع الترتیبات النظامیة لھا.

 

تشتمل البیانات المالیة للشركة السعودیة للكھرباء الواردة في الجدول التالي على أنشطة التولید (جاري نقل رخصة التولید للشركة  
حتى    -، حیث مازالت اإلجراءات جاریة لفصل نشاطي التولید والتوزیع    الطاقة) والتوزیع وخدمات المشتركین  إلنتاج  السعودیة

 فقد   ، ۲۱  ایضاح  ى ال  باالشارة  و  ضمن خطة الشركة المتكاملة للفصل   - المختصرة  الموحدة  األولیة  تاریخ إعداد ھذه القوائم المالیة  
. للكھرباء  السعودیة  الشركة   ضمن ھجاوادر  (الشركة السعودیة لشراء الطاقة) الرئیس  للمشتري  مستمرة  الغیر  العملیات  عرض  تم

 كما یلي: تم عرض البیانات المالیة

 الكھرباء،  وتوزیع وتولید النتاج مستقل كقطاع المشتركة للعملیات البیانات المالیة -
 و   ،وصیانتھا النقل منظومة وتشغیل الكھرباء نقل نشاط على الكھرباء لنقل الوطنیة للشركة المالیة البیانات -
 . االتصاالت قطاع نشاط على األخرى الشركات قطاع البیانات المالیة -



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھر لفترة الثالثة

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

۱٥ 

 تتمة  - المعلومات القطاعیة والھیكلة المستقبلیة ألنشطة المجموعة  ۹
 ) بالملیون لایر سعودي( م۲۰۲۲مارس  ۳۱في أشھر المنتھیة  الثالثة عن

 
الشركة السعودیة  

 للكھرباء 
الشركة الوطنیة  

 العملیات المشتركة  لنقل الكھرباء 
الشركات التابعة  

 األخرى 
حذف األرصدة  

 اإلجمالي  المتداخلة 
       إیرادات  

 ۱۳٬٥۳۱ ) ۱٤(   ۱۲۷    -   - ۱۳٬٤۱۸ مستھلكون خارجیون  
   - (٤٬۹۸۲)   -  ۲۹۹ ٤٬٦۸۳   - بین القطاعات  

 ۱۳٬٥۳۱ )٤٬۹۹٦(  ۱۲۷   ۲۹۹ ٤٬٦۸۳ ۱۳٬٤۱۸ اإلیرادات إجمالي 
       تكالیف اإلیرادات  

 )۱٬۱۸۹(   -     -   -     - )۱٬۱۸۹( وقود 
 )۲٬۲۲٤(   -   -   -     - )۲٬۲۲٤( طاقة مشتراة 

 )۲٬۹۰٦( ٤٬۹۸۲   - (۹۹) ) ٥۲۹(  (۷٬۲٦۰)  مصاریف التشغیل والصیانة 
 )٤٬٥۷۱( ۱٤ ) ۳٥( (۹۷) (۱٬۷۷۱) (۲٬٦۸۲) التشغیل والصیانة  إستھالكات

 ) ۳(   - - - - (۳)  إستھالكات حق استخدام موجودات 
 )۱۰٬۸۹۳( ٤٬۹۹٦  ) ۳٥( (۱۹٦) (۲٬۳۰۰) (۱۳٬۳٥۸) إجمالي تكالیف اإلیرادات 

 ) ۱٤۸(    -   (۱٤)  (۲۳) (۲٤)  (۸۷) مصروفات عمومیة وإداریة 
 ) ۸۷(   -    -  -   - (۸۷) وإداریة استھالكات عمومیة  

 ) ۲۳٥(    -   ) ۱٤(  ) ۲۳( ) ۲٤(    )۱۷٤( إجمالي مصروفات عمومیة وإداریة 
  ۱٥۱  (۱٥٥)  ۲۱  -  ۱   ۲۸٤ إیرادات أخرى، بالصافي  

  والذمم  الكھرباء  مستھلكي  ذمم  مخصص  مصروف
  (۳٤٦)  -  -  -   -  (۳٤٦) بالصافي  األخرى، المدینة

 ) ٦٥٤(   ۱٥٥ - (۱۰۲) (۱٦۱)  (٥٤٦) التمویل، بالصافي تكالیف 
  حقوق  بطریقة  االستثمارات  خسارة  في   الحصة
 ) ٦(   -  -  -   - (٦) الملكیة

 ) ۱(  -  - (۱)  -  - صافي مصروف الزكاة 
 (۳۰)  -  -  -  - (۳۰) مستمرة الغیر العملیات  من الفترة خسارة 

 ۱٬٥۱۷   -     ۹۹  ) ۲۳( ۲٬۱۹۹    (۷٥۸)  فترة ال ربح  / صافي ( خسارة ) 
     م (بالملیون لایر السعودي) ۲۰۲۲  مارس ۳۱كما في 

 ٤۳۸٬۳۱۲  -  ۲٬۹۳۹  ۱۰٬۰۲۷  ۱٦۹٬۹۹۰  ۲٥٥٬۳٥٦  الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي
 ٤۷۳٬٤٤۷ (۱۱۸٬۷٤۸)   ۳٬٥۷۱  ۱۱٬٤٤٦   ۱۷٤٬۳٤٤ ٤۰۲٬۸۳٤ إجمالي الموجودات 

 ۲۱۹٬۷۲۷ (۱۰٦٬٥٤۸)   ۱٬۸۰۸  ۸٬۳۷۳   ۱٥٦٬۲٤٥ ۱٥۹٬۸٤۹ المطلوبات إجمالي 



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھر لفترة الثالثة

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

۱٦ 

 تتمة  -المعلومات القطاعیة والھیكلة المستقبلیة ألنشطة المجموعة   ۹
 (بالملیون لایر سعودي)  م۱۲۰۲مارس   ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثة عن

 
 الشركة السعودیة 

 للكھرباء  
الشركة الوطنیة  

 لنقل الكھرباء 
 العملیات 

 المشتركة  
 الشركات التابعة 

 األخرى  
 األرصدة  حذف 

 اإلجمالي  المتداخلة  
       إیرادات  

 ۱۳٬۳٤۸ ) ۱٤( ٥۱ - - ۱۳٬۳۱۱   خارجیون  مستھلكون
 - )٤٬٦۰۳( - ۳۳۲ ٤٬۲۷۱ - القطاعات   بین

 ۱۳٬۳٤۸ )٤٬٦۱۷( ٥۱ ۳۳۲ ٤٬۲۷۱ ۱۳٬۳۱۱ اإلیرادات  إجمالي 
       اإلیرادات   تكالیف

 )۱٬۱۰۷( - - - - )۱٬۱۰۷( وقود 
 )۲٬۱۲۱( -  - - - )۲٬۱۲۱( طاقة مشتراة 

 )۲٬٥۲۳( ٤٬٦۰۳ - ) ۸۰( )٥٥۰( )٦٬٤۹٦(   مصاریف التشغیل والصیانة
 )٤٬٦٥٥( ۱٤ ) ۲٤( )۱۳۳( )۱٬۸۲۷( )۲٬٦۸٥( استھالكات التشغیل والصیانة 

 ) ۱٥(  - - - - ) ۱٥( موجودات  استخدام حق استھالكات
 )۱۰٬٤۲۱( ٤٬٦۱۷ ) ۲٤( )۲۱۳( )۲٬۳۷۷( )۱۲٬٤۲٤( اإلیرادات  تكالیف  إجمالي 

 ) ٦۸( - ) ۱۰( ) ۲۷( ) ۱٥( ) ۱٦( مصروفات عمومیة وإداریة 
 ) ۹٤( - - - - ) ۹٤( استھالكات عمومیة وإداریة 

 )۱٦۲( - ) ۱۰( ) ۲۷( ) ۱٥( )۱۱۰( مصروفات عمومیة وإداریة  إجمالي 
 ۱۳۳ )۱٤٦( ۱٤ - ۲٥ ۲٤۰ صافي  بالإیرادات أخرى، 

  مستھلكي ذمم مخصص  مصروف
 )٦۱۸( -  -  -  -  )٦۱۸( بالصافي  األخرى، المدینة  والذمم الكھرباء
 )٥٥۰( ۱٤٦ -  )۱۰٥( )۱٥۰( )٤٤۱( ،بالصافي  التمویل تكالیف
  بطریقة االستثمارات  خسارة   في  الحصة
 ) ۱۹( -  -  -  -  ) ۱۹( الملكیة  حقوق 
 ) ۲۱( -  -  -  -  ) ۲۱( مستمرة الغیر العملیات  من الفترة خسارة 
 ) ۱( -  -  ) ۱( -  - الزكاة   مصروف  صافي

 ۱٬٦۸۹ - ۳۱ ) ۱٤( ۱٬۷٥٤ ) ۸۲( الفترة صافي (خسارة) / ربح  
      م(بالملیون لایر السعودي) ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱كما في 

 ٤۳۸٬۷۳۱ - ۲٬۸۲۲ ۱۰٬۱۰۸ ۱۷۱٬۱٦۰ ۲٥٤٬٦٤۱ معدات بالصافيالت واآلال ممتلكات وال
 ٤۷٤٬۸۸۲ ) ۱۲۳٬۳۱۳( ۳٬۳۱۳ ۱۱٬٥۲۰ ۱۷۱٬٦٦۲ ٤۱۱٬۷۰۰ إجمالي الموجودات 
 ۲۲۳٬۲٥۹ ) ۱۱۱٬۱۱۳( ۱٬۹۰۱ ۸٬۸۱۷ ۱۱۳٬٥۳۲ ۲۱۰٬۱۲۲ إجمالي المطلوبات 



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھر لفترة الثالثة

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

۱۷ 

 صافي بالالممتلكات واآلالت والمعدات،  ۱۰
 

الممتلكات واآلالت والمعدات كما في   :  م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیار لایر سعودي ( ۷۲۱مبلغ  م  ۲۰۲۲ مارس  ۳۱بلغت تكلفة 
 . ملیار لایر سعودي)  ۲۷۸:م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیار لایر سعودي (  ۲۸۳االستھالك المتراكم نحو    )، یبلغملیار لایر سعودي۷۱۷

 

الى الممتلكات    ءإلنشاتحت ا  ت عارومش  نم  ملیار لایر سعودي ) ۳۸  : م۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱  ( سعودي  لایر  رملیا  ۳  مبلغ  لیوتح  مت
الفترة مبلغ واآلالت والمعدات اإلنشاء خالل  للمشروعات تحت  بلغت اإلضافات  دیسمبر    ۳۱(  لایر سعوديملیار   ٤٬۸ كما 

 ).ملیار لایر سعودي ۲۰ : م۲۰۲۱
 

دیسمبر   ۳۱(   لایر سعودي  ملیون  ۲۱۲  تحت التنفیذ خالل الفترة مبلغ  روعاتعلى المش  لتي تم رسملتھابلغت تكالیف التمویل ا
 ).لایر سعودي ملیون  ۹۸٥:  م۲۰۲۱

   المخزون، بالصافي ۱۱
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 )مراجعة(
 

 م ۲۰۲۲ مارس ۳۱  
 )مراجعة غیر(

   

     
 *  مواد ولوازم محطات التولید   ۲٬۲۰۹٬۹۷۳   ۲٬۲۲۸٬۳۱٤
 * مواد ولوازم شبكات التوزیع   ۱٬٦۹۰٬۳٥۰   ۱٬۳۸٥٬۲۰۹

 *مواد ولوازم شبكات النقل    ۲٦۸٬۲٤۷   ۲٦۷٬۸۰۷
 *  أخرى  ۲٥۸٬٥۹٦  ۲٦۲٬۲۷۰

 المجموع  ٤٬٤۲۷٬۱٦٦  ٤٬۱٤۳٬٦۰۰
)۸۲۲٫۰۷٥ (   )۸٤٥٬٤٦٦(  یخصم: مخصص إنخفاض المخزون بطيء الحركة (أ)   

 المجموع  ۳٬٥۸۱٬۷۰۰  ۳٬۳۲۱٬٥۲٥

دیسمبر    ۳۱م (۲۰۲۲  مارس  ۳۱في    كما  سعودي  لایر  ملیون  ٤۱٦مبلغ  ب   تخفیض المخزون باالنخفاض في قیمتھ  بعدالمبالغ بالصافي  تظھر  *  
 .ملیون لایر سعودي)  ۳٦٥م: ۲۰۲۱

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

 ذمم مستھلكي الكھرباء، بالصافي ۱۲
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 )مراجعة(
 

 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱ 
 )مراجعة غیر(

  

 جھات حكومیة  ۸٬۲۱۲٬۱۰۰  ٥٬۰۰٥٬۲٦٥
 تجاري وسكني وصناعي  ۱۲٬۳٤۸٬۰۹٤  ۱۳٬۰٦۲٬٤٥۲

 ذمم مشاریع توصیل الخدمة الكھربائیة   ۱٬٥۰٦٬۰۸۰  ۸۹٤٬۱۰۹
 مطلوب من أطراف ذات عالقة    ۸٦۹٬۸٤٤  ٦۹۲٬۲۷٦

 (أ)ذمم مدینة حكومیة أخرى   ۳۹۸٬۹۳۲  -
 مجموع ذمم مستھلكي الكھرباء   ۲۳,۰٥۰,۳۳٥  ۱۹٬٦٥٤٬۱۰۲

 ) بیخصم: إنخفاض أرصدة ذمم مستھلكي الكھرباء (   ) ۲٬٦۱٤٬٥۷۸(  ) ۲٬۳٦٤٬۷٦۰(
 یضاف: إیرادات مستحقة   ۳٬۱۱۹٬٥۲۸  ۳٬٤۸۹٬٤٦۲

 المجموع  ۲۳٬۸٤۰٬۰۰۰  ۲۰٬۷۷۸٬۸۰٤
 المدینة لحساب الموازنة من قبل وزارة المالیة. یمثل ھذا الرصید الذمة  )أ(

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 )مراجعة(

 

 م ۲۰۲۲ مارس ۳۱ 
 )مراجعة غیر(

  

     
  السنة   /الفترة    الرصید في بدایة   ۸۲۲٬۰۷٥  ۸۰۷٬۸۷۱
 السنة   /الفترة    خالل   المكون   ۲۳٫۳۹۱  ۱٤٬۲۰٤

 السنة  /  الفترة   الرصید في نھایة   ۸٤٥٬٤٦٦  ۸۲۲٬۰۷٥



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھر لفترة الثالثة

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

۱۸ 

 تتمة  -ذمم مستھلكي الكھرباء، بالصافي  ۱۲
 السنة: الفترة / فیما یلي بیان بحركة مخصص إنخفاض في أرصدة ذمم مستھلكي الكھرباء خالل   ) ب(

  
 م ۲۰۲۲ مارس ۳۱

 )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

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

 ۸۹۷٬۲۲٤  ۲۹۰٬٦۸۳  المحمل خالل الفترة / السنة 
 -  (٤۰,۸٦٥)  خالل الفترة / السنة شطب ال

٥۷۸٬٦۱٤۲٬  الرصید في نھایة الفترة / السنة    ۲٬۳٦٤٬۷٦۰ 
 

 مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى مصروفات ۱۳
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 )مراجعة(
 

 م ۲۰۲۲ مارس ۳۱ 
 )مراجعة غیر(

  

     
 مدفوعة مقدماً وأخرى  مصروفات  ۹٤٬۹۹۱  ۳٤٬۷۳٤

 أخرى   ومطالبات قیمة مطالبات التأمین    ۱۸۰٬۷٥۸  ۱٦۸٬٦٦۲
   بالصافي   أخرى، ذمم    ٥۰۲,۱٬٤۲۱  ۱٬۸۹۷٬۲٦۱
 المجموع  ۱٬٦۹۷,۲٥۱  ۲٬۱۰۰٬٦٥۷

     

 األرصدة المدینة األخرى (أ)  في  االنخفاض یخصم:    (٤٦۸٬۹۰۹)  (٤۱۳٬٦۰٦)
۱٬٦۸۷٬۰٥۱  ۱٬۲۲۸,۳٤۲   

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

  
 م ۲۰۲۱ مارس ۳۱

 )مراجعة(
 م ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

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

 ۱۷۷٬۷۰۷  ٥٥٬۳۰۳  السنة المحمل خالل الفترة /  
 ٤۱۳٬٦۰٦  ٤٦۸٬۹۰۹  الرصید في نھایة الفترة / السنة 

 

 المعامالت مع المالك التي تم األعتراف بھا في قائمة حقوق الملكیة مباشرة  ۱٤
م توزیع ارباح نقدیة عن  ۲۰۲۱ابریل   ۲۷ھـ الموافق ۱٤٤۲رمضان  ۱٥قرت الجمعیة العمومیة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ  أ

٪ من القیمة ۷لایر سعودي للسھم الواحد وتمثل    ۰٬۷۰لایر سعودي بواقع    ارملی  ۲٫۹م لمساھمي الشركة بمبلغ  ۲۰۲۰عام  
 ملیون لایر سعودي). ۷٤۹٬۳م: مبلغ ۲۰۱۹اإلسمیة للسھم (

 م۲۰۲۲مارس   ۱٥ھـ الموافق   ۱٤٤۳شعبان   ۱۲ في  عقد  الذي اجتماعھ  في للكھرباء السعودیة  الشركة إدارة مجلس  أوصى -
  سعودي   لایر  ارملی  ۲٫۹  بمبلغ  الشركة  لمساھميم  ۲۰۲۱  المالي  العام  عن  نقدیة  أرباح  فبصر  الشركة  لمساھمي  العامة  للجمعیة

 .للسھم االسمیة القیمة من ٪ ۷ وتمثل الواحد  للسھم سعودي لایر ۰٫۷۰ بواقع

 االحتیاطي االتفاقي ألداة المضاربة   ۱٥
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 
تسویة صافي المستحقات الحكومیة على الشركة وتوقیع اتفاقیة مضاربة مع حكومة المملكة العربیة السعودیة   على  بالموافقة

  ۱٦۷٫۹م والبالغة  ۲۰۱۹ممثلة بوزارة المالیة، لتحویل صافي االلتزامات المالیة المستحقة للحكومة على الشركة بنھایة عام  
 .كیةالى أداة مالیة ضمن حقوق المل ملیار لایر سعودي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھر لفترة الثالثة

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

۱۹ 

 
 

 تتمة  -االحتیاطي االتفاقي ألداة المضاربة  ۱٥
م على إنشاء احتیاطي اتفاقي لغرض سداد  ۲۰۲۰/ ۱۲/   ۲۷ھـ الموافق    ۱۲/۰٥/۱٤٤۲المنعقدة بتاریخ    العمومیةالجمعیة    وافقت

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

 كما یلي: یتوافق مع أحكام اتفاقیة المضاربة

  
 م ۲۰۲۲ مارس ۳۱

 )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

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

 ۷٬٦٦۱٬۳۷٦  ۱٬۸۸۹٬۱۰٦  خالل الفترة / السنة  المبقاه األرباح من حولالم
 ) ۷٬۷۲۸٬۱٥۸(  -  خالل الفترة / السنة  المسدد

 ۸٦۰٬٥۹۳  ۲٫۷٤۹٫٦۹۹  الرصید في نھایة الفترة / السنة 
 مالیة الاألدوات  ۱٦
 المالیة ما عدا المطلوبات ذات الفائدة  االدوات۱-۱٦

 
 م ۲۰۲۲  مارس ۳۱

 ) مراجعة (غیر 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 ) مراجعة (

    العادلة  بالقیمةمالیة  مطلوبات 
 ٥۹٤٬۱٤۹  ۱٤۸٬۰٥۷ ) ۳-۱٦(إیضاح   مالیة مشتقة بالقیمة العادلةأدوات 

 ۱٤۸٬۰٥۷  ٥۹٤٬۱٤۹ 
خرى بالتكلفة المستنفدة، ماعدا القروض ذات  األمالیة ال  المطلوبات

    الفائدة 
 ۲٬۹۸۸٬۲٦۸  ۳٬٤۳۹٬۷۸٤ ذمم تجاریة دائنة 

 ۱٤٫۷۹۸٫۰۸۷  ۱۳٬۰٦۷٬۲۹۹ ى مستحقات وأرصدة دائنة أخر
 ٤٬٥۷۰٬٥۳۸  ٤٬٥۷۰٬٥۳۸ حكومیة ذمم دائنة 

 ۱٬۹۹۸٬٥۱۰  ۱٬۹۹۹٬۳٤۳ مستردة  مشتركین تأمینات
المالیة األخرى بالتكلفة المستنفدة، ماعدا القروض   المطلوباتإجمالي 

 ۲٤٬۳٥٥٬٤۰۳  ۲۳٬۰۷٦٬۹٦٤ ذات الفائدة 
 المطلوبات ذات الفائدة  ۲-۱٦

یظھر كما  ،م ۲۰۲۲مارس   ۳۱إّن تصنیف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة كما في 
 یلي:

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

   ۸۳٬۳۹٥٬۲٥۲  ۳۳٬۷٤۱٬٤۲۰  ٤۹٬٦٥۳٬۸۳۲  غیر متداولة 
   ۱۹٬۷۱٦٬۷۸۷  ٥٬۷۳۰٬٦۹۰  ۱۳٬۹۸٦٬۰۹۷  متداولة

  ٦۳٬٦۳۹٬۹۲۹    ۳۹٬٤۷۲٬۱۱۰    ۱۰۳٬۱۱۲٬۰۳۹   
 

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 
 
 



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھر لفترة الثالثة

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

۲۰ 

 تتمة  -االدوات المالیة ۱٦
 تتمة   - الفائدة ذات المطلوبات ۲-۱٦

 فیما یلي:  / الفترة السنة تتمثل الحركة في االقتراض خالل
 

 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 
 -   -  -  المستلم 
 ) ٥٬۷۰۱٬۱۷۰(   ) ٤٬٦۸۷٬۸٥۰(    )۱٬۰۱۳٬۳۲۰(  المسدد  

 ) ٦۸٬۱۳٥(   ۱٤۰  ) ٦۸٬۲۷٥(  صافي التغیر في التكالیف المؤجلة
   ۱۰۳٬۱۱۲٬۰۳۹     ۳۹٬٤۷۲٬۱۱۰    ٦۳٬٦۳۹٬۹۲۹  (غیر مراجعة)م ۲۰۲۲مارس ۳۱كما في 

 قروض  ۲-۱-۱٦
 إّن تصنیف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة كما یلي:

 

 غیر متداولة 
م ۲۰۲۲ مارس ۳۱   

)مراجعة(غیر    
م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  

 (مراجعة)
 ٤۳٬٥۲٤٬۳۸٤  ٤۲٬٤۳۰٬٥٥۲  الشركة السعودیة للكھرباء

 ۷٬۳٤۷٬٥۸۹    ۷٬۲۲۳٬۲۸۰  مشتركة  عملیات
  ٤۹٬٦٥۳٬۸۳۲  ٥۰٬۸۷۱٬۹۷۳ 

     متداولة
 ۱۳٬۲۹۸٬۳۰٤  ۱۳٬۳۸۸٬۳۰٤  الشركة السعودیة للكھرباء

 ٥٥۱٬۲٤۷    ٥۹۷٬۷۹۳  مشتركة  عملیات
  ۱۳٬۹۸٦٬۰۹۷  ۱۳٬۸٤۹٬٥٥۱ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھر لفترة الثالثة

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

۲۱ 

 تتمة  -االدوات المالیة ۱٦
 تتمة   - الفائدة ذات المطلوبات ۲-۱٦
 تتمة - قروض ۲-۱-۱٦

 :بالشركة السعودیة للكھرباء یلي القروض طویلة االجلفیما 

 عملة القرض 
تاریخ  

 االستحقاق 
قیمة أصل  

 القرض 
 م۲۰۲۲ مارس ۳۱

 غیر مراجعة
م  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 (مراجعة )
      

 ۱٬٥۳٦٬۸۰۰ ۱٬٥۳٦٬۸۰۰ ٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰۲٥ سعوديلایر  ۲بنوك محلیة 
 ۳٬٦۳۱٬۷٤٦ ۳٬۱۷۷٬۷۷۸ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰۲٥ لایر سعودي ۳بنوك محلیة 
 ۲٬٥۹۸٬۷٥۰ ۲٬٥۹۸٬۷٥۰ ۳٬٥۰۰٬۰۰۰ ۲۰۲٦ لایر سعودي ٦بنك محلي 
 ۲٬۲۸۰٬۰۰۰ ۲٬۲۸۰٬۰۰۰ ۲٬٤۰۰٬۰۰۰ ۲۰۲٤ لایر سعودي  ۷بنك محلي 

 ۱٤٬۸۹٦٬۰۰۰ ۱٤٬۷٤٤٬۰۰۰ 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 ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰۲۷ لایر سعودي ۱۰ ةك محلیوبن
 ٥٤۱٬٤۷٥ ٥٤۱٬٤۷٥ ۲٬٥۸۳٬۳۷٥ ۲۰۲٤ لایر سعودي وزارة المالیة   قرض

 ٦٦۰٬۷۲۰ ٥۰٦٬۰٥۳ ۳٬۷۰۹٬۱۲٥ ۲۰۲٤ دوالر امریكي  ۲بنك دولي 
 ۲٬۱۸۷٬٥٦۱ ۲٬۱۸۷٬٥٦۱ ٥٬۲٥۱٬۱۲۰ ۲۰۲٦ دوالر امریكي  ۳قرض مشترك دولي 
 ٤٬۰۸٤٬٤۹۷ ٤٬۰۳۸٬۱٥۹ ۷٬۲٤۰٬۷۱٥ ۲۰۲۸ دوالر امریكي  ٤قرض مشترك دولي 
 ۲٬۲٤۹٬۷٥٤ ۲٬۱۰۹٬۰٦۳ ۳٬۳۷٥٬٥۸٥ ۲۰۲۹ دوالر امریكي  ٦قرض مشترك دولي 
 ۱٬۰٥۰٬۲۲۸ ۹۸٤٬٥۷۲ ۱٬٥۷٥٬۳۳٦ ۲۰۲۹ امریكي دوالر  ۷قرض مشترك دولي 
 ٦٬٥٦۲٬۸۷۸ ٦٬٥٦۲٬۸۷۸ ٦٬٥٦۲٬۸۷۸ ۲۰۲۲ دوالر امریكي  ۸قرض مشترك دولي 

 ٥٤٬۱۳۰٬٤۰۹ ٥۳٬۱۱۷٬۰۸۹ ۸۳٬۸۷۳٬۸٤٤   ة القیمة اإلجمالی
 ) ۱۰٬۲٦۳٬۷۹٦( ) ۱۰٬۳٥۳٬۷۹٦(  الجزء المتداول من القروض طویلة األجل  خصم:
ً الجزء غیر المطفأ من الرسوم المدفوعة مقدم خصم:  ا

 ) ۳٤۲٬۲۲۹( ) ۳۳۲٬۷٤۱(  وغیرھا من الرسوم 
 ٤۳٬٥۲٤٬۳۸٤ ٤۲٬٤۳۰٬٥٥۲  الجزء غیر المتداول من القروض طویلة األجل

 المتداولة للشركة السعودیة للكھرباء:یلي القروض فیما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أصل قیمة القرض عملة القرض 
 م۲۰۲۲ مارس ۳۱

  غیر مراجعة
م  ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 (مراجعة )
      

 ۱٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ لایر سعودي ۱ دوار محلیة بنوك قرض
 ۱٥۹٬٤۳۳  ۱٥۹٬٤۳۳ ٥٥۰٬۰۰۰ لایر سعودي تسھیالت مدفوعات تجاریة
 ۱٬۸۷٥٬۰۷٥  ۱٬۸۷٥٬۰۷٥ ۹٬٦٦٥٬٦۲٥ دوالر امریكي  ٤قرض مشترك دولي دوار  

 ۳٬۰۳٤٬٥۰۸  ۳٬۰۳٤٬٥۰۸ ۱۱٬۲۱٥٬٦۲٥  اإلجمالیةالقیمة 
 ۱۰٬۲٦۳٬۷۹٦  ۱۰٬۳٥۳٬۷۹٦  الجزء المتداول من القروض طویلة األجل 

 ۱۳٬۲۹۸٬۳۰٤  ۱۳٬۳۸۸٬۳۰٤ إجمالي القروض قصیرة األجل والجزء المتداول من قروض طویلة األجل 



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھر لفترة الثالثة

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

۲۲ 

 تتمة  –  المالیةاالدوات  ۱٦
 تتمة –المطلوبات ذات الفائدة  ۲-۱٦
 صكوك   ۲-۲-۱٦

 

 :  م  ۲۰۲۲  مارس ۳۱فیما یلي بیان بالصكوك القائمة كما في 
     الصكوك المحلیة: 

 تاریخ االستحقاق   القیمة اإلجمالیة لإلصدار  القیمة االسمیة للصك  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    .عالوة إصدارتم اصدار الصكوك الموضحة أعاله بالقیمة اإلسمیة بدون خصم أو  
سعر سایبور زائدا ھامش ربح یستحق دوریا على أساس ربع سنوي من صافي الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي  

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

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

 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   ٥٫۷وقد قامت الشركة بتصنیف    ،م۲۰۲۲جدولة رصید الصكوك المتبقیة حتى یتم شراؤھا بالكامل قبل نھایة شھر مایو  
 . م۲۰۲۱مارس   ۳۱ في كما متداولةلایر سعودي كصكوك 

 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    ۱٬۲٥الثانیة بقیمة  ، والشریحة  ٪   ۲٬٦٦٥ثابتة نسبتھا  

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

 .من ھذه الصكوك الثانیةللشریحة  والتي تمثل سداداً  م۲۰۲۲أمریكي) خالل الربع األول من عام 

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

ملیار لایر سعودي (ملیار دوالر  ۳٬۷٥والشریحة الثانیة بقیمة  ٪ ۳٬٤۷۳تستــحق بعد عشر سنوات بعوائد ثابتة نسبتھا 
 ٪.   ٥٬۰٦ة نسبتھا ثابتبعوائد امریكي) وتستحق بعد ثالثین سنة 

 

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    . ٪٤سنوات بعوائد ثابتة نسـبتھا  ملیار دوالر امریكي) تستــحق بعد عشر  
 ٪.  ٥٬٥ملیار دوالر امریكي) وتستحق بعد ثالثین سنة بعوائد ثابتة نسبتھا  ۱(



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھر لفترة الثالثة

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

۲۳ 

 
 تتمة  –  المالیةاالدوات  ۱٦
 تتمة –المطلوبات ذات الفائدة  ۲-۱٦
 تتمة -صكوك   ۲-۲-۱٦

ملیار دوالر أمریكي)   ۲ملیار لایر سعودي (  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    .٪٤٬۲۲۲امریكي) تستــحق بعد خمسسنوات واربعة اشھر بعوائد ثابتة نسـبتھا  
 ٪.   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 أدوات۳-۱٦
  ۳۱لایر سعودي كما في  ملیار  ۱٥٫٤قدرھا  لدى المجموعة عقود تحوط مع عدد من البنوك للحمایة من تقلبات أسعار الفائدة بلغ  

  لایر سعودي) ملیار ۱٥٬٤:  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱(م ۲۰۲۲ مارس
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  
 .مة العادلة الموجبة للمشتقاتتكون عامة محدودة بالقی

المشتقات في المشتقات كإلتزامات غیر متداولة من خالل  م  ۲۰۲۲  مارس  ۳۱  ُصنّفت جمیع  نقدي. تصنف  تدفق  كتحوطات 
 .الشركة األم وإلتزامات متداولة أو غیر متداولة من خالل العملیات المشتركة، وذلك بناًء على تاریخ صالحیة األدوات المالیة

 العادلة لألدوات المالیة المشتقة ُملّخصة في الجدول أدناه:  إّن القیم
 م ۲۰۲۲ مارس ۳۱  

 )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 (مراجعة)
     مالیة مشتقة بالقیمة العادلة:  مطلوبات

 ۱۰٤٬٦۲۸  ۲۳٬۳۹۸  متداولة
 ٤۸۹٬٥۲۱  ۱۲٤٬٦٥۹  غیر متداولة 

  ۱٤۸٬۰٥۷    ٥۹٤٬۱٤۹ 
 المحتملة االلتزامات  ۱۷

الیة والرفع بھا للجنة الوزاریة من أھمھا  تال المحتملة  لتزامات تم تشكیل فریق عمل من قبل المجموعة والجھات المعنیة لدراسة اال )أ
 :م ۲۰۲۲ مارس ۳۱ما یلي كما في 

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

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

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 

  ۳۱في    كما  سعودي  لایر  ملیون   ٥۹بمبلغ إجمالي قدرة    األخرى  الجھات   وبعض  التجاریة  البنوك  لبعض  ضمانات   المجموعة   قدمت ) ب
 . )سعودي  لایر ملیون ٦۲: م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱( م۲۰۲۲مارس 

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

ً  اإلدارة  وتعتقدملیار لایر ســعودي لدى نفس جھة التحكیم،  ۳٬٥برفع دعاوى مقابلة ضــد المقاول بمبلغ   انھ ال یوجد أســاس   حالیا
ــجیل أي التزام وان   ــركة قوي ملتسـ ــول  حالة في   یتغیر قد والذي  تاریخھ ى حتوقف الشـ ــتندات   على  الحصـ  ي ف  جدیدة  ثبوتیة  مسـ

 .المستقبل
 
 



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھر لفترة الثالثة

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

۲٤ 

 االرتباطات الرأسمالیة  ۱۸
في قیمة الجزء غیر المنفذ من العقود الرأسمالیة    المالي األولیة الموحدة المختصرةتتمثل االرتباطات الرأسمالیة في تاریخ قائمة المركز  

  م ۲۰۲۲مارس    ۳۱كما في    ملیار لایر سعودي  ٥۰٫۳التي أبرمتھا المجموعة إلنشاء وتركیب محطات وأصول أخرى والتي بلغت  
 ).لایر سعودي  ملیار ٤۱:  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱(
 

  یبةضرالو الزكاة ۱۹
 

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

  .سعودي  لایر  ملیار  ۱٫۷  بمبلغ  فروقات   ذلك  عن   نتج و   ،  م۲۰۱۸  إلى   م۲۰۱٥  من   لألعوام  اإلقرارات   عن  م۲۰۲۱  أبریل  ۲۹ بتاریخ 
.  بھا  المسموح  النظامیة   المدة  خالل  المالیة  السنوات   تلك   عن   اإلقرار  تعدیل  من   الناتجة  الفروقات   على   اعتراض  بتقدیم  الشركة   قامت 
 المكلفین   مع  للھیئة  العملیة  الممارسات   على   بناء  وذلك  كافیة  بمستندات   مؤید  االعتراض  ھذا  في   الشركة  موقف  أن   الشركة  إدارة  وترى
 ولدى   ،۲۰۸۲  رقم  الوزاري  بالقرار   الصادرة  الزكاة  لجبایة  التنفیذیة  الالئحة  بموجب   والمدین   الدائن   جاري  حساب   بین   الفرق  بأخذ

 . المتوقعة الزكویة االلتزامات  لمقابلة  الالزمة المخصصات  الشركة
 التشغیل یراداتإ ۲۰

 عن الثالثة أشھر المنتھیة في   

 
 م ۲۰۲۲ مارس ۳۱

  (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱ مارس ۳۱

 )مراجعة(غیر 
 ۱۱٬۱۱٤٬۱٦٦  ۱۱٬۲٥۲٬۱٦۰ مبیعات الطاقة الكھربائیة

 ۳٥٦٬۰۲۰  ۳٦۲٬۰٤٥ تعرفة قراءة وصیانة العدادات واعداد الفواتیر
 ٥۱۰٬۳٥۰  ٥۸۱٬٥٦۸ تعرفة توصیل الخدمة الكھربائیة

 ٤۹۲٬۲۸۸  ٦۰۸٬۳۷۷ إیرادات منظومة النقل
 ۸۷٥٬٥٤۸  ۷۲۷٬۱۷۰ إیرادات تشغیلیة أخرى * 

 ۱۳٬۳٤۸٬۳۷۲  ۱۳٬٥۳۱٬۳۲۰ اإلجمالي
بمبلغ   الشركة  الدخل    كحساب موازنة  سعودي  لایر  ملیون   ۳۹۹اعترفت  قائمة  إیرادات   المختصرةالموحدة    األولیةفي  بند  ضمن 

 .)سعودي لایر ملیون  ٥۷٥: م۲۰۲۱ مارس ۳۱( وفقا لتقدیرات االدارة م۲۰۲۲ مارس ۳۱الفترة المنتھیة في  عن تشغیلیة أخرى 
 

 اإلیراداتتكالیف  ۲۱
 عن الثالثة أشھر المنتھیة في  

 
 م ۲۰۲۲ مارس ۳۱

  (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱ مارس ۳۱

 )مراجعة(غیر 
 ۱٬۱۰۷٬۲۳٤  ۱٬۱۸۹٬۱۸٦ وقود

 ۲٬۱۲۱٬۳۱۹  ۲٬۲۲٤٬۰۰۹ طاقة مشتراة
 ۲٬٥۲۲٬٤۸۷  ۲٬۹۰٤٬۹٤۳ والصیانةمصاریف التشغیل 

 ٤٬٦٥٤٬٤٦۹  ٤٬٥۷۱٬۳۳٤ استھالكات التشغیل والصیانة
 ۱٤٬۷۸٤  ۳٬٤٥۹ موجودات استخدام حق استھالكات

 ۱۰٬٤۲۰٬۲۹۳  ۱۰٬۸۹۲٬۹۳۱ اإلجمالي

  إیرادات أخرى، بالصافي ۲۲
 عن الثالثة أشھر المنتھیة في   
 م ۲۰۲۲ مارس ۳۱  

 )مراجعة غیر(
 م ۲۰۲۱ مارس ۳۱ 

 )مراجعة غیر(
 ۱۳٬۸۹۱  ۱۹٬٦٦٦  إطفاء المنح الحكومیة

 ۹۳٬٥٥۷  ۹۹٬٦۳۲  متنوعةالخرى األواإلیرادات  روفاتمصال صافي
 ۲۰٬۳٦٥  ۲۸٬٦۱۸  بیع ممتلكات وآالت ومعدات أرباح

 ٥٬۲٤۱  ۳٬۲۸۰  توزیعات ارباح مستلمة 
 ۱۳۳٬۰٥٤  ۱٥۱٬۱۹٦  اإلجمالي



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھر لفترة الثالثة

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

۲٥ 

  التمویل، بالصافيتكالیف  ۲۳
   في  المنتھیة أشھر الثالثة عن

 م ۲۰۲۱ مارس ۳۱
  )مراجعة(غیر 

 م ۲۰۲۲ مارس ۳۱
   )مراجعة غیر(

 مصروفات تمویلیة     
 القروض البنكیة  ۸٦۱٬٦٤۸  ۷۹۹٬۱٤۰

 إیجار  عقود إلتزامات  ۲۲۰  ٦۲۷
 فوائد تمویلیة أخرى  ۷٬۷۲۳  -
 : الفائدة المرسملة یخصم  ) ۲۱۱٬۸٤۳(  ) ۲٤٦٬٤۷٤(

 اإلجمالي  ٦٥۷٬۷٤۸  ٥٥۳٬۲۹۳
 الموظفین  اللتزمات الحالیة القیمة في التغیر  ٤۰٬٤٤٥  ۲۷٬٦۰۳
 موجودات بإزالة المتعلقة لمطلوباتلفي القیمة الحالیة  التغیر  ۲٬٥۷۷  ۱۲٬٦۹٥

 التمویلیة  المصروفات إجمالي  ۷۰۰٬۷۷۰  ٥۹۳٬٥۹۱
 تمویلیة  إیرادات    
 الفوائد  إیرادات  ) ٤٦٬۸۲۸(  ) ٤۳٬۲٥٦(
 التمویلیة  اإلیرادات إجمالي  ) ٤٦٬۸۲۸(  ) ٤۳٬۲٥٦(

 التمویلیة  التكالیف صافي  ٦٥۳٬۹٤۲  ٥٥۰٬۳۳٥

 السھم ربحیة ۲٤
بحاملي أسھم الشركة مخصوماً منھ أرباح أداة   ةالمتعلق األرباحللسھم عن طریق قسمة   ةاألساسی(الخسارة)  /  ربحالتم احتساب 

   ربح السھم المخفضة بقسمة  / (خسارة)    یتم احتساب ربح  .الفترةالمضاربة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة خالل  
بافتراض تحویل جمیع األسھم القابلة لالنخفاض   الفترةالمتوسط المرجح المعدل لعدد األسھم العادیة القائمة خالل    على   الفترة

   إلى أسھم عادیة.
 م  ۲۰۲۲ مارس ۳۱في  یة المنتھ للفترةللسھم  ةاألساسی )خسارةلا (/  للربح یةللسھم مساو ةمخفضال(الخسارة) /  یةربحالإن 

 لسھم. ا عائدوجود أدوات مالیة ذات تأثیر مخفض ل لعدم م ۲۰۲۱ مارس ۳۱و
 مارس  ۳۱المنتھیة في   أشھر  الثالثة  

 
 م ۲۰۲۲

  ) مراجعة (غیر 
 م ۲۰۲۱

 ) مراجعة(غیر 

 
من  الفترة ربح 

الفترة  ربح  العملیات المستمرة    
  من الفترة ربح

المستمرة العملیات الفترة ربح   
 ۱٬٦۸۹٬۱۲۹ ۱٬۷۱۰٬۲٤٥  ۱٬٥۱۷٬۲٤۸ ۱٬٥٤۷٬۷۰۷   الفترة ربح

  یخصم
) ۱٬۸۸۹٬۱۰۷(  ) ۱٬۸۸۹٬۱۰٦( ) ۱٬۸۸۹٬۱۰٦( أرباح أداة المضاربة   توزیعات  )۱٬۸۸۹٬۱۰۷ (  

) ۱۹۹٬۹۷۸( (۱۷۸,۸٦۲)  (۳۷۱٬۸٥۸) (۳٤۱٬۳۹۹) المعدلة   الفترة/  ) ةخسار (  
 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة  

 ٤٬۱٦٦٬٥۹٤ سھم"   ألف"
 (۰٬۰٥) (۰٬۰٤)  ( ۰٬۰۹) ( ۰٬۰۸) للسھم "لایر سعودي"  ةوالمخفض  یةاألساس الخسارة 

المضاربة  أداة أرباح  توزیعات  خصم بدون السھم ربحیة  
۱۰٬٤  ۰٬۳٦ ۰٬۳۷ األساسي والمخفض للسھم "لایر سعودي"  الربح  ۰٬٤۱ 

 
 

 

 
 



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
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 معامالت مع األطراف ذات العالقةوال األرصدة ۲٥
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: 

 یة ائمبیعات الطاقة الكھرب  )أ
 في  المنتھیةاشھر  الثالثة  

  
 م ۲۰۲۲ مارس ۳۱

  )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۱مارس۳۱

 )مراجعة(غیر 
     : الكھربائیةمبیعات الطاقة 

 ۲٬۲۱۹٬۱۲٥  ۲٫۲۷٤٫۳۸۷  المسیطر النھائي للمجموعة الطرف 
     كیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة

 ۸۹٬۸٤٦  ۹۰٫٦٥۷  أرامكو السعودیة
 ۱۱۸٬۸۲٥  ۱۳٥٫۰۹۳  المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة  

  ۲٬٥۰۰٬۱۳۷    ۲٬٤۲۷٬۷۹٦ 
 والوقود مشتریات الطاقة  )ب
 في  المنتھیةاشھر  الثالثة  

  
 م ۲۰۲۲مارس ۳۱

  )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۱ ارسم ۳۱
 )مراجعة غیر(

     كیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة
 ۱٬٦۳۸٬۰٤۸  ۱٬۷۳٤٬۹۰٤  أرامكو السعودیة 
 ۱۱٥٬۸۸۲  ۱٤٤٬۳٦۰  المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة   

     المشتركة العملیات
 ۱٤٦٬٥٤٦  ۱٦۰٬۷۱۰  للكھرباء ضرما شركة
 ۱۹۷٬۹۸۸  ۱۸٥٬۳۳٤  للكھرباء رابغ شركة
 ۱۹۱٬۷۸۹  ۱۹۸٬٥۰۳  الكھرباء  إلنتاج ھجر شركة
 ۱۱۰٬۱۹۹  ۹۹٬۱۷۱  الكھرباء  إلنتاج المرجان شركة

 ۱۷۸٬۳۹۷  ۱٥۲٬۲٥٥  الفاضلي لإلنتاج المزدوج  شركة
  ۲٬٦۷٥٬۲۳۷  ۲٬٥۷۸٬۸٤۹ 
 

المجموعة بـشراء الوقود والطاقة من أرامكو الـسعودیة والطاقة من المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة بأسعار منصوص تقوم 
ــتركة  .علیھا في القرارات الحكومیة ــتریات الطاقة من العملیات المشــ ــراء   والتزاماتكما تمت معامالت مشــ وفقا للعقود الشــ

 .المبرمة مع كال منھا
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۲۷ 

 تتمة  –المعامالت مع األطراف ذات العالقة و األرصدة ۲٥
 :/ القروض  والوقودالناتجة من مبیعات الطاقة الكھربائیة / مشتریات الطاقة الفترة رصدة نھایة أ )ج

  
 م ۲۰۲۲مارس ۳۱

  ) مراجعة (غیر 
 م ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱

 (مراجعة) 
     مستحق من أطراف ذات عالقة: 

 ٥٬۰۰٥٬۲٦۷  ۸٬۹۸۷٬۱۰۰  حكومیة   مدینة ذمم  الكھرباء،ذمم مستھلكي  - الطرف المسیطر النھائي للمجموعة 
     كیانات تحت سیطرة الطرف المسیطر النھائي للمجموعة

 ٤۰۳٬۹۲۲  ٥۱٤٬٦۲۷  ذمم مستھلكي الكھرباء -أرامكو السعودیة  
     الكھرباء  مستھلكيذمم  - المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة 

 ۲٥۳٬۸۷٤  ۲٥۳٬۸۷٤  شركة الفاضلیلإلنتاج المزدوج   قرض 
 ٤٥٬۲٥۰  ٤٥٬۲٥۰  قرض شركة مركز البیانات العالمي 
 ٥٬۷۰۸٬۳۱۳  ۹٬۸۰۰٬۸٥۱  إجمالي مستحق من أطراف ذات عالقة

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

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

 ٦۸۳٬۸۳۰  ۲٥۹٬۰۰۳  ) *أرامكو السعودیة (
 ۳٥۹٬٤۳۷  ۱۸٬۲٤۸  المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة  

 ٤٬۷۲۷٬٤۰٤  ٤٬۷۲۷٬٤۰٤  مستحقة حكومیة   مصروفات
  ۹٬٥۷٥٬۱۹۳  ۱۰٬۳٤۱٬۲۰۹ 

 . المشتراه والطاقة المستقلین الطاقة انتاج بشركات المستخدم  والوقود  بالشركة  المستخدم الوقود  رصید الذمم الدائنة  تتضمن* 

 ومنح من أطراف ذات عالقةقروض د) 

  
 م ۲۰۲۲مارس ۳۱

  ) مراجعة (غیر 
 م ۲۰۲۱دیسمبر۳۱

 (مراجعة) 
     قروض ومنح من الحكومة: 

     الطرف المسیطر النھائي للمجموعة 
 ۱٬٥۲٥٬۹۸۷  ۱٬٥۰٦٬۳۲۱  منح حكومیة مؤجلة  

 ٥٤۱٬٤۷٥  ٥٤۱٬٤۷٥  وزارة المالیة  قرض 
  ۲٬۰٤۷٬۷۹٦    ۲٬۰٦۷٬٤٦۲ 

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

   مارس  ۳۱  في المنتھیة اشھر  الثالثة 
 م ۲۰۲۱

    ) مراجعة غیر(
 م ۲۰۲۲

 ) مراجعة (غیر 
 

 والبدالت  والتعویضات الرواتب   ۲٫٥۹۹  ۲٬٤۲٦
 مكافأة نھایة الخدمة ومزایا موظفین ٥٫٥۰۰  ۸٬۸۹٦

۱۱٬۳۲۲  ۸٫۰۹۹  

 
 

 

 

 

 



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھر لفترة الثالثة

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

۲۸ 

 بھا المرتبطة وااللتزامات للبیع  بھا المحتفظ الموجودات ۲٦
 

  نوفمبر  ۲۳  الموافق   ھـ  ۱۸/٤/۱٤٤۳بتاریخ    ۲۲۷رقم    بالقرار  الوزراء  مجلس  موافقة  عن  المجموعة   أعلنت  م،۲۰۲۱  نوفمبر  ۲۹  بتاریخ
  المشتري ("  الطاقة  لشراء  السعودیة  الشركة  في   المجموعة  حصة   كامل  ملكیة  لنقل  الالزمة  القانونیة  اإلجراءات  جمیع  اتخاذ  علىم  ۲۰۲۱
  مخزون   بنقل  المجموعة  تقوم  ان  المتوقع  كما أنھ من  ذلك،  إلى  باإلضافة .  المالیة   بوزارة  ممثلة  السعودیة  العربیة  المملكة  لحكومة ،")الرئیس
  "). الملكیة نقل"  باسم معًا  إلیھا یشار(  الطاقة  لشراء  السعودیة  الشركة إلى  الوقود 

لتحدید المقابل المادي    الوزاریة  اللجنة   مع  العمل  وجاري  ،م۲۰۲۲  عام  خالل  الملكیة  نقل  یتم  أن  المتوقع  ومن  التحویل  على  المجموعة   وافقت
 بتاریخ  الدفتریة   قیمتھا  عن   جوھري  بشكل   تختلف  ال   والتي األصول  لتلك  العادلة   یمة الق  في المقابل المالي    یتمثلوتتوقع إدارة المجموعة ان  

 . العقود  وتوقیع  التحویل

  قطاع   ھیكلة   إلعادة  الوزاریة  اللجنة   رئیس   و   الطاقة   وزیر  معالي    خطابورد للشركة    ،۲۰۲۲  مایو  ۱۲  الموافقھـ  ۱٤٤۳  شوال   ۱۱  بتاریخ
فیھ نماذج اتفاقیات تحویل الطاقة، واتفاقیة البیع بالجملة بین الشركة السعودیة    اعتمد  والذي   ٤٤٦٤  رقم  للكھرباء  السعودیة   والشركة   الكھرباء

الالزمة لتفعیل    النظامیة   اإلجراءات   استكمال  ىعل  حالیا   المجموعة   وتعمل )  الرئیسي  ريللكھرباء والشركة السعودیة لشراء الطاقة (المشت 
 . اإلتفاقیات المشار إلیھا 

  في   الشفافة   التجاریة  العالقات   تعزیز  ھو   العملیة   ھذه  من  الھدف   المملكة،  في   الكھرباء  قطاع   ھیكلة  عادةإ  برنامج  من   كجزء  التحویل  یأتي
   . اقتصادیة  أسس  على القطاع تشغیل وكذلك  الكھرباء قطاع 

  على  الطلب   في   النمو   تلبیة  أجل   من   والتقلیدیة  المتجددة   الطاقة   لمشاریع  التنافسیة   المناقصات   عن  مسؤول   الرئیس  المشتري   دور   یصبح
  حكومة   أھداف   لتحقیق  .استخدامھا  كفاءة  تحسین   إلى   باإلضافة   الوقود   وتوفیر  وشراء  الطاقة   وبیع  لشراء   التجاریة  االتفاقیات   وإدارة  الطاقة،
  الوقود   تخزین  اقیةاتف  تحویل  المتوقع  من  الكھرباء،  إمدادات  استمراریة  بضمان  المستمر  االلتزام   إلى  باإلضافة   السعودیة   العربیة  المملكة
  لشراء   السعودیة  الشركة  تمكین  لغرض  الطاقة   لشراء  السعودیة  الشركة  إلى  المجموعة   من  الحالي  والزیوت  الوقود   مخزون  بنقل  الخاصة 
  المشتري   ستصبح  الطاقة  لشراء  السعودیة  الشركةحیث أن    للمجموعة،  التابعة  الطاقة  لمولدات  الوقود   لتوفیر  بالتزاماتھا  الوفاء  من  الطاقة

  وبناءً   الطاقة،   تولید   لمحطات  الوقود  وتوفیر  شراء   في   طرفًا  وستصبحفي تاریخ نقل الملكیة    المملكة   في   التولید  محطات   من  للكھرباء  الرئیس
 . للبیع بھا المحتفظ االستبعاد مجموعة  ضمن للكھرباء  السعودیة الشركة  بھ  تحتفظ الذي والزیوت الوقود  مخزون عرض  تم ذلك، على

 . أعاله  المذكورة للترتیبات نتیجة وااللتزامات المرتبطة بھا  للبیع بھا محتفظ كأصوللمجموعة االستبعاد  التحویل  تصنیف تم

 :  المالي  األداء معلومات

 : الطاقةالسعودیة لشراء  بالشركة  الخاصة  االستبعاد لمجموعة الدخل  قائمة

المنتھیة في  الفترة  عن   
م ۲۰۲۲  مارس ۳۱  م۱۲۰۲مارس ۳۱    
    

 (۲۱٬۱۱٦)  (۳۰٬٤٥۹) األخرى  المصروفات
 -  -  التمویل تكالیف

 )۲۱٬۱۱٦(  (۳۰٬٤٥۹) الزكاة  قبل  الخسارة
 -  - الزكاة  مصروف

 (۲۱٬۱۱٦)  (۳۰٬٤٥۹) لمجموعة االستبعاد الخسارة صافي
  ثار اآلباإلضافة إلى بیع ملكیة األسھم في الشركة السعودیة لشراء الطاقة ونقل مخزون الوقود والزیوت، تعكف المجموعة حالیا على دراسة 

قد یترتب   التي  و  الشركات المستقلة المنتجة للطاقة (منتجو الطاقة المستقلون)    مع   سابقا    المبرمةعملیة إحالل اتفاقیات شراء الطاقة  ل  المحتملة
في ھیكل و تصنیف بنود القوائم المالیة المستقبلیة للمجموعة   تغییرات  -     المشار إلیھا  اإلتفاقیاتأطراف    كافةقبل    منفي حال إقرارھا    –علیھا  

ضمن إیضاح  واإللتزامات المشار إلیھا    لألصول    التناسبيتوحید  التطبیق    وعة عن  توقف المجم  إحتمال  والمشتركة    بالعملیات  یتعلق  فیما
 فیما یتعلق بالشركات التالیة عند تاریخ توقیع تلك االتفاقیات:   )۸التقاریر القطاعیة (إیضاح 

 الكھرباء النتاج ھجر  شركة •
 للكھرباء  رابغ شركة •
 للكھرباء ضرما  شركة •
 الكھرباء النتاج المرجان شركة •

 

 



 السعودیة للكھرباء الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المختصرة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 م ۲۰۲۲مارس   ۳۱ في   المنتھیة أشھر لفترة الثالثة

 ذلك)  ما لم یذكر خالفبآالف الریاالت السعودیة مدرجة (جمیع المبالغ 

۲۹ 

 (یتبع)   بھا المرتبطة وااللتزامات   للبیع بھا  المحتفظ  الموجودات۲٦

اللجنة الوزاریة على   ال   لتنظیم  األخرى  االتفاقیات  من  العدیدتعمل المجموعة مع  المشتري  بین  انتاج    والمجموعة  رئیسالعالقة  وشركات 
ومن المتوقع أن یكون لھذه االتفاقیات تأثیر غیر جوھري    . نقل الملكیة  تاریخ  في  المفعول  ساریة   ستكونالكھرباء بالمملكة العربیة السعودیة  

 علي المركز المالي واألداء المالي للمجموعة.  

  ٤۰:  م۲۰۲۱  مارس  ۳۱(  ۲۰۲۲  مارس   ۳۱  في   المنتھیة  فترة لل  سعودي  لایر   ملیون   ۳٥  الطاقة   لشراء  السعودیة   الشركة   إیرادات  بلغت   -
والتي یتم استبعادھا بالكامل عند    ، )المجموعة   شركات   بین  معاملة (  للمجموعة   مبیعات   إیرادات   من   بالكامل  ناتجة   وھي   ، )سعودي  لایر   ملیون

 توحید القوائم المالیة للمجموعة. 

 ).  ۲٤لمجموعة االستبعاد على الربح األساسي والمخفض للسھم للمجموعة غیر جوھري (إیضاح  الخسارة تأثیر صافي  أن

 :م۲۰۲۲ مارس  ۳۱ يف كما للبیع بھا محتفظ  أنھا  على والمصنفة  االستبعاد لمجموعة الموجز المالي  المركز یلي فیما

 
 م ۲۰۲۲  مارس ۳۱

  ) مراجعة (غیر 
 م ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱

 (مراجعة) 
    للبیع   متاحة موجودات 

 ۱٬۷٤٦  ۱٬۷٤٦   بالصافي والمعدات،  واآلالت الممتلكات
 ۱٦٬۲٥۷  ۳۲٬۷۳٥ البنوك  لدى واألرصدة النقد

 ۲٬۲۱۲  ۹٬۷۹۰ األخرى  المدینة والذمم  المقدمة  المدفوعات 
 ۷٦٥٬۰٥۱  ۹۰۷٬۲٦٥   الوقود مخزون

 ۷۸٥٬۲٦٦  ۹٥۱٬٥۳٦   للبیع   بھا  المحتفظ االستبعاد   مجموعة أصول  إجمالي 
    المرتبطة موجودات متاحة للبیع   االلتزامات

 ٦۷٬۰۸٥  ٦۸٬٤٤٥ الموظفین منافع التزامات
 ۱۲٬۳۸۰  ۸٬۱٦۳ أخرى  دائنة  وارصده  مستحقات

 ۲٬٦۱۰  ۲٬٦۱۲ أخرى   وإلتزامات  مخصصات
 ۸۲٬۰۷٥  ۷۹٬۲۲۰ للبیع   بھا المحتفظ  االستبعاد مجموعة  إلتزامات إجمالي 
  الخاصة   للبیع   بھا  المحتفظ   االستبعاد  بمجموعة   مباشرة  المرتبطة   األصول  صافي

 ۷۰۳٬۱۹۱  ۸۷۲٬۳۱٦ الطاقة  لشراء  السعودیة  بالشركة
 

 الحقةأحداث  ۲۷
  القوائم  على جوھرى  بشكل تؤثر قد  والتي التقریر تاریخ بعد جوھریة أحداث  أي تحدث لم، ۲٦ رقم  إیضاح في  إلیة  اإلشارة تم ما عدا فیما

 .م۲۰۲۲  مارس  ۳۱ في  المنتھیة أشھر  الثالثة فترة عن  الصلة ذات  واالفصاحات  المختصرة  الموحدة األولیة  المالیة

 المختصرة  الموحدة  االولیة عتماد القوائم المالیة ا ۲۸
  الموافق  ھـ ۱٤٤۳ شوال ۱٦ بتاریخاإلدارة للمجموعة من قبل مجلس  المختصرة الموحدة األولیة  القوائم المالیةتمت الموافقة على إصدار 

 .م۲۰۲۲مایو ۱۷
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