الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
وتقرير الفحص المحدود لمراجع الحسابات المستقل
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
وتقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م

ﻓـــــــــــــــهرس
تقرير المراجع المستقل ﻋﻦ ﻓﺤﺺ القوائم الماليﺔ اﻻوليﺔ الموحدة المختصرة
قائمﺔ المركز المالي اﻷوليﺔ الموحدة المختصرة

ﺻﻔﺤﺔ
٢-١

قائمﺔ الدخل اﻷوليﺔ الموحدة المختصرة

٣

قائمﺔ الدخل الشامل اﻵخراﻷوليﺔ الموحدة المختصرة

٤

قائمﺔ التغيرات ﻓي حقوق الملكيﺔ اﻷوليﺔ الموحدة المختصرة

٥

قائمﺔ التدﻓقات النقديﺔ اﻷوليﺔ الموحدة المختصرة

٧-٦

إيضاحات حول القوائم الماليﺔ اﻷوليﺔ الموحدة المختصرة

٣٠-٨

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(
١

معلومات عن الشركة

تأسست الشركﺔ السعوديﺔ للكهرباء بنا ًء ﻋلى قرار مجلس الوزراء رقم  ١٦٩المؤرخ  ١١شعبان ١٤١٩هـ المواﻓﻖ  ٢٩نوﻓمبر
١٩٩٨م القاضي بإﻋادة تنظيم قطاع الكهرباء ﻓي المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ ،ودمج جميع الشركات المﺤليﺔ العاملﺔ ﻓي مجال تقديم
خدمﺔ الطاقﺔ الكهربائيﺔ )ﻋدد ﻋشر شركات مساهمﺔ كانت تغطي معظم مناطﻖ المملكﺔ جغراﻓياً( باﻹضاﻓﺔ إلى مشروﻋات
المؤسسﺔ العامﺔ للكهرباء وهي مؤسسﺔ حكوميﺔ تابعﺔ لوزارة الصناﻋﺔ والكهرباء )ﻋدد أحد ﻋشر مشروﻋا ً تشغيليا ً كانت تغطي
مناطﻖ مختلﻔﺔ ﻓي شمال المملكﺔ( ﻓي الشركﺔ.
تأسست الشركﺔ بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م ١٦/المؤرخ  ٦رمضان ١٤٢٠هـ المواﻓﻖ  ١٣ديسمبر ١٩٩٩م بنا ًء ﻋلى
قرار مجلس الوزراء رقم  ١٥٣المؤرخ  ٥رمضان ١٤٢٠هـ المواﻓﻖ  ١٢ديسمبر ١٩٩٩م ،وقرار وزير التجارة رقم ٢٠٤٧
المؤرخ  ٣٠ذو الﺤجﺔ ١٤٢٠هـ المواﻓﻖ  ٥إبريل  ٢٠٠٠م كشركﺔ مساهمﺔ سعوديﺔ ،بموجب السجل التجاري الصادر مﻦ الرياض
برقم  ١٠١٠١٥٨٦٨٣وتاريخ  ٢٨مﺤرم ١٤٢١هـ المواﻓﻖ  ٣مايو ٢٠٠٠م.
تتمثل أنشطﺔ الشركﺔ الرئيسيﺔ ﻓي توليد ونقل وتوزيع الطاقﺔ الكهربائيﺔ ،حيث تعتبر الشركﺔ المنتج الرئيس للطاقﺔ الكهربائيﺔ ﻓي
جميع أنﺤاء المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ ،وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاﻋات الﺤكوميﺔ والصناﻋيﺔ والزراﻋيﺔ والتجاريﺔ
والسكنيﺔ.
ت ّﺤ دد تعرﻓﺔ الخدمات الكهربائيﺔ بقرارات تصدر مﻦ مجلس الوزراء بالمملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ بناء ﻋلى توﺻيﺔ مﻦ هيئﺔ تنظيم
الكهرباء واﻹنتاج المزدوج "الهيئﺔ" ،التي تأسست ﻓي  ١٣نوﻓمبر ٢٠٠١م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  ١٦٩وتاريخ ١١
شعبان  ١٤١٩هـ .تم إجراء تعديل ﻋلى تعرﻓﺔ الطاقﺔ الكهربائيﺔ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  ١٧٠وتاريخ  ١٢رجب
١٤٢١هـ حيث بلغت أﻋلى شريﺤﺔ ﻓيها  ٢٦هللﺔ للكيلو واط/ساﻋﺔ وبدأ تطبيقها إﻋتبارا ً مﻦ  ١شعبان ١٤٢١هـ المواﻓﻖ  ٢٨أكتوبر
٢٠٠٠م.
كما تم إجراء تعديل آخر ﻋلى التعرﻓﺔ الطاقﺔ الكهربائيﺔ بموجب قرار مجلس الوزراء )رقم  (٣٣٣بتاريخ  ١٦شوال ١٤٣٠هـ
المواﻓﻖ  ٥أكتوبر ٢٠٠٩م بأن يكون لمجلس إدارة هيئﺔ تنظيم الكهرباء واﻹنتاج المزدوج ﻋند مراجعﺔ تعرﻓﺔ الكهرباء لﻔئات
اﻻستهﻼك غير السكني )التجاري ،الصناﻋي ،الﺤكومي( الﺤﻖ ﻓي إجراء تعديﻼت ﻋلى قيمها وإقرارها بما ﻻ يتجاوز  ٢٦هللﺔ
لكل كيلو واط/ساﻋﺔ بﺤيث تراﻋي هذه التعرﻓﺔ اﻷحمال الكهربائيﺔ ﻓي أوقات الذروة وغيرها وبدأ تطبيقها إﻋتبارا ً مﻦ  ١٩رجب
١٤٣١هـ المواﻓﻖ  ١يوليو ٢٠١٠م.
بتاريخ  ١٧ربيع اﻷول ١٤٣٧هـ المواﻓﻖ  ٢٨ديسمبر ٢٠١٥م ﺻدر قرار مجلس الوزراء )رقم  (٩٥بزيادة أسعار منتجات الطاقﺔ
إﻋتبارا ً مﻦ  ١٨ربيع اﻷول ١٤٣٧هـ المواﻓﻖ  ٢٩ديسمبر ٢٠١٥م ،وزيادة تعرﻓﺔ استهﻼك الكهرباء لجميع الﻔئات حيث بلغت
أﻋلى شريﺤﺔ ﻓيها  ٣٢هللﺔ لكل كيلو واط/ساﻋﺔ والتي بدأ تطبيقها اﻋتبارا ً مﻦ  ١ربيع الثاني ١٤٣٧هـ المواﻓﻖ  ١١يناير ٢٠١٦م.
بتاريخ  ٢٤ربيع اﻷول  ١٤٣٩هـ المواﻓﻖ  ١٢ديسمبر ٢٠١٧م ﺻدر قرار مجلس الوزراء )رقم  (١٦٦بزيادة أسعار منتجات
الطاقﺔ وتعرﻓﺔ استهﻼك الكهرباء لبعض ﻓئات المشتركيﻦ وتغيير بعض شرائح اﻻستهﻼك حيث بلغت أﻋلى شريﺤﺔ ﻓيها  ٣٠هللﺔ
لكل كيلو واط/ساﻋﺔ اﻋتبارا مﻦ  ١يناير  ٢٠١٨م لتلك الﻔئات التي تم تغييرها مع استمرار احتساب  ٣٢هللﺔ كأﻋلى شريﺤﺔ
للﻔئات التي لم يتم تغييرها ووﻓقا ً لﻸمر الملكي رقم ) (١٤٠٠٦وتاريخ  ٢٣ربيع اﻷول  ١٤٣٩هـ المواﻓﻖ  ١١ديسمبر ٢٠١٧م
ﻓإن الشركﺔ ستتﺤمل رسما ً يستﺤﻖ للدولﺔ بما يعادل الﻔرق بيﻦ التعرﻓﺔ السابقﺔ والتعرﻓﺔ الجديدة.
تبدأ السنﺔ الماليﺔ مﻦ أول شهر يناير وتنتهي بنهايﺔ شهر ديسمبر مﻦ كل سنﺔ ميﻼديﺔ وﻓقا ً للنظام اﻷساسي للشركﺔ ،تبدأ السنﺔ
الماليﺔ للشركات التابعﺔ مﻦ أول شهر يناير وتنتهي بنهايﺔ شهر ديسمبر مﻦ كل سنﺔ ميﻼديﺔ.
يتم اﻹشارة إلى الشركﺔ السعوديﺔ للكهرباء بـ)"الشركﺔ"( أو يشار إليها مجتمعﺔ مع الشركات التابعﺔ لها والعمليات المشتركﺔ بـ
)"المجموﻋﺔ"(.
يقع المقر الرئيسي للشركﺔ بالرياض – المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ.
٨

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(
١

معلومات عن الشركة -تتمة

يتم اﻹشارة إلى الشركﺔ السعوديﺔ للكهرباء بـ)"الشركﺔ"( أو يشار إليها مجتمعﺔ مع الشركات التابعﺔ لها والعمليات المشتركﺔ
المشار إليها أدناه بـ )"المجموﻋﺔ"(.

اسم الشركة التابعة
الشركﺔ الوطنيﺔ لنقل الكهرباء "شركﺔ النقل"
شركﺔ ضوئيات لﻼتصاﻻت*
شركﺔ الكهرباء للصكوك
شركﺔ كهرباء السعوديﺔ لتطوير المشاريع )لم
تبدأ النشاط(
شركﺔ الكهرباء للصكوك الدوليﺔ
شركﺔ الكهرباء للصكوك الدوليﺔ – ٢
شركﺔ الكهرباء للصكوك الدوليﺔ – ٣
شركﺔ الكهرباء للصكوك الدوليﺔ – ٤
شركﺔ الكهرباء للصكوك الدوليﺔ – ٥
الشركﺔ السعوديﺔ لشراء الطاقﺔ
شركﺔ ضوئيات المتكاملﺔ لﻼتصاﻻت وتقنيﺔ
المعلومات **

بلد التسجيل ومكان
النشاط
المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ
المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ
المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ
المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ
جزر الكايمﻦ
جزر الكايمﻦ
جزر الكايمﻦ
جزر الكايمﻦ
جزر الكايمﻦ
المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ

ﻧسبة ملكيـة الشركة ﻓﻲ
اﻷسهم العادية ٪
 ٣١ديسمبر
 ٣١مارس
٢٠١٩م
٢٠٢٠م
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠

النشاط الرئيسﻲ
نقل
اتصاﻻت
تمويل

١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠

١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠

إدارة مشاريع
تمويل
تمويل
تمويل
تمويل
تمويل
المشتري الرئيسي

المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ ١٠٠

١٠٠

اتصاﻻت

* حصلت شركﺔ ضوئيات لﻼتصاﻻت مﻦ هيئﺔ اﻻتصاﻻت وتقنيﺔ المعلومات ﻋلى الترخيﺺ لتقديم خدمات تأجير مراﻓﻖ
اﻻتصاﻻت.
** حصلت شركﺔ ضوئيات المتكاملﺔ لﻼتصاﻻت وتقنيﺔ المعلومات مﻦ هيئﺔ اﻻتصاﻻت وتقنيﺔ المعلومات ﻋلى رخصﺔ تقديم
خدمات البيع بالجملﺔ للبنيﺔ التﺤتيﺔ.
 بتاريخ  ١٨ديسمبر  ٢٠١٨م واﻓقت الجمعيﺔ العامﺔ ﻋلى تأسيس شركﺔ لتوليد الطاقﺔ الكهربائيﺔ بأسم )الشركﺔ السعوديﺔ ﻹنتاجالطاقﺔ ( وجاري اﻻنتهاء مﻦ اﻹجراءات القانونيﺔ لتأسيس الشركﺔ.
كما تتضمﻦ القوائم الماليﺔ حصﺔ المجموﻋﺔ ﻓي العمليات المشتركﺔ التاليﺔ:
منتجو الطاقة المستقلون
شركﺔ هجر ﻹنتاج الكهرباء
شركﺔ رابغ للكهرباء
شركﺔ ضرما للكهرباء
شركﺔ المرجان ﻹنتاج الكهرباء

بلد التسجيل ومكان النشاط
المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ
المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ
المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ
المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ

ﻧسبة ملكيـة الشركة القابضة ﻓﻲ الحصص ٪
 ٣١مارس٢٠٢٠م
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
٥٠
٥٠
٢٠
٢٠
٥٠
٥٠
٥٠
٥٠

المشاريع المشتركة
قامت شركﺔ ضوئيات لﻼتصاﻻت بتأسيس شركﺔ مركز البيانات العالمي بتاريخ  ١١سبتمبر ٢٠١٨م )نسبﺔ الملكيﺔ  (٪٥٠ﻓي
المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ ويتمثل نشاطها الرئيسي ﻓي تمديد الشبكات وتمديد وتركيب شبكات الكمبيوتر واﻻتصاﻻت وأنظمﺔ
التشغيل وأنشطﺔ الخبرة اﻻستشاريﺔ الﺤاسوبيﺔ وادارة المراﻓﻖ الﺤاسوبيﺔ )خدمﺔ استضاﻓﺔ اجهزة ومعدات اﻻتصاﻻت وتقنيﺔ
المعلومات( وجاري اﻻنتهاء مﻦ الﺤصول ﻋلى التراخيﺺ الﻼزمﺔ لذلك ،يتم معالجتها ضمﻦ اﻻستثمارات بﺤقوق الملكيﺔ.

٩

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(

معلومات عن الشركة -تتمة
١
 بنا ًء ﻋلى خطاب وزارة الماليﺔ رقم  – ٥٦٢٧بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢هـ المواﻓﻖ  ٢٧يناير ٢٠٢٠م ،تم تﻔعيل حساب الموازنﺔ مﻦقبل وزارة الماليﺔ لعام ٢٠١٩م كخطوة أولى والذي يهدف إلى تﺤقيﻖ اﻻستقرار المالي لقطاع الطاقﺔ مﻦ خﻼل تغطيﺔ الﻔجوة بيﻦ
اﻹيرادات التشغيليﺔ المﺤددة وﻓقا لنموذج الﺤد اﻻﻋلى واﻹيرادات التشغيليﺔ الﻔعليﺔ للشركﺔ و ﻻ تتوﻓر لدى اﻹدارة حاليا آليه لتقدير
و إثبات اﻹيرادات ﻋﻦ الﻔترة الماليﺔ الﺤاليﺔ والتي تتعلﻖ بﺤساب الموازنﺔ المشار إليه حيث أنه سيتم تﺤديد ذلك قبل اﻹقﻔال النهائي
للسنﺔ الماليﺔ الﺤاليﺔ و الوﺻول لﻺيرادات التشغيليﺔ الﻔعليﺔ للشركﺔ لعام ٢٠٢٠م.
أحداث هامة
٢
إجتاح العالم منذ بدايﺔ ﻋام  ٢٠٢٠جائﺤﺔ كورونا ) (COVID-١٩مما تسبب ﻓي اضطرابات ﻓي القطاﻋات اﻻقتصاديﺔ و
التجاريﺔ بشكل ﻋام ﻋلى المستوي العالمى والمﺤلي وقد اتخذت حكومﺔ المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ إجراءات تﺤﻔيزيﺔ ومبادرات
لدﻋم اﻻقتصاد للتقليل مﻦ اﻷثار العكسيﺔ لتلك الجائﺤﺔ
تضمنت القوائم الماليﺔ اﻷوليﺔ الموحدة المختصرة المرﻓقﺔ نتائج تقديرات اﻹدارة المتعلقﺔ بخسائر اﻹنخﻔاض المتوقعﺔ ﻓي أرﺻدة
العمﻼء والتي مﻦ المتوقع ان تنشأ نتيجﺔ لﻸوضاع الﺤاليﺔ والتي تم تقديرها وﻓقا ﻷﻓضل المعلومات الﺤاليﺔ المتاحﺔ لدى اﻹدارة.
تقوم المجموﻋﺔ بدارسﺔ و متابعﺔ كاﻓﺔ المتغيرات اﻷخرى التي قد تؤثرﻋلى أنشطﺔ المجموﻋﺔ وتعتقد المجموﻋﺔ أن يكون هناك
تأثير ﻋلى نتائج المجموﻋﺔ ﻓي الﻔترة القادمﺔ ،ولكﻦ نظرا لعدم القدرة ﻋلى تﺤديد الﻔترة الزمنيﺔ لهذه الجائﺤﺔ واﻹجراءات والتدابير
اﻻحترازيﺔ وما يستجد ﻋنها مستقبﻼ ﻓإنه يصعب حاليا تﺤديد حجم ومدى اﻷثر المالي ﻋلى نتائج المجموﻋﺔ بشكل دقيﻖ و ذلك
حتى تاريخ إﺻدار هذه القوائم الماليﺔ وﻋلى الرغم مﻦ ذلك ﻻ تتوقع المجموﻋﺔ وجود آثار مستقبليﺔ جوهريﺔ ﻋكسيﺔ تتعلﻖ
بإستمراريﺔ ﻋمليات المجموﻋﺔ.
أسس اﻹعداد
٣
تم اﻋداد القوائم الماليﺔ اﻷوليﺔ الموحدة المختصرة لﻔترة الثﻼثﺔ أشهر المنتهيﺔ ﻓي  ٣١مارس ٢٠٢٠م وﻓقا لمتطلبات معيار
المﺤاسبﺔ الدولي رقم  ٣٤للتقرير المالي اﻷولي المعتمد ﻓي المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ والمعايير واﻹﺻدارات اﻷخرى الصادرة
مﻦ الهيئﺔ السعوديﺔ للمﺤاسبيﻦ القانونييﻦ.
إن هذه القوائم الماليﺔ اﻷوليﺔ الموحدة المختصرة ﻻ تشمل جميع المعلومات واﻹﻓصاحات المطلوبﺔ ﻓي القوائم الماليﺔ السنويﺔ،
ويجب أن تقرأ بالتزامﻦ مع القوائم الماليﺔ الموحدة السنويﺔ للمجموﻋﺔ كما ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م.
استخدام التقديرات واﻷحكام
٤
إن إﻋداد القوائم الماليﺔ الموحدة للمجموﻋﺔ وﻓقا ً للمعايير الدوليﺔ للتقرير المالي المعتمدة ﻓي المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ والمعايير
واﻻﺻدارات اﻷخرى المعتمدة مﻦ الهيئﺔ السعوديﺔ للمﺤاسبييﻦ القانونييﻦ يتطلب مﻦ اﻹدارة وضع أحكام وتقديرات واﻓتراضات
تؤثر ﻋلى مبالغ اﻹيرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات المعلﻦ ﻋنها واﻹﻓصاح ﻋﻦ المطلوبات المﺤتملﺔ ﻓي تاريخ التقرير.
أن التقديرات الهامﺔ المو ضوﻋﺔ مﻦ قبل اﻻدارة ﻋند تطبيﻖ السياسات المﺤاسبيﺔ للمجموﻋﺔ والمصادر الهامﺔ لﺤاﻻت ﻋدم التأكد
مﻦ التقديرات كانت مماثلﺔ لتلك المبينﺔ ﻓي القوائم الماليﺔ الموحدة السنويﺔ للمجموﻋﺔ كما ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م باستثناء ما هو
ادناه:
-

قامت المجموﻋﺔ بمراجعﺔ المصادر الهامﺔ لﺤاﻻت ﻋدم التأكد المبينﺔ ﻓي القوائم الماليﺔ الموحدة السنويﺔ اﻷخيرة ﻋلى خلﻔيﺔ
وباء كوﻓيد  .١٩تعتقد اﻹدارة أنه بخﻼف الخسائر اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ الناشئﺔ ﻋﻦ اﻷﺻول الماليﺔ ،ﻓإن جميع المصادر اﻷخرى
لﺤاﻻت ﻋدم التأكد ﻻ تزال مماثلﺔ لتلك المبينﺔ ﻓي القوائم الماليﺔ الموحدة السنويﺔ اﻷخيرة .ستواﺻل اﻹدارة مراقبﺔ الوضع
وأي تغييرات مطلوبﺔ ستنعكس ﻓي ﻓترات التقرير المستقبليﺔ ،كما هو موضح ﻓي إيضاح رقم ) (٢اﻋﻼه.

١٠

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(
٤

استخدام التقديرات واﻷحكام  -تتمة

-

قامت المجموﻋﺔ خﻼل الﻔترة الﺤاليﺔ بإﻋادة تقدير القيمﺔ التخريديﺔ للممتلكات واﻵﻻت والمعدات والتي نتج ﻋنها إحتساب
القيمﺔ التخريديﺔ لتلك البنود بنسبﺔ  ٪ ١٫٨مﻦ تكلﻔﺔ اﻷﺻل )سابقا كانت تقدر بنسبﺔ ﺻﻔر( ،كما ترتب ﻋلى ذلك تخﻔيض
إستهﻼك البنود المشار اليها بمبلغ  ١٩٦مليون ﷼ سعودي للﻔترة المنتهيﺔ ﻓي  ٣١مارس ٢٠٢٠م ونتج ﻋﻦ ذلك
انخﻔاض ﻓي تكاليف التشغيل وﺻاﻓي خسارة الﻔترة.
أسس القياس

٥

تم إﻋداد القوائم الماليﺔ اﻻوليﺔ الموحدة المختصرة وﻓقا ً لمبدأ التكلﻔﺔ التاريخيﺔ ،باستثناء الموجودات الماليﺔ مﻦ خﻼل الدخل الشامل
اﻻخر والموجودات الماليﺔ والمطلوبات الماليﺔ التي يتم قياسها بالقيمﺔ العادلﺔ وإلتزمات مناﻓع الموظﻔيﻦ بالقيمﺔ الﺤاليﺔ لﻺلتزامات
المستقبليﺔ باستخدام طريقﺔ وحدة اﻷتمان المتوقعﺔ.
تم ﻋرض هذه القوائم الماليﺔ اﻻوليﺔ الموحدة المختصرة للمجموﻋﺔ بالريال السعودي والذي يمثل العملﺔ الوظيﻔيﺔ وﻋملﺔ العرض
للمجموﻋﺔ .وتظهر كل القيم ﻷقرب ألف ﷼ سعودي مالم يذكر خﻼف ذلك.
٦

ملخص السياسات المحاسبية الهامة

تتواﻓﻖ السياسات المﺤاسبيﺔ المتبعﺔ ﻓي إﻋداد القوائم الماليﺔ اﻷوليﺔ الموحدة المختصرة مع تلك المتبعﺔ ﻓي إﻋداد القوائم الماليﺔ
الموحدة للمجموﻋﺔ للسنﺔ المنتهيﺔ ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م.
السياسات المﺤاسبيﺔ المعتمدة ﻓي إﻋداد هذه القوائم الماليﺔ اﻷوليﺔ الموحدة المختصرة تم توضيﺤها ﻓي اﻹيضاح رقم  ٦مﻦ
القوائم الماليﺔ الموحدة للمجموﻋﺔ للسنﺔ المنتهيﺔ ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م.
أثر التغيرات ﻓﻲ السياسات المحاسبية ﻧتيجة تطبيق المعاييرالدولية للتقرير المالﻲ الجديدة
ﻻيوجد معايير جديدة تم اﺻدارها ومع ذلك ﻓإن ﻋددأ ً مﻦ التعديﻼت ﻋلى المعايير ساريﺔ مﻦ  ١يناير ٢٠٢٠م والتي تم شرحها
بالقوائم الماليﺔ السنويﺔ للمجموﻋﺔ والتي ليس لها تاثير ﻋلى القوائم الماليﺔ اﻻوليﺔ الموحدة المختصرة للمجموﻋﺔ.

١١

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(
إدارة المخاطر المالية
٧

 ١-٧قياس القيمة العادلة
تقوم المجموﻋﺔ بقياس أدواتها الماليﺔ بالقيمﺔ العادلﺔ ﻓي تاريخ التقرير ،القيمﺔ العادلﺔ هي السعر الذي يمكﻦ الﺤصول ﻋليه لبيع
أﺻل ما ،أو يدﻓع لتﺤويل التزام ما ﻓي معاملﺔ منظمﺔ بيﻦ المشاركيﻦ ﻓي السوق ﻓي تاريخ القياس .ويعتمد قياس القيمﺔ العادلﺔ ﻋلى
اﻓتراض أن معاملﺔ بيع اﻷﺻل أو تﺤويل اﻻلتزام اما:
 ﻓي السوق الرئيسي لﻸﺻل أو اﻻلتزام أو ﻓي حالﺔ غياب السوق الرئيسي ،ﻓي أكثر اﻷسواق مﻼءمﺔً لﻸﺻل أو اﻻلتزام.تستخدم المجموﻋﺔ أساليب تقييم مناسبﺔ مع الظروف ال ُمﺤيطﺔ ،م ّما يتيح لها بيانات كاﻓيﺔ لقياس القيمﺔ العادلﺔ ،بﺤيث تزيد -إلى
أكبر حدّ ممكﻦ -مﻦ استخدام ال ُمدخﻼت المﻼئمﺔ التي يمكﻦ رﺻدها وأن تقلّل -إلى أكبر حدّ ممكﻦ-مﻦ استخدام ال ُمدخﻼت التي ﻻ
يمكﻦ رﺻدها.
ّ
إن قياس القيمﺔ العادلﺔ ﻷﺻل غير مالي يأخذ بالﺤسبان قدرة المشارك ﻓي السوق ﻋلى توليد مناﻓع اقتصاديﺔ مﻦ خﻼل استعمال
اﻷﺻل ﻓي أقصى وأﻓضل استخدام له أو ﻋبر بيعه لمشاركٍ أخر ﻓي السوق ،والذي قد يستعمل اﻷﺻل ﻓي أقصى وأﻓضل استخدام
له.
ّ
إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تُقاس قيمها العادلﺔ أو يُﻔصح ﻋنها ﻓي القوائم الماليﺔ ُمصنّﻔﺔ ضمﻦ التسلسل الهرمي للقيمﺔ
العادلﺔ ,ويوﺻف ذلك ،كما يلي ،بنا ًء ﻋلى أدنى مستوى ُمدخل يُعدّ مهما ً بالنسبﺔ لمجمل القياس:
-

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

-

المستوى  :٢مدخﻼت ﻋدا اﻷسعار المدرجﺔ التي تم إدراجها ﻓي المستوى  ١وهي قابلﺔ للمﻼحظﺔ ،إ ّما للموجودات أو
للمطلوبات ،بصورة مباشرة )مثل اﻷسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقﺔ مﻦ اﻷسعار(.

١٢

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(

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

المستوى  : ٣مدخﻼت لموجودات أو مطلوبات ﻻ تستند إلى معلومات السوق القابلﺔ للمﻼحظﺔ )مدخﻼت غير قابلﺔ للمﻼحظﺔ(.

متكررّ ،
ﻓإن المجموﻋﺔ تﺤدّد ما إذا
بالنسبﺔ للموجودات واﻻلتزامات التي يت ّم قياسها ﻓي القوائم الماليﺔ بالقيمﺔ العادلﺔ ﻋلى أساس
ّ
حصلت تﺤويﻼت بيﻦ مستويات التسلسل الهرمي ﻋبر إﻋادة تقييم التصنيف )بنا ًء ﻋلى أدنى مستوى ُمدخل يُعدّ مهما ً بالنسبﺔ
لمجمل القياس( ﻋند نهايﺔ ك ّل ﻓترة تقرير.
ّ
إن الجدول أدناه يعرض الموجودات والمطلوبات الماليﺔ للمجموﻋﺔ المدرجﺔ بالقيمﺔ العادلﺔ:

كما ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
الموجودات
موجودات ماليﺔ مﻦ خﻼل
الدخل الشامل اﻻخر
إجمالﻲ الموجودات

المستوى اﻷول

المستوى الثاﻧﻲ

المستوى
الثالث

-

-

٣٢٥٬٠٧٥
٣٢٥٬٠٧٥

٣٢٥٬٠٧٥
٣٢٥٬٠٧٥

المطلوبات
أدوات ماليﺔ مشتقﺔ
مطلوبات أدوات مالية

-

١٬٠٨٤٬٦٥٢
١٬٠٨٤٬٦٥٢

-

١٬٠٨٤٬٦٥٢
١٬٠٨٤٬٦٥٢

المستوى اﻷول

كما ﻓﻲ  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
الموجودات
موجودات ماليﺔ مﻦ خﻼل
الدخل الشامل اﻻخر
إجمالﻲ الموجودات

-

المطلوبات
أدوات ماليﺔ مشتقﺔ
مطلوبات أدوات مالية

-

المستوى
الثالث

المستوى الثاﻧﻲ

-

٦٣٣٬٨٠٢
٦٣٣٬٨٠٢

٣٢٥٬٠٧٥
٣٢٥٬٠٧٥

-

اﻹجمالﻲ

اﻹجمالﻲ

٣٢٥٬٠٧٥
٣٢٥٬٠٧٥

٦٣٣٬٨٠٢
٦٣٣٬٨٠٢

تقنيات التقييم المستخدمة ﻻستخﻼص المستوى  ٢من القيمة العادلة
يتم تقييم مقايضات أسعار الﻔائدة بالقيمﺔ العادلﺔ باستخدام القيمﺔ السوقيﺔ )أو القيمﺔ العادلﺔ( مﻦ تقنيﺔ مبادلﺔ أسعار الﻔائدة .وﻋادة
ما تكون آثار التخﻔيض ليست ذات أهميﺔ بالنسبﺔ لمشتقات المستوى .٢

١٣

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(

 ٧إدارة المخاطر المالية-تتمة
 ١-٧قياس القيمة العادلة-تتمة
قياس القيمة العادلة باستخدام معطيات هامة غير قابلة للرﺻد )المستوى(٣
يتم احتساب القيمﺔ العادلﺔ ﻋلى أنها القيمﺔ الﺤاليﺔ للتدﻓقات النقديﺔ المستقبليﺔ المقدرة ،إن تقديرات التدﻓقات النقديﺔ المستقبليﺔ بأسعار
الﻔائدة العائمﺔ تستند إلى معدﻻت المبادلﺔ المتداولﺔ وأسعار العقود اﻵجلﺔ ومعدﻻت اﻻقتراض بيﻦ البنوك .يتم خصم التدﻓقات
النقديﺔ المقدرة باستخدام منﺤنى العائد الذي تم إنشاؤه مﻦ مصادر مماثلﺔ والذي يعكس سعر الﻔائدة المعتاد بيﻦ البنوك ،والمستخدم
مﻦ قبل المشاركيﻦ ﻓي السوق لهذا الغرض ﻋند تسعير ﻋقود تبادل أسعار الﻔائدة .إن تقدير القيمﺔ العادلﺔ يخضع لتعديل مخاطر
اﻻئتمان ،الذي يعكس بدوره مخاطر اﻻئتمان للمجموﻋﺔ والطرف اﻵخر .يتم احتساب ذلك ﻋلى أساس ﻓروق اﻻئتمان المستمدة
مﻦ أسعار المبادلﺔ أو السندات اﻻﻓتراضيﺔ الﺤاليﺔ.
لدى المجموﻋﺔ أربعﺔ موجودات ماليﺔ مﻦ خﻼل الدخل الشامل اﻻخر :





 ٪٨حصﺔ ﻓي شركﺔ شعيبﺔ للمياه والكهرباء
 ٪٨حصﺔ ﻓي شركﺔ الشقيﻖ للمياه والكهرباء
 ٪٥حصﺔ ﻓي شركﺔ الجبيل للمياه والطاقﺔ
 ٪٨حصﺔ ﻓي شركﺔ توسعﺔ الشعيبﺔ القابضﺔ المﺤدودة

يتم إجراء التقييم العادل لهذه اﻻستثمارات اﻷربعﺔ باستخدام نموذج تقييم توزيعات اﻷرباح.
وﻓقا ً لهذه المنهجيﺔ ،يتم تقدير اﻷرباح المستقبليﺔ مﻦ اﻻستثمارات )يتم استخدام نمط توزيع اﻷرباح التاريخيﺔ كأساس للتوقعات
المستقبليﺔ لهذة اﻻستثمارات( وخصمها باستخدام تكلﻔﺔ حقوق الملكيﺔ كمعدل خصم ذي ﺻلﺔ للتأكد مﻦ القيمﺔ العادلﺔ لهذه
اﻻستثمارات.
ﻻ توجد خسارة غير مﺤققﺔ خﻼل الﻔترة المنتهيﺔ ﻓي  ٣١مارس ٢٠٢٠م مدرجﺔ ﻓي قائمﺔ الدخل الشامل اﻵخر اﻻوليﺔ الموحدة
المختصرة )"التغير ﻓي القيمﺔ العادلﺔ لموجودات ماليﺔ مﻦ خﻼل الدخل الشامل "( للموجودات الماليﺔ مﻦ خﻼل الدخل الشامل
اﻻخر )  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م ٢٥,٧ :مليون ﷼ سعودي و  ٣١مارس ٢٠١٩م :ﻻ يوجد(.
تمثل توزيعات اﻷرباح المتوقعﺔ وتكلﻔﺔ حقوق الملكيﺔ المدخﻼت الرئيسيﺔ المتغيرة للنموذج المستخدم للتقييم العادل لموجودات
ماليﺔ مﻦ خﻼل قائمﺔ الدخل الشامل اﻵخر.
لم يكﻦ هناك أي تﺤويﻼت بيﻦ المستوى  ١والمستوى  ٢والمستوى  ٣مﻦ مستويات القيمﺔ العادلﺔ خﻼل الﻔترة المنتهيﺔ ﻓي ٣١
مارس ٢٠٢٠م.
إن الﺤركﺔ ﻓي المستوى الثالث لﻸدوات الماليﺔ المقاسﺔ بالقيمﺔ العادلﺔ الممثلﺔ ﻓي الموجودات الماليﺔ مﻦ خﻼل الدخل الشامل اﻻخر
خﻼل الﻔترة  /السنﺔ هي كما يلي:
 ٣١مارس ٢٠٢٠م
٣٢٥٬٠٧٥
٣٢٥٬٠٧٥

الرﺻيد اﻻﻓتتاحي
إﻋادة تقييم
الرﺻيد الختامﻲ
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المستنفدة

إنً القيمﺔ العادلﺔ للموجودات والمطلوبات الماليﺔ المقاسﺔ بالتكلﻔﺔ المستنﻔدة تقارب قيمتها الدﻓتريﺔ.

١٤

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
٢٩٩٬٣٦٥
٢٥٬٧١٠
٣٢٥٬٠٧٥

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(
٨

التغيرات الموسمية

إن نتائج اﻷﻋمال لﻔترة الثﻼثﺔ أشهر المنتهيﺔ ﻓي  ٣١مارس ٢٠٢٠م هذه ﻻ تمثل بالضرورة مؤشراً دقيقا ً ﻋﻦ النتائج الﻔعليﺔ
ﻷﻋمال السنﺔ كاملﺔ .يتأثر نشاط المجموﻋﺔ وإيراداتها بعوامل الطقس الموسميﺔ خﻼل العام ،إذ تقل إيرادات المجموﻋﺔ بشكل
جوهري خﻼل أشهر الشتاء ﻻنخﻔاض استهﻼك الطاقﺔ الكهربائيﺔ وتزيد اﻹيرادات خﻼل أشهر الصيف بسبب زيادة إستهﻼك
الطاقﺔ الكهربائيﺔ نتيجﺔ ﻻرتﻔاع درجات الﺤرارة وتنعكس هذه التغييرات ﻋلى النتائج الماليﺔ ﻷﻋمال المجموﻋﺔ خﻼل العام ،وﻋليه
ﻓإن نتائج اﻷﻋمال لهذه الﻔترة اﻷوليﺔ قد ﻻ تمثل مؤشرا ً دقيقا ً ﻋﻦ النتائج الﻔعليﺔ ﻷﻋمال السنﺔ كاملﺔ.
٩

المعلومات القطاعية والهيكلة المستقبلية ﻷﻧشطة المجموعة

تقسم اﻻنشطﺔ التشغيليﺔ الرئيسﺔ ﻓي المجموﻋﺔ إلى انشطﺔ التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركيﻦ والتي تعتبر مكملﺔ لبعضها
البعض ﻓي إنتاج الطاقﺔ الكهربائيﺔ وإيصالها إلى المستهلك ،بﺤيث تتﺤقﻖ إيرادات المجموﻋﺔ حاليا ً مﻦ بيع الطاقﺔ للمستهلك النهائي
حسب التعرﻓﺔ الرسميﺔ المقررة نظاما ً ،وتتم جميع ﻋمليات المجموﻋﺔ داخل المملكﺔ.
ﻓي ما يلي وﺻﻔا ً لﻸﻋمال الرئيسﺔ لكل نشاط:
التوليد :انتاج الطاقﺔ الكهربائيﺔ.
النقل :نقل الطاقﺔ مﻦ مﺤطات التوليد باستخدام شبكﺔ نقل إلى مﺤطات التوزيع ،وتشغيل منظومﺔ نقل الكهرباء وﺻيانتها.
التوزيع وخدمات المشتركين :استﻼم الطاقﺔ مﻦ شبكات النقل وتوزيعها ﻋلى المشتركيﻦ ،وإﺻدار وتوزيع ﻓواتير اﻻستهﻼك
وتﺤصيلها.
المشتري الرئيس :شراء الطاقﺔ بيﻦ شركات المجموﻋﺔ وشركات انتاج الطاقﺔ اﻻخرى.
تعمل المجموﻋﺔ حاليا ﻋلى تطبيﻖ خطﺔ متكاملﺔ تهدف الى ﻓصل اﻷنشطﺔ الرئيسيﺔ الى شركات مستقلﺔ و ذلك ضمﻦ خطﺔ الدولﺔ
ﻹﻋادة هيكلﺔ قطاع الكهرباء بالمملكﺔ وجاري العمل ﻋلى وضع الترتيبات النظاميﺔ لها.
لدى الشركﺔ حاليا ً بعض اﻹتﻔاقيات الغير مﻔعلﺔ مع بعض شركاتها التابعﺔ ،تتعلﻖ ببيع وشراء الطاقﺔ لكﻼ مﻦ نشاطي التوليد
)جاري انشاء شركﺔ مستقلﺔ( ونشاط التوزيع والشركﺔ السعوديﺔ لشراء الطاقﺔ ،بإستثناء إستئجار شبكات نقل الكهرباء للشركﺔ
الوطنيﺔ لنقل الكهرباء.
تهدف خطﺔ ﻓصل اﻻنشطﺔ إلى أمكانيﺔ قياس أداء ونتائج اﻷﻋمال بشكل مستقل.
تشتمل البيانات الماليﺔ للشركﺔ السعوديﺔ للكهرباء الواردة ﻓي الجدول التالي ﻋلى نشاط التوليد والتوزيع وخدمات المشتركيﻦ
والمشتري الرئيس ،حيث مازالت اﻹجراءات جاريﺔ لﻔصل نشاطي التوليد والتوزيع والمشتري الرئيسى  -حتى تاريخ إﻋداد هذه
القوائم الماليﺔ اﻷوليﺔ الموحدة المختصرة  -ضمﻦ خطﺔ الشركﺔ المتكاملﺔ للﻔصل .تم ﻋرض البيانات الماليﺔ للعمليات المشتركﺔ
كقطاع مستقل ﻻنتاج وتوليد الكهرباء ،كما تشتمل البيانات الماليﺔ للشركﺔ الوطنيﺔ لنقل الكهرباء ﻋلى نشاط نقل الكهرباء وتشغيل
منظومﺔ النقل وﺻيانتها ،ويشمل قطاع الشركات اﻷخرى ﻋلى نشاط قطاع اﻻتصاﻻت.
تمت المواﻓقﺔ مﻦ قبل الجمعيﺔ العامﺔ للشركﺔ ﻋلى شركﺔ لتوليد الطاقﺔ )إيضاح رقم  (١وذلك ضمﻦ إطار الخطﺔ المتكاملﺔ لﻔصل
اﻷنشطﺔ الرئيسيﺔ للشركﺔ.

١٥

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(

 ٩المعلومات القطاعية والهيكلة المستقبلية ﻷﻧشطة المجموعة  -تتمة
عن الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
التابعة

حذف اﻷرﺻدة
المتداخلة

اﻹجمالﻲ

الشركة السعودية
للكهرباء

الشركة الوطنية لنقل
الكهرباء

العمليات
المشتركة

الشركات
اﻷخرى

١١٬٣٩٧٬٧٢٠
-

إيرادات
مستهلكون خارجيون
بيﻦ القطاﻋات

١١٬٣٨٩٬٣٨٦
-

٣٬٤٩٦٬١٠١

٣٢٣٬٠٩٥

٢٢٬٢٦٧
-

)(١٣٬٩٣٣
)(٣٬٨١٩٬١٩٦

١١٬٣٩٧٬٧٢٠

إجمالﻲ اﻹيرادات

١١٬٣٨٩٬٣٨٦

٣٬٤٩٦٬١٠١

٣٢٣٬٠٩٥

٢٢٬٢٦٧

)(٣٬٨٣٣٬١٢٩

تكاليف اﻹيرادات
وقود

)(١٬٠٥٧٬١٩٠

-

-

-

-

)(١٬٠٥٧٬١٩٠

طاقﺔ مشتراة

)(٢٬٣٦١٬٨٢٤

-

-

-

٣٢٣٬٠٩٥

)(٢٬٠٣٨٬٧٢٩

مصاريف التشغيل والصيانﺔ

)(٥٬٤٤٤٬٥٥٤

)(٤٦٥٬٢٨٨

)(٨٢٬٨٩٠

)(١٬٧٣٣

٣٬٤٩٧٬٨٣٤

)(٢٬٤٩٦٬٦٣١

رسوم حكوميﺔ

)(٢٬٣٩٢٬٥٥٥

-

-

-

-

)(٢٬٣٩٢٬٥٥٥

استهﻼكات التشغيل والصيانﺔ

)(٢٬٦٤٩٬٧١٦

)(١٬٨٠٦٬٩٣٣

)(٩١٬٨٨٥

)(١٤٬٩٩٨

١٣٬٩٣٣

)(٤٬٥٤٩٬٥٩٩

استهﻼكات حﻖ استخدام موجودات

)(٤١٬٥٠٢

-

)(١١١

-

-

)(٤١٬٦١٣

إجمالﻲ تكاليف اﻹيرادات

)(١٣٬٩٤٧٬٣٤١

)(٢٬٢٧٢٬٢٢١

)(١٧٤٬٨٨٦

)(١٦٬٧٣١

٣٬٨٣٤٬٨٦٢

)(١٢٬٥٧٦٬٣١٧

مصروﻓات ﻋموميﺔ وإداريﺔ

)(٥٥٬٤٩٠

)(٣٦٬١٥٩

)(٣٠٬١٨٤

)(٩٬٠٠٩

-

)(١٣٠٬٨٤٢

استهﻼكات ﻋموميﺔ وإداريﺔ

)(١٠٥٬٠٣٥

-

-

-

-

)(١٠٥٬٠٣٥

إجمالﻲ مصروﻓات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى ،بالصاﻓي

)(١٦٠٬٥٢٥
٤١٦٬٩٥٨

)(٣٦٬١٥٩
١٬٨٧٧

)(٣٠٬١٨٤
)(١٥٬١١١

)(٩٬٠٠٩
٩٬٧٠٨

)(٢٧٠٬٧٤٠

)(٢٣٥٬٨٧٧
١٤٢٬٦٩٢

تكاليف التمويل ،بالصاﻓي
الﺤصﺔ ﻓي خسارة اﻻستثمارات ﻓي الشركات
المسجلﺔ بﺤقوق الملكيﺔ

)(٩٧٧٬١١٠

)(٢٧٣٬٩٤٢

)(١١٥٬٠٤٥

)(٣١

٢٦٩٬٠٠٧

)(١٬٠٩٧٬١٢١

)(١٬٨٩٧

-

-

)(٤١٠

-

)(٢٬٣٠٧

مصروف الزكاة و الضريبﺔ المؤجلﺔ

)(٦٧٬٨٧٠

-

)(٢٬٢٣٤

)(١٤٤

-

)(٧٠٬٢٤٨

ﺻاﻓﻲ )خسارة(  /ربح الفترة
كما ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
الممتلكات واﻵﻻت والمعدات بالصاﻓﻲ

)(٣٬٣٤٨٬٣٩٩

٩١٥٬٦٥٦

)(١٤٬٣٦٥

٥٬٦٥٠

-

)(٢٬٤٤١٬٤٥٨

٢٥٠٬٧٨٣٬١٣٥

١٦٠٬٨٧٨٬٨٧٧

١٠٬٦٨٦٬٤٧٩

١٬٢٦٤٬٧٢٢

-

٤٢٣٬٦١٣٬٢١٣

إجمالﻲ الموجودات

٤٦٠٬٨٩٥٬٧٧١

١٦١٬١٩٢٬٩٥٧

١٢٬١١٢٬٣٢٩

١٬٥٢٢٬٦٢٧

)(١٥١٬٠١٥٬٤٨١

٤٨٤٬٧٠٨٬٢٠٣

إجمالﻲ المطلوبات

٤٠٢٬٧٩٠٬٥٨٤

١٣٩٬٤٢٠٬١١٩

٩٬٨٥٩٬٠١٠

٧٧٢٬١٠٨

)(١٣٨٬٨١٥٬١٩١

٤١٤٬٠٢٦٬٦٣٠

١٦

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(

 ٩المعلومات القطاعية والهيكلة المستقبلية ﻷﻧشطة المجموعة  -تتمة
عن الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠١٩م
إيرادات
مستهلكون خارجيون
بيﻦ القطاﻋات
إجمالﻲ اﻹيرادات

الشركة السعودية
للكهرباء

الشركة الوطنية لنقل
الكهرباء

العمليات
المشتركة

الشركات
اﻷخرى

١١٬٣٨٢٬١٩٩
١١٬٣٨٢٬١٩٩

٣٬٢٤١٬٤٣٦
٣٬٢٤١٬٤٣٦

٣١٢٬٠٠٣
٣١٢٬٠٠٣

٢٦٬٩٧٨
٢٦٬٩٧٨

التابعة

حذف اﻷرﺻدة
المتداخلة

اﻹجمالﻲ

)(١٣٬٩٣٣
)(٣٬٥٥٣٬٤٣٩
)(٣٬٥٦٧٬٣٧٢

١١٬٣٩٥٬٢٤٤
١١٬٣٩٥٬٢٤٤

تكاليف اﻹيرادات
وقود

)(١٬٠٣٢٬٩٥٤

-

-

-

-

)(١٬٠٣٢٬٩٥٤

طاقﺔ مشتراة

)(٢٬١٧٠٬٦١٣

-

-

-

٣١٢٬٠٠٣

)(١٬٨٥٨٬٦١٠

مصاريف التشغيل والصيانﺔ

)(٤٬٩٦٣٬٥٢٩

)(٤٠٧٬٠٥١

)(٨٥٬١٧٤

)(١٬٨٢٩

٣٬٢٤٣٬٢٦٥

)(٢٬٢١٤٬٣١٨

رسوم حكوميﺔ

)(٢٬٣٦٦٬٩٨٤

-

-

-

-

)(٢٬٣٦٦٬٩٨٤

استهﻼكات التشغيل والصيانﺔ

)(٢٬٧١٨٬٩٧٠

)(١٬٧٣٠٬٨٦٤

)(٨٧٬٥٠٧

)(٢٬٠٧٣

١٣٬٩٣٣

)(٤٬٥٢٥٬٤٨١

استهﻼكات حﻖ استخدام موجودات

)(٣٣٬٢٧٣

-

-

-

-

)(٣٣٬٢٧٣

إجمالﻲ تكاليف اﻹيرادات

)(١٣٬٢٨٦٬٣٢٣

)(٢٬١٣٧٬٩١٥

)(١٧٢٬٦٨١

)(٣٬٩٠٢

٣٬٥٦٩٬٢٠١

)(١٢٬٠٣١٬٦٢٠

مصروﻓات ﻋموميﺔ وإداريﺔ

)(٩٥٬٧٣٥

)(٧١٬٨٥٥

)(١٨٬٢٦٤

)(١٠٬٩٤٤

-

)(١٩٦٬٧٩٨

استهﻼكات ﻋموميﺔ وإداريﺔ

)(١٠٩٬٨٢٢

-

-

-

-

)(١٠٩٬٨٢٢

إجمالﻲ مصروﻓات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى ،بالصاﻓي

)(٢٠٥٬٥٥٧
٦٥٥٬٨٥٧

)(٧١٬٨٥٥
)(٢٬٨٨٩

)(١٨٬٢٦٤
)(٣٥

)(١٠٬٩٤٤
٣٩٠

)(٣٠٤٬٧٨٣

)(٣٠٦٬٦٢٠
٣٤٨٬٥٤٠

تكاليف التمويل ،بالصاﻓي
الﺤصﺔ ﻓي خسارة اﻻستثمارات ﻓي الشركات المسجلﺔ بﺤقوق
الملكيﺔ

)(٧٧٠٬٣٢٠

)(٣٠٢٬٩٥٤

)(١١٣٬٨٢٠

-

٣٠٢٬٩٥٤

)(٨٨٤٬١٤٠

)(٥٬٦٥٤

-

-

-

-

)(٥٬٦٥٤

مصروف الزكاة و الضريبﺔ المؤجلﺔ

-

-

)(٩٥٦

)(٤٬٠٢٠

-

)(٤٬٩٧٦

ﺻاﻓﻲ )خسارة(  /ربح الفترة
كما ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠١٩م
الممتلكات واﻵﻻت والمعدات بالصاﻓﻲ

)(٢٬٢٢٩٬٧٩٨

٧٢٥٬٨٢٣

٦٬٢٤٧

٨٬٥٠٢

-

)(١٬٤٨٩٬٢٢٦

٢٤٩٬٥٨٧٬٨٨١

١٥٧٬٦٣٩٬٧٣٨

١٠٬٩٦٥٬٠٧٥

٥١٨٬٩٦٩

-

٤١٨٬٧١١٬٦٦٣

إجمالﻲ الموجودات

٤١٥٬٦٦٦٬٤٢٣

١٥٧٬٣١٢٬١٣٨

١٢٬٤٦٠٬٦٥٢

١٬٠٨٩٬٥٣٥

)(١١٩٬٨٨٥٬٧٤٠

٤٦٦٬٦٤٣٬٠٠٨

إجمالﻲ المطلوبات

٣٨٣٬٧٦٨٬٦٩٣

١٠٨٬٢١٧٬١٩٠

٩٬٨٨٧٬٧٦٢

٤٠٤٬٣٥٢

)(١٠٧٬٦٨٦٬٤٤٨

٣٩٤٬٥٩١٬٥٤٩

١٧

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(
 ١٠الممتلكات واﻵﻻت والمعدات ،ﺻاﻓﻲ

بلغت تكلﻔﺔ الممتلكات واﻵﻻت والمعدات كما ﻓي  ٣١مارس ٢٠٢٠م مبلغ  ٦٧٢٫٢مليار ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر ٢٠١٩م:
 ٦٦٧مليار ﷼ سعودي( ،يبلغ اﻻستهﻼك المتراكم نﺤو  ٢٤٨٫٦مليار ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر ٢٠١٩م ٢٤٤ :مليار ﷼
سعودي( وبلغ تأثير إﻋادة تقدير القيمﺔ التخريديﺔ ﻋلى انخﻔاض مصروف اﻹستهﻼك مبلغ  ١٩٦مليون ﷼ سعودي للﻔترة المنتهيﺔ
ﻓي  ٣١مارس ٢٠٢٠م كما هو موضح ﻓي إيضاح رقم ) (٤اﻋﻼه.
تم تحويل مبلغ  ٤مليار ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر٢٠١٩م ٣٢:مليار ﷼ سعودي ( من مشروﻋات تﺤت اﻹنشاء الى الممتلكات
واﻵﻻت والمعدات كما بلغت اﻹضاﻓات للمشروﻋات تﺤت اﻹنشاء خﻼل الﻔترة مبلغ  ٥مليار ﷼ سعودي )  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م:
 ٢٣مليار ﷼ سعودي(.
ﺻاﻓي القيمﺔ الدﻓتريﺔ للموجودات المستبعدة هي  ٧٠الف ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر ٢٠١٩م ٥٤ :مليون ﷼ سعودي(.
بلغت تكاليف التمويل التي تم رسملتها ﻋلى المشاريع تﺤت التنﻔيذ خﻼل الﻔترة مبلغ  ٣٨٢مليون ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر
٢٠١٩م ٢,١ :مليار ﷼ سعودي(.
١١

المخزون ،بالصاﻓﻲ
 ٣١مارس ٢٠٢٠م

مواد ولوازم مﺤطات التوليد
مواد ولوازم شبكات التوزيع
مواد ولوازم شبكات النقل
وقود وزيوت
أخرى
المجموع
يخصم :مخصﺺ إنخﻔاض المخزون بطيء الﺤركﺔ )أ(
المجموع
)أ(

٢٬٦٧١٬١٢٩
١٬٦٤٣٬٣٣٤
٣٥٩٬٩٨٣
١٬٠٧١٬٤٩٧
١٤٨٬٣٠١
٥٬٨٩٤٬٢٤٤
)(٨٦٥٬٣٦٥
٥٬٠٢٨٬٨٧٩

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
٢٬٦٩٢٬٢٧٢
١٬٦٠٠٬٩٢١
٣٦٣٬٦٦٥
١٬١٦١٬٠٧١
٥٥٬١١٠
٥٬٨٧٣٬٠٣٩
)(٨١٧٬١٢٥
٥٬٠٥٥٬٩١٤

ﻓيما يلﻲ بيان بحركة مخصص إﻧخفاض المخزون بطﻲء الحركة خﻼل الفترة  /السنة:
 ٣١مارس ٢٠٢٠

الرﺻيد ﻓي بدايﺔ الﻔترة  /السنﺔ
مﺤمل خﻼل الﻔترة  /السنﺔ
إنتﻔى الغرض منه خﻼل الﻔترة  /السنﺔ
الرﺻيد ﻓﻲ ﻧهاية الفترة  /السنة
١٢

٨١٧٬١٢٥
٤٨٬٢٤٠
٨٦٥٬٣٦٥

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
١٬١٢٩٬٦٠٠
)(٣١٢٫٤٧٥
٨١٧٬١٢٥

ذمم مستهلكﻲ الكهرباء ،بالصاﻓﻲ

ذمم مستهلكﻲ الكهرباء
جهات حكوميﺔ
تجاري وسكني وﺻناﻋى
ذمم مشاريع توﺻيل الخدمﺔ الكهربائيﺔ
مطلوب مﻦ أطراف ذات ﻋﻼقﺔ
مجموع ذمم مستهلكﻲ الكهرباء
يخصم :مخصﺺ إنخﻔاض ﻓي أرﺻدة ذمم مستهلكي الكهرباء )أ(
يضاف :إيرادات مستﺤقﺔ

١٨

 ٣١مارس ٢٠٢٠م
٣٠٬٢٢٢٬٨٦٦
٩٬١٢٥٬٤١٧
٢٬٢٦٤٬٩٥٢
٣٬١٥٨٬٢٣٢
٤٤٬٧٧١٬٤٦٧
)(١٬٥٣٦٬٠٢٦
٢٬٨٦٠٬٤٧٥
٤٦٬٠٩٥٬٩١٦

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
٢٧٬٨٧٨٬٩٠٢
٩٬٢٩٦٬٠٤٦
٢٬٤١٧٬٧٥٠
٢٬٩٨٠٬٦٣٦
٤٢٬٥٧٣٬٣٣٤

)(١٬٥٤٩٬٧٧٩
٣٬٨٦٠٬٤٤٩
٤٤٬٨٨٤٬٠٠٤

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(

 ١٢ذمم مستهلكﻲ الكهرباء ،بالصاﻓﻲ  -تتمة
)أ( ﻓيما يلي بيان بﺤركﺔ مخصﺺ إنخﻔاض ﻓي أرﺻدة ذمم مستهلكي الكهرباء خﻼل الﻔترة  /السنﺔ:
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
 ٣١مارس ٢٠٢٠م
١٫٦١٤٫٥٦٠
١٫٥٤٩٫٧٧٩
الرﺻيد ﻓي بدايﺔ الﻔترة  /السنﺔ
٧٦٫٣٢٦
المﺤمل خﻼل الﻔترة  /السنﺔ
أنتﻔى الغرض منه والشطب خﻼل الﻔترة /
)(١٤١٫١٠٧
)(١٣٬٧٥٣
السنﺔ
١٫٥٤٩٫٧٧٩
١٬٥٣٦٬٠٢٦
الرﺻيد ﻓي نهايﺔ الﻔترة  /السنﺔ
 ١٣رأس المال
يبلغ رأس مال الشركﺔ  ٤١٬٦٦٥٬٩٣٨٬١٥٠﷼ سعودي وينقسم إلى  ٤٬١٦٦٬٥٩٣٬٨١٥سهم بقيمﺔ اسميﺔ قدرها  ١٠﷼
سعودي للسهم ,تم نقل ملكيﺔ اﻷسهم المملوكﺔ لﺤكومﺔ المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ ﻓي رأس مال الشركﺔ والبالغ نسبتها ٪٧٤٬٣١
إلى ﺻندوق اﻻستثمارات العامﺔ بموجب المرسوم الملكي رقم  ٤٧٩٩٥بتاريخ  ١٩شوال ١٤٣٨هـ المواﻓﻖ  ١٣يوليو ٢٠١٧م.
 ١٤اﻻدوات المالية
 ١-١٤اﻻدوات المالية ما عدا المطلوبات ذات الفائدة

التزمات مالية مشتقة
أدوات ماليﺔ مشتقﺔ بالقيمﺔ العادلﺔ
اﻻلتزامات المالية اﻷخرى بالقيمة المستنفدة ،ماعدا القروض ذات الفائدة
ذمم تجاريﺔ دائنﺔ
مستﺤقات وأرﺻدة دائنﺔ أخرى
ذمم دائنﺔ حكوميﺔ
تأمينات مشتركيﻦ مستردة
إجمالﻲ اﻻلتزامات المالية اﻷخرى بالقيمة المستنفدة ،ماعدا القروض ذات
الفائدة

٣١مارس ٢٠٢٠م

 ٣١ديسمبر٢٠١٩م

١٬٠٨٤٬٦٥٢
١٬٠٨٤٬٦٥٢

٦٣٣٬٨٠٢
٦٣٣٬٨٠٢

٢٤٬٧٧٩٬٠٦٠
١٠٬٨٦٤٬٦٩٧
٩٢٬٤٩٥٬٠٣٧
١٬٩٩٥٬٩٢٠

٢٢٬٤٢٤٬٨٧٣
١٢٬٧٤٩٬٢٨٢
٩٢٬٤٩٥٬٠٣٧
١٬٩٩٧٬٩٣٢

١٣٠٬١٣٤٬٧١٤

١٢٩٬٦٦٧٬١٢٤

 ٢-١٤المطلوبات ذات الفائدة
ّ
إن تصنيف القروض المعروضﺔ ﻓي قائمﺔ المركز المالي اﻷوليﺔ الموحدة المختصرة كما ﻓي  ٣١مارس ٢٠٢٠م يظهر كما
يلي:

غير متداولﺔ
متداولﺔ

قروض بنكية

الصكوك

قروض حكومية

اﻹجمالﻲ

٥٧٬٦١٣٬٩٥١
١٨٬٨٨٩٬٧٠٢
٧٦٬٥٠٣٬٦٥٣

٣٩٬٢٨٩٬٨٧٩
٣٩٬٢٨٩٬٨٧٩

٤٨٬٢٧٩٬٤٢٧
١٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٩٬٢٧٩٬٤٢٧

١٤٥٬١٨٣٬٢٥٧
١٩٬٨٨٩٬٧٠٢
١٦٥٬٠٧٢٬٩٥٩

١٩

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(

 ١٤اﻻدوات المالية  -تتمة
 ٢-١٤المطلوبات ذات الفائدة – تتمة
ّ
إن تصنيف القروض المعروضﺔ ﻓي قائمﺔ المركز المالي الموحدة كما ﻓي  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م يظهر كما يلي:

غير متداولﺔ
متداولﺔ

قروض بنكيﺔ
٥٢٬٤٧٤٬٠٥٠
١٩٬١٧٩٬٢٦٤
٧١٬٦٥٣٬٣١٤

الصكوك
٣٩٬٢٨٩٬٧٣٦
٣٩٬٢٨٩٬٧٣٦

قروض حكوميﺔ
٤٧٬٦٩٨٬٣٠٢
١٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٨٬٦٩٨٬٣٠٢

اﻹجمالي
١٣٩٬٤٦٢٬٠٨٨
٢٠٬١٧٩٬٢٦٤
١٥٩٬٦٤١٬٣٥٢

تتمثل الﺤركﺔ ﻓي القروض خﻼل الﻔترة  /السنﺔ ﻓيما يلي:
قروض بنكية
كما ﻓي ١يناير ٢٠١٩م
المستلم
المسدد
ﺻاﻓي التغير ﻓي تكاليف
المؤجلﺔ
الزيادة ﻓي القيمﺔ الﺤاليﺔ
للقروض

ﺻكوك

قروض حكومية

٧١٬٨٣٢٬٦٣٧
١٦٬١٦١٬٩٥٨
)(١٦٬٢٥٢٬٠٤٣

٣٩٬٢٨٩٬١٦٢
-

٤٦٬٤٥٦٬٩٠٩
-

)(٨٩٬٢٣٨

٥٧٤

-

-

-

٢٬٢٤١٬٣٩٣

٧١٬٦٥٣٬٣١٤
٦٬٤٠٠٬٠٠٠
)(١٬٥٥٤٬٢١٤

٣٩٬٢٨٩٬٧٣٦
-

٤٨٬٦٩٨٬٣٠٢
-

اﻹجمالﻲ

١٥٧٬٥٧٨٬٧٠٨
١٦٬١٦١٬٩٥٨
)(١٦٬٢٥٢٬٠٤٣
)(٨٨٬٦٦٤

كما ﻓﻲ  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
المستلم
المسدد
ﺻاﻓي التغير ﻓي تكاليف
١٤٣
٤٬٥٥٣
المؤجلﺔ
الزيادة ﻓي القيمﺔ الﺤاليﺔ
٥٨١٬١٢٥
للقروض
٤٩٬٢٧٩٬٤٢٧
٣٩٬٢٨٩٬٨٧٩
٧٦٬٥٠٣٬٦٥٣
كما ﻓﻲ  ٣١مارس٢٠٢٠م
 ١-٢-١٤قروض
ّ
إن تصنيف القروض المعروضﺔ ﻓي قائمﺔ المركز المالي اﻷوليﺔ الموحدة المختصرة كما يلي:

٢٬٢٤١٬٣٩٣
١٥٩٬٦٤١٬٣٥٢
٦٬٤٠٠٬٠٠٠
)(١٬٥٥٤٬٢١٤
٤٬٦٩٦
٥٨١٬١٢٥
١٦٥٬٠٧٢٬٩٥٩

غير متداولة

 ٣١مارس ٢٠٢٠م

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م

الشركﺔ السعوديﺔ للكهرباء
العمليات المشتركﺔ

٤٩٬٧٠٢٬٣٥٤
٧٬٩١١٬٥٩٧
٥٧٬٦١٣٬٩٥١

٤٤٬٥٣٣٬٣٣٨
٧٬٩٤٠٬٧١٢
٥٢٬٤٧٤٬٠٥٠

متداولة

 ٣١مارس ٢٠٢٠م

 ٣١ديسمبر  ٢٠١٩م

الشركﺔ السعوديﺔ للكهرباء
العمليات المشتركﺔ

١٨٬٤٣٥٬٦٣٣
٤٥٤٬٠٦٩
١٨٬٨٨٩٬٧٠٢

١٨٬٦٥٨٬٦٣٢
٥٢٠٬٦٣٢
١٩٬١٧٩٬٢٦٤

٢٠

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(

 ١٤اﻻدوات المالية – تتمة
 ٢-١٤المطلوبات ذات الفائدة – تتمة
 ١-٢-١٤قروض– تتمة
ﻓيما يلي القروض طويلﺔ اﻻجل بالشركﺔ السعوديﺔ للكهرباء:
تاريخ
عملة القرض اﻻستحقاق
٢٠٢٠
﷼ سعودي
بنوك مﺤليﺔ ١
٢٠٢٥
﷼ سعودي
بنوك مﺤليﺔ ٢
٢٠٢٥
﷼ سعودي
بنوك مﺤليﺔ ٣
٢٠٢٠
﷼ سعودي
بنك مﺤلي ٤
٢٠٢١
﷼ سعودي
بنك مﺤلي ٥
٢٠٢٦
﷼ سعودي
بنك مﺤلي ٦
٢٠٢٤
﷼ سعودي
بنك مﺤلي ٧
٢٠٢٦
﷼ سعودي
بنك مﺤلي ٨
٢٠٢٩
﷼ سعودي
بنك مﺤلي ٩
قرض مباشر مﻦ ﺻندوق
٢٠٢٤
﷼ سعودي
اﻻستثمارات العامﺔ
٢٠٢١
دوﻻر امريكي
قرض مشترك دولي ١
٢٠٢٤
دوﻻر امريكي
بنك دولي ٢
٢٠٢٦
دوﻻر امريكي
قرض مشترك دولي ٣
٢٠٢٨
دوﻻر امريكي
قرض مشترك دولي ٤
٢٠٢١
دوﻻر امريكي
بنك دولي ٥
٢٠٢٩
دوﻻر امريكي
قرض مشترك دولي ٦
٢٠٢٩
دوﻻر امريكي
قرض مشترك دولي ٧
٢٠٢٢
دوﻻر امريكي
قرض مشترك دولي ٨
القيمة اﻹجمالية
خصم :الجزء المتداول مﻦ القروض طويلﺔ اﻷجل
خصم :الجزء غير المطﻔأ مﻦ الرسوم المدﻓوﻋﺔ مقدما ً وغيرها مﻦ
الرسوم
الجزء غير المتداول من القروض طويلة اﻷجل

قيمة أﺻل
القرض
٦٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٬٠٠٠٬٠٠٠
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٥٠٠٬٠٠٠
١٬٣٠٠٬٠٠٠
٣٬٥٠٠٬٠٠٠
٢٬٤٠٠٬٠٠٠
١٥٬٢٠٠٬٠٠٠
١٬٨٥٠٬٠٠٠
٢٬٥٨٣٬٣٧٥
٤٬٠٥٧٬٤١٧
٣٬٧٠٩٬١٢٥
٥٬٢٥١٬١٢٠
٧٬٢٤٠٬٧١٥
٥٬٦٢٥٬٧١٠
٣٬٣٧٥٬٥٨٥
١٬٥٧٥٬٣٣٦
٦٬٥٦٢٬٨٧٨
٨٦٬٧٣١٬٢٦١

 ٣١مارس ٢٠٢٠م
٢٧٢٬٧٢٧
٢٬٣٠٦٬٤٠٠
٧٬٤٣٨٬١٠٠
٦٤٩٬٩٩٩
٢٬٦٢٥٬٠٠٠
٢٬٤٠٠٬٠٠٠
١٥٬٢٠٠٬٠٠٠
١٬٨٥٠٬٠٠٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
٢٧٢٬٧٢٧
٢٬٣٠٦٬٤٠٠
٨٬١١٤٬٢٨٦
٣٧٥٬٠٠٠
٦٤٩٬٩٩٩
٢٬٦٢٥٬٠٠٠
٢٬٤٠٠٬٠٠٠
٨٬٨٠٠٬٠٠٠
١٬٨٥٠٬٠٠٠

٩٧١٬٣٤٩
٥٠٨٬٤٨٤
١٬١٢٤٬٤٨٥
٣٬٠٦٣٬٠٤٨
٥٬٢٤٥٬٣٥٨
٢٬٨١٢٬٧٢١
٢٬٦٧٢٬٣٢٩
١٬٢٤٧٬١٤٧
٦٬٥٦٢٬٨٧٨
٥٦٬٩٥٠٬٠٢٥
)(٦٬٨٦٩٬٣٧١

٩٧١٬٣٤٩
٥٠٨٬٤٨٤
١٬٢٧٩٬١٣٨
٣٬٠٦٣٬٠٤٨
٥٬٢٩١٬٧٠٥
٢٬٨١٢٬٧٢١
٢٬٨١٣٬٠٢٣
١٬٣١٢٬٨٠٤
٦٬٥٦٢٬٨٧٨
٥٢٬٠٠٨٬٥٦٢
)(٧٬٠٩٢٬٣٧١

)(٣٧٨٬٣٠٠
٤٩٬٧٠٢٬٣٥٤

٢١

)(٣٨٢٬٨٥٣
٤٤٬٥٣٣٬٣٣٨

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(

 ١٤اﻻدوات المالية – تتمة
 ٢-١٤المطلوبات ذات الفائدة – تتمة
 ١-٢-١٤قروض– تتمة
ﻓيما يلي القروض المتداولﺔ للشركﺔ السعوديﺔ للكهرباء:
عملة القرض
﷼ سعودي
قرض بنوك مﺤليﺔ دوار ١
﷼ سعودي
تسهيﻼت بنك مﺤلي٢
﷼ سعودي
تسهيﻼت بنك مﺤلي٤
﷼ سعودي
تسهيﻼت بنك مﺤلي٥
دوﻻر امريكي
قرض مشترك دولي ٣
القيمة اﻹجمالية
زيادة :الجزء المتداول مﻦ القروض طويلﺔ اﻷجل
إجمالﻲ القروض قصيرة اﻷجل والجزء المتداول من
قروض طويلة اﻷجل

أﺻل قيمة القرض ٣١مارس ٢٠٢٠م
٥٠٠٬٠٠٠
٦٥٠٬٠٠٠
١٬٠٠٠٬٠٠٠
١٫٠٠٠٫٠٠٠
١٬٥٠٠٬٠٠٠
١٬٥٠٠٬٠٠٠
٥٠٠٬٠٠٠
٥٠٠٬٠٠٠
٨٬٠٦٦٬٢٦٢
٨٬٠٦٦٬٢٦٣
١١٬٥٦٦٬٢٦٢
١١٬٧١٦٬٢٦٣
٦٬٨٦٩٬٣٧١
١٨٬٤٣٥٬٦٣٣

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
٥٠٠٬٠٠٠
١٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٥٠٠٬٠٠٠
٥٠٠٬٠٠٠
٨٬٠٦٦٬٢٦١
١١٬٥٦٦٬٢٦١
٧٬٠٩٢٬٣٧١
١٨٬٦٥٨٬٦٣٢

القروض البنكية للعمليات المشتركة
ﻓيما يلي بيان ﻓي حصﺔ المجموﻋﺔ ﻓي القروض البنكيﺔ للعمليات المشتركﺔ:
 ٣١مارس ٢٠٢٠م
غير متداول
متداول
٢٬٠٦٣٬١٦١
١١٦٬١٣٣
شركﺔ ضرما للكهرباء
١٬٠٣٠٬٤١١
١٠١٬٢٨٧
شركﺔ رابغ للكهرباء
٢٬٨٨٠٬٣٣١
١٧٥٬٥٣٧
شركﺔ هجر ﻹنتاج الكهرباء
١٬٩٣٧٬٦٩٤
٦١٬١١٢
شركﺔ المرجان ﻹنتاج الكهرباء
٧٬٩١١٬٥٩٧
٤٥٤٬٠٦٩
اﻹجمالي

٢٢

 ٣١ديسمبر  ٢٠١٩م
غير متداول
متداول
٢٬١١٤٬٧٨٦
١١٩٬١٠٣
١٬٠٢٠٬٩٣٧
١٠٥٬٤١٤
٢٬٨٧٣٬٣٣٢
٢٠٨٬٦١٧
١٬٩٣١٬٦٥٧
٨٧٬٤٩٨
٧٬٩٤٠٬٧١٢
٥٢٠٬٦٣٢

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(

 ١٤اﻻدوات المالية – تتمة
 ٢-١٤المطلوبات ذات الفائدة – تتمة
 ٢-٢-١٤ﺻكوك
ﻓيما يلي بيان بالصكوك القائمﺔ كما ﻓي  ٣١مارس٢٠٢٠م:
الصكوك المحلية:
القيمة اﻻسمية للصك
تاريخ اﻻﺻدار
اﻹﺻدار
 ١٠آﻻف ﷼ سعودي
 ١٠مايو ٢٠١٠م
ﺻكوك ٣
 ١مليون ﷼ سعودي
 ٣٠يناير ٢٠١٤م
ﺻكوك ٤

القيمة اﻹجمالية لﻺﺻدار
 ٥٬٧٣مليار ﷼ سعودي
 ٤٬٥مليار ﷼ سعودي

تاريخ اﻻستحقاق
٢٠٣٠م
٢٠٥٤م

تم اﺻدار الصكوك الموضﺤﺔ أﻋﻼه بالقيمﺔ اﻹسميﺔ بدون خصم أو ﻋﻼوة إﺻدار ,تﺤمل هذه الصكوك ﻋائد يﺤسب ﻋلى أساس
سعر سايبور زائدا هامش ربح يستﺤﻖ دوريا ﻋلى أساس ربع سنوي مﻦ ﺻاﻓي الدخل المتﺤصل مﻦ موجودات الصكوك التي
يﺤتﻔظ بها أميﻦ موجودات الصكوك – شركﺔ الكهرباء للصكوك )ﺻكوك( المملوكﺔ بالكامل للمجموﻋﺔ.
تعهدت الشركﺔ بشراء هذه الصكوك مﻦ حامليها بتواريخ مﺤدده ﻓي نشرة اﻹﺻدار ,ﻓي كل تاريخ شراء ،ستدﻓع المجموﻋﺔ مبلغا ً
يتراوح بيﻦ  ٪٥إلى  ٪١٠مﻦ إجمالي القيمﺔ اﻹسميﺔ للصكوك كمنﺤﺔ لﺤملﺔ الصكوك ,تم تﺤديد سعر الشراء بﺤاﺻل ضرب
إجمالي القيمﺔ اﻹسميﺔ للصك ﻓي النسبﺔ الموضﺤﺔ مقابل تاريخ الشراء وﻓقا ً للجدول التالي:

ﺻكوك ٣

ﺻكوك ٤

٪٩٠

النسبة المئوية
٪٦٠

تاريخ الشراء اﻷول

تاريخ الشراء الثاﻧﻲ

٢٠٢٢م

٢٠٢٤م

٪٩٥

النسبة المئوية
٪٦٠

تاريخ الشراء اﻷول

تاريخ الشراء الثاﻧﻲ

٢٠٢٤م

٢٠٣٤م

٪٣٠
تاريخ
الثالث
٢٠٢٦م
٪٣٠
تاريخ
الثالث
٢٠٤٤م

الشراء

الشراء

قامت المجموﻋﺔ بإﻋادة شراء جزء مﻦ اﻹﺻدار الثالث للصكوك )ﺻكوك  (٣خﻼل الربع الثاني مﻦ ﻋام ٢٠١٧م بقيمﺔ ١٬٢٧
مليار ﷼ سعودي ,والتي تمثل جزء مﻦ إﻋادة شراء اﻹﺻدار الثالث ) ٧مليار ﷼ سعودي( .كما قامت المجموﻋﺔ بإﻋادة جدولﺔ
رﺻيد الصكوك المتبقيﺔ حتى يتم شراؤها بالكامل قبل نهايﺔ شهر مايو ٢٠٢٢م.

٢٣

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(

 ١٤اﻻدوات المالية – تتمة
 ٢-١٤المطلوبات ذات الفائدة – تتمة
 ٢-٢-١٤ﺻكوك  -تتمة
الصكوك الدولية
أ( قامت المجموﻋﺔ خﻼل ابريل  ٢٠١٢م بإﺻدار ﺻكوك دوليﺔ بقيمﺔ  ٦٬٦مليار ﷼ سعودي ) ١٬٧٥مليار دوﻻر أمريكي(
حيث تضمﻦ اﻹﺻدار شريﺤتيﻦ مﻦ شهادات الصكوك ،اﻷولى بقيمﺔ  ٠٬٥مليار دوﻻر تستﺤﻖ بعد خمس سنوات بعوائد
ثابتﺔ نسبتها  ،٪ ٢٬٦٦٥والشريﺤﺔ الثانيﺔ بقيمﺔ  ١٬٢٥مليار دوﻻر وتستﺤﻖ بعد ﻋشر سنوات بعوائد  ,٪٤٬٢١١قامت
المجموﻋﺔ بتسديد مبلغ  ١٬٩مليار ﷼ سعودي ) ٠٬٥مليار دوﻻر أمريكي( خﻼل الربع اﻷول مﻦ ﻋام  ٢٠١٧والتي تمثل
سدادا للشريﺤﺔ اﻷولى مﻦ هذه الصكوك.
ب( كما قامت المجموﻋﺔ خﻼل ابريل ٢٠١٣م بإﺻدار ﺻكوك دوليﺔ بقيمﺔ  ٧٬٥مليار ﷼ سعودي ) ٢مليار دوﻻر أمريكي(
حيث تضمﻦ اﻹﺻدار شريﺤتيﻦ مﻦ شهادات الصكوك ،اﻷولى بقيمﺔ  ٣٬٧٥مليار ﷼ سعودي )مليار دوﻻر امريكي(
تستــﺤﻖ بعد ﻋشر سنوات بعوائد ثابتﺔ نسبتها  ٪ ٣٬٤٧٣والشريﺤﺔ الثانيﺔ بقيمﺔ  ٣٬٧٥مليار ﷼ سعودي )مليار دوﻻر
امريكي( وتستﺤﻖ بعد ثﻼثيﻦ سنﺔ بعوائد ثابتﺔ نسبتها .٪ ٥٬٠٦
ج( كما قامت المجموﻋﺔ خﻼل ابريل ٢٠١٤م بإﺻدار ﺻكوك دوليﺔ بقيمﺔ  ٩٬٤مليار ﷼ سعودي ) ٢٬٥مليار دوﻻر أمريكي(
حيث تضمﻦ اﻹﺻدار شريﺤتيﻦ مﻦ شهادات الصكوك ,الشريﺤﺔ اﻷولى بقيمﺔ  ٥٬٦مليار ﷼ سعودي ) ١٬٥مليار دوﻻر
امريكي( تستــﺤﻖ بعد ﻋشر سنوات بعوائد ثابتﺔ نسـبتها  ,٪٤الشريﺤﺔ الثانيﺔ بقيمﺔ  ٣٬٧٥مليار ﷼ سعودي ) ١مليار
دوﻻر امريكي( وتستﺤﻖ بعد ثﻼثيﻦ سنﺔ بعوائد ثابتﺔ نسبتها .٪ ٥٬٥
د(

كما قامت المجموﻋﺔ خﻼل سبتمبر ٢٠١٨م بإﺻدار ﺻكوك دوليﺔ بقيمﺔ  ٧٬٥مليار ﷼ سعودي ) ٢مليار دوﻻر أمريكي(
حيث تضمﻦ اﻹﺻدار شريﺤتيﻦ مﻦ شهادات الصكوك ,الشريﺤﺔ اﻷولى بقيمﺔ  ٣مليار ﷼ سعودي ) ٨٠٠مليون دوﻻر
امريكي( تستــﺤﻖ بعد خمس سنوات واربعﺔ اشهر بعوائد ثابتﺔ نسـبتها  ,٪٤٬٢٢٢الشريﺤﺔ الثانيﺔ بقيمﺔ  ٤٬٥مليار ﷼
سعودي ) ١٬٢مليار دوﻻر امريكي( وتستﺤﻖ بعد ﻋشر سنوات بعوائد ثابتﺔ نسبتها .٪ ٤٬٧٢٣

 ٣-٢-١٤قروض حكومية
أ(

طبقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم  ١٦٩وتاريخ  ١١شعبان ١٤١٩هـ المواﻓﻖ  ٣٠نوﻓمبر ١٩٩٨م ،تم تﺤديد ﺻاﻓي مستﺤقات
الﺤكومﺔ لدى المجموﻋﺔ وكذلك ﺻاﻓي مستﺤقات المجموﻋﺔ لدى الﺤكومﺔ حسب اﻷسس والقواﻋد الواردة ﻓي المﺤضر
الموقع بيﻦ وزير الصناﻋﺔ والكهرباء ووزير الماليﺔ واﻻقتصاد الوطني بتاريخ  ٢٧جمادى الثاني ١٤١٨هـ المواﻓﻖ ٢٩
أكتوبر ١٩٩٧م وتم اﻋتبار ﺻاﻓي الﻔرق المستﺤﻖ للﺤكومﺔ ﻋلى المجموﻋﺔ – المﺤدد بتاريخ نهايﺔ اليوم السابﻖ لصدور
المرسوم الملكي القاضي بتأسيس الشركﺔ– قرضا حسنا طويل اﻷجل ولﻔترة سماح مدتها خمس وﻋشرون سنﺔ تبدأ مﻦ
تاريخ إﻋﻼن المجموﻋﺔ ،ويعاد النظر بشأن هذا القرض بعد ذلك وﻓقا ً للظروف الماليﺔ للﺤكومﺔ وللمجموﻋﺔ.
لقد تضمﻦ المﺤضر بيﻦ وزير الصناﻋﺔ والكهرباء ووزير الماليﺔ واﻻقتصاد الوطني المؤرخ  ٢١رجب ١٤٢٢هـ المواﻓﻖ
 ٨أكتوبر ٢٠٠١م والذي تﺤدد ﻓيه قيمﺔ القرض اﻷوليﺔ – أن تتم التصﻔيﺔ النهائيﺔ للذمم الﺤكوميﺔ حسب نتيجﺔ المطابقات
بيﻦ مطالبات المجموﻋﺔ وبعض الجهات الﺤكوميﺔ وتعديل قيمﺔ القرض تبعا لذلك .وقد تم خﻼل ﻋام ٢٠٠٥م اﻻنتهاء مﻦ
تلك التصﻔيﺔ والتي تضمنت تسويﺔ بعض المبالغ الخاﺻﺔ بمطالبات المجموﻋﺔ وكذلك المبالغ المستﺤقﺔ ﻋلى المجموﻋﺔ
للجهات الﺤكوميﺔ وقد تم توقيع مﺤضر بذلك بيﻦ وزير المياه والكهرباء ووزير الماليﺔ ﻓي تاريخ  ١٥رجب ١٤٢٦هـ
المواﻓﻖ  ١٩أغسطس ٢٠٠٥م ليصبح رﺻيد قرض الﺤكومﺔ بعد تلك التصﻔيﺔ مبلغ  ١٤٫٩مليار ﷼ سعودي .تعمل
الشركﺔ وبالتﻔاوض مع الجهات المقرضﺔ ﻋلى إيجاد البدائل المناسبﺔ لمعالجﺔ أرﺻدة هذه القروض بما يعزز المركز المالي
للشركﺔ ودورها الهام ﻓي توﻓيرالطاقﺔ لكاﻓﺔ قطاﻋات الدولﺔ.

٢٤

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(

 ١٤اﻻدوات المالية – تتمة
 ٢-١٤المطلوبات ذات الفائدة – تتمة
 ٣-٢-١٤قروض حكومية – تتمة
ب( واﻓﻖ مجلس الوزراء بجلسته التي ﻋقدت اﻻثنيﻦ  ١٢جمادى اﻷولى ١٤٣١هـ المواﻓﻖ  ٢٦إبريل ٢٠١٠م ﻋلى منح
المجموﻋﺔ قرض حسﻦ بمبلغ  ١٥مليار ﷼ سعودي يسدد ﻋلى  ٢٥سنﺔ ،ﻋلى أن يدﻓع القرض للمجموﻋﺔ خﻼل سنتيﻦ
وذلك وﻓﻖ اتﻔاقيﺔ أبرمت لهذا الغرض بيﻦ وزارة الماليﺔ والمجموﻋﺔ ،وقد تم سﺤب القرض بالكامل كما ﻓي  ٣١مارس
٢٠٢٠م ) ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  :تم سﺤبه بالكامل( .وقامت المجموﻋﺔ بإثبات ما تم استﻼمه مﻦ القرض الﺤكومي أﻋﻼه
مخصوما ً بالقيمﺔ الﺤاليﺔ .وقد قامت المجموﻋﺔ باثبات القسط المستﺤﻖ السداد ﻓي  ١سبتمبر ٢٠٢٠م والبالغ قدرة  ١مليار
﷼ سعودي ضمﻦ اﻻلتزامات المتداولﺔ.
ج( واﻓﻖ مجلس الوزراء بجلسته التي ﻋقدت اﻻثنيﻦ  ١١رجب ١٤٣٢هـ المواﻓﻖ  ١٣يونيو ٢٠١١م ﻋلى منح المجموﻋﺔ
قرض حسﻦ بمبلغ  ٥١٫١مليار ﷼ سعودي يسدد ﻋلى  ٢٥سنﺔ ،ﻋلى أن يدﻓع القرض للمجموﻋﺔ خﻼل خمس سنوات
وذلك وﻓﻖ إتﻔاقيﺔ أبرمت لهذا الغرض بيﻦ وزارة الماليﺔ والمجموﻋﺔ ،وقد تم سﺤب مبلغ  ٣٨٫٣مليار ﷼ سعودي مﻦ
القرض كما ﻓي  ٣١مارس ٢٠٢٠م ) ٣١ديسمبر ٢٠١٩م ٣٨٫٣ :مليار ﷼ سعودي ( وقامت المجموﻋﺔ بإثبات ما تم
إستﻼمه مﻦ القرض الﺤكومي أﻋﻼه مخصوما ً بالقيمﺔ الﺤاليﺔ.
تجدر اﻹشارة إلى أن إ تﻔاقيﺔ القرض تنﺺ ﻋلى أنه يتم تعديل دﻓعات القرض إن لزم اﻷمر ﻓي حالﺔ تعديل تعرﻓﺔ بيع
القطاع السكني ،وﻓي ضوء التعديل اﻷخير للتعرﻓﺔ )إيضاح  (١تقوم المجموﻋﺔ حاليا بدراسﺔ أثر ذلك ﻋلى ﻓترة ومبلغ
إستﺤقاق القرض.
د( واﻓﻖ مجلس الوزراء بجلسته التي ﻋقدت اﻻثنيﻦ  ٩جمادى اﻷولى ١٤٣٥هـ المواﻓﻖ  ١٠مارس ٢٠١٤م ﻋلى منح
المجموﻋﺔ قرض حسﻦ بمبلغ  ٤٩٫٤مليار ﷼ سعودي يسدد ﻋلى  ٢٥سنﺔ ،ﻋلى أن يدﻓع القرض للمجموﻋﺔ خﻼل خمس
سنوات وذلك وﻓﻖ اتﻔاقيﺔ أبرمت لهذا الغرض بيﻦ وزارة الماليﺔ والمجموﻋﺔ ،وقد تم سﺤب مبلغ  ١٦٫١مليار ﷼ سعودي
مﻦ القرض كما ﻓي  ٣١مارس ٢٠٢٠م ) ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ١٦٫١ :مليار ﷼ سعودي( وقامت المجموﻋﺔ بإثبات ما
تم إستﻼمه مﻦ القرض الﺤكومي أﻋﻼه مخصوما ً بالقيمﺔ الﺤاليﺔ.
٣-١٤

أدوات مالية مشتقة

لدى المجموﻋﺔ ﻋقود تﺤوط مع ﻋدد مﻦ البنوك للﺤمايﺔ مﻦ تقلبات أسعار الﻔائدة بلغ قدرها  ١٣٫١مليار ﷼ سعودي كما ﻓي ٣١
مارس٢٠٢٠م ) ٣١ديسمبر  ٢٠١٩م ١٣,١٢ :مليار ﷼ سعودي(.
إن المبالغ اﻹسميﺔ و التي تعتبر مؤشرا ً ﻋلى حجم المعامﻼت القائمﺔ ﻓى نهايﺔ الﻔترة  ،ﻻ تعكس بالضرورة التدﻓقات النقديﺔ
المستقبليﺔ المتعلقﺔ بها  ,كذلك ﻓإن المبالغ اﻹسميﺔ ﻻ تعكس مخاطر السوق وﻻ مخاطر اﻹئتمان التي تتعرض لها المجموﻋﺔ والتى
تكون ﻋامﺔ مﺤدودة بالقيمﺔ العادلﺔ الموجبﺔ للمشتقات.
ﺻ ّنﻔت جميع المشتقات ﻓي  ٣١مارس ٢٠٢٠م كتﺤوطات تدﻓﻖ نقدي .تصنف المشتقات كإلتزامات غير متداولﺔ مﻦ خﻼل الشركﺔ
ُ
اﻷم وإلتزامات متداولﺔ أو غير متداولﺔ مﻦ خﻼل العمليات المشتركﺔ  ،وذلك بنا ًء ﻋلى تاريخ ﺻﻼحيﺔ اﻷدوات الماليﺔ.
ّ
إن القيم العادلﺔ لﻸدوات الماليﺔ المشتقﺔ ُمل ّخصﺔ ﻓي الجدول أدناه:
 ٣١مارس ٢٠٢٠م
التزامات مالية مشتقة بالقيمة العادلة:
متداولﺔ
غير متداولﺔ

٧٧٬٢٦٨
١٬٠٠٧٬٣٨٤
١٬٠٨٤٬٦٥٢

٢٥

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م

٦١٬٢١١
٥٧٢٬٥٩١
٦٣٣٬٨٠٢

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(

 ١٥منح حكومية مؤجلة
تتضمﻦ المنح الﺤكوميﺔ المؤجلﺔ البالغ قيمتها  ٤٢٫٨مليار ﷼ سعودي ﻓي  ٣١مارس٢٠٢٠م ) ٣١ديسمبر ٢٠١٩م ٤٣,١ :مليار
﷼ سعودي( الﻔرق بيﻦ القيم المستلمﺔ مﻦ الﺤكومﺔ كقروض حسنﺔ والقيم الﺤاليﺔ لهذه القروض ﻓي ﻓترة التسجيل اﻷولي للقرض
ﻓي تاريخ إستﻼم دﻓعﺔ القرض.
كما يتضمﻦ البند منح حكوميﺔ مقدمﺔ لشركﺔ ضوئيات لﻼتصاﻻت )شركﺔ تابعﺔ( مﻦ وزارة اﻻتصاﻻت وتقنيﺔ المعلومات ﻓي ٣١
مارس ٢٠٢٠م بلغت  ٥٦٧مليون ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر ٢٠١٩م :بمبلغ  ٥٧٦مليون ﷼ سعودي( مقابل اﻻلتزام بتنﻔيذ
نطاق العمل لتوﺻيل شبكﺔ اﻻلياف الضوئيﺔ.
 ١٦اﻻلتزامات المحتملة
ً
أ( يوجد خﻼف بيﻦ المجموﻋﺔ وأرامكو السعوديﺔ مقابل توريد زيت خﻔيف بدﻻ مﻦ الزيت الثقيل ﻷحد المﺤطات – حسب
متطلبات المجموﻋﺔ – وقد نتج ﻋﻦ ذلك ﻓرق متراكم قدره  ٣٫٢مليار ﷼ سعودي كما ﻓي  ٣١مارس ٢٠٢٠م ) ٣١ديسمبر
٢٠١٩م  ٣,٤ :مليار ﷼ سعودي( ،تم تسويﺔ وتسجيل جزء مﻦ المبلغ بعد توقيع اﻻتﻔاقيات المرتبطﺔ بها وجاري العمل
حاليا ﻋلى انهاء الخﻼف للمبلغ المتبقي وﻻ تتوقع المجموﻋﺔ ان ينتج ﻋنه أي مطالبﺔ كما ﻓي  ٣١مارس ٢٠٢٠م.
ب( قدمت المجموﻋﺔ ضمانات لبعض البنوك التجاريﺔ ﻋﻦ نصيبها مﻦ القرض التمويلي الممنوح لبعض الشركات المستثمر
ﻓيها .وكذلك ضمانات لبعض الجهات اﻻخرى بمبلغ اجمالي قدرة  ٥٥٤مليون ﷼ سعودي كما ﻓي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
) ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٥٢٥ :مليون ﷼ سعودي(.
 ١٧اﻻرتباطات الرأسمالية
تتمثل اﻻرتباطات الرأسماليﺔ ﻓي تاريخ قائمﺔ المركز المالي اﻷوليﺔ الموحدة المختصرة ﻓي قيمﺔ الجزء غير المنﻔذ مﻦ العقود
الرأسماليﺔ التي أبرمتها المجموﻋﺔ ﻹنشاء وتركيب مﺤطات وأﺻول أخرى والتي بلغت  ٥٠٫٥مليار ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر
٢٠١٩م  ٤٢,٧ :مليار ﷼ سعودي(.
 ١٨الزكاة
أنهت الشركﺔ الربوط الزكويﺔ حتى تاريخ  ٣١ديسمبر ٢٠٠٨م؛ كما قامت الشركﺔ بتقديم اﻹقرارات الزكويﺔ ﻷﻋوام مﻦ ٢٠٠٩م
إلى ٢٠١٨م  ,تم استﻼم مطالبﺔ بمبلغ  ٣٧٥مليون ﷼ سعودي ﻋﻦ السنوات مﻦ  ٢٠٠٩إلى  ،٢٠١٤وقد تم اﻻﻋتراض ﻋلى هذه
المطالبﺔ مﻦ قبل الشركﺔ وﻻ تتوقع الشركﺔ أن ينتج ﻋﻦ هذه المطالبﺔ أي التزام مستقبلي.
لم تقم الشركﺔ بتسجيل مصروف زكاة وضريبﺔ الدخل ﻋﻦ الﻔترة المنتهيﺔ ﻓي  ٣١مارس ٢٠٢٠م )٢٠١٩م  :ﻻ شيء( نظرا ً ﻷن
الوﻋاء الزكوي بالسالب هذا باﻷضاﻓﺔ إلى وجود خسارة ضريبيﺔ ﻓي تاريخ قائمﺔ المركز المالي اﻷوليﺔ الموحدة المختصرة .إن
مصروف الزكاة الظاهر ضمﻦ قائمﺔ الدخل اﻷوليﺔ الموحدة المختصرة يتعلﻖ بﺤصﺔ الشركﺔ ﻓي مصروف الزكاة الخاص
بالعمليات المشتركﺔ والشركات التابعﺔ.
 ١٩إيرادات التشغيل
عن الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ
 ٣١مارس ٢٠١٩م
 ٣١مارس ٢٠٢٠م
٩٬٨٨٥٬٥٦٠
٩٬٧٨٩٬٧٦٢
٣٣٣٬٤٣٨
٣٤٣٬٤٠٤
٣٨٨٬٢٠٧
٦٢٣٬٠١٣
٤٩١٬١٦٤
٥٤٦٬٧٦٥
٢٩٦٬٨٧٥
٩٤٬٧٧٦
١١٬٣٩٥٬٢٤٤
١١٬٣٩٧٬٧٢٠

مبيعات الطاقﺔ الكهربائيﺔ
تعرﻓﺔ قراءة وﺻيانﺔ العدادات واﻋداد الﻔواتير
تعرﻓﺔ توﺻيل الخدمﺔ الكهربائيﺔ
إيرادات منظومﺔ النقل
إيرادات تشغيليﺔ أخرى
اﻹجمالي
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الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(

 ٢٠تكاليف اﻻيرادات
عن الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ
 ٣١مارس ٢٠١٩م
 ٣١مارس ٢٠٢٠م
١٬٠٣٢٬٩٥٤
١٬٠٥٧٬١٩٠
١٬٨٥٨٬٦١٠
٢٬٠٣٨٬٧٢٩
٢٬٢١٤٬٣١٨
٢٬٤٩٦٬٦٣١
٢٬٣٦٦٬٩٨٤
٢٬٣٩٢٬٥٥٥
٤٬٥٢٥٬٤٨١
٤٬٥٤٩٬٥٩٩
٣٣٬٢٧٣
٤١٬٦١٣
١٢٬٠٣١٬٦٢٠
١٢٬٥٧٦٬٣١٧

وقود
طاقﺔ مشتراة
مصاريف التشغيل والصيانﺔ
رسوم حكوميﺔ
استهﻼكات التشغيل والصيانﺔ
استهﻼكات حﻖ استخدام موجودات
اﻹجمالي
 ٢١إيرادات أخرى ،بالصاﻓﻲ

عن الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ
 ٣١مارس ٢٠١٩م
 ٣١مارس ٢٠٢٠م
٣١٧٬٦٧٩
٣٤٢٬٠٧٠
٢٧٬٣٨٨
)(٢٠٨٬٥٦٩
)(١٥٬١٢٧
٢٬٦٣١
١٨٬٦٠٠
٦٬٥٦٠
٣٤٨٬٥٤٠
١٤٢٬٦٩٢

إطﻔاء المنح الﺤكوميﺔ
ﺻاﻓي المصروﻓات واﻹيرادات اﻷخرى المتنوﻋﺔ
أرباح ) /خسائر( بيع ممتلكات وآﻻت ومعدات
توزيعات ارباح مستلمﺔ
اﻹجمالي
 ٢٢تكاليف التمويل ،بالصاﻓﻲ

عن الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ
 ٣١مارس ٢٠١٩م
 ٣١مارس ٢٠٢٠م
مصروﻓات تمويلية
القروض البنكيﺔ
القروض الﺤكوميﺔ
إلتزامات ﻋقود إيجار
يخصم :الﻔائدة المرسملﺔ
اﻹجمالﻲ
التغير ﻓي القيمﺔ الﺤاليﺔ ﻻلتزمات الموظﻔيﻦ
التغير ﻓي القيمﺔ الﺤاليﺔ للمطلوبات المتعلقﺔ بإزالﺔ موجودات
إجمالﻲ المصروﻓات التمويلية
إيرادات تمويلية
إيرادات الﻔوائد
إجمالﻲ اﻹيرادات التمويلية
ﺻاﻓﻲ التكاليف التمويلية

٢٧

٨٦١٬٠٣٤
٥٨١٬١٢٥
١٬٨٢٥
)(٣٨٢٬٧٦٧
١٬٠٦١٬٢١٧
٣٤٫٢٣٢
٢٫٠٠٠
١٬٠٩٧٬٤٤٩

٧٢٥٬٩٢٦
٥٦٠٬٣٤٨
٢٬٦٩٥
)(٤٠٢٬٦٢٨
٨٨٦٬٣٤١
٢٫٣٨٢
٨٨٨٬٧٢٣

)(٣٢٨
)(٣٢٨
١٬٠٩٧٬١٢١

)(٤٬٥٨٣
)(٤٬٥٨٣
٨٨٤٬١٤٠
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 ٢٣خسارة السهم
يتم احتساب الخسارة اﻷساسيﺔ للسهم ﻋﻦ طريﻖ قسمﺔ الخسائر المتعلقﺔ بﺤاملي أسهم الشركﺔ ﻋلى المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم
العاديﺔ خﻼل الﻔترة ،يتم احتساب خسارة السهم المخﻔضﺔ بقسمﺔ خسارة الﻔترة ﻋلى المتوسط المرجح المعدل لعدد اﻷسهم العاديﺔ
القائمﺔ خﻼل الﻔترة باﻓتراض تﺤويل جميع اﻷسهم القابلﺔ لﻼنخﻔاض إلى أسهم ﻋاديﺔ.
إن الخسارة المخﻔضﺔ للسهم مساو للخسارة اﻻساسيﺔ للسهم للﻔترة المنتهيﺔ ﻓي  ٣١مارس ٢٠٢٠م و  ٣١مارس ٢٠١٩م لعدم
وجود أدوات ماليﺔ ذات تأثير مخﻔض لعائد السهم.
عن الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ
 ٣١مارس ٢٠١٩م
 ٣١مارس ٢٠٢٠م
خسارة الﻔترة “﷼ سعودي"
)(١٬٤٨٩٬٢٢٦٫٠٠٠
)(٢٬٤٤١٬٤٥٨٬٠٠٠
المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم العاديﺔ القائمﺔ “سهم"
الخسارة اﻷساسيﺔ والمخﻔض للسهم ﷼ سعودي
 ٢٤المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة

٤٬١٦٦٬٥٩٣٬٨١٥

٤٬١٦٦٬٥٩٣٬٨١٥

)(٠٫٥٩

)(٠٬٣٦

يتمثل الطرف المسيطر النهائي للمجموﻋﺔ ﻓي حكومﺔ المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ حيث مﻦ خﻼل ملكيتها لصندوق اﻻستثمارات
العامﺔ و أرامكو السعوديﺔ والمؤسسﺔ العامﺔ لتﺤليﺔ المياه المالﺤﺔ حيث أن الجهات المشار إليها تﺤت السيطرة النهائيﺔ لﺤكومﺔ
المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ.باﻹضاﻓﺔ إلى شركات إنتاج الطاقﺔ المستقليﻦ والشركات المستثمربها ،ﻓيما يلي بيان بأهم المعامﻼت مع
اﻷطراف ذات العﻼقﺔ:
أ( مبيعات الطاقة الكهربائية
عن الثﻼثة اشهر المنتهية ﻓﻲ
 ٣١مارس ٢٠٢٠م
مبيعات الطاقﺔ الكهربائيﺔ:
الطرف المسيطر النهائي للمجموﻋﺔ
كيانات تﺤت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموﻋﺔ
أرامكو السعوديﺔ
المؤسسﺔ العامﺔ لتﺤليﺔ المياه المالﺤﺔ

 ٣١مارس ٢٠١٩م

٢٬٢٦٠٬٨١٧

٢٬٢٩٥٬٥٢٢

٧٢٬٧١٢
١٣٤٬٠٩٨
٢٬٤٦٧٬٦٢٧

٤١٬٨٣٠
١٣٧٬٢٤٧
٢٬٤٧٤٬٥٩٩

ب( مشتريات الطاقة والوقود
عن الثﻼثة اشهر المنتهية ﻓﻲ
 ٣١مارس ٢٠٢٠م
كيانات تﺤت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموﻋﺔ
أرامكو السعوديﺔ
المؤسسﺔ العامﺔ لتﺤليﺔ المياه المالﺤﺔ
العمليات المشتركﺔ
شركﺔ ضرما للكهرباء
شركﺔ رابغ للكهرباء
شركﺔ هجر ﻹنتاج الكهرباء
شركﺔ المرجان ﻹنتاج الكهرباء

 ٣١مارس ٢٠١٩م

١٫٦٦٨٫٤٩٢

١٬٦٣٤٬١٣٤

٦٨٫٠٦٧

١٤٩٬٩٦٦

١٤٩٬٤٣٧
١٥٩٫٨٠٠
٢٢٧٬٥٢٩
٢٤٠٫٢١١
١٦٢٬٠٤١
١٧٥٬٠٦٣
١١٤٬٧٢٣
١١٤٫٤٣٤
٢٬٤٣٧٬٨٣٠
٢٫٤٢٦٫٠٦٧
تقوم المجموﻋﺔ بشراء الوقود والطاقﺔ مﻦ أرامكو السعوديﺔ والطاقﺔ مﻦ المؤسسﺔ العامﺔ لتﺤليﺔ المياه المالﺤﺔ بأسعار منصوص
ﻋليها ﻓي القرارات الﺤكوميﺔ ،كما تمت معامﻼت مشتريات الطاقﺔ مﻦ العمليات المشتركﺔ وﻓقا للعقود المبرمﺔ مع كﻼ منها.
٢٨

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(

٢٤

المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة – تتمة

ج( أرﺻدة ﻧهاية الفترة الناتجة من مبيعات الطاقة الكهربائية  /مشتريات الطاقة والوقود  /القروض:
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
٣١مارس ٢٠٢٠م
مستحق من أطراف ذات عﻼقة:
٢٧٬٨٧٨٬٩٠٢
٣٠٬٢٢٢٬٨٦٦
الطرف المسيطر النهائي للمجموﻋﺔ  -ذمم مستهلكي الكهرباء
كيانات تﺤت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموﻋﺔ
١٬٤٣٨٬٣٥٥
١٬٤٥٠٬٥٨٥
أرامكو السعوديﺔ  -ذمم مستهلكي الكهرباء
١٬٥٤٢٬٢٨١
١٬٧٠٧٬٦٤٧
المؤسسﺔ العامﺔ لتﺤليﺔ المياه المالﺤﺔ  -ذمم مستهلكي الكهرباء
قرض شركﺔ الﻔاضلي لﻺنتاج المزدوج
إجمالﻲ مستحق من أطراف ذات عﻼقة
مستحق إلى أطراف ذات عﻼقة:
ذمم حكوميﺔ دائنﺔ
إجمالﻲ مستحق إلى أطراف ذات عﻼقة
ﺻاﻓﻲ المستحق لكياﻧات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائﻲ
للمجموعة
أرامكو السعوديﺔ )*(
المؤسسﺔ العامﺔ لتﺤليﺔ المياه المالﺤﺔ

٢٥٣٬٨٧٤
٣٣٫٦٣٤٫٩٧٢

٢٥٣٬٨٧٤
٣١٬١١٣٬٤١٢

٩٢٬٤٩٥٬٠٣٧
٩٢٬٤٩٥٬٠٣٧

٩٢٬٤٩٥٬٠٣٧
٩٢٬٤٩٥٬٠٣٧

١٩٬٣٤٥٬٩٣٦
٦٨٢٬٨٢٥
٢٠٬٠٢٨٬٧٦١

١٨٬٢٧٢٬٠٥٥
٥١٥٬٣٥٤
١٨٬٧٨٧٬٤٠٩

* يتمثل البند ﻓي مقاابل الوقود المستخدم بالشركﺔ والوقود المستخدم بشركات انتاج الطاقﺔ المستقليﻦ والطاقﺔ المشتراه.
قروض ومنح من أطراف ذات عﻼقة
٣١مارس ٢٠٢٠م
قروض ومنح من الحكومة:
الطرف المسيطر النهائي للمجموﻋﺔ
قروض حكوميﺔ
منح حكوميﺔ مؤجلﺔ
قرض ﺻندوق اﻻستثمارات العامﺔ

٤٩٬٢٧٩٬٤٢٧
٤٣٬٣٣٢٬٥٢٥
٩٧١٬٣٤٩
٩٣٬٥٨٣٬٣٠١

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
٤٨٬٦٩٨٬٣٠٢
٤٣٬٦٦٥٬٣٢٧
٩٧١٬٣٤٩
٩٣٬٣٣٤٬٩٧٨

هـ( تعويضات اﻹدارة العليا
تشمل اﻹدارة العليا أﻋضاء مجلس اﻹدارة واﻹدارة التنﻔيذيﺔ ،إن التعويضات المدﻓوﻋﺔ موضﺤﺔ ادناه:
عن الثﻼثة اشهر المنتهية ﻓﻲ
٣١مارس ٢٠١٩م
 ٣١مارس ٢٠٢٠م
١٫٩٠٧
٢٫٤٨٦
الرواتب والتعويضات والبدﻻت
٤٫٣٠٧
مكاﻓأة نهايﺔ الخدمﺔ ومزايا موظﻔيﻦ
٦٫٢١٤
٢٫٤٨٦

٢٩

الشركة السعودية للكهرباء
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
)جميع المبالغ مدرجﺔ بآﻻف الرياﻻت السعوديﺔ ما لم يذكر خﻼف ذلك(

 ٢٥اﻻحداث الﻼحقة
 تلقت الشركﺔ برقيﺔ مﻦ هيئﺔ تنظيم الكهرباء واﻹنتاج المزدوج برقم ) (٢٥١٠وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢هـ المواﻓﻖ٢٠٢٠/٠٤/١٥م تشير إلى ﺻدور اﻷمر الملكي الكريم برقم ) (٤٨٩٩٦وتاريخ  ١٤٤١/٠٨/٢٠هـ المواﻓﻖ ٢٠٢٠/٠٤/١٣م
والقاضي بالمواﻓقﺔ الكريمﺔ ﻋلى ما يلي:
 السماح للمشتركيﻦ مﻦ ﻓئتي التجاري والصناﻋي بإمكانيﺔ سداد  - ٪٥٠بشكل اختياري – مﻦ قيمﺔ ﻓاتورة الكهرباء الشهريﺔلﻔواتير شهر أبريل ومايو ويونيو لعام  ٢٠٢٠م ،ﻋلى أن يتم تﺤصيل المستﺤقات المتبقيﺔ ﻋلى دﻓعات مقسمﺔ لمدة  ٦أشهر ابتدا ًء
مﻦ ﻋام ٢٠٢١م ،مع إمكانيﺔ تأجيل ﻓترة السداد إن استدﻋت الﺤاجﺔ.
 تقديم خصم ﻋلى قيمﺔ ﻓاتورة الكهرباء للمشتركيﻦ مﻦ ﻓئات التجاري والصناﻋي والزراﻋي بنسبﺔ  ٪ ٣٠لمدة شهريﻦ )أبريلومايو لعام  ٢٠٢٠م( مع إمكانيﺔ التمديد إذا استدﻋت الﺤاجﺔ ،وذلك ﻋلى أن يتم تعويض الشركﺔ بما يقابل تكلﻔﺔ الخصم مﻦ خﻼل
اﻋﻔاء الشركﺔ مﻦ دﻓع قيمﺔ الﺤسم مﻦ الرسم الﺤكومي المستﺤﻖ للدولﺔ.
باستثناء تأجيل ﻓترة السداد المشار إليها والتي قد تؤثر ﻋلى التدﻓقات النقديﺔ للشركﺔ ﻻ تتوقع الشركﺔ أي أثر مالي ﻋلى لذلك خﻼل
العام المالي الﺤالي.
 أوﺻى مجلس اﻻدارة ﻓي اجتماﻋه المنعقد بتاريخ  ٢٨شعبان ١٤٤١هـ المواﻓﻖ  ٢١ابريل  ٢٠٢٠بتوزيع ارباح نقديﺔ ﻋﻦ ﻋام٢٠١٩م لمساهمي الشركﺔ مﻦ اﻷهالي ومﻦ ﻓي حكمهم بمبلغ  ٧٤٩٫٣مليون ﷼ سعودي بواقع  ٠٫٧٠﷼ سعودي للسهم الواحد
وتمثل  ٪٧مﻦ القيمﺔ اﻹسميﺔ للسهم )٢٠١٨م :مبلغ  ٧٤٩٫٣مليون ﷼ سعودي(.
 تنازل ﺻندوق اﻻستثمارات العامه "الصندوق" بتاريخ  ٢٠ابريل ٢٠٢٠م ﻋﻦ حصته مﻦ توزيعات اﻻرباح ﻋﻦ ﻋام ٢٠١٩موذلك لتﺤقيﻖ اﻷهداف المرجوة ﻹﻋادة هيكلﺔ قطاع الكهرباء وضمان اﻻستدامﺔ الماليﺔ والتشغيليﺔ للشركﺔ.
 ٢٦اعتماد القوائم المالية اﻻولية الموحدة المختصرة
تمت المواﻓقﺔ ﻋلى إﺻدار القوائم الماليﺔ اﻷوليﺔ الموحدة المختصرة للمجموﻋﺔ مﻦ قبل مجلس اﻻدارة ﻓي  ٩رمضان  ١٤٤١هـ
 ٢مايو ٢٠٢٠م.

٣٠

