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 معلومات عامة 1

 

الية تتكون شركة الصناعات الكهربائية )"الشركة" أو "إي آي سي"( وشركاتها التابعة )مجتمعتين "المجموعة"( من الشركة وشركاتها التابعة الت
 .المسجلة كشركات ذات مسؤولية محدودة

 
نسبة الملكية الفعلية في    
يونيو 30  ديسمبر 31   

  2021  2020 

   المملكة العربية السعودية:

   % 100   % 100 )"ويسكوسا"( شركة واحة العربية السعودية لإلمدادات الكهربائية المحدودة
   % 100   % 100 شركة المحّوالت السعودية المحدودة )"إس تي سي"(

   % 100   % 100 شركة محّوالت الطاقة السعودية المحدودة )"إس بي تي سي"(
   اإلمارات العربية المتحدة:

   % 100   % 100 )"جي إي إي سي"( شركة الخليج للمعدات الكهربائية ش.ذ.م.م
   بلجيكا:

 -   % 100 (جي إي إي سيمن  %100)مملوكة بنسبة  (" بي تي إن في" باولز ترانسفورمرز ان.في )
   

وتركيب وتوريد وإصالح وصيانة المحّوالت الكهربائية ومحطات محّوالت التوزيع المعلبة ولوحات توزيع تعمل المجموعة بشكل رئيسي في تصنيع  
لخدمات الفنية الجهد المنخفض ولوحات التوزيع الكهربائية ودعائم الكابالت والمفاتيح الكهربائية والمعدات الكهربائية األخرى، باإلضافة إلى تقديم ا

 المتعلقة بهذه األعمال.
 

صادر في مدينة الدمام  2050056359إن الشركة هي شركة مساهمة سعودية، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 
(. تتضمن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة عمليات الشركة وفرعها المسجل في 2007سبتمبر  4هـ ) 1428شعبان  22بتاريخ 
(. إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب. 2015مايو  13هـ ) 1436رجب  24بتاريخ  2050105757مام بموجب سجل تجاري رقم مدينة الد
 ، المملكة العربية السعودية.31442، الخبر 6033

 

بي  .في بلجيكا ذات مسؤولية محدودة، قامت المجموعة، بتأسيس بي تي إن في، وهي شركة 2021يونيو  30خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
مليون لاير سعودي ومخزون  10.9تي إن في استحوذت على موجودات معينة من طرف ثالث، بشكل رئيسي ممتلكات ومصنع ومعدات بمبلغ 

 تعمل بي تي إن في بشكل أساسي في تصنيع المحوالت وتقديم الخدمات ذات الصلة. يون لاير سعودي. مل 12.2بمبلغ 
 

ّوالت الطاقة تعتمد شركة محّوالت الطاقة السعودية المحدودة على الدعم المالي المقدم من الشركة. تنوي الشركة تقديم الدعم المالي الكافي لشركة مح
من االستمرار في عملياتها، وتعتقد اإلدارة أنها سوف تولد تدفقات نقدية إيجابية في المستقبل. بلغ مجموع ممتلكات السعودية المحدودة لكي تتمكن 

  76.8: 2020ديسمبر  31) 2021يونيو  30مليون لاير سعودي كما في  74.5ومصنع ومعّدات شركة محّوالت الطاقة السعودية المحدودة مبلغ 
 مليون لاير سعودي(.

 

في دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق األخرى التي تعمل فيها المجموعة وما يترتب على ذلك من تعطل  19-النتشار جائحة كوفيد استجابة
إلجراءات لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة المجموعة بشكل استباقي بتقييم آثارها على عملياتها واتخذت مجموعة من ا

من تباقية والوقائية لضمان صحة وسالمة موظفيها ومقاوليها وكذلك المجتمع المحلي في المناطق التي تزوال أعمالها فيها والعمل على تقليل االس
 أثر الجائحة على عملياتها.

 

، بمفردها، لها آثار 19-جائحة كوفيدوبالرغم من هذه التحديات، نجحت المجموعة في الحفاظ على عمليات مستقرة. تعتقد إدارة المجموعة أن 
. وتواصل إدارة 2021يونيو  30جوهرية مباشرة محدودة على النتائج المدرجة في تقرير المجموعة لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 المجموعة مراقبة الوضع عن كثب.
 

مليار لاير سعودي، ونقد وما يماثله بمبلغ   1.16، وتراكم عقود مؤكد بمبلغ  1.79، كان لدى المجموعة نسبة متداولة بمبلغ  2021يونيو    30كما في  
مليون لاير سعودي. وقد وضعت إدارة المجموعة توقعات بشأن وضع  330.0مليون لاير سعودي وتسهيالت ائتمانية غير مستخدمة بمبلغ  95.7

لوفاء بمتطلبات رأس مالها العامل والنفقات الرأسمالية بشكل كاٍف لفترة االثني سيولتها، واستناًدا لهذه العوامل، ترى أن المجموعة ستتمكن من ا
 عشر شهًرا القادمة من تاريخ التقرير.

 
 السياسات المحاسبية 2

 
بقة في إعداد إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة متوافقة مع السياسات المط

، باستثناء تطبيق بعض التعديالت على المعايير والتفسيرات على 2020ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
 .2-2النحو المبين في اإليضاح 

 
 سس اإلعدادأ        2-1

 
"التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة   34الموجزة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  تم إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموحدة  

 العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
 

اًء عليه، ينبغي ال تتضمن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، وبن
.2020ديسمبر  31الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  قراءة هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية
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 المعايير والتعديالت على المعايير المعتمدة والصادرة والتي لم تصبح سارية بعد 2-2

 
 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة غير المطبقة بعد 

 
من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي والتي ال تعد إلزامية لفترات التقرير لقد تم نشر بعض المعايير المحاسبية وتعديالت على المعايير والتفسيرات  

ولم تقم المجموعة بتطبيقها بشكل مبكر. ومن غير المتوقع لهذه المعايير أن يكون لها أثر جوهري على المجموعة في فترات  2021يونيو  30في 
 لمنظورة.التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية ا

 
 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

 
لتي تبدأ في ال توجد معايير جديدة تنطبق على المجموعة، ومع ذلك، فقد طبقت المجموعة التعديالت التالية على المعايير ألول مرة لفترتها المالية ا

 :2021يناير  1
 

والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  7والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم   39ومعيار المحاسبة الدولي رقم   9للتقرير المالي رقم  المعيار الدولي  
 2المرحلة  -إصالح مؤشر معدل الفائدة  - 16والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  4

 
لق بتعديل أساس قياس سعر الفائدة. تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة التحوط، ويتمثل تأثيرها من هذه التعديالت تمنح بعض اإلعفاءات فيما يتع 1المرحلة 

عدم في أن تعديل أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك )"أيبور"( لن يتسبب عموًما في إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك، يجب مواصلة تسجيل أي 
 الشامل اآلخر.فعالية للتحوط في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 

 
على عنصر مخاطر غير محدد تعاقديًا في أي وقت سابق  1من المنشأة التوقف مستقبالً عن تطبيق تخفيف المرحلة  2تتطلب تعديالت المرحلة  

 عندما يتم إجراء تغييرات على عنصر المخاطر غير المحدد تعاقديًا، أو عند توقف عالقة التحوط.
 

 19تخفيضات اإليجار المتعلقة بفيروس كوفيد  -، "عقود اإليجار" 16تقرير المالي رقم تعديل على المعيار الدولي لل
 

في كثير من يوفر التعديل للمستأجرين خيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار بنفس الطريقة التي كانوا سيفعلونها إذا لم تكن تعديالت عقود اإليجار. 
لى أنه دفعة إيجار متغيرة. تنطبق الوسيلة العملية فقط على امتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة الحاالت، سيؤدي ذلك إلى احتساب االمتياز ع

 وفقط إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية: 19-لجائحة كوفيد
 

يجار الذي يسبق التغيير يؤدي التغيير في مدفوعات اإليجار إلى تعديل مقابل اإليجار، الذي يكون إلى حد كبير نفس أو أقل من مقابل اإل •
 مباشرة.

 .2021يونيو  30يؤثر أي تخفيض في مدفوعات اإليجار فقط على المدفوعات المستحقة في أو قبل  •
 ال يوجد تغيير جوهري على الشروط واألحكام األخرى لعقد اإليجار. •

 
وليس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوهري على الفترات الحالية أو  لم يكن للتعديالت المذكورة أعاله أي أثر على المبالغ المثبتة في الفترات السابقة

 المستقبلية.
 

 موسمية العمليات 2-3
 

 لم تطرأ أي تغيرات موسمية قد تؤثر على عمليات المجموعة.
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 3
 

لألدوات المالية للمجموعة بقيمها الدفترية حيث أن األدوات المالية قصيرة األجل ، تقدر القيم العادلة 2020ديسمبر  31و 2021يونيو  30كما في 
شهًرا من  بطبيعتها وتحمل معدالت فائدة تستند إلى معدالت الفائدة السائدة في السوق ويتوقع تحقيقها بقيمها الدفترية الحالية في غضون اثني عشر

م تقدير القيم العادلة للمطلوبات المالية غير المتداولة لتقريب قيمها الدفترية حيث أن هذه المعدالت تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة. يت
 تحمل معدالت فائدة تستند إلى معدالت الفائدة السائدة في السوق.

 

 تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة 4
 

ة الموحدة الموجزة استخدام بعض التقديرات واالفتراضات الهامة التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات يتطلب إعداد المعلومات المالية األولي
خالل  والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف

تقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد فترة التقرير. يتم تقييم ال
 ً  لتعريفها، أن تكون مناسبة للظروف. تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقا

حدة الموجزة ج الفعلية المتعلقة بها. إن التقديرات واألحكام المحاسبية المؤثرة التي تستخدمها اإلدارة في إعداد المعلومات المالية األولية المومع النتائ
.2020مبر ديس 31هي نفس التقديرات واالفتراضات التي تم تطبيقها واإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
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 معلومات القطاعات 5
 

 تعمل المجموعة بشكل أساسي في القطاعين التشغيليين التاليين:
 

 تصنيع وتجميع وتوريد أنواع مختلفة من المعدات الكهربائية (1)
 تقديم خدمات فنية )"الخدمات"(. (2)

 
يونيو  30ولفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في  2020ديسمبر  31و  2021يونيو  30فيما يلي مخلص المعلومات المالية المختارة كما في 

 ، وفقًا للقطاعات التشغيلية أعاله:2020و  2021
 

 
 تصنيع  

 المجموع خدمات وتجميع وتوريد
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

    )غير مراجعة( 2021يونيو  30   

    إيرادات

 149,168,761 - 149,168,761 في نقطة زمنية معينة -

 16,448,920 16,448,920 - بمرور الوقت -

 149,168,761 16,448,920 165,617,681 

 )135,804,406(  )8,132,157(  )127,672,249(  تكلفة المبيعات

 29,813,275 8,316,763 21,496,512 إجمالي الربح

 )7,289,226(  )657,457(   )6,631,769( مصاريف بيع وتوزيع

 )12,036,791(  )696,333(  )11,340,458(  عمومية وإداريةمصاريف 

 )29,869(  -  )29,869(  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

 1,858,493  -  1,858,493 بالصافي –إيرادات تشغيلية أخرى 

 12,315,882 6,962,973 5,352,909 ربح التشغيل

( 102,288) )1,692,295(  تكاليف مالية   )1,794,583( 

 10,521,299 6,860,685 3,660,614 نتائج قطاعية

 

 
 تصنيع  

 المجموع خدمات وتجميع وتوريد
 لفترة الستة أشهر المنتهية في

    )غير مراجعة( 2021يونيو  30    

    إيرادات

 303,177,454 - 303,177,454 في نقطة زمنية معينة -

 30,273,442 30,273,442 - بمرور الوقت -

 303,177,454 30,273,442 333,450,896 

 )272,231,347(  )11,661,697(  )260,569,650(  تكلفة المبيعات

 61,219,549 18,611,745 42,607,804 إجمالي الربح

 )15,733,496(  )1,402,444(  )14,331,052(  مصاريف بيع وتوزيع

 )23,002,681(  )1,379,830(  )21,622,851(  مصاريف عمومية وإدارية

 )576,742(  )59,847(  )516,895(  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

 1,857,597 - 1,857,597 بالصافي -مصاريف تشغيلية أخرى 

 23,764,227 15,769,624 7,994,603 ربح التشغيل

 )3,590,079(  )176,936(  )3,413,143(  تكاليف مالية

 20,174,148 15,592,688 4,581,460 نتائج قطاعية
 

    )غير مراجعة( 2021يونيو  30كما في 

 272,069,204 21,527,203 250,542,001 ممتلكات ومصنع ومعدات

 1,140,643,366 68,870,395 1,071,772,971 مجموع الموجودات

 582,874,522 1,694,116 581,180,406 مجموع المطلوبات

 
 



 شركة الصناعات الكهربائية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 2021يونيو  30المنتهيتين في لفترتي الثالثة والستة أشهر 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( القطاعاتمعلومات  5
 

 
 تصنيع  

 المجموع خدمات وتجميع وتوريد
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

    )غير مراجعة( 2020يونيو  30   

    إيرادات

 99,194,854 - 99,194,854 في نقطة زمنية معينة -

 10,446,712 10,446,712 - بمرور الوقت -

 99,194,854 10,446,712 109,641,566 

 )100,721,027(  )4,584,835(  )96,136,192(  تكلفة المبيعات

 8,920,539 5,861,877 3,058,662 إجمالي الربح

 )7,664,957(  )405,618(  )7,259,339(  مصاريف بيع وتوزيع

 )9,980,021(  )648,048(  )9,331,973(  مصاريف عمومية وإدارية

 968,431 - 968,431 المتوقعةمخصص الخسارة االئتمانية 

 29,833 - 29,833 بالصافي –إيرادات تشغيلية أخرى 

 )7,726,175(  4,808,211 )12,534,386(  )خسارة( ربح التشغيل

 )1,881,453(  )907,629(  )973,824(  تكاليف مالية

 )9,607,628(  3,900,582 )13,508,210(  نتائج قطاعية
 

 
 تصنيع  

 المجموع خدمات وتجميع وتوريد
 لفترة الستة أشهر المنتهية في

    )غير مراجعة( 2020يونيو  30    

    إيرادات

 222,737,391 - 222,737,391 في نقطة زمنية معينة -

 26,398,920 26,398,920 - بمرور الوقت -

 222,737,391 26,398,920 249,136,311 

( 207,598,661) تكلفة المبيعات   )10,032,258( (217,630,919 )  

 31,505,392 16,366,662 15,138,730 إجمالي الربح

( 14,590,515) مصاريف بيع وتوزيع   )922,362( (15,512,877 )  

( 18,001,937) مصاريف عمومية وإدارية   )1,259,282( (19,261,219 )  

 815,148 - 815,148 مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

 302,329 - 302,329 بالصافي –إيرادات تشغيلية أخرى 

( 16,336,245) )خسارة( ربح التشغيل  14,185,018 (2,151,227 )  

( 2,956,553) تكاليف مالية   )1,004,186( (3,960,739 )  

( 19,292,798) نتائج قطاعية  13,180,832 (6,111,966 )  
 

    )مراجعة( 2020ديسمبر  31كما في 

 269,717,594 18,469,584 251,248,010 ممتلكات ومصنع ومعدات

 1,094,060,227 67,853,051 1,026,207,176 مجموع الموجودات

 528,544,681 10,887,780 517,656,901 مجموع المطلوبات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الصناعات الكهربائية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 2021يونيو  30المنتهيتين في لفترتي الثالثة والستة أشهر 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 تسوية نتائج القطاع مع الربح )الخسارة( قبل الزكاة
 

 
 لفترة الثالثة أشهر

ونيوي 30المنتهية في   
 لفترة الستة أشهر

يونيو 30المنتهية في   

 2021 2020 2021 2020 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
     

 )6,111,966(  20,174,148 )9,607,628(  10,521,299 مجموع نتائج القطاع
الحصة في صافي خسارة استثمار يتم المحاسبة 

 )38,030(  - )16,744(  - باستخدام طريقة حقوق الملكيةعنه 

 )6,149,996(  20,174,148 )9,624,372(  10,521,299 الربح )الخسارة( قبل الزكاة
 

 ، مصنفة وفق القطاعات الجغرافية:2020و  2021يونيو  30فيما يلي إيرادات فترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 
 لفترة الثالثة أشهر

يونيو 30المنتهية في   
 لفترة الستة أشهر

يونيو 30المنتهية في   

 2021 2020 2021 2020 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
     

 232,531,522 304,533,933 100,403,272 151,477,637 المملكة العربية السعودية

 16,604,789 28,916,963 9,238,294 14,140,044 دول أخرى

 165,617,681 109,641,566 333,450,896 249,136,311 
 

القطاعات الجغرافية على النحو  وفق 2020ديسمبر  31و  2021يونيو  30التشغيلية غير المتداولة للمجموعة كما في  موجوداتتم تصنيف ال
 التالي:

 

2020ديسمبر  31 30 يونيو 2021    

 )مراجعة( مراجعة()غير   
    

 305,996,025 295,858,283  المملكة العربية السعودية

 - 31,976,239  بلجيكا

  327,834,522 305,996,025 



 شركة الصناعات الكهربائية  
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

12 
 

 ممتلكات ومصنع ومعدات 6
 

 أرض 
 مبان وتحسينات 

 على عقارات مستأجرة
 مصنع 
 وآالت

أثاث وتجهيزات 
 سيارات ومعدات مكتبية

 
 إنشاءات 

 تحت التنفيذ

 
 
 

 المجموع
 2020ديسمبر  31في 

        )مراجعة(

 608,876,878 9,121,407 6,094,897 42,122,118 268,445,041 241,352,146 41,741,269 التكلفة

( 107,169,412) - االستهالك المتراكم  (186,867,611 )  (40,569,846 )  (4,552,415 )  - (339,159,284 )  

 269,717,594 9,121,407 1,542,482 1,552,272 81,577,430 134,182,734 41,741,269 صافي القيمة الدفترية

        
 2021يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في 

        )غير مراجعة(

 269,717,594 9,121,407 1,542,482 1,552,272 81,577,430 134,182,734 41,741,269 صافي القيمة الدفترية االفتتاحي

 13,953,237 3,011,273 - 300,673 10,641,291 - - إضافات    

( 12) - - استبعادات  - (3,288 )  - (3,300 )  

( 4,345,932) - االستهالك مصروف  (6,506,106 )  (448,990 )  (9,989 )  - (11,311,017 )  

( 279,469) - - فروقات صرف   )7,841( - - (287,310 )  

 272,069,204 12,132,680 1,529,205 1,396,114 85,433,134 129,836,802 41,741,269 صافي القيمة الدفترية

 
 (.1مليون لاير سعودي تم شراؤها من قبل بي تي إن في )انظر إيضاح  10.9واآلالت واألثاث والتركيبات والمعدات المكتبية بمبلغ  نعتشمل اإلضافات المص

 
  



 شركة الصناعات الكهربائية  
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 موجودات حق االستخدام  7

 

 المجموع  سيارات مبنى أرض 
 2020ديسمبر  31في 

     )مراجعة(

 14,019,768 5,589,664 - 8,430,104 التكلفة

( 1,264,553) االستهالك المتراكم  - (1,164,516 )  (2,429,069 )  

 7,165,551 - 4,425,148 11,590,699 

     
يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في 

     )غير مراجعة( 2021

 11,590,699 4,425,148 - 7,165,551 االفتتاحيصافي القيمة الدفترية 

 22,068,925 - 22,068,925 - إضافات    

 - - - - استبعادات

( 316,156) االستهالك مصروف  (387,174 )   )698,705( (1,402,035 )  

 - - - - فروقات صرف

 32,257,589 3,726,443 21,681,751 6,849,395 صافي القيمة الدفترية

 
 9اإليجار المقابلة المتعلقة بعقود إيجار المباني المتعاقد عليها من قبل بي تي إن في لمدة  عقود اإلضافات موجودات حق االستخدام ومطلوباتتمثل 

 سنوات.
 

 طويلة األجل قروض 8
 

إيضاح    31 ديسمبر 2020 30 يونيو 2021 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

1-8 الصناعية السعودي )"الصندوق"(صندوق التنمية   38,400,000 44,400,000 

( 346,952) )250,479(   ناقصاً: تكاليف المعامالت غير المطفأة  

  38,149,521 44,053,048 

    

    طويلة األجل كما يلي: قروضيتم عرض ال

 12,815,568 13,847,260  االستحقاق المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة

 31,237,480  24,302,261  الجزء غير المتداول

  38,149,521 44,053,048 

 
 فيما يلي حركة تكاليف المعامالت غير المطفأة:

 

2020ديسمبر  31 30 يونيو 2021    

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 583,661 346,952  الرصيد في بداية الفترة / السنة

( 236,709) )96,473(   اإلطفاءناقصاً:   

 346,952 250,479  الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 
 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 8-1

 
مليون لاير سعودي  56.9يتمثل هذا القرض في قرض شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ 

. إن القرض مقوم  2014ديسمبر  31إنشاء مرافق المصنع لشركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة، والذي تم سحبه بالكامل كما في لتمويل 
، قامت شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة بإعادة جدولة القرض وطبقًا التفاقية إعادة الجدولة، يتم سداد القرض 2015باللاير السعودي. خالل  

، قامت شركة محّوالت الطاقة السعودية المحدودة 2020. خالل يوليو  2017خمسة عشر قسطاً نصف سنوية غير متساوية القيمة والتي تبدأ في  على  
 بإعادة جدولة تسديدات القرض بدون أي تغيير على بنود اتفاقية االقتراض األخرى.

  



 شركة الصناعات الكهربائية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 2021يونيو  30المنتهيتين في لفترتي الثالثة والستة أشهر 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 (تتمة)طويلة األجل   قروض 8
 

 )تتمة( التنمية الصناعية السعودي قرض صندوق  8-1
 

 فيما يلي جدول السداد حسب االتفاقية:
 

 31 ديسمبر 30 يونيو  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    ديسمبر: 31في  التي تنتهيالسنوات 

 13,000,000 14,000,000  2021ديسمبر  31/  2022يونيو  30 - 2021يونيو  30

 14,750,000 15,500,000  2022ديسمبر  31/  2023يونيو  30 - 2022يونيو  30

 16,650,000 8,900,000  2023ديسمبر  31/  2024يونيو  30 - 2023يونيو  30

  38,400,000 44,400,000 

 
يونيو  30القرض مضمون برهن عقاري على ممتلكات ومصنع ومعدات شركة محّوالت الطاقة السعودية المحدودة )إس بي تي سي( كما في 

. وفقًا التفاقيات القرض المبرمة بين شركة محّوالت الطاقة السعودية المحدودة )إس بي تي سي( وصندوق التنمية الصناعية السعودي، كان 2021
ونسبة  1:1ّوالت الطاقة السعودية المحدودة االمتثال لبعض تعهدات القروض المتعلقة بالحفاظ على النسب المالية )النسبة المتداولة على شركة مح

شركة محّوالت الطاقة السعودية المحدودة ببعض تعهدات القروض.   التزمت،  2021يونيو    30(. كما في  3:1المطلوبات إلى صافي القيمة الملموسة  
 2023 عامحتى  2022عليه، تم تصنيف الجزء غير المتداول من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي، مع استحقاق أصلي في سنة  وبناءً 
 في المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة. ةغير متداول مطلوباتمليون لاير سعودي، ك 24.4بمبلغ 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة 9

 

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

 
 لتي قامت بها المجموعة:فيما يلي أهم المعامالت ا )أ(

 

 طبيعة المعامالت والعالقة 
 لفترة الثالثة أشهر

يونيو 30المنتهية في   
 لفترة الستة أشهر

يونيو 30المنتهية في   

 2021 2020 2021 2020 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

 469,650 74,256 463,050 27,832 إيرادات من أطراف ذات عالقة أخرى
 تكاليف ومصاريف محملة من أطراف

 3,090 - - - ذات عالقة أخرى    

 159,020 - - - رسوم امتياز محملة من طرف ذي عالقة آخر
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة: )ب(
 

 
 لفترة الثالثة أشهر

يونيو 30المنتهية في   
 لفترة الستة أشهر

يونيو 30المنتهية في   

 2021 2020 2021 2020 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

 3,146,430 4,491,864 1,596,890 1,774,600 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين

 252,392 375,303 134,282 128,251 التزامات منافع الموظفين

 69,416 69,416 34,708 34,708 مصروف المدفوعات على أساس األسهم

 1,937,559 1,765,880 4,936,583 3,468,238 
 

لاير سعودي،   800,000لاير سعودي ومبلغ    400,000مبلغ    2021يونيو    30بلغت أتعاب مجلس اإلدارة لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  
 لاير سعودي، على التوالي(. 800,000لاير سعودي و  400,000: 2020يونيو  30على التوالي )فترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

  



 شركة الصناعات الكهربائية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 2021يونيو  30المنتهيتين في لفترتي الثالثة والستة أشهر 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ربحية السهم األساسية والمخّفضة  10
 

 يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة على كالتالي:
 

 
 لفترة الثالثة أشهر

يونيو 30المنتهية في   
 لفترة الستة أشهر

يونيو 30المنتهية في   

 2021 2020 2021 2020 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

 الربح )الخسارة( العائدة إلى مساهمي
 شركة الصناعات الكهربائية   

 
7.996.840 

 
 )11.575.173( 14,955,380  )10,727,599( 

 44,812,867 44,500,000 44.812.867 44.500.000 *عادية للعائد األساسي للسهمال األسهم لعدد المرجح المتوسط
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي يتم

 - 302,505 - 302,505 اعتبارها صادرة بموجب برنامج حوافز أسهم الموظفين   

     

(0.26) 0.18 ربحية السهم األساسية  0.34 (0.24)  

(0.26) 0.18 ربحية السهم المخفضة  0.33 (0.24)  
 

المرجح لعدد أسهم الخزينة التي من خالل المتوسط  2020و  2021يونيو  30المرجح لعدد األسهم العادية القائمة كما في تعديل المتوسط * يتم 
 تم إعادة شراؤها من قبل الشركة لغرض إصدار أسهم بموجب برنامج حوافز أسهم الموظفين.

 

 مطلوبات محتملة وارتباطات 11
 

، كان لدى المجموعة مطلوبات محتملة لضمانات بنكية وخطابات اعتماد صدرت في سياق األعمال االعتيادية بمبلغ 2021يونيو    30في   ( 1)
 مليون لاير سعودي(. 332.8: مبلغ 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 454.2

 

مليون لاير سعودي تقريباً   3.3مبلغ    2021يونيو    30كبدها حتى  بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قِبل المجموعة والتي لم يتم ت ( 2)
 مليون لاير سعودي(. 5.0: 2020ديسمبر  31)

 

مليون لاير  6.4بمبلغ  2018إلى  2015للسنوات من  إضافية زكاة وضريبة استقطاعربوط ، استلمت المجموعة 2020خالل سنة  (3)
مجموعة بتقديم اعتراض ضد هذه الربوط لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مليون لاير سعودي على التوالي. قامت ال  1.3سعودي و

مليون لاير سعودي دون أي تغيير في الربوط الزكوية اإلضافية. قدمت  0.5ونتيجة لذلك خفضت ضريبة االستقطاع المستحقة إلى 
مجموعة بشدة أن ادعاءاتهم تتوافق مع أنظمة هيئة ضد هذه الربوط إلى األمانة العامة للجان الضريبية، وتعتقد ال اعتراضالمجموعة 

الزكاة والضريبة والجمارك المعمول بها ولن تنشأ أي مسؤولية جوهرية عند االنتهاء من هذه الربوط. وبناًء عليه، لم يتم تكوين مخصص 
 لمثل هذه الربوط القائمة في المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة.

 

 .1ضاً اإليضاح رقم انظر أي  (4)
 

 توزيعات أرباح 12
 

لاير سعودي للسهم الواحد  0.5، على توزيع أرباح نقدية بمبلغ 2021أبريل  26وافق مساهمو الشركة، في اجتماعهم السنوي العام المنعقد في  
مليون لاير سعودي تتعلق بأسهم خزينة تم استردادها  0.3: ال شيء(، منها توزيعات أرباح نقدية بمبلغ 2020مليون لاير سعودي ) 22.5بمجموع 

مليون لاير سعودي  0.1مليون لاير سعودي تتعلق بأسهم الخزينة، تم دفع توزيعات أرباح بمبلغ  0.3من قبل الشركة. ومن توزيعات األرباح بمبلغ 
 مليون لاير سعودي بالكامل خالل الفترة. 22.3للموظفين بموجب برنامج تحفيز أسهم الموظفين. تم دفع صافي توزيعات أرباح بمبلغ 

 

 اث الحقةأحد 13
 

المالية األولية   معلوماتوقبل تاريخ التوقيع على تقرير المراجع المستقل، والتي قد تؤثر على ال  2021يونيو    30لم تنشأ اي أحداث أخرى، بعد تاريخ  
 .2021يونيو  30الموحدة الموجزة كما في 

 


