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شركة الصناعات الكهربائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
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(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
1

معلومات عامة

تتكون شركة الصناعات الكهربائية ("الشركة" أو "إي آي سي") وشركاتها التابعة (مجتمعتين "المجموعة") من الشركة وشركاتها التابعة التالية
المسجلة كشركات ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية:

شركة واحة العربية السعودية لإلمدادات الكهربائية المحدودة ("ويسكوسا")
المحوالت السعودية المحدودة ("إس تي سي")
شركة
ّ
محوالت الطاقة السعودية المحدودة ("إس بي تي سي")
شركة ّ

نسبة الملكية الفعلية في
 31مارس
2020

 31ديسمبر
2019

%100
%100
%100

%100
%100
%100

محوالت التوزيع المعلبة ولوحات توزيع
تعمل المجموعة بشكل رئيسي في تصنيع وتركيب وتوريد وإصالح وصيانة
المحوالت الكهربائية ومحطات ّ
ّ
الجهد المنخفض ولوحات التوزيع الكهربائية ودعائم الكابالت والمفاتيح الكهربائية والمعدات الكهربائية األخرى ،باإلضافة إلى تقديم الخدمات الفنية
المتعلقة بهذه األعمال.
إن الشركة هي شركة مساهمة سعودية ،مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم  2050056359صادر في مدينة الدمام
بتاريخ  22شعبان  1428هـ ( 4سبتمبر  .) 2007تتضمن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة عمليات الشركة وفرعها المسجل في
مدينة الدمام بموجب سجل تجاري رقم  2050105757بتاريخ  24رجب  1436هـ ( 13مايو  .)2015إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب.
 ،6033الخبر  ،31442المملكة العربية السعودية.
محوالت الطاقة السعودية المحدودة على الدعم المالي المقدم من الشركة .تنوي الشركة تقديم الدعم المالي الكافي لشركة مح ّوالت الطاقة
تعتمد شركة ّ
السعودية المحدودة لكي تتمكن من االستمرار في عملياتها ،وتعتقد أنها سوف تولد تدفقات نقدية موجبة في المستقبل .بلغ مجموع ممتلكات ومصنع
محوالت الطاقة السعودية المحدودة مبلغ  80.2مليون لاير سعودي كما في  31مارس  31( 2020ديسمبر  81.4 :2019مليون
ومعدّات شركة
ّ
لاير سعودي).
في إطار االستجابة النتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق األخرى التي تعمل فيها المجموعة
وما ترتب على ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق ،قامت إدارة شركة الصناعات الكهربائية بشكل استباقي بتقييم آثاره
على عملياتها واتخذت حزمة من التدابير االستباقية والوقائية من أجل:
•
•

ضمان صحة وسالمة موظفيها ومقاوليها وكذلك المجتمع المحلي الذي تعمل فيه.
التخفيف من آثار الوباء على عملياتها وتوريد المنتجات للعمالء.

ومع هذه التحديات ،نجحت المجموعة في الحفاظ على عمليات مستقرة أثناء فترات انقطاع الطلب المحدود من عمالئها .تعتقد إدارة المجموعة أن
وباء كوفيد ،19-بمفرده ،له آثار جوهرية مباشرة محدودة على النتائج المدرجة في تقرير المجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
 .2020ومع ذلك ،تواصل إدارة المجموعة مراقبة الوضع عن كثب.
2

السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة متوافقة مع السياسات المطبقة في إعداد
القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2019باستثناء تطبيق بعض التعديالت على المعايير والتفسيرات على
النحو المبين في اإليضاح .2-2

7

شركة الصناعات الكهربائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
2

السياسات المحاسبية (تتمة)

1-2

أسس اإلعداد

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

معايير معتمدة وصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

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

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

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

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

تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة

يتطلب إعداد المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام بعض التقديرات واالفتراضات الهامة التي تؤثر
على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات ،واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية ،وكذلك المبالغ المدرجة
لإليرادات والمصاريف خالل فترة التقرير .يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر بنا ًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،تتضمن توقعات
نادرا ما تتساوى نتائج
باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف .تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل.
ً
التقديرات المحاسبية ،وفقا ً لتعريفها ،مع النتائج الفعلية المتعلقة بها .إن التقديرات واالفتراضات المحاسبية المؤثرة التي تستخدمها اإلدارة في إعداد
المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة هي نفس التقديرات واالفتراضات التي تم تطبيقها واإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة للمجموعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
ومع ذلك ،وكما هو مبين في اإليضاح  ،1قامت إدارة المجموعة بشكل استباقي بتقييم احتمالية تسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في
فرض قيود تنظيمية وحكومية إضافية على الصعيد المحلي وفي األسواق التي تعمل فيها المجموعة والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على سلسلة التوريد
الخاصة بالمجموعة وقدرات اإلنتاج والطلب على منتجاتها ،باإلضافة إلى شبكة توزيع المبيعات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على األداء المالي .وخلصت
اإلدارة إلى أن أحكامها وتقديراتها وافتراضاتها المحاسبية المؤثرة تظل مناسبة في ظل الظروف الحالية .باإلضافة إلى ذلك ،ونظ ًرا لتطور الوضع
تطورا سريعًا في ظل الشكوك المستقبلية ،ستستمر اإلدارة في تقييم اآلثار بنا ًء على التطورات المستقبلية.
ً
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5

معلومات القطاعات

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

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

فيما يلي مخلص المعلومات المالية المختارة كما في  31مارس  2020و 31ديسمبر  2019ولفترتي الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
و 2019وفقًا للقطاعات التشغيلية أعاله:
تصنيع وتجميع
وتوريد
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس 2020
إيرادات
 في نقطة زمنية معينة -بمرور الوقت

خدمات

المجموع

123,542,537
123,542,537
()111,462,469
12,080,068
()7,331,176
()8,669,964
()153,283
272,496
()3,801,859
()1,982,729
()5,784,588

15,952,208
15,952,208
()5,447,423
10,504,785
()516,744
()611,234
9,376,807
()96,557
9,280,250

123,542,537
15,952,208
139,494,745
()116,909,892
22,584,853
()7,847,920
()9,281,198
()153,283
272,496
5,574,948
()2,079,286
3,495,662

كما في  31مارس 2020
ممتلكات ومصنع ومعدات

259,232,983

19,961,018

279,194,001

مجموع الموجودات

969,389,199

59,428,635

1,028,817,834

مجموع المطلوبات

474,058,826

1,922,034

475,980,860

تكلفة المبيعات
إجمالي الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
إيرادات تشغيلية أخرى  -بالصافي
(خسارة) ربح التشغيل
تكاليف مالية
نتائج قطاعية
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5

معلومات القطاعات (تتمة)
تصنيع وتجميع
وتوريد

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس 2019
إيرادات
 في نقطة زمنية معينة -بمرور الوقت

خدمات

المجموع

94,990,748
94,990,748
()82,422,294
12,568,454
()5,298,315
()9,072,763
()88,568
()154,222
()2,045,414
()3,164,023
()5,209,437

11,186,144
11,186,144
()4,776,905
6,409,239
()2,382,813
()662,566
3,363,860
()151,362
3,212,498

94,990,748
11,186,144
106,176,892
()87,199,199
18,977,693
()7,681,128
()9,735,329
()88,568
()154,222
1,318,446
()3,315,385
()1,996,939

كما في  31ديسمبر 2019
ممتلكات ومصنع ومعدات

262,393,074

19,545,305

281,938,379

مجموع الموجودات

940,636,930

75,947,482

1,016,584,412

مجموع المطلوبات

457,729,280

6,865,732

464,595,012

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

تسوية نتائج القطاع مع الربح (الخسارة) قبل الزكاة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2019
2020
مجموع نتائج القطاع
الحصة في صافي خسارة استثمار يتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية
الربح (الخسارة) قبل الزكاة

3,495,662
()21,286
3,474,376

()1,996,939
()21,763
()2,018,702

تتركز األنشطة التجارية للمجموعة بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية .وتوجد جميع الموجودات التشغيلية للمجموعة في المملكة العربية
السعودية .فيما يلي إيرادات فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2020و 2019مصنفة حسب القطاعات الجغرافية:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2019
2020
المملكة العربية السعودية
دول أخرى

132,128,250
7,366,495
139,494,745
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شركة الصناعات الكهربائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
6

اقتراضات طويلة األجل
إيضاح
1-6

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

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

 31مارس
2020

 31ديسمبر
2019

44,400,000
()518,531
43,881,469

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

43,881,469
43,881,469

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

فيما يلي حركة تكاليف المعامالت غير المطفأة:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
ناقصاً :اإلطفاء
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
1-6

 31مارس
2020

 31ديسمبر
2019

583,661
()65,130
518,531

855,862
()272,201
583,661

قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

يمثل هذا القرض الذي حصلت شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة من صندوق التنمية الصناعية السعودي (الصندوق) بمبلغ  56.9مليون
لاير سعودي لتمويل إنشاء مرافق مصنع شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة ،والذي تم سحبه بالكامل كما في  31مارس  2020و 31ديسمبر
 .2019إن القرض مقوم باللاير السعودي .خالل  ،2015قامت شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة بإعادة جدولة القرض وطبقًا التفاقية إعادة
الجدولة ،يتم سداد القرض على خمسة عشر قسطا ً نصف سنوي غير متساوي القيمة والذي يبدأ في  .2017إن القرض مضمون برهن الممتلكات
والمصنع والمعدات لشركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة كما في  31مارس  .2020تتطلب تعهدات اتفاقيات القروض من شركة محوالت
الطاقة السعودية المحدودة الحفاظ على مؤشرات مالية محددة ووضع حدود لتوزيعات األرباح والنفقات الرأسمالية واإليجارات السنوية.
كما في  31مارس  ،2020لم تكن شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة ملت زمة ببعض تعهدات القرض المتعلقة بالحفاظ على بعض النسب
المالية بموجب اتفاقيتها مع الصندوق .وبنا ًء عليه ،تم تصنيف الجزء غير المتداول من قرض الصندوق ،المستحق في األصل من  2020حتى
 ،2023بمبلغ  36.2مليون لاير سعودي كمتداول في المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة.
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شركة الصناعات الكهربائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
7

معامالت مع أطراف ذات عالقة

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

فيما يلي أهم المعامالت التي قامت بها المجموعة:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2019
2020

طبيعة المعامالت والعالقة

إيرادات من أطراف ذات عالقة أخرى
تكاليف ومصاريف محملة من أطراف ذات عالقة أخرى
رسوم امتياز محملة من أطراف ذات عالقة أخرى
(ب)

6,600
3,090
159,020

1,844,804
32,562
25,090

تعويضات موظفي اإلدارة العليا:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2019
2020
1,549,540
118,110
1,667,650

رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين
التزامات منافع الموظفين

1,556,058
118,888
1,674,946

بلغت أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2020و 2019مبلغ  400,000لاير سعودي.
8

ربحية السهم األساسية والمخفّضة

يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربحية العائدة إلى مساهمي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل الفترة.
وبما أن المجموعة ليس لديها أي أسهم محتملة مخفضة ،فإن ربحية السهم المخفّضة هي نفس ربحية السهم األساسية.
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2019
2020
847,574
44,812,867
0.02

ربح (خسارة) الفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
ربحية (خسارة) السهم األساسية والمخ ّفضة

()4,161,812
45,000,000
()0.09

يتم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة كما في  31مارس  2020بمقدار  187,133سهم خزينة تم شراؤها من جانب الشركة
بغرض إصدار أسهم ضمن برنامج خيار األسهم للموظفين.
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شركة الصناعات الكهربائية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
9

مطلوبات محتملة وارتباطات

()1

في  31مارس  ، 2020كان لدى المجموعة مطلوبات محتملة لضمانات بنكية وخطابات اعتماد صدرت في سياق األعمال االعتيادية
بمبلغ  295.4مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  :2019مبلغ  251.9مليون لاير سعودي).

()2

بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قِبل المجموعة والتي لم يتم تكبدها حتى  31مارس  2020مبلغ  10.9مليون لاير سعودي
تقريبا ً ( 31ديسمبر  4.3 :2019مليون لاير سعودي).

()3

خالل سنة  ،2018استلمت المجموعة ربوط زكاة إضافية من الهيئة للسنوات من  2005حتى  2014بمبلغ  75.4مليون لاير سعودي.
وقعت الشركة اتفاقية مع المساهمين المؤسسين لها ،قبل طرحها لالكتتاب العام األولي في سنة  ،2014بموجبها يتحمل المساهمون
المؤسسون لها أي التزام زكاة إضافي يتعلق بسنة  2014أو ما قبلها .في سنة  ،2019قبلت المجموعة وسددت مبلغ  1.6مليون لاير
سعودي يتعلق بالسنوات من  2011إلى  ،2014وقدمت اعتراضاتها على المبالغ المتبقية .تم استرداد مبلغ  1.6مليون لاير سعودي من
المساهمين المؤسسين .وبناء على االعترضات ،قبلت الهيئة بعض المراكز التي اتخذتها المجموعة وأصدرت ربوط معدّلة بمبلغ 33.0
مليون لاير سعودي .وقدمت المجموعة اعتراضات ضد هذه الربوط المعدّلة.
خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  ،2020قبلت المجموعة وسددت مبلغ  4.5مليون لاير سعودي إلى الهيئة .وقبلت
المجموعة أيضًا ،بعد تاريخ التقرير ،مبلغ إضافي يبلغ  8.4مليون لاير سعودي كتسوية نهائية للربوط اإلضافية .وبنا ًء عليه ،تم إثبات
مبلغ  12.9مليون لاير سعودي كذمة دائنة للهيئة وذمة مدينة من المساهمين المؤسسين كما في  31مارس .2020

()4

انظر أيضا ً اإليضاح رقم .1
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