
 

 
 

  

  

  

  

   

  

  الشركة السعودية للكهرباء 

  (شركة مساهمة سعودية) 

    ) ةمراجع غير  (المختصرةالموحدة   األولية القوائم المالية

  المستقل  الحسابات لمراجع  المحدود  وتقرير الفحص 

 م٢٠٢١مارس ٣١ في ية المنته أشهرالثالثة ة لفتر

          

  



  الشركة السعودية للكهرباء
  (شركة مساهمة سعودية)

الموحدة المختصرة (غير مراجعة) األوليةالقوائم المالية    
 وتقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل

م١٢٠٢ مارس ٣١في  المنتهية أشهر  الثالثة ةلفتر  
 

 

 صفحة   فـــــــــــــــهرس    

 -  الموحدة المختصرةاألولية  المستقل عن فحص القوائم المالية الحسابات مراجعتقرير 

٢-١  الموحدة المختصرةاألولية قائمة المركز المالي   

 ٣  الموحدة المختصرة  األولية الدخلقائمة 

 ٤   الموحدة المختصرة األوليةقائمة الدخل الشامل اآلخر

 ٥   المختصرة الموحدةاألولية الملكية قائمة التغيرات في حقوق 

٧-٦   المختصرة الموحدة األولية قائمة التدفقات النقدية  

٨٢-٨   المختصرة الموحدة األولية إيضاحات حول القوائم المالية  



















  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٨ 

  معلومات عن الشركة  ١

هـ الموافق ١٤١٩شعبان  ١١المؤرخ  ١٦٩الوزراء رقم بناًء على قرار مجلس ("الشركة") تأسست الشركة السعودية للكهرباء 
م القاضي بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية، ودمج جميع الشركات المحلية العاملة في  ١٩٩٨نوفمبر    ٢٩

ً  مجال تقديم خدمة الطاقة الكهربائية (عدد عشر ) باإلضافة إلى شركات مساهمة كانت تغطي معظم مناطق المملكة جغرافيا
مشروعات المؤسسة العامة للكهرباء وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الصناعة والكهرباء (عدد أحد عشر مشروعاً تشغيلياً 

 . كانت تغطي مناطق مختلفة في شمال المملكة) في الشركة
م بناًء على  ١٩٩٩ديسمبر  ١٣هـ الموافق ١٤٢٠رمضان  ٦المؤرخ  ١٦تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/

 ٢٠٤٧م، وقرار وزير التجارة رقم ١٩٩٩ديسمبر  ١٢هـ الموافق ١٤٢٠رمضان  ٥المؤرخ  ١٥٣قرار مجلس الوزراء رقم 
م كشركة مساهمة سعودية، بموجب السجل التجاري الصادر من الرياض  ٢٠٠٠إبريل    ٥هـ الموافق  ١٤٢٠ذو الحجة    ٣٠المؤرخ  

  . م٢٠٠٠مايو  ٣هـ الموافق ١٤٢١محرم  ٢٨وتاريخ  ١٠١٠١٥٨٦٨٣برقم 
في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تعتبر الشركة المنتج الرئيس للطاقة الكهربائية في تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية 

عية والتجارية جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والصناعية والزرا
 .والسكنية

  

تّحدد تعرفة الخدمات الكهربائية بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بناء على توصية من هيئة تنظيم  
شعبان  ١١وتاريخ  ١٦٩م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٠١نوفمبر  ١٣"الهيئة"، التي تأسست في  المياه والكهرباء

هـ ١٤٢١رجب  ١٢وتاريخ  ١٧٠تم إجراء تعديل على تعرفة الطاقة الكهربائية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  ,هـ١٤١٩
 . م٢٠٠٠أكتوبر    ٢٨هـ الموافق  ١٤٢١شعبان    ١هللة للكيلو واط/ساعة وبدأ تطبيقها إعتباراً من    ٢٦حيث بلغت أعلى شريحة فيها  

  

هـ ١٤٣٠شوال  ١٦) بتاريخ ٣٣٣كهربائية بموجب قرار مجلس الوزراء (رقم كما تم إجراء تعديل آخر على التعرفة الطاقة ال
عند مراجعة تعرفة الكهرباء لفئات االستهالك  المياه والكهرباء م بأن يكون لمجلس إدارة هيئة تنظيم ٢٠٠٩أكتوبر  ٥الموافق 

هللة لكل كيلو  ٢٦ها بما ال يتجاوز الحق في إجراء تعديالت على قيمها وإقرار) غير السكني (التجاري، الصناعي، الحكومي
هـ ١٤٣١رجب    ١٩واط/ساعة بحيث تراعي هذه التعرفة األحمال الكهربائية في أوقات الذروة وغيرها وبدأ تطبيقها إعتباراً من  

 . م٢٠١٠يوليو  ١الموافق 
  

يادة أسعار منتجات ) بز٩٥م صدر قرار مجلس الوزراء (رقم ٢٠١٥ديسمبر  ٢٨هـ الموافق ١٤٣٧ربيع األول  ١٧بتاريخ 
م، وزيادة تعرفة استهالك الكهرباء لجميع الفئات حيث ٢٠١٥ديسمبر  ٢٩هـ الموافق ١٤٣٧ربيع األول  ١٨الطاقة إعتباراً  من 

يناير   ١١هـ الموافق ١٤٣٧ربيع الثاني  ١هللة لكل كيلو واط/ساعة والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من  ٣٢بلغت أعلى شريحة فيها 
   .م٢٠١٦

  

) بزيادة أسعار منتجات  ١٦٦م صدر قرار مجلس الوزراء (رقم ٢٠١٧ديسمبر  ١٢هـ الموافق  ١٤٣٩ربيع األول  ٢٤تاريخ ب
هللة   ٣٠الطاقة وتعرفة استهالك الكهرباء لبعض فئات المشتركين وتغيير بعض شرائح االستهالك حيث بلغت أعلى شريحة فيها  

هللة كأعلى شريحة   ٣٢لتلك الفئات التي تم تغييرها مع استمرار احتساب   م ٢٠١٨يناير  ١لكل كيلو واط/ساعة اعتبارا من 
م ٢٠١٧ديسمبر  ١١هـ الموافق  ١٤٣٩ربيع األول  ٢٣) وتاريخ ١٤٠٠٦للفئات التي لم يتم تغييرها ووفقاً لألمر الملكي رقم (

هـ ١٤٤٢ربيع األول    ٢١بتاريخ   عرفة الجديدة وفإن الشركة ستتحمل رسماً يستحق للدولة بما يعادل الفرق بين التعرفة السابقة والت
 ) القاضي بإلغاء الرسم الحكومي. ١٦٠٣١صدر االمر ملكي رقم (

 – ٢٠٥٧بناًء على خطاب وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء رقم 
م، مقابل قيام اللجنة ٢٠٢١يناير  ١تم الغاء الرسم الحكومي اعتبار من م، ٢٠٢٠نوفمبر  ١٥هـ الموافق ١٤٤٢/ ٢٩/٠٣بتاريخ 

  الوزارية إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء باعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء.  
 ٥٦٢٧م وخطاب وزارة المالية رقم ٢٠١٦أكتوبر  ١٥هـ الموافق ١٤/٠١/١٤٣٨بتاريخ  – ٢٧١٩بناًء على األمر السامي رقم 

ً من عام ٢٠٢٠يناير  ٢٧هـ الموافق ٢/٠٦/١٤٤١بتاريخ  – م ٢٠١٩م، وتفعيل حساب الموازنة من قبل وزارة المالية اعتبارا
م الخاص باعتماد تنظيم  ٢٠٢١مارس  ٢٩هـ الموافق ١٤٤٢/ ٠٨/ ١٦وتاريخ  ٨٤٩١وبناء على خطاب وزارة المالية رقم 

م) ٢٠٢٠ج الحد األدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد االيراد المطلوب للعام المالي (إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفقا لنموذ 
    – ٢٠٥٧بناًء على خطاب وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء رقم و

م للشركة وفق نموذج قاعدة ٢٠٢١اد المطلوب لعام يتم اعتماد االير م٢٠٢٠نوفمبر  ١٥هـ الموافق ١٤٤٢أول  ربيع٢٩بتاريخ 
  األصول المنظمة بعائد تنظيمي موزون لتكلفة راس المال وفق لنسب محدده بالخطاب. 
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٩ 

 تتمة - معلومات عن الشركة ١
ً  ميالدية سنة  كل من ديسمبر شهر  بنهاية وتنتهي  يناير شهر  أول من المالية السنة تبدأ  السنة تبدأ للشركة، األساسي للنظام وفقا

 . ميالدية سنة كل من  ديسمبر شهر  بنهاية وتنتهي يناير شهر  أول من التابعة للشركات المالية

  .السعودية العربية المملكة – بالرياض للشركة الرئيسي المقر  يقع

المشار  والعمليات المشتركة   التابعة لها ("الشركة") ويشار إليها مجتمعة مع الشركات    يتم اإلشارة إلى الشركة السعودية للكهرباء بـ
  . بـ ("المجموعة")أدناه  هايإل

    
نسبة ملكيـة الشركة في  

    ٪األسهم العادية 

  التابعة اسم الشركة
بلد التسجيل ومكان 

  النشاط
مارس   ٣١

  م٢٠٢١
ديسمبر   ٣١

  النشاط الرئيسي  م٢٠٢٠
  نقل  ١٠٠   ١٠٠   المملكة العربية السعودية  الشركة الوطنية لنقل الكهرباء "شركة النقل"  

  اتصاالت ١٠٠  ١٠٠  المملكة العربية السعودية  * شركة ضوئيات لالتصاالت
  تمويل  ١٠٠  ١٠٠  المملكة العربية السعودية   شركة الكهرباء للصكوك

(لم   شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع
  إدارة مشاريع  ١٠٠  ١٠٠  المملكة العربية السعودية  تبدأ النشاط)

  تمويل  ١٠٠  ١٠٠  جزر الكايمن   شركة الكهرباء للصكوك الدولية 
  تمويل  ١٠٠  ١٠٠  جزر الكايمن   ٢ –شركة الكهرباء للصكوك الدولية 
  تمويل  ١٠٠  ١٠٠  جزر الكايمن   ٣ –شركة الكهرباء للصكوك الدولية 
  تمويل  ١٠٠  ١٠٠  جزر الكايمن     ٤ –شركة الكهرباء للصكوك الدولية 
  تمويل  ١٠٠  ١٠٠  جزر الكايمن     ٥ –شركة الكهرباء للصكوك الدولية 
  المشتري الرئيسي  ١٠٠    ١٠٠   المملكة العربية السعودية  الشركة السعودية لشراء الطاقة  

شركة ضوئيات المتكاملة لالتصاالت وتقنية  
  اتصاالت  ١٠٠  ١٠٠  المملكة العربية السعودية  **المعلومات 

(لم تبدأ    الطاقةإلنتاج الشركة السعودية 
  انتاج الطاقة  ١٠٠  ١٠٠  المملكة العربية السعودية  النشاط)

 

مرافق  تأجيرخدمات  لتقديم  الترخيصالمعلومات على  ة ياالتصاالت وتقن ئةيلالتصاالت من ه  ضوئيات* حصلت شركة 
  . االتصاالت

 م يالمعلومات على رخصة تقد  ةي االتصاالت وتقن ئة يالمعلومات من ه  ة يالمتكاملة لالتصاالت وتقن ات ي** حصلت شركة ضوئ
  . ةيالتحت ةيبالجملة للبن عيخدمات الب

  
  العمليات المشتركة التالية:حصة المجموعة  في  المالية كما تتضمن القوائم 

 نسبة ملكيـة الشركة القابضة في الحصص ٪       
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م ٢٠٢١مارس ٣١   بلد التسجيل ومكان النشاط    منتجو الطاقة المستقلون

  ٥٠  ٥٠   المملكة العربية السعودية  شركة هجر إلنتاج الكهرباء 
  ٢٠  ٢٠   السعوديةالمملكة العربية    شركة رابغ للكهرباء 

  ٥٠  ٥٠   المملكة العربية السعودية   شركة ضرما للكهرباء  
  ٥٠  ٥٠   المملكة العربية السعودية   شركة المرجان إلنتاج الكهرباء  

  ع المشتركوالمشر
٪) في  ٥٠(نسبة الملكية م ٢٠١٨سبتمبر  ١١قامت شركة ضوئيات لالتصاالت بتأسيس شركة مركز البيانات العالمي بتاريخ 

ويتمثل نشاطها الرئيسي في تمديد الشبكات وتمديد وتركيب شبكات الكمبيوتر واالتصاالت وأنظمة المملكة العربية السعودية 
المرافق الحاسوبية (خدمة استضافة اجهزة ومعدات االتصاالت وتقنية  وإدارة وبية التشغيل وأنشطة الخبرة االستشارية الحاس
  .تم معالجتها ضمن االستثمارات بحقوق الملكيةي ،زمة لذلكالالتراخيص العلى المعلومات) وجاري االنتهاء من الحصول 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

١٠ 

  

 أحداث هامة  ٢
بشكل عام   والتجاريةمما تسبب في اضطرابات في القطاعات االقتصادية  ١٩كوفيد جائحة   م٢٠٢٠إجتاح العالم منذ بداية عام 

والمحلي  وقد اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية إجراءات تحفيزية ومبادرات لدعم االقتصاد  للتقليل    يالعالم  ىالمستوعلى  
   .من  األثار العكسية لتلك الجائحة

  ال هأنشطة المجموعة وتعتقد  المجموعة أن تؤثر علىالمجموعة بدارسة و متابعة كافة المتغيرات األخرى التي قد إدارة تقوم 
ً ،  ٢٠٢١  مارس  ٣١  في   المنتهية على نتائج المجموعة في الفترة    جوهري  تأثير   يوجد  لعدم القدرة على تحديد الفترة الزمنية    ونظرا

يصعب تحديد حجم ومدى األثر المالي بصورة دقيقة فإنه    حترازية وما يستجد عنها مستقبالً لهذه الجائحة واإلجراءات والتدابير اال
الجائحة وذلك حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وعلى  على نتائج المجموعة نتيجة إلستمرار

  الرغم من ذلك ال تتوقع المجموعة وجود آثار مستقبلية جوهرية عكسية تتعلق بإستمرارية عمليات المجموعة.
 

  أسس اإلعداد ٣
وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة  م  ٢٠٢١مارس  ٣١في  منتهية  الالثالثة أشهر    فترة لتم اعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

صدارات األخرى الصادرة من الهيئة للتقرير المالي األولي المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإل ٣٤ الدولي رقم
  .للمراجعين والمحاسبينالسعودية 

إن هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة ال تشمل جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية،  
  م.٢٠٢٠ديسمبر ٣١وعلية يجب أن تقرأ بالتزامن مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

  

  استخدام التقديرات واألحكام ٤
للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  المختصرة الموحدة االولية إعداد القوائم الماليةإن 

السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين يتطلب من اإلدارة وضع أحكام  
 ؤثر على مبالغ اإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات المعلن عنها واإلفصاح عن المطلوباتوتقديرات وافتراضات ت

  . المحتملة في تاريخ التقرير

أن التقديرات الهامة الموـضوعة من قبل االدارة عند تطبيق الـسياـسات المحاـسبية للمجموعة والمـصادر الهامة لحاالت عدم التأكد  
 .م٢٠٢٠ديسمبر ٣١مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في من التقديرات كانت 

  أسس القياس   ٥
  

  وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء ما يلي:  المختصرة الموحدةاألولية تم إعداد القوائم المالية 

  المشتقة   المالية  األدواتالمالية شاملة    والمطلوباتوالموجودات المالية    االخر  الشامل  الدخل  خالل  من  المالية  الموجودات -
 .العادلة بالقيمة قياسها   يتم التي المضاربة وأداة

  . المتوقعة االئتمان وحدة  طريقة باستخدام المستقبلية لاللتزامات الحالية بالقيمة  الموظفين منافع  التزامات -

الموحدة للمجموعة باللایر السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة. وتظهر  تم عرض هذه القوائم المالية  
  كل القيم ألقرب ألف لایر سعودي مالم يذكر خالف ذلك.

   الهامةالسياسات المحاسبية ملخص  ٦
  

تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية 
  . م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

من القوائم    ٦ة تم توضيحها في اإليضاح رقم  السياسات المحاسبية المعتمدة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصر
  .م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

 الجديدة  الدولية للتقرير الماليأثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير
 

والتي تم شرحها م ٢٠٢١يناير  ١عددأً من التعديالت على المعايير سارية من فإن معايير جديدة تم اصدارها ومع ذلك  اليوجد 
  .على القوائم المالية االولية الموحدة المختصرة للمجموعةجوهري   تاثير ليس لها  التيوبالقوائم المالية السنوية للمجموعة 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

١١ 

 

  إدارة المخاطر المالية ٧
 قياس القيمة العادلة   ١-٧

القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن الحصول عليه لبيع  ،لقيمة العادلة في تاريخ التقريرتقوم المجموعة بقياس أدواتها المالية با
ويعتمد قياس القيمة العادلة  ,في تاريخ القياس منظمة بين المشاركين في السوقفي معاملة ما أو يدفع لتحويل التزام  ما، أصل

  على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام اما: 
 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام أو -
 .لألصل أو االلتزام مالءمةً في حالة غياب السوق الرئيسي، في أكثر األسواق  -

إلى -لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، بحيث تزيد  ، مّما يتيحمناسبة مع الظروف الُمحيطة ييم تستخدم المجموعة أساليب تق
من استخدام الُمدخالت التي ال  -إلى أكبر حّد ممكن-من استخدام الُمدخالت المالئمة التي يمكن رصدها وأن تقلّل    - أكبر حّد ممكن
 . يمكن رصدها

مالي يأخذ بالحسبان قدرة المشارك في السوق على توليد منافع اقتصادية من خالل استعمال إّن قياس القيمة العادلة ألصل غير 
األصل في أقصى وأفضل استخدام له أو عبر بيعه لمشارٍك أخر في السوق، والذي قد يستعمل األصل في أقصى وأفضل استخدام 

 .له
يُفصح عنها في القوائم المالية ُمصنّفة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة إّن جميع الموجودات والمطلوبات التي تُقاس قيمها العادلة أو  

  ذلك، كما يلي، بناًء على أدنى مستوى ُمدخل يُعّد مهماً بالنسبة لمجمل القياس: ويوصف .العادلة
  : أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ١المستوى  -

  .القياس
وهي قابلة للمالحظة، إّما للموجودات أو  ١: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى ٢المستوى  -

 . )للمطلوبات، بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار

  القابلة للمالحظة (مدخالت غير قابلة للمالحظة).  : مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق٣المستوى   -
 بالنسبة للموجودات وااللتزامات التي يتّم قياسها في القوائم المالية بالقيمة العادلة على أساس متكّرر، فإّن المجموعة تحّدد ما إذا

مستوى ُمدخل يُعّد مهماً بالنسبة  حصلت تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي عبر إعادة تقييم التصنيف (بناًء على أدنى 
  لمجمل القياس) عند نهاية كّل فترة تقرير. 

 إداه من الدائمة النقدية التدفقات  خصم  يتم حيث  الدخل طريقة باستخدامداة المضاربه أل العادلة القيمة  بتحديد  المجموعة قامت 
 الصكوك الستحقاق اجل ألطول العائد  تعكس التي الدين تكلفة أساس على يحتسب ٪٤٫٣ مناسب خصم بمعدل المضاربة
ً الي لألداة الدائمة الطبيعية بالمخاطر مرتبطة عالوة الية مضافا السعودية الحكومة من المصدرة التنظيمي  العائد  نسبة استنادا
 . ٪ ٦ بنسبة المقدر   المالرأس  لتكلفةالموزون 

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

١٢ 

  تتمة-إدارة المخاطر المالية ٧
  تتمة-القيمة العادلةقياس     ١-٧

  بالقيمة العادلة: درجةإّن الجدول أدناه يعرض الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة الم

         

  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث   اإلجمالي
م٢٠٢١مارس ٣١ كما في   

 (غير مراجعة) 
 الموجودات        

٣٤٩٫٦١٨    ٣٤٩٫٦١٨    -   -   
موجودات مالية من خالل  

 الدخل الشامل االخر  
 إجمالي الموجودات   -   -    ٣٤٩٫٦١٨    ٣٤٩٫٦١٨

             
 المطلوبات             

 أدوات مالية مشتقة     -   ٨٣٩٬٧٧٢    -    ٨٣٩٬٧٧٢
 مطلوبات أدوات مالية   -   ٨٣٩٬٧٧٢    -    ٨٣٩٬٧٧٢

الملكية  حقوق                
مضاربة  أداة   -   -    ١٥٩٬١٦٩٬٠٠٠    ١٥٩٬١٦٩٬٠٠٠  

١٥٩٬١٦٩٬٠٠٠    ١٥٩٬١٦٩٬٠٠٠    -   -   
مالية لحقوق ال األدوات إجمالي
 الملكية 

         

  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث   اإلجمالي
م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١كما في  

 (مراجعة) 
 الموجودات        

٣٤٩٫٦١٨  ٣٤٩٫٦١٨   -    -   
موجودات مالية من خالل  

   االخر الدخل الشامل
 إجمالي الموجودات   -    -   ٣٤٩٫٦١٨   ٣٤٩٫٦١٨

                
 المطلوبات                

 أدوات مالية مشتقة     -   ١٫٠٦٥٫٠١٨    -   ١٫٠٦٥٫٠١٨
 مطلوبات أدوات مالية  -  ١٫٠٦٥٫٠١٨    -   ١٫٠٦٥٫٠١٨

الملكية  حقوق               
مضاربة  أداة  -   -    ١٥٩٬١٦٩٬٠٠٠    ١٥٩٬١٦٩٬٠٠٠  

١٥٩٬١٦٩٬٠٠٠    ١٥٩٬١٦٩٬٠٠٠    -   -  
مالية لحقوق ال األدوات إجمالي
 الملكية 

  
  من القيمة العادلة  ٢تقنيات التقييم المستخدمة الستخالص المستوى 

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

  
  



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

١٣ 

  

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

  )٣قياس القيمة العادلة باستخدام معطيات هامة غير قابلة للرصد (المستوى
تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية بأسعار إن    ،القيمة العادلة على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرةيتم احتساب  

يتم خصم التدفقات  .الفائدة العائمة تستند إلى معدالت المبادلة المتداولة وأسعار العقود اآلجلة ومعدالت االقتراض بين البنوك
النقدية المقدرة باستخدام منحنى العائد الذي تم إنشاؤه من مصادر مماثلة والذي يعكس سعر الفائدة المعتاد بين البنوك، والمستخدم 

إن تقدير القيمة العادلة يخضع لتعديل مخاطر   .من قبل المشاركين في السوق لهذا الغرض عند تسعير عقود تبادل أسعار الفائدة
يتم احتساب ذلك على أساس فروق االئتمان المستمدة  . الئتمان، الذي يعكس بدوره مخاطر االئتمان للمجموعة والطرف اآلخرا

  . من أسعار المبادلة أو السندات االفتراضية الحالية

  لدى المجموعة أربعة موجودات مالية من خالل الدخل الشامل االخر : 

 للمياه والكهرباء شعيبة ٪ حصة في شركة ٨  
 حصة في شركة الشقيق للمياه والكهرباء٨ ٪  
 حصة في شركة الجبيل للمياه والطاقة٥ ٪  
 توسعة الشعيبة القابضة المحدودة٪ حصة في شركة ٨ 

  . األرباح توزيعات ميي العادل لهذه االستثمارات األربعة باستخدام نموذج تق م ييإجراء التق تمي

ً لهذه المنهجية،  األرباح المستقبلية من االستثمارات (يتم استخدام نمط توزيع األرباح التاريخية  قديرت بصورة سنوية  يتم وفقا
باستخدام تكلفة حقوق الملكية كمعدل خصم ذي صلة للتأكد من القيمة   خصمها االستثمارات) و  لهذهكأساس للتوقعات المستقبلية 
  . العادلة لهذه االستثمارات

لموجودات  للنموذج المستخدم للتقييم العادل المدخالت الرئيسية المتغيرة تمثل توزيعات األرباح المتوقعة وتكلفة حقوق الملكية 
  . قائمة الدخل الشامل اآلخرمالية من خالل  

            المنتهية في الفترةل العادلة خال مة يالق مستويات من ٣والمستوى  ٢والمستوى  ١اك أي تحويالت بين المستوى لم يكن هن
 . م٢٠٢١مارس ٣١

الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل بالقيمة العادلة الممثلة في المقاسة ألدوات المالية لإن الحركة في المستوى الثالث 
  هي كما يلي: السنة  / الفترةخالل  االخر 

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
   (مراجعة) 

م٢٠٢١مارس ٣١  
   (غير مراجعة) 

الفترة / السنة   ةيفي بدا د يالرص   ٣٤٩٫٦١٨    ٣٢٥٬٠٧٥  

٢٤٫٥٤٣    -   
من خالل الدخل الشامل  ةيللموجودات المالالعادلة  مة يفي الق ريالتغ

 اآلخر  
الفترة / السنة  ةي في نها د يالرص   ٣٤٩٫٦١٨    ٣٤٩٫٦١٨  

  
  ة مستنفدالالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة 

  .  الدفتريةتقارب قيمتها   ةمستنفد ال بالتكلفة  المقاسةإًن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 

  

  

 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

١٤ 

 التغيرات الموسمية ٨
 

إيرادات المجموعة بشكل جوهري خالل أشهر    نخفضيتأثر نشاط المجموعة وإيراداتها بعوامل الطقس الموسمية خالل العام، إذ ت
الطاقة الكهربائية وتزيد اإليرادات خالل أشهر الصيف بسبب زيادة إستهالك الطاقة الكهربائية نتيجة   ستهالكإنخفاض الشتاء إل

وعليه فإن نتائج األعمال ، الرتفاع درجات الحرارة وتنعكس هذه التغييرات على النتائج المالية ألعمال المجموعة خالل العام
  .النتائج الفعلية ألعمال السنة كاملة لهذه الفترة األولية قد ال تمثل مؤشراً دقيقاً عن

  
 المعلومات القطاعية والهيكلة المستقبلية ألنشطة المجموعة ٩

 

تتمثل االنشطة التشغيلية الرئيسة في المجموعة إلى انشطة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين والتي تعتبر مكملة لبعضها  
وإيصالها إلى المستهلك، بحيث تتحقق إيرادات المجموعة حالياً من بيع الطاقة للمستهلك النهائي  البعض في إنتاج الطاقة الكهربائية  

  .حسب التعرفة الرسمية المقررة نظاماً، وتتم جميع عمليات المجموعة داخل المملكة
  :فيما يلي وصفاً لألعمال الرئيسة لكل نشاط

  .التوليد: انتاج الطاقة الكهربائية 
  .ة من محطات التوليد باستخدام شبكة نقل إلى محطات التوزيع، وتشغيل منظومة نقل الكهرباء وصيانتهاالنقل: نقل الطاق 

التوزيع وخدمات المشتركين: استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها على المشتركين، وإصدار وتوزيع فواتير االستهالك 
  .وتحصيلها

  .وعة وشركات انتاج الطاقة االخرىالمشتري الرئيس: شراء الطاقة بين شركات المجم
تعمل المجموعة على تطبيق خطة متكاملة تهدف الى فصل األنشطة الرئيسية الى شركات مستقلة وذلك ضمن خطة الدولة إلعادة 

 .هيكلة قطاع الكهرباء بالمملكة وجاري العمل على وضع الترتيبات النظامية لها
ات مع شركاتها التابعة إلستئجار شبكات نقل الكهرباء وببيع وشراء الطاقة لكال من قامت الشركة السعودية بإبرام وتفعيل اتفاقي

  .نشاطي التوليد ونشاط التوزيع والشركة السعودية لشراء الطاقة
  .تهدف خطة فصل األنشطة إلى أمكانية قياس أداء ونتائج األعمال بشكل مستقل 

تشتمل البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء الواردة في الجدول التالي على أنشطة التوليد (جاري نقل رخصة التوليد للشركة  
حتى  -السعودية النتاج الطاقة) والتوزيع وخدمات المشتركين، حيث مازالت اإلجراءات جارية لفصل نشاطي التوليد والتوزيع 

ضمن خطة الشركة المتكاملة للفصل. تم عرض البيانات المالية  - المختصرة الموحدةاألولية  المالية تاريخ إعداد هذه القوائم
للعمليات المشتركة كقطاع مستقل النتاج وتوليد وتوزيع الكهرباء، كما تشتمل البيانات المالية للشركة الوطنية لنقل الكهرباء على  

تها، وتشمل البيانات المالية للشركة السعودية لشراء الطاقة قيمة شراء الكهرباء  نشاط نقل الكهرباء وتشغيل منظومة النقل وصيان
من قطاع التوليد والصيانة معدات التوليد وشركات انتاج الطاقة األخرى وبيع الكهرباء لقطاع التوزيع كما يشمل قطاع الشركات 

  األخرى على نشاط قطاع االتصاالت. 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

١٥ 

 
  تتمة -المعلومات القطاعية والهيكلة المستقبلية ألنشطة المجموعة       ٩
     بالمليون لایر سعودي  م٢٠٢١مارس ٣١في أشهر المنتهية  الثالثة عن

 
الشركة السعودية 

 للكهرباء
الشركة الوطنية لنقل  

  الكهرباء 
السعودية  الشركة

  العمليات المشتركة  لشراء الطاقة 
الشركات التابعة  

  اإلجمالي   حذف األرصدة المتداخلة  األخرى 

         إيرادات  

 ١٣٬٣٤٨  (١٤)   ٥١   -      -     -    ١٣٬٣١١   مستهلكون خارجيون 

  -  (٤٬٦٢٦)  -   ٣٣٢   ٢٣   ٤٬٢٧١   -   بين القطاعات 

   ١٣٬٣٤٨   (٤٬٦٤٠)  ٥١  ٣٣٢   ٢٣   ٤٬٢٧١   ١٣٬٣١١  إجمالي اإليرادات

          تكاليف اإليرادات  

 (١٬١٠٧)  -  -  -  -     -  (١٬١٠٧)    وقود 

 (٢٬١٢١)   ٢٣ -  -  -     -  (٢٬١٤٤)   طاقة مشتراة

 - - - - - - -  رسوم حكومية 
 (٢٬٥٢٣)    ٤٬٦٠٣  -  (٨٠)  -  (٥٥٠)  )٦٬٤٩٦(  مصاريف التشغيل والصيانة

 (٤٬٦٥٥)   ١٤  (٢٤)  (١٣٣)  -  (١٬٨٢٧)  (٢٬٦٨٥)   التشغيل والصيانة إستهالكات

 (١٥)  -  -  -  -   -  (١٥)   إستهالكات حق استخدام موجودات 

 (١٠٬٤٢١)  ٤٬٦٤٠  (٢٤)  (٢١٣)  -  (٢٬٣٧٧)  )١٢٫٤٤٧(   إجمالي تكاليف اإليرادات 

 (٨٩)  -  (١٠)  (٢٧)  (٢١)  (١٥)  (١٦)  مصروفات عمومية وإدارية

 (٩٤)  -  -  -  -  -  (٩٤)  استهالكات عمومية وإدارية

 (١٨٣)  -  (١٠)  (٢٧)  (٢١)  (١٥)  (١١٠)  إجمالي مصروفات عمومية وإدارية 

  ١٣٣  (١٤٦)   ١٤  -  -  ٢٥  ٢٤٠  إيرادات أخرى، بالصافي 
 والذمم الكهرباء مستهلكي ذمم مخصص
 )٦١٨( - - -  - - )٦١٨(  بالصافي  األخرى، المدينة

 (٥٥٠)  ١٤٦  -  (١٠٥)  - )١٥٠(  (٤٤١)  تكاليف التمويل، بالصافي
االستثمارات في  خسارةالحصة في 

 (١٩)  -  -  -  -  -  (١٩)   الشركات المسجلة بحقوق الملكية
صافي مصروف الزكاة ودخل الضريبة 

 (١)  -  -  (١)  -  -  -  المؤجلة

  ١٬٦٨٩  -   ٣١  )١٤( ٢   ١٫٧٥٤   )٨٤( فترة ال  ربح /  (خسارة)صافي 
  م  بالمليون لایر السعودي ٢٠٢١ مارس ٣١كما في 

 ٤٣٧٬٠٧٤   -   ٢٬٢٨٢   ١٠٬٣٠٩  -   ١٦٦٬٤٢٥    ٢٥٨٬٠٥٨  الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي

 ٤٨٦٬٩٠٠  (١٢٣٬٦٨٤)   ٢٬٨١٢   ١١٬٧٣٧  ٢  ١٦٦٬٨٢٤  ٤٢٩٬٢٠٩ إجمالي الموجودات 

 ٢٣٧٬١٩٤  (١١١٬٤٨٤)   ١٬٧٣٥   ٩٬٢٤٦  -   ١١٤٬٢٥٢  ٢٢٣٬٤٤٥ إجمالي المطلوبات 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

١٦ 

  تتمة   -المعلومات القطاعية والهيكلة المستقبلية ألنشطة المجموعة       ٩
  م بالمليون لایر سعودي ٢٠٢٠مارس  ٣١عن الثالثة أشهر المنتهية في 

 
الشركة السعودية 

  للكهرباء
الشركة الوطنية لنقل  

  الكهرباء 
الشركة السعودية 

  لشراء الطاقة 
العمليات 
  المشتركة

التابعة الشركات 
  األخرى 

حذف األرصدة 
  اإلجمالي   المتداخلة

         إيرادات  

 ١١٬٣٩٧  )١٤(  ٢٢  -  - -  ١١٬٣٨٩  خارجيون مستهلكون 

  -  ) ٣٬٨١٩(  -  ٣٢٣  -  ٣٬٤٩٦  -  بين القطاعات 

 ١١٬٣٩٧ ) ٣٬٨٣٣( ٢٢ ٣٢٣  -  ٣٬٤٩٦  ١١٬٣٨٩ اإليراداتإجمالي  

          تكاليف اإليرادات  

 ) ١٬٠٥٧( - - -  - -  ) ١٬٠٥٧(  وقود 

 ) ٢٬٠٣٩(  ٣٢٣ - -  - -  ) ٢٬٣٦٢(  طاقة مشتراة

 ) ٢٬٥١٠( ٣٬٤٩٨ )٢( )٨٢(  - )٤٦٥(  ) ٥٬٤٥٩(  مصاريف التشغيل والصيانة

 ) ٢٬٣٩٣( - - -  - -  ) ٢٬٣٩٣(  رسوم حكومية  

 ) ٤٬٥٤٩( ١٤ )١٥( )٩٣(  - ) ١٬٨٠٧(  ) ٢٬٦٤٨(  استهالكات التشغيل والصيانة

  )٤٢(  -  -  -  -  -  )٤٢(  موجودات استهالكات حق استخدام 

 ) ١٢٬٥٩٠( ٣٬٨٣٥ )١٧( )١٧٥(  - ) ٢٬٢٧٢(  ) ١٣٬٩٦١(   إجمالي تكاليف اإليرادات 

 )١٣١( - )٩( )٣٠(  - )٣٦( )٥٦( مصروفات عمومية وإدارية

 )١٠٥( - - -  - - )١٠٥( استهالكات عمومية وإدارية

 )٢٣٦( - )٩( )٣٠(  - )٣٦( )١٦١( إجمالي مصروفات عمومية وإدارية 

   ١٤٣ )٢٧١( ١٠ )١٥(  - ٢   ٤١٧ إيرادات أخرى، بالصافي 
  المدينة والذمم الكهرباء مستهلكي ذمم مخصص
  )١٤(  -  -  -  -  -  )١٤(  بالصافي األخرى،

 ) ١٬٠٩٧( ٢٦٩ - )١١٥(  - )٢٧٤( )٩٧٧( تكاليف التمويل، بالصافي
الحصة في خسارة االستثمارات في الشركات 

  )٢(  -  -  -  -  -  )٢(  الملكيةالمسجلة بحقوق 

 )٧٠( - - )٢(  - - )٦٨( مصروف الزكاة و الضريبة المؤجلة
 ) ٢٬٤٤١( - ٦ )١٤(  - ٩١٦ ) ٣٬٣٤٩( صافي (خسارة) / ربح الفترة

 سعودي لایر بالمليون م ٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١كما في 

  ٤٣٦٬٧٧٩  -   ١٬٩٣١   ١٠٬٤٢١   -   ١٦٨٬٣١٣    ٢٥٦٬١١٤   الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي

 ٤٨٥٬٤٥٠ (١٢٨٬٥٢٥)   ٢٬٢٠٢   ١١٬٨٥٣    ٢   ١٦٨٬٦٦٩   ٤٣١٬٢٤٩ إجمالي الموجودات 

 ٢٣٧٬٦٧٥ ) ١١٦٫٣٢٤(   ١٬٣٣٦   ٩٬٤٩٠   -  ١٢٠٫٦٧٤   ٢٢٢٫٤٩٩ إجمالي المطلوبات 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

١٧ 

  الممتلكات واآلالت والمعدات، صافي ١٠
  

  ٦٩٦:  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليار لایر سعودي (  ٧٠١مبلغ    م  ٢٠٢١مارس  ٣١بلغت تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات كما في  
  .  مليار لایر سعودي) ٢٥٩: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي ( ٢٦٤االستهالك المتراكم نحو  )، يبلغمليار لایر سعودي

  

الى الممتلكات    ء إلنشاتحت ا  تعارومش  نم  مليار لایر سعودي )  ٢٤  :م٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١  ( سعودي  لایر  رمليا  ٥  مبلغ  ليوتح  مت
ديسمبر  ٣١( مليار لایر سعودي ٩٫٣كما بلغت اإلضافات للمشروعات تحت اإلنشاء خالل الفترة مبلغ  واآلالت والمعدات

 ). مليار لایر سعودي  ٣٣: م٢٠٢٠
  

ديسمبر  ٣١( لایر سعودي مليون ٢٤٦ تحت التنفيذ خالل الفترة مبلغ روعاتعلى المش لتي تم رسملتهابلغت تكاليف التمويل ا
 ). مليار لایر سعودي ١٫٧: م٢٠٢٠

 
   المخزون، بالصافي ١١

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ) مراجعة(

  م٢٠٢١مارس ٣١
  ) مراجعة غير(

    

        
  مواد ولوازم محطات التوليد   ٢٬٤٥١٬٨٦٣   ٢٫٤٧٦٫٨٥١
  مواد ولوازم شبكات التوزيع   ١٬٧٣٦٬٧٦٥   ١٫٤٩٠٫٢٨٠
  مواد ولوازم شبكات النقل     ٣٦٢٬٤٧٣   ٣٦١٫٣٧٨

  وقود وزيوت   ١٬٢٠١٬٤٩٠   ١٫٣٠٤٫٣٦٨
  أخرى   ٢٢٬١٢٥   ١١٢٫٤٧٧

  المجموع   ٥٬٧٧٤٬٧١٦   ٥٫٧٤٥٫٣٥٤
)٨٠٧٫٨٧١(   المخزون بطيء الحركة (أ)  يخصم: مخصص إنخفاض   )٨١٩٬٧٣٢(   

  المجموع    ٤٬٩٥٤٬٩٨٤   ٤٬٩٣٧٬٤٨٣
  

 السنة:  الفترة / المخزون بطيء الحركة خالل إنخفاض  فيما يلي بيان بحركة مخصص  )أ(

 
  ذمم مستهلكي الكهرباء، بالصافي ١٢

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ) مراجعة(

  م٢٠٢١مارس ٣١ 
  ) مراجعة  غير(

  

  جهات حكومية      ١٢٫٧١٥٫٩٧٠    ١١٬٤٧٦٬٣٩٢
  تجاري وسكني وصناعي   ١١٬٣١٨٬٨٨٤    ١٢٬٦١٤٬٤٨٦
  ذمم مشاريع توصيل الخدمة الكهربائية      ٢٬٢٤٣٬٩٣٩    ٢٬٠٨٣٬٣٠٠
  مطلوب من أطراف ذات عالقة     ١٬٢٦٠٬٨٤٦    ٧٩٥٬٤٥٤

  ذمم مدينة حكومية أخرى (أ)     ٦٫٧٠٦٫٣٦٣    ٦٫١٣١٫٣٦٣
  مجموع ذمم مستهلكي الكهرباء    ٣٤٬٢٤٦٬٠٠٢    ٣٣٬١٠٠٬٩٩٥

  (ب) يخصم: إنخفاض أرصدة ذمم مستهلكي الكهرباء      )٢٬٠٦٧٬٥٧٥(    )١٬٤٦٧٬٥٣٦(
  يضاف: إيرادات مستحقة     ٣٬٥٦٠٬٧٦١    ٣٬٣٣٥٬١٨٦
  المجموع    ٣٥٬٧٣٩٬١٨٨    ٣٤٬٩٦٨٬٦٤٥

  .قبل وزارة المالية) يمثل هذا الرصيد الذمة المدينة لحساب الموازنة من  أ

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ) مراجعة(

  م٢٠٢١مارس ٣١ 
  ) مراجعة  غير(

   

      
  الفترة / السنة    الرصيد في بداية     ٨٠٧٫٨٧١  ٨١٧٫١٢٥

  المحمل خالل الفترة / السنة      ١١٫٨٦١  -
)٩٫٢٥٤(   إنتفى الغرض منه خالل الفترة / السنة    -  

  الفترة / السنة   الرصيد في نهاية    ٨١٩٫٧٣٢   ٨٠٧٫٨٧١



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

١٨ 

  

  تتمة -ذمم مستهلكي الكهرباء، بالصافي  ١٢
  السنة:  الفترة / فيما يلي بيان بحركة مخصص إنخفاض في أرصدة ذمم مستهلكي الكهرباء خالل    )ب (

    
  م٢٠٢١مارس ٣١

  (غير مراجعة) 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

  (مراجعة) 
  ١٫٥٤٩٫٧٧٩    ١٬٤٦٧٬٥٣٦    الرصيد في بداية الفترة / السنة  

  ٢٠٤٬١٢٢    ٦٠٠٫٠٣٩    المحمل خالل الفترة / السنة   
  )٢٨٦٬٣٦٥(    -    الشطب خالل الفترة / السنة  

  ١٬٤٦٧٬٥٣٦    ٢٫٠٦٧٫٥٧٥    الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

مليون  ١٨مليون لایر سعودي و ٦٠٠ يبمبلغ بالصافي، المدينة األخرىوالذمم  مستهلكي الكهرباء  ذمممخصص  تمثل (ج) ي
  .مليون لایر سعودي) ١٤مخصص  الم: رد ٢٠٢٠مارس  ٣١( التوالي علىلایر سعودي 

 المعامالت مع المالك التي تم األعتراف بها في قائمة حقوق الملكية مباشرة   ١٣
  

م توزيع ارباح نقدية عن  ٢٠٢١ابريل  ٢٧هـ الموافق ١٤٤٢رمضان  ١٥قرت الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ أ
٪ من القيمة اإلسمية ٧لایر سعودي للسهم الواحد وتمثل    ٠٬٧٠لایر سعودي بواقع    ارملي  ٢٫٩م لمساهمي الشركة بمبلغ  ٢٠٢٠عام  

   سعودي). مليون لایر ٧٤٩٬٣م: مبلغ ٢٠١٩للسهم (
 

  االحتياطي االتفاقي ألداة المضاربة   ١٤
انفاذاً للخطاب الوارد من صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية 

فيه الى صدور أمر ملكي رقم   المشارم) ٢٠٢٠/  ١٥/١١هـ الموافق ٠٣/١٤٤٢/ ٢٩هـ بتاريخ ١٤٤٢-٢٠٥٧-٠١للكهرباء (رقم 
تسوية صافي المستحقات الحكومية على الشركة وتوقيع اتفاقية مضاربة مع حكومة المملكة العربية  على بالموافقة ١٦٠٣١

م والبالغة ٢٠١٩السعودية ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي االلتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة بنهاية عام 
  .مليار لایر سعودي  الى أداة مالية ضمن حقوق الملكية ١٦٧٫٩

  

م على إنشاء احتياطي اتفاقي لغرض سداد ١٢/٢٠٢٠/ ٢٧هـ الموافق  ١٢/٠٥/١٤٤٢المنعقدة بتاريخ  العموميةالجمعية  وافقت
مجلس اإلدارة بالتحويل   ويضوتفاتفاقية المضاربة    يأرباح اتفاقية المضاربة المبرمة بين الشركة ووزارة المالية والمشار إليها ف

اإلدارة باستخدام االحتياطي االتفاقي لسداد أرباح المضاربة بما   مجلس وتفويض االتفاقي لالحتياطيمن أرباح الشركة المبقاة 
 كما يلي:  يتوافق مع أحكام اتفاقية المضاربة

    
  م٢٠٢١مارس ٣١

  (غير مراجعة) 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

  (مراجعة) 
  -    ٩٢٧٫٣٧٥    الرصيد في بداية الفترة / السنة  

  ٩٢٧٫٣٧٥    ١٬٨٨٩٬١٠٧    خالل الفترة / السنة    حول من األرباح المبقاهالم
  ٩٢٧٫٣٧٥    ٢٬٨١٦٬٤٨٢    الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

  

 ماليةال االدوات  ١٥
 المالية ما عدا المطلوبات ذات الفائدة  االدوات ١-١٥

  
  م٢٠٢١مارس ٣١

  (غير مراجعة) 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  (مراجعة) 
        إلتزامات مالية مشتقة

  ١٫٠٦٥٫٠١٨    ٨٣٩٬٧٧٢  أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة
  ١٫٠٦٥٫٠١٨    ٨٣٩٬٧٧٢  

المالية األخرى بالتكلفة المستنفدة، ماعدا القروض ذات  اإللتزامات
        الفائدة 

  ١٤٬١٤٥٬٦٤٢    ١٤٬٥٣٠٬٤١٢  ذمم تجارية دائنة
  ٢٦٬٢٨٩٬١٠١    ٢٦٬٢٦١٬٨٨٨  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

  ١٬٩٩٧٬٥٥٨    ١٬٩٩٨٬٨٦٣  تأمينات مشتركين مستردة
المالية األخرى بالتكلفة المستنفدة، ماعدا   إجمالي اإللتزامات

  ٤٢٬٤٣٢٬٣٠١   ٤٢٬٧٩١٬١٦٣  القروض ذات الفائدة 
  



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

١٩ 

  تتمة  - االدوات المالية   ١٥
  المطلوبات ذات الفائدة  ٢-١٥

يظهر كما   ،م٢٠٢١مارس ٣١إّن تصنيف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة كما في 
  يلي: 

  اإلجمالي    الصكوك    قروض بنكية    
              

  ٩٧٬٤٣٧٬٢٤٢    ٤٤٬١٦٠٬٥٧٧    ٥٣٬٢٧٦٬٦٦٥    غير متداولة
  ١٤٬٠٩٤٬٩٧١    -   ١٤٬٠٩٤٬٩٧١    متداولة

    ١١١٬٥٣٢٬٢١٣    ٤٤٬١٦٠٬٥٧٧   ٦٧٬٣٧١٬٦٣٦ 
  

يظهر كما    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في المختصرة الموحدة األولية المالي إّن تصنيف القروض المعروضة في قائمة المركز 
  يلي: 

              
  اإلجمالي    الصكوك    قروض بنكية    
              

  ١٠٠٬٣٠٥٬٩٥٩    ٤٤٬١٦٠٬٤٣٤    ٥٦٬١٤٥٬٥٢٥    غير متداولة
  ١٣٬٤١٣٬٨٤٢    -   ١٣٬٤١٣٬٨٤٢    متداولة

    ١١٣٬٧١٩٬٨٠١    ٤٤٬١٦٠٬٤٣٤   ٦٩٬٥٥٩٬٣٦٧ 
  
  
  
  
  
.  

  
  
  
  
  
  

  فيما يلي: / الفترة السنة تتمثل الحركة في االقتراض خالل

  

  إجمالي     قروض حكومية    الصكوك    قروض بنكية    
  ١٥٩٫٦٤١٫٣٥٢    ٤٨٫٦٩٨٫٣٠٢    ٣٩٫٢٨٩٫٧٣٦    ٧١٫٦٥٣٫٣١٤  م ٢٠٢٠يناير   ١كما في 

  ١٤٬٩١٨٬٩٦٠    -    ٤٫٨٧٥٫٠٠٠    ١٠٬٠٤٣٬٩٦٠  المستلم من القروض
  )١٢٬١٥٥٬٧١٩(    -    -    )١٢٬١٥٥٬٧١٩(  المسدد من القروض  

  ١٣٫٥١٠    -    )٤٫٣٠٢(    ١٧٫٨١٢  صافي التغير في التكاليف المؤجلة
  ١٫٩٣٧٫٠٨٢    ١٫٩٣٧٫٠٨٢    -    -  الزيادة في القيمة الحالية للقروض  

  )٥٠٫٦٣٥٫٣٨٤(    )٥٠٫٦٣٥٫٣٨٤(    -    -  أداة المضاربة المحول الي 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

  ١١٣٬٧١٩٬٨٠١    -    ٤٤٫١٦٠٫٤٣٤    ٦٩٫٥٥٩٫٣٦٧  (مراجعة) 
  ٢٬١٣٧٬٥٨٨    -    -    ٢٬١٣٧٬٥٨٨  المستلم من القروض  
  )٤٬٢٥٩٬٠٠٧(    -    -    )٤٬٢٥٩٬٠٠٧(  المسدد من القروض  

  )٦٦٬١٦٩(    -    ١٤٣    )٦٦٬٣١٢(  التكاليف المؤجلةصافي التغير في 
(غير   م٢٠٢١مارس  ٣١كما في 
  ١١١٬٥٣٢٬٢١٣    -    ٤٤٬١٦٠٬٥٧٧    ٦٧٬٣٧١٬٦٣٦  مراجعة) 

  

  
  قروض  ١-٢-١٥

 إّن تصنيف القروض المعروضة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة كما يلي: 

  غير متداولة
م٢٠٢١ مارس ٣١    

مراجعة) (غير    
م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

 (مراجعة) 
  ٤٨٬٥٤٤٬١٢١   ٤٥٬٧٥٧٬٥٤٠    الشركة السعودية للكهرباء 

  ٧٬٦٠١٬٤٠٤   ٧٬٥١٩٬١٢٥    المشتركة عمليات
    ٥٦٬١٤٥٬٥٢٥   ٥٣٬٢٧٦٬٦٦٥  

       متداولة
  ١٢٬٩٢٠٬٨٧٨   ١٣٬٥٩٠٬٤٦٤    الشركة السعودية للكهرباء 

  ٤٩٢٫٩٦٤   ٥٠٤٬٥٠٧    المشتركة عمليات
    ١٣٬٤١٣٬٨٤٢   ١٤٬٠٩٤٬٩٧١  

 
  



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢٠ 

 تتمة –المالية  االدوات ١٥
 تتمة –المطلوبات ذات الفائدة    ٢-١٥
 تتمة –قروض ١-٢-١٥

  

  : بالشركة السعودية للكهرباء يلي القروض طويلة االجلفيما  

  عملة القرض   
تاريخ  

  قيمة أصل القرض   االستحقاق 
  م٢٠٢١مارس  ٣١

  (غير مراجعة) 
  م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

  (مراجعة) 
            

  ١٬٩٢١٬٦٠٠  ١٬٩٢١٬٦٠٠  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٥  لایر سعودي  ٢بنوك محلية 
  ٦٬٧٦١٬٩٠٦  ٤٬٠٨٥٬٧١٥  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٥  لایر سعودي  ٣بنوك محلية 
  ٢١٦٬٦٦٧ ٢١٦٬٦٦٧  ١٬٣٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢١  لایر سعودي  ٥بنك محلي 
  ٢٬٦٢٥٬٠٠٠  ٢٬٦٢٥٬٠٠٠  ٣٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٦  لایر سعودي  ٦بنك محلي 
  ٢٬٣٤٠٬٠٠٠  ٢٬٣٤٠٬٠٠٠  ٢٬٤٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٤  لایر سعودي   ٧بنك محلي 

  ١٥٬٢٠٠٬٠٠٠  ١٥٬٠٤٨٬٠٠٠  ١٥٬٢٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٦  لایر سعودي  ٨بنوك محلية 
  ١٬٨٥٠٬٠٠٠  ١٬٨٥٠٬٠٠٠  ١٬٨٥٠٬٠٠٠  ٢٠٢٩  لایر سعودي  ٩بنك محلي 

 ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  ٩٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٢٧  لایر سعودي  ١٠بنوك محلية 
قرض مباشر من صندوق 

  ٧٥٦٬٤١٣  ٧٥٦٬٤١٣  ٢٬٥٨٣٬٣٧٥  ٢٠٢٤  لایر سعودي  االستثمارات العامة
  ١٤٦٬٣٥٣  ١٤٦٬٣٥٣  ٤٬٠٥٧٬٤١٧  ٢٠٢١  دوالر امريكي   ١قرض مشترك دولي 

  ٩٦٩٬٩٠٣  ٨١٥٬٣٠١  ٣٬٧٠٩٬١٢٥  ٢٠٢٤  دوالر امريكي   ٢بنك دولي 
  ٢٬٦٢٥٬١٢٨  ٢٬٦٢٥٬١٢٨  ٥٬٢٥١٬١٢٠  ٢٠٢٦  دوالر امريكي   ٣قرض مشترك دولي 
  ٤٬٦٨٧٬٨٨٦  ٤٬٦٤١٬٥٤٢  ٧٬٢٤٠٬٧١٥  ٢٠٢٨  دوالر امريكي      ٤قرض مشترك دولي 

  ٩٣٦٬٩٣٣  ٩٣٦٬٩٣٣  ٥٬٦٢٥٬٧١٠  ٢٠٢١  دوالر امريكي   ٥بنك دولي 
  ٢٬٥٣١٬٦٧١  ٢٬٣٩١٬٠١٠  ٣٬٣٧٥٬٥٨٥  ٢٠٢٩  دوالر امريكي   ٦قرض مشترك دولي 
  ١٬١٨١٬٥٠٧  ١٬١١٥٬٨٦٠  ١٬٥٧٥٬٣٣٦  ٢٠٢٩  دوالر امريكي   ٧قرض مشترك دولي 
  ٦٬٥٦٢٬٨٧٨  ٦٬٥٦٢٬٨٧٨  ٦٬٥٦٢٬٨٧٨  ٢٠٢٢  دوالر امريكي   ٨قرض مشترك دولي 

  ٥٤٬٣١٣٬٨٤٥  ٥١٬٠٧٨٬٤٠٠  ٨٨٬٢٣١٬٢٦١      القيمة اإلجمالية
  (٥٫٤٠٤٫٦٨٣) )٤٫٩٦٠٫٢٤٤(    : الجزء المتداول من القروض طويلة األجلخصم
الرسوم المدفوعة مقدماً وغيرها  : الجزء غير المطفأ من خصم

  (٣٦٥٫٠٤١)  )٣٦٠٬٦١٦(    من الرسوم
  ٤٨٬٥٤٤٬١٢١  ٤٥٬٧٥٧٬٥٤٠    الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢١ 

 تتمة –االدوات المالية  ١٥
 تتمة –المطلوبات ذات الفائدة    ٢-١٥
 تتمة –قروض ١-٢-١٥

  

  السعودية للكهرباء: المتداولة للشركة يلي القروض فيما  

  
  القروض البنكية للعمليات المشتركة

 

 يلي بيان في حصة المجموعة في القروض البنكية للعمليات المشتركة: فيما  
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م٢٠٢١مارس ٣١
  متداول

(غير مراجعة) 
  غير متداول

 ) مراجعة  غير(
  متداول

 (مراجعة) 
  غير متداول
 (مراجعة) 

           
  ٢٬٠١٦٬٠٦٧  ١١٦٬١٧٢   ١٬٩٥٨٬١٦٦  ١٢١٬٦٤٣   شركة ضرما للكهرباء 

  ٩٧٩٬٤٦١  ٩٢٬٨١٨   ٩٥٤٬١٦٦  ١٢١٬٢٠٢  رابغ للكهرباء  شركة
  ٢٬٧٣٥٬٢٤٧  ٢١٨٬٦٨٤  ٢٬٧٣٦٬٦٤٧  ١٩٥٬٨٨٩  شركة هجر إلنتاج الكهرباء 

  ١٬٨٧٠٬٦٢٩  ٦٥٬٢٩٠   ١٬٨٧٠٬١٤٦  ٦٥٬٧٧٣  الكهرباء شركة المرجان إلنتاج 
  ٧٬٦٠١٬٤٠٤  ٤٩٢٬٩٦٤   ٧٬٥١٩٬١٢٥  ٥٠٤٬٥٠٧  اإلجمالي

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أصل قيمة القرض   عملة القرض   
  م٢٠٢١مارس  ٣١

  (غير مراجعة) 
  م٢٠٢٠ديسمبر ٣١ 

  (مراجعة) 
            

  ٥٠٠٬٠٠٠  -  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  لایر سعودي  ١قرض بنوك محلية دوار 
  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ ٢٫٥٠٠٫٠٠٠  لایر سعودي  ٤تسهيالت بنك محلي

  ٥٬٩٢٠٬٧٤٨  ٥٬٩٢٠٬٧٤٨  ٨٬٠٦٦٬٢٦٣  دوالر امريكي    ٣قرض مشترك دولي دوار 
  ٩٥٬٤٤٧  ٢٠٩٬٤٧٢  ٥٥٠٫٠٠٠  لایر سعودي  تسهيالت مدفوعات تجارية 

  ٧٫٥١٦٫١٩٥  ٨٫٦٣٠٫٢٢٠  ١٢٬١١٦٬٢٦٣    القيمة اإلجمالية
  ٥٫٤٠٤٫٦٨٣  ٤٫٩٦٠٫٢٤٤    الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

  ١٢٬٩٢٠٬٨٧٨  ١٣٫٥٩٠٫٤٦٤  القروض قصيرة األجل والجزء المتداول من قروض طويلة األجلإجمالي 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢٢ 

  

  تتمة – الماليةاالدوات  ١٥
 تتمة  –المطلوبات ذات الفائدة  ٢-١٥
  صكوك ٢-٢-١٥

  

  : م ٢٠٢١مارس   ٣١فيما يلي بيان بالصكوك القائمة كما في 
     الصكوك المحلية:

 تاريخ االستحقاق   القيمة اإلجمالية لإلصدار    القيمة االسمية للصك   تاريخ االصدار   اإلصدار
  م٢٠٣٠  سعودي مليار لایر ٥٬٧٣  سعودي  آالف لایر ١٠   م٢٠١٠مايو  ١٠   ٣صكوك 
  م٢٠٥٤   مليار لایر سعودي ٤٬٥   مليون لایر سعودي ١  م٢٠١٤يناير  ٣٠   ٤صكوك 

  
تحمل هذه الصكوك عائد يحسب على أساس   .عالوة إصدارتم اصدار الصكوك الموضحة أعاله بالقيمة اإلسمية بدون خصم أو  

سعر سايبور زائدا هامش ربح يستحق دوريا على أساس ربع سنوي من صافي الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي 
  .شركة الكهرباء للصكوك (صكوك) المملوكة بالكامل للمجموعة –يحتفظ بها أمين موجودات الصكوك 

ستدفع المجموعة مبلغاً    ، في كل تاريخ شراء  .ذه الصكوك من حامليها بتواريخ محدده في نشرة اإلصدارتعهدت الشركة بشراء ه
تم تحديد سعر الشراء بحاصل ضرب   .من إجمالي القيمة اإلسمية للصكوك كمنحة لحملة الصكوك ٪١٠إلى  ٪٥يتراوح بين 

  راء وفقاً للجدول التالي:إجمالي القيمة اإلسمية للصك في النسبة الموضحة مقابل تاريخ الش
  

  النسبة المئوية   
    ٣٠    ٪٦٠     ٪٩٠٪  

    تاريخ الشراء الثاني     تاريخ الشراء األول    
تاريخ الشراء  

  الثالث
  م٢٠٢٦    م٢٠٢٤     م٢٠٢٢    ٣صكوك 

        
  النسبة المئوية   

    ٣٠    ٪٦٠     ٪٩٥٪  

    تاريخ الشراء الثاني     تاريخ الشراء األول     
تاريخ الشراء  

  الثالث
  م٢٠٤٤    م٢٠٣٤     م٢٠٢٤    ٤صكوك 

  ١٬٢٧بقيمة م ٢٠١٧) خالل الربع الثاني من عام ٣قامت المجموعة بإعادة شراء جزء من اإلصدار الثالث للصكوك (صكوك 
كما قامت المجموعة بإعادة  .) مليار لایر سعودي ٧والتي تمثل جزء من إعادة شراء اإلصدار الثالث ( سعودي،مليار لایر 

 .م٢٠٢٢جدولة رصيد الصكوك المتبقية حتى يتم شراؤها بالكامل قبل نهاية شهر مايو 

 

  

  

  

  

  

  

  



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢٣ 

  تتمة – الماليةاالدوات  ١٥
 تتمة  –المطلوبات ذات الفائدة  ٢-١٥
  تتمة -صكوك  ٢-٢-١٥

 الصكوك الدولية
مليار دوالر أمريكي)    ١٬٧٥مليار لایر سعودي (  ٦٬٦بإصدار صكوك دولية بقيمة  م    ٢٠١٢قامت المجموعة خالل ابريل    )أ

مليار دوالر تستحق بعد خمس سنوات بعوائد   ٠٬٥حيث تضمن اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك، األولى بقيمة 
قامت   ,٪٤٬٢١١مليار دوالر وتستحق بعد عشر سنوات بعوائد  ١٬٢٥الثانية بقيمة ، والشريحة ٪ ٢٬٦٦٥ثابتة نسبتها 

والتي   م٢٠١٧مليار دوالر أمريكي) خالل الربع األول من عام  ٠٬٥مليار لایر سعودي ( ١٬٩المجموعة بتسديد مبلغ 
  . تمثل سدادا للشريحة األولى من هذه الصكوك

مليار دوالر أمريكي)    ٢مليار لایر سعودي (  ٧٬٥بإصدار صكوك دولية بقيمة  م  ٢٠١٣كما قامت المجموعة خالل ابريل    ) ب
مليار لایر سعودي (مليار دوالر امريكي)   ٣٬٧٥حيث تضمن اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك، األولى بقيمة 

مليار لایر سعودي (مليار دوالر   ٣٬٧٥ريحة الثانية بقيمة والش ٪ ٣٬٤٧٣تستــحق بعد عشر سنوات بعوائد ثابتة نسبتها 
 ٪.  ٥٬٠٦ثابتة نسبتها بعوائد امريكي) وتستحق بعد ثالثين سنة 

مليار دوالر   ٢٬٥مليار لایر سعودي ( ٩٬٤بإصدار صكوك دولية بقيمة  م٢٠١٤كما قامت المجموعة خالل ابريل   ) ج
  ١٬٥مليار لایر سعودي ( ٥٬٦الشريحة األولى بقيمة  .شهادات الصكوكأمريكي) حيث تضمن اإلصدار شريحتين من 

مليار لایر سعودي   ٣٬٧٥الشريحة الثانية بقيمة    .٪٤مليار دوالر امريكي) تستــحق بعد عشر سنوات بعوائد ثابتة نسـبتها  
  ٪.  ٥٬٥مليار دوالر امريكي) وتستحق بعد ثالثين سنة بعوائد ثابتة نسبتها  ١(

مليار دوالر أمريكي)    ٢مليار لایر سعودي (   ٧٬٥م بإصدار صكوك دولية بقيمة  ٢٠١٨قامت المجموعة خالل سبتمبر  كما    ) د
مليون دوالر  ٨٠٠مليار لایر سعودي ( ٣الشريحة األولى بقيمة  .حيث تضمن اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك

مليار لایر    ٤٬٥الشريحة الثانية بقيمة  .٪٤٬٢٢٢امريكي) تستــحق بعد خمس  سنوات واربعة اشهر بعوائد ثابتة نسـبتها 
 ٪.  ٤٬٧٢٣مليار دوالر امريكي) وتستحق بعد عشر سنوات بعوائد ثابتة نسبتها    ١٬٢سعودي (

 ١٫٣(  سعوديمليار لایر  ٤٫٨٧بقيمة  صكوك خضراء دولية بإصدار  ،م٢٠٢٠سبتمبر  خاللقامت المجموعة كما هـ)    
مليار لایر   ٢٫٤٣) حيث تضمن اإلصدار شريحتين من شهادات الصكوك . الشريحة األولى بقيمة  أمريكيمليار دوالر 

. الشريحة الثانية بقيمة  ٪  ١٫٧٤تستحق بعد خمس سنوات بعوائد ثابتة نسبتها  أمريكي) مليون دوالر  ٦٥٠( سعودي
 .٪٢٫٤١٣ة ثابت نسبته تستحق بعد عشر سنوات بمعدل فائد  أمريكي)مليون دوالر  ٦٥٠(مليار لایر  ٢٫٤٣

  

   مشتقة مالية أدوات     ٣-١٥
مليار لایر سعودي كما في   ١٣٫١٧لدى المجموعة عقود تحوط مع عدد من البنوك للحماية من تقلبات أسعار الفائدة بلغ قدرها 

   مليار لایر سعودي)  ١٤٫٤م: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(م ٢٠٢١ مارس ٣١
ً على حجم المعامالت القائمة فى نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة التدفقات النقدية   إن المبالغ اإلسمية والتي تعتبر مؤشرا
المستقبلية المتعلقة بها. كذلك فإن المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر السوق وال مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتى 

  .ة العادلة الموجبة للمشتقاتتكون عامة محدودة بالقيم
م كتحوطات تدفق نقدي. تصنف المشتقات كإلتزامات غير متداولة من خالل ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ُصنّفت جميع المشتقات في 

  .الشركة األم وإلتزامات متداولة أو غير متداولة من خالل العمليات المشتركة، وذلك بناًء على تاريخ صالحية األدوات المالية
 م العادلة لألدوات المالية المشتقة ُملّخصة في الجدول أدناه:إّن القي

          
  م٢٠٢١مارس  ٣١   

  (غير مراجعة) 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

  (مراجعة) 
          إلتزامات مالية مشتقة بالقيمة العادلة: 

  ١٢٧٬٢١٢    ٨٥٬٦٤٧    متداولة
  ٩٣٧٬٨٠٦    ٧٥٤٬١٢٥    غير متداولة

    ١٬٠٦٥٬٠١٨    ٨٣٩٬٧٧٢  
  

 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢٤ 

 االلتزامات المحتملة ١٦
 والرفع بها للجنة الوزارية من أهمها ما يلي: الية تال لتزامات المحتملةتم تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لدراسة اال  )أ

م، تم التوقيع على اتفاقية تسوية الخالفات المالية بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو ٢٠٢٠خالل شهر يوليو   -
السعودية وبموجب هذه التسوية دفعت شركة ارامكو السعودية للشركة السعودية للكهرباء مبلغ يمثل مطالبات استهالك 

مختلف عليها سابقا وتضمنت التسوية إنهاء الخالف حول فرق سعر الوقود لمحطة توليد الشركة بالشعيبة    روعاتومش
مليون لایر سعودي فرق تكلفة الوقود لصالح شركة ارامكو  ٨٠٨حيث أقرت الشركة السعودية للكهرباء تسجيل مبلغ 

مليار لایر سعودي   ٢٫٦م والمقدرة بمبلغ  ٢٠١٧السعودية، كما بلغ اجمالي المبلغ المختلف علية عن الفترة  ما قبل عام  
 . إضافيةوال تتوقع الشركة أي التزامات 

والذي تم بموجبه توقيع اتفاقية مع أرامكو السعودية م، ٢٠١٨يناير  ١٦بتاريخ  ٢١٦إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم  -
م وقد بلغ إجمالي المبلغ المختلف عليه من بداية تأسيس الشركة ٢٠١٨يونيو  ١واالعتراف برسم المناولة اعتبارا من 

وال تتوقع الشركة أي التزامات ناتجة عن   مليار لایر سعودي ٦٫١مبلغ  ٢٠١٨مايو  ٣٠م وحتى ٢٠٠٠إبريل  ٥في 
  ك.ذل

مليون لایر سعودي  ٤٥٥قدمت المجموعة ضمانات لبعض البنوك التجارية وبعض الجهات األخرى بمبلغ إجمالي قدرة   ) ب
 مليون لایر سعودي).  ٤٤٩: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(م ٢٠٢١ مارس ٣١كما في 

  

  االرتباطات الرأسمالية ١٧
  

في قيمة الجزء غير المنفذ من العقود  المالي األولية الموحدة المختصرةتتمثل االرتباطات الرأسمالية في تاريخ قائمة المركز 
  ٣١كما في  مليار لایر سعودي ٤٧٫٣الرأسمالية التي أبرمتها المجموعة إلنشاء وتركيب محطات وأصول أخرى والتي بلغت 

  ). مليار لایر سعودي   ٤٧:  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(  م٢٠٢١مارس 
  

  يبةضرالو الزكاة ١٨
   

م. تقدمت الشركة بطلب ٢٠١٩ديسمبر   ٣١الزكوية والضريبية ضمن األجل النظامي للعام المنتهي في    قدمت المجموعة اقرارتها
لتقديم إقرار زكوي موحد للشركة السعودية للكهرباء وشركاتها التابعة ووافقت الهيئة على الطلب لتبدأ المجموعة في تطبيق ذلك 

  م. ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بداية من العام المنتهي في 

  التشغيل يراداتإ ١٩
 عن الثالثة أشهر المنتهية في  

  
  م٢٠٢١ مارس ٣١

   (غير مراجعة) 
  م٢٠٢٠ مارس ٣١

 (غير مراجعة) 
  ٩٬٧٨٩٬٧٦٢   ١١٬١١٤٬١٦٦  مبيعات الطاقة الكهربائية 

  ٣٤٣٬٤٠٤   ٣٥٦٬٠٢٠ تعرفة قراءة وصيانة العدادات واعداد الفواتير
  ٦٢٣٬٠١٣   ٥١٠٬٣٥٠ تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية 

  ٥٤٦٬٧٦٥   ٤٩٢٬٢٨٨ إيرادات منظومة النقل
  ٩٤٬٧٧٦   ٨٧٥٬٥٤٨ *  إيرادات تشغيلية أخرى

 ١١٬٣٩٧٬٧٢٠  ١٣٬٣٤٨٬٣٧٢ اإلجمالي
 
 

  –  ٢٠٥٧  رقم   للكهرباء  السعودية  والشركة  الكهرباء  قطاع  هيكلة  إلعادة  الوزارية  اللجنة  رئيس  الطاقة  وزير   خطاب  على  بناءً   *
 قاعدة نموذج وفق  للشركة م٢٠٢١ لعام المطلوب االيراد  اعتماد  يتم  م٢٠٢٠ نوفمبر ١٥ الموافق هـ١٤٤٢/ ٢٩/٠٣ بتاريخ
مليون لایر سعودي   ٥٧٥اعترفت الشركة بمبلغ    المحدده،  النسبة  وفق  المال  راس  لتكلفة  موزون  تنظيمي  بعائد   المنظمة  األصول

  ٣١(م ٢٠٢١ مارس  ٣١في الفترة المنتهية في ضمن بند إيرادات تشغيلية أخرى  المختصرة الموحدة األولية في قائمة الدخل 
  . م: ال يوجد)٢٠٢٠مارس 

  
  
  

 
 
 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢٥ 

 
 

 اإليراداتتكاليف  ٢٠
  

  عن الثالثة أشهر المنتهية في 

  
 م٢٠٢١ مارس ٣١

  مراجعة) (غير 
  م٢٠٢٠ مارس ٣١

 (غير مراجعة) 
  ١٬٠٥٧٬١٩٠   ١٬١٠٧٬٢٣٤ وقود

  ٢٬٠٣٨٬٧٢٩   ٢٬١٢١٬٣١٩ طاقة مشتراة
  ٢٬٥١٠٬٣٨٤   ٢٬٥٢٢٬٤٨٧ مصاريف التشغيل والصيانة

  ٢٬٣٩٢٬٥٥٥   -  حكومية   رسوم
  ٤٬٥٤٩٬٥٩٩   ٤٬٦٥٤٬٤٦٩  استهالكات التشغيل والصيانة

  ٤١٬٦١٣   ١٤٬٧٨٤  موجودات استخدام  حق استهالكات
 ١٢٬٥٩٠٬٠٧٠  ١٠٬٤٢٠٬٢٩٣ اإلجمالي

  الصافيبأخرى،   إيرادات ٢١
  

  عن الثالثة أشهر المنتهية في    

    
  م٢٠٢١ مارس ٣١
  ) مراجعة  غير(

  م٢٠٢٠ مارس٣١  
  (غير مراجعة) 

  ٣٤٢٬٠٧٠    ١٣٬٨٩١   إطفاء المنح الحكومية
 )٢٠٩٬٢٤٥(   ٩٣٬٥٥٧   متنوعةالخرى األواإليرادات  روفاتمصال صافي
  ٢٬٦٣١    ٢٠٬٣٦٥   بيع ممتلكات وآالت ومعدات أرباح

  ٦٬٥٦٠    ٥٬٢٤١   توزيعات ارباح مستلمة
  ١٤٢٬٠١٦   ١٣٣٬٠٥٤   اإلجمالي

  تكاليف التمويل، بالصافي ٢٢
[  

      في المنتهية أشهر الثالثة عن
  م٢٠٢٠ مارس ٣١

   (غير مراجعة) 
  م٢٠٢١ مارس ٣١
      ) مراجعة  غير(

  تمويليةمصروفات         
  القروض البنكية    ٧٩٩٬١٤٠     ٨٦١٬٠٣٤
  القروض الحكومية    -    ٥٨١٬١٢٥
  إيجار  عقود  إلتزامات    ٦٢٧    ١٬٨٢٥

  : الفائدة المرسملةيخصم    )٢٤٦٬٤٧٤(    )٣٨٢٬٧٦٧(
  اإلجمالي    ٥٥٣٬٢٩٣    ١٬٠٦١٬٢١٧

  الموظفين اللتزمات الحالية القيمة  في  التغير    ٢٧٬٦٠٣    ٣٤٫٢٣٢
  موجودات بإزالة المتعلقة لمطلوباتلفي القيمة الحالية  التغير    ١٢٬٦٩٥    ٢٫٠٠٠

  التمويلية المصروفات إجمالي    ٥٩٣٬٥٩١    ١٬٠٩٧٬٤٤٩
  تمويلية إيرادات        
  الفوائد إيرادات    )٤٣٬٢٥٦(    )٣٢٨(
  التمويلية اإليرادات إجمالي    )٤٣٬٢٥٦(      )٣٢٨(

  التمويلية التكاليف صافي    ٥٥٠٬٣٣٥     ١٬٠٩٧٬١٢١
  

  

  

  



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢٦ 

 

 السهم  خسارة ٢٣
بحاملي أسهم الشركة مخصوماً منه أرباح أداة  ةالمتعلق خسارةاألساسي للسهم عن طريق قسمة ال )خسارةربح / ( تم احتساب 

 على  الفترة  خسارةيتم احتساب ربحية السهم المخفضة بقسمة    .الفترةالمضاربة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل  
نخفاض إلى أسهم  بافتراض تحويل جميع األسهم القابلة لال الفترةالمتوسط المرجح المعدل لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

   عادية.
 لعدم  م٢٠٢٠ مارس ٣١وم ٢٠٢١ مارس  ٣١في  ية المنته للفترةللسهم  ةاألساسي خسارةلل يةللسهم مساو ةمخفضال خسارةالإن 

  لسهم.ا عائد وجود أدوات مالية ذات تأثير مخفض ل

 المنتهية في  اشهر ثالثةال عن  

  
 

  م٢٠٢١مارس  ٣١
   (غير مراجعة) 

  م٢٠٢٠مارس  ٣١
 (غير مراجعة) 

  )٢٬٤٤١٬٤٥٨٫٠٠٠(   ١٬٦٨٩٬١٢٩٬٠٠٠  "لایر سعودي" الفترة  )  خسارة(  /ربح
   يخصم

  -   )١٬٨٨٩٬١٠٧٫٠٠٠(   أرباح أداة المضاربة "لایر سعودي" توزيعات
  )٢٬٤٤١٬٤٥٨٫٠٠٠(   )١٩٩٬٩٧٨٬٠٠٠(   "لایر سعودي" المعدلة الفترة خسارة

 ٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥  ٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥   العادية القائمة "سهم" المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 ) ٠٫٥٩(  )٠٫٠٥(   للسهم "لایر سعودي" ةوالمخفض ةاألساسي خسارةال
  

 
 :م٢٠٢١مارس  ٣١ في ةيالمنته فترةلل المضاربة أداة أرباح توزيعات خصم بدون السهم ةيربح إيضاحمرفق ادناه 

 المنتهية في  اشهر الثالثة عن

  
 

  م٢٠٢١مارس  ٣١
   (غير مراجعة) 

  م٢٠٢٠مارس  ٣١
 (غير مراجعة) 

  )٢٬٤٤١٬٤٥٨٫٠٠٠(   ١٬٦٨٩٬١٢٩٬٠٠٠  "لایر سعودي" الفترة)   خسارةربح/ (
 ٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥  ٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة "سهم" 

 ) ٠٫٥٩(  ٠٫٤١   للسهم "لایر سعودي" ةوالمخفض ةاألساسي الربح / (الخسارة)
 

 معامالت مع األطراف ذات العالقةاألرصدة وال ٢٤
الطرف المسيطر النهائي للمجموعة في حكومة المملكة العربية السعودية من خالل ملكيتها لصندوق االستثمارات العامة   يتمثل

و أرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حيث أن الجهات المشار إليها تحت السيطرة النهائية لحكومة المملكة 
فيما يلي بيان بأهم المعامالت مع   شركات إنتاج الطاقة المستقلين والشركات المستثمربها،  باإلضافة إلى .العربية السعودية

  األطراف ذات العالقة: 

 يةائمبيعات الطاقة الكهرب  )أ
  في المنتهيةاشهر  الثالثة عن   

   
  م٢٠٢١مارس  ٣١

    ) مراجعة (غير 
  م٢٠٢٠مارس  ٣١

  (غير مراجعة) 
          : الكهربائية مبيعات الطاقة 

  ٢٬٢٦٠٬٨١٧    ٢٫٢١٩٫١٢٥    الطرف المسيطر النهائي للمجموعة
          كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

  ٧٢٬٧١٢   ٨٩٫٨٤٦   أرامكو السعودية     
  ١٣٤٬٠٩٨   ١١٨٫٨٢٥    المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة        

    ٢٬٤٦٧٬٦٢٧   ٢٫٤٢٧٫٧٩٦  

 
 
 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢٧ 

  تتمة –المعامالت مع األطراف ذات العالقة  األرصدة و ٢٤

  والوقودمشتريات الطاقة   ) ب
  في المنتهيةالثالثة اشهر  عن   

   
  م٢٠٢١مارس  ٣١

    (غير مراجعة) 
  م٢٠٢٠مارس  ٣١
  ) مراجعة غير(

         كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة
  ١٫٦٦٨٫٤٩٢    ١٬٦٣٨٬٠٤٨   أرامكو السعودية        
  ٦٨٫٠٦٧    ١١٥٬٨٨٢   المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة            
         المشتركة العمليات
  ١٥٩٫٨٠٠    ١٤٦٬٥٤٦   للكهرباء  ضرما  شركة          
  ٢٤٠٫٢١١    ١٩٧٬٩٨٨   للكهرباء  رابغ شركة          
  ١٧٥٬٠٦٣    ١٩١٬٧٨٩   الكهرباء  إلنتاج هجر شركة          
  ١١٤٫٤٣٤    ١١٠٬١٩٩   الكهرباء  إلنتاج المرجان شركة          

  -    ١٧٨٫٣٩٧   الفاضلي لإلنتاج المزدوج   شركة
   ٢٫٤٢٦٫٠٦٧    ٢٬٥٧٨٬٨٤٩  

تقوم المجموعة بشراء الوقود والطاقة من أرامكو السعودية والطاقة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأسعار منصوص 
  . القرارات الحكومية، كما تمت معامالت مشتريات الطاقة من العمليات المشتركة وفقا للعقود المبرمة مع كال منهاعليها في 

  :/ القروض  والوقودالناتجة من مبيعات الطاقة الكهربائية / مشتريات الطاقة الفترة رصدة نهاية أ  )ج
م٢٠٢١   مارس  ٣١

   (غير مراجعة) 
 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١

 (مراجعة) 
        مستحق من أطراف ذات عالقة: 

  مدينة ذمم  الكهرباء،ذمم مستهلكي  -الطرف المسيطر النهائي للمجموعة 
  ١٧٬١٩٤٬٧٠٨    ١٩٬٤٢٢٬٣٣٣  حكومية

        كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة
  ١٧٠٫٩٢٩    ٤٨٦٬٧٨١  ذمم مستهلكي الكهرباء  -أرامكو السعودية 

  -    ٧٧٤٬٠٦٥  الكهرباء  مستهلكيذمم   -المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 
  ٢٥٣٫٨٧٤   ٢٥٣٫٨٧٤  شركة الفاضلي  لإلنتاج المزدوج  قرض 

  ٣٠٬٢٥٠   ٣٠٬٢٥٠  قرض شركة مركز البيانات العالمي 
  ١٧٫٦٤٩٫٧٦١    ٢٠٫٩٦٧٫٣٠٣  إجمالي مستحق من أطراف ذات عالقة 

         عالقة:مستحق إلى أطراف ذات 
         يانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعةلكالمستحق 

  ١٠٬٠٧٧٬٧٩١    ١٠٬٩١٤٬٨٨٦   ) *أرامكو السعودية (
  ٣٥٤٫٣٤٩    ٤٦٠٬٦٣٠   المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 

   ١٠٫٤٣٢٫١٤٠    ١١٬٣٧٥٬٥١٦  
  .المشتراه والطاقة المستقلين الطاقة انتاج  بشركاتالمستخدم  والوقود  بالشركة المستخدم الوقود  رصيد الذمم الدائنة  تتضمن* 

  قروض ومنح من أطراف ذات عالقةد) 

    
  م٢٠٢١ مارس ٣١

  (غير مراجعة) 
 م٢٠٢٠ديسمبر٣١

 (مراجعة) 
        قروض ومنح من الحكومة:

        الطرف المسيطر النهائي للمجموعة
  ١٫٠٨٩٫٣٧٧   ١٬٢٨٧٬٦١٢   منح حكومية مؤجلة 

  ٧٥٦٫٤١٣   ٧٥٦٬٤١٣    قرض صندوق االستثمارات العامة

   ١٬٨٤٥٬٧٩٠   ٢٫٠٤٤٫٠٢٥   
 

 



  السعودية للكهرباءالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
  م٢٠٢١مارس  ٣١ في  المنتهية أشهر لفترة الثالثة

  ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ 

٢٨ 

 

  تتمة –المعامالت مع األطراف ذات العالقة  األرصدة و ٢٤

  تعويضات اإلدارة العليا  )  هـ
  :موضحة ادناه المدفوعةإن التعويضات ، تشمل اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

      في المنتهيةالثالثة اشهر  عن
  م٢٠٢٠مارس  ٣١
      )مراجعة غير(

  م٢٠٢١مارس  ٣١
    (غير مراجعة)

  

  والبدالت والتعويضاتالرواتب   ٢٫٤٢٦    ٢٫٤٨٦
 مكافأة نهاية الخدمة ومزايا موظفين  ٨٫٨٩٦    -

١١٫٣٢٢    ٢٫٤٨٦   

 حداث الحقة أ ٢٥
  

 المختصرة الموحدة األولية المالية القوائم على جوهري بشكل تؤثر قد  والتي التقرير  تاريخ بعد  جوهرية أحداث أي تحدث لم
 م.٢٠٢١ مارس  ٣١ في المنتهية أشهر لثالثةا فترة عن الصلة ذات واإلفصاحات

 

 المختصرة الموحدة االولية عتماد القوائم الماليةا ٢٦
  

 هـ١٤٤٢  رمضان  ٢٢بتاريخ  اإلدارة  للمجموعة من قبل مجلس    المختصرة  الموحدة  األولية  الماليةتمت الموافقة على إصدار القوائم  
 م.٢٠٢١ مايو ٤ الموافق 




