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 معلومات عامة - 1

 

والشركات التابعة لها )مجتمعين "المجموعة"(  ("سي آي إيأو " )"الشركة" تتكون شركة الصناعات الكهربائية

ة إصالح وصيان و تصنيع وتجميع وتوريدفي  بشكل أساسي تعمل المجموعةمن الشركة وشركاتها التابعة. 

مدمجة ولوحات توزيع جهد منخفض ولوحات التوزيع الكهربائية وحوامل المحوالت الكهربائية والمحطات ال

 ة.األنشط المتعلقة بهذهالتبديل ومعدات كهربائية أخرى وكذلك توفير الخدمات التقنية  الكابالت وتروس

 

 رقم المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري في مسجلةشركة مساهمة سعودية  إن الشركة هي

إن العنوان المسجل للشركة  (.2007 سبتمبر 4) هـ1428 شعبان 22 الدمام فيمدينة صادر في  2050056359

 المملكة العربية السعودية. ،31442خبرالمدينة ، 6033هو ص. ب 

 

 :التالية وشركاتها التابعةالموحدة المرفقة حسابات الشركة  األوليةالمالية  القوائمتتضمن 

 

 سبتمبر 30في الملكية الفعلية كما   

  2016  2015 

    

 لإلمدادات الكهربائيةشركة واحة العربية السعودية 
 ("وسكوسا"المحدودة )  

 
100٪ 

  
100٪ 

 ٪100  ٪100 )" اس تي سي"( شركة المحوالت السعودية المحدودة
 ٪51  ٪51 المحدودة )"اس بي تي سي"( شركة محوالت الطاقة السعودية

 

، فإن اي بي تي سي تعتمد على الدعم المالي من شركائها. تنوي شركاء اس 2016سبتمبر  30كما في  

لتقديم الدعم المالي الكافي لـ اس بي تي سي لتمكينها من استمرار عملياتها وتعتقد بأن اس بي بي تي سي 

صافي اس  -والمعدات تي سي سوف تولد تدفقات نقدية إيجابية في المستقبل. بلغت الممتلكات والمصنع

مليون  96.3: 2015سبتمبر  30) 2016سبتمبر  30مليون لاير سعودي كما في  94.6بي تي سي مبلغ 

 لاير سعودي(. 

 

 .2016 كتوبرأ 18في إدارة الشركة  مجلس من قبل المرفقة الموحدة األولية المالية القوائم تم اعتماد 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 2

 

 قتم تطبيتم إدراجها أدناه. الموحدة األولية القوائم المالية  هذه في إعداد المطبقةالسياسات المحاسبية  إن أهم 

 المعروضة. هذه السياسات بشكل منتظم على جميع الفترات

 

 أسس اإلعداد 1 - 2 

 

كما  ،محاسبيال االستحقاق على أساس التكلفة التاريخية وفقا  لمبدأ المرفقةالموحدة  األولية أعدت القوائم المالية 

ة ادر عن الهيئالصلمعيار التقارير المالية األولية وفقا  و ،القيمة العادلةبتم تعديلها لإلستثمارات المتاحة للبيع 

داد القوائم المجموعة في إع طبقتهاالتي الهامة السياسات المحاسبية  )"الثقبة"(. السعودية للمحاسبين القانونيين

لمجموعة ل المراجعةالسنوية الموضحة بالقوائم المالية الموحدة  تتوافق مع تلك السياساتالموحدة  األوليةالمالية 

 .2015عام ل
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وفقا   2016 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في عستالثالثة وال ئم المالية األولية الموحدة لفترتيإعداد القواتم  

فترات ال على أساسولية، لمعايير المحاسبة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلعداد التقارير المالية األ

 ،يراداتاال إثباتال يتجزأ من السنة المالية. وفقا  لذلك، يتم  كجزء أوليةمتكاملة التي تنظر إلى كل فترة ال

 عيلى جمالموحدة المرفقة ع ةياألول ةيتشتمل القوائم المالل هذه الفترة. للفترة خال ئرالمصاريف والخسااح، رباأل

لعرض  ةيالتي تعتبرها إدارة المجموعة ضرور المتكررة ةيمعظمها من المستحقات العاد تألفيالتي  التيالتعد

ة عستثة واللفترتي الثال ةيعادل. إن نتائج األعمال األول بشكل ةيوالتدفقات النقد اتيالمركز المالي ونتائج العمل

قراءة هذه  جبي. ةيلنتائج األعمال السنو حقيقيا   ربما ال تمثل مؤشرا   2016 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في 

المراجعة  ةيالسنو ةيالوقت مع القوائم المال نفس المتعلقة بها في ضاحاتيالموحدة واإل ةياألول ةيالقوائم المال

 .2015 سمبريد 31في  ةيالمتعلقة بها للسنة المنته ضاحاتيواإل

  

 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  2 - 2 

  

 المحاسبة المتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات عاييروفقا  لماألولية الموحدة يتطلب إعداد القوائم المالية  

عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في  لموجودات والمطلوبات واإلفصاحالمعروضة ل مبالغالتؤثر على 

 خالل الفترة المالية. يتم تقييم التقديرات والمصاريفوكذلك تقدير مبالغ اإليرادات  ،تاريخ القوائم المالية

واالفتراضات بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية 

 نادرا   ،قا  لتعريفهافو والتي ،للظروف. تقوم اإلدارة بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبلوالتي تعتبر مناسبة 

 ما تتساوى مع النتائج الفعلية.

 

 جنبيةالعمالت األتحويل  3 - 2 

 

  عملة التقارير (أ)

 .للمجموعةعملة التقارير المالية  وهوباللاير السعودي الموحدة تعرض القوائم المالية األولية  

 

 معامالت وأرصدة (ب)

دة في سعـار الصـرف السائأساس أاللاير السعودي على  إلى األجنبيةالمعامالت التي تتم بالعمالت  يتم تحويل 

يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من تاريخ تلك المعامالت. 

بالعملة األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت كما في  لتي تتماالموجودات والمطلوبات النقدية  تحويل

. لم تكن صافي مبالغ أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية ضمن قائمة الدخل األولية الموحدة فترةالنهاية 

 .2015و 2016 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في عستلفترتي الثالثة والهامة 

 

  يماثلهنقد وما  4 - 2

 

على النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات األخرى عالية السيولة قصيرة األجل  يماثلهيشتمل النقد وما  

 من تاريخ الشراء. قلأو أشهر أثالثة والتي تستحق خالل 

 

 ودائع قصيرة األجل 5 - 2

 

ستحق عالية السيولة والتي تتشمل الودائع قصيرة األجل الودائع مع البنوك واالستثمارات قصيرة األجل األخرى 

 بعد ثالثة أشهر وقبل سنة من تاريخ الشراء.
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  ذمم مدينة 6 - 2

 

تظهر الذمم المدينة بالمبالغ األصلية للفواتير ناقصا  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم عمل مخصص  

 من تحصيل جميع المجموعةللديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن 

ولية األ المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلية للذمم المدينة. يتم قيد هذه المخصصات في قائمة الدخل

عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها ". بيع وتوزيع مصاريفت بند "وتظهر تح الموحدة

قيد مبالغ الذمم المدينة التي تم شطبها والتي استردت الحقا  بقيد مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. ت

 .األولية الموحدة " في قائمة الدخلبيع وتوزيع مصاريفدائن على "

 

  مخزون 7 - 2

 

ساس متوسط التكلفة على أ تحدد يقيد المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. 

والمصروفات الصناعية غير  والعمالة الخامالتكلفة المرجح. تشتمل تكلفة المنتجات الجاهزة على المواد 

 .المباشرة

 

ومصاريف تكمال االسصافي القيمة القابلة للتحقق تمثل سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية ناقصا تكاليف  

 .البيع

 

يتم عمل مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم مع األخذ باالعتبار عمر المخزون، تاريخ االستخدام،  

 .لمستقبلاالستخدام المتوقع في ا

 

 استثمارات 8 - 2

 

 شركات تابعة (أ) 
 

سياستها المالية والتشغيلية للحصول على ب التحكمالشركات التابعة هي تلك التي لدى المجموعة القدرة على  

د حسابات يتم توحي .المنافع االقتصادية، والتي تنشأ عموماً من االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التصويت فيها

  .ويتم عدم توحيدها من تاريخ توقف السيطرة .من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعةبالكامل الشركة التابعة 

 

لى أساس ع االستحواذتقاس تكلفة . الشركات التابعة االستحواذ علىتستخدم طريقة الشراء في المحاسبة لقيد  

، واذاالستحأو االلتزامات التي تم تكبدها أو تحملها كما في تاريخ  المستحوذ عليهاالقيمة العادلة للموجودات 

 إن زيادة تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لحصة المجموعة .شراءباإلضافة إلى التكاليف المرتبطة والعائدة إلى ال

  في صافي الموجودات المشتراة القابلة للتحديد، تقيد كشهرة.

 

واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عنها وكذلك واألرصدة يتم استبعاد المعامالت بين شركات المجموعة  

 .األرصدة المتعلقة بها
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 شركات زميلة (ب)
 

الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير هام عليها ولكن بدون سيطرة، ويصاحب ذلك، ملكية  

يتم قيد االستثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة . من حقوق التصويت ٪50و  ٪20لنسبة تتراوح بين 

 .حقوق الملكية وتقيد مبدئياً بالتكلفة

 

، موحدةاألولية ال و خسارة الشركات الزميلة المتحققة بعد الشراء في قائمة الدخلتقيد حصة المجموعة في ربح أ 

ديل القيمة يتم تع. االحتياطيات الذي يحدث بعد الشراء في االحتياطياتحركة كما تقيد حصتها في التغير في 

لة سائر شركة زميعندما تكون حصة المجموعة في خ. الدفترية لالستثمار بالحركة المتراكمة لما بعد الشراء

مساوية لحصتها في الشركة الزميلة أو أكثر، بما فيها أي ذمم مدينة غير مضمونة، ال تقيد المجموعة أي خسائر 

 .إضافية، ما لم تتكبد أي التزامات أو تسديدات نيابة عن الشركة الزميلة
 

الزميلة إلى حد حصة المجموعة في يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت بين المجموعة وشركاتها  

كذلك يتم استبعاد الخسائر غير المحققة ما لم تقدم العملية دليال على وجود هبوط في قيمة . الشركات الزميلة

 .األصل المحول

 

 ةياألول دخلفي قائمة الزميلة يتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن تخفيض ملكية االستثمار في الشركات ال 

 .الموحدة

 

  )ج(   استثمارات متاحة للبيع

 

تم ي إن االستثمارات المتاحة للبيع هي تلك االستثمارات التي ال تكون محتفظ بها لتاريخ استحقاق أو للمتاجرة.

عندما ال يتم التحوط للقيمة العادلة الستثمار متاح إدراج االستثمارات كـ "متاحة للبيع" وتقاس بالقيمة العادلة. 

الناتجة من التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل مباشرة يتم إثبات األرباح أو الخسائر الغير محققة  للبيع،

حتى يتم استبعاد أو الهبوط في قيمة االستثمار في الوقت الذي تم فيه إثبات األرباح والخسائر المتراكمة سابقا 

شكل ب التي ال يمكن قياسها االستثمارات المتاحة للبيع إنفي قائمة الدخل ويتم إدراجها في قائمة الدخل للعام. 

 درج بالتكلفة المطفأة بعد حسم مخصص الهبوط في القيمة.تموثوق 

  

  ومعدات نعومصممتلكات  9 - 2

 

 التكلفة.تحت التنفيذ التي تظهر بإنشاءات ما عدا  المتراكم ناقصا  االستهالك التكلفةبومعدات  عنمصوتظهر ممتلكات  

 ،ابتطريقة القسط الث باستخدام األولية الموحدة قائمة الدخل فياالستهالك  إثباتيتم ال يتم استهالك األراضي. 

 كما يلي:لها  ذات العالقة على مدى العمر اإلنتاجي المقدروذلك لتوزيع تكاليف الموجودات 
 

  عدد السنوات   
 

 33 - 5 مستأجرة عقاراتتحسينات على مباني و 

  12 - 3 وآالتمصنع 

 10 - 3 ومعدات مكتبية أثاث وتركيبات 

 4     سيارات 



 
 شركة الصناعات الكهربائية وشركاتها التابعة 
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 الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
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استهالك تحسينات على عقارات مستأجرة على مدى العمر النافع المقدر لها أو على مدى اإليجار، أيهما يتم 

 أقل.

 

األولية  لفي قائمة الدخ ويتم إثباتهابمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية  اتتحدد أرباح وخسائر االستبعاد

 .الموحدة

 

 ي قائمةف اإلنتاجي المقدر لألصلعمر الالتي ال تزيد جوهريا من  ات العاديةواإلصالح مصاريف الصيانة تقيد 

، إن وجدت، ويتم استبعاد األصول التي تم تكاليف التجديدات والتحسيناتيتم رسملة  .الدخل عند تكبدها

 .استبدالها

 

 غير ملموسةموجودات  10 - 2

 

موجودات غير ملموسة تمثل شراء البرمجيات ورسوم التكنولوجيا التي يتم إطفاؤها على مدى فترات ال تزيد 

 عن خمس سنوات.

 

 الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة 11 - 2

 

فيما يتعلق بالخسائر الناتجة عن الهبوط في قيمتها عندما تشير  الموجودات غير المتداولةيتم مراجعة قيمة  

الحاالت أو التغير في الظروف الى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة 

يمة العادلة القوهي  ،والتي تمثل زيادة في القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد ،عن الهبوط في القيمة

لغرض تقدير الهبوط يتم تجميع الموجودات ألدنى حد ممكن  .والقيمة الدفترية أيهما أعلى .ناقصا  تكاليف البيع

بحيث يمكن التعرف على التدفقات النقدية لها بشكل منفصل )وحدات مدرة للنقد(. يتم في تاريخ كل فترة مالية 

ق أن حدث هبوط في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك الهبوط. التي سب ،مراجعة الموجودات غير المتداولة

مدرة  وحداتعندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو  ،في القيمة لهبوطوإذا ما تم الحقا  عكس قيد خسارة ا

ثبات خسارة إالقيمة الدفترية فيما لو لم يتم  عن على أال تزيد ،له لالسترداد المقدرةإلى القيمة المعدلة القابلة للنقد 

 هبوطلفي السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة االوحدات المدرة للنقد في قيمة ذلك األصل أو  لهبوطا

 يتم إثبات خسائر الهبوط في القيمة كشهرة وال يتم عكسها. في قائمة الدخل. إيرادكفي القيمة فورا  

 

 القروض 12 - 2

 

بعد حسم تكلفة المعامالت المتكبدة. يتم اثبات القروض الحقا  بالتكلفة تقيد القروض بالمتحصالت المستلمة  

 المطفأة. يتم اثبات أي فروقات بين المتحصالت )بعد حسم تكاليف المعاملة( وقيمة السداد في قائمة الدخل

رتبط مباشرة  تعلى مدى الفترة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم رسملة تكاليف القروض التي  الموحدة األولية

باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة وذلك كجزء من هذه الموجودات، حتى يحين الوقت التي تصبح 

 فيه هذه الموجودات جاهزة لإلستخدام المعدة ألجله. يتم تحميل تكاليف القروض األخرى على قائمة الدخل.

  



 
 شركة الصناعات الكهربائية وشركاتها التابعة 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات

 )غير مراجعة( 2016 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في تسعلفترتي الثالثة وال

 ما لم يذكر غير ذلك( باللاير السعوديجميع المبالغ )
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 ذمم دائنة ومستحقات  13 - 2

 

يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة، سواء تم إصدار فواتير 

 أو ال. المجموعةبموجبها إلي 

 

 مخصصات 14 - 2

 

مل من المحتوي أو استداللي نتيجة لحدث سابق، لدى المجموعة التزام قانون يكون يتم تكوين مخصصات عندما 

 بشكل موثوق. المبلغ يمكن تقدير ،تكون هناك حاجة لتسوية االلتزام أن تدفق الموارد سوف

 

تقدم المجموعة ضمانات لمنتجاتها، تقدر اإلدارة المخصص المتعلق بمطالبات ضمان  -مخصصات ضمان  

مستقبلية اعتمادا  على بيانات مطالبات الضمان السابقة، وكذلك على االتجاهات الحالية التي قد تشير إلى أن 

تكلفة " صات الضمان والعكس ضمن بندتقيد مخص معلومات التكلفة السابقة قد تختلف عن المطالبات المستقبلية. 

يتم عمل تعديالت على مخصص الضمان أخذا  في االعتبار التغيرات الحديثة في  .في قائمة الدخل "المبيعات

 للمجموعة. االتجاهات والتحسينات التكنولوجية وااللتزام القانوني واالستداللي

 

 زكاة وضرائب 15 - 2

 

يحمل مخصص الزكاة . "(لهيئة)"ا الهيئة العامة للزكاة والدخللزكاة وذلك وفقا لتعليمات لتخضع الشركة  

يتم قيد  .األولية الموحدة المستحقة على الشركة وعن حصصها في الشركات التابعة السعودية على قائمة الدخل

دها. م الربط عليها وتحديمبالغ الزكاة اإلضافية التي تستحق بموجب التسويات النهائية، إن وجدت، عندما يت

تحّمل مخصصات ضريبة  .ضريبة الدخلل الموحدةالسعودية  في الشركات التابعة األجانبيخضع الشركاء 

 .الملكية غير المسيطرةعلى حقوق الدخل المتعلقة بالشركاء األجانب في هذه الشركات التابعة 

 

المملكة عن بعض المعامالت مع أطراف غير مقيمة في  ضرائب مستحقةعموما باستقطاع  المجموعةتقوم  

 وفقا  لنظام ضريبة الدخل السعودي.العربية السعودية 

 

 للموظفين مكافأة نهاية الخدمة 16 - 2

 

قائمة  يفإثباتها ب وتقوم المجموعةتستحق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب نظام العمل والعمال السعودي  

. يتم احتساب االلتزام على أساس القيمة الحالية لالمتيازات المكتسبة التي تستحق للموظف األولية الموحدة الدخل

د . يتم دفع المبالغ المستحقة عنالموحدة ةاألولي فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي

رة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة، كما هو انتهاء خدمات الموظفين على أساس رواتبهم وبدالتهم األخي

 منصوص عليه في نظام العمل في المملكة العربية السعودية.

  



 
 شركة الصناعات الكهربائية وشركاتها التابعة 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات

 )غير مراجعة( 2016 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في تسعلفترتي الثالثة وال

 ما لم يذكر غير ذلك( باللاير السعوديجميع المبالغ )
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 احتياطي نظامي 17 - 2

 

من صافي ربح الشركة  ٪10وفقا  ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تقوم الشركة بتحويل  

يتم هذا التحويل في نهاية السنة  من رأسمالها. ٪30إلى االحتياطي النظامي إلى أن يعادل هذا االحتياطي 

إن  .إن االحتياطي النظامي في القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة هو االحتياطي النظامي للشركة المالية.

 مساهمي الشركة حاليا .هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على 

 

 اإليرادات 18 - 2

 

ادات بعد حسم الخصومات. يتم إثبات إيرصافي البر تظهإلى العميل و عند تسليم المنتجاتيرادات اإل إثباتيتم 

 الخدمات في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات.

 

 داريةإعمومية وو وتوزيع بيع مصاريف 19 - 2

 

 ء  منجزبالضرورة تكون  التكاليف مباشرة وغير مباشرة  وإداريةعمومية و وتوزيعبيع  مصاريف تتضمن

عمومية و وزيعوت مصاريف بيعبين  توزع هذه التكاليفالمحاسبة المتعارف عليها.  لمعايير وفقا   اإلنتاج تكاليف

 ، بطريقة منتظمة.األمرن لزم إ، لفة المبيعاتوتك وإدارية

 

 توزيعات أرباح 20 - 2

 

مساهمي  من قبل اعتمادهافي الفترة التي يتم  األولية الموحدة القوائم الماليةفي  توزيعات األرباحيتم إثبات  

 الشركة.

 

 تشغيلية عقود إيجار 21 - 2 

 

مدى  على األولية الموحدة ئمة الدخلاإليجارات التشغيلية على قا عقود يتم تحميل مصاريف اإليجار بموجب 

 اإليجار. دوعق فترة

 

 السهم يةربح 22 -2

  

بتقسيم  2015و  2016 سبتمبر 30تسعة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة والالسهم السهم  يةيتم احتساب ربح 

 .الفتراتتلك القائمة لمتوسط المرجح لعدد األسهم الفترة على  لكل الصافي والربح التشغيلية من العمليات الربح

 

 تقارير قطاعية 23 - 2
 

 التشغيليقطاع ال (أ

 المنشآت التي:و من الموجودات والعملياتهو مجموعة  التشغيليقطاع ال 

  



 
 شركة الصناعات الكهربائية وشركاتها التابعة 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات

 )غير مراجعة( 2016 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في تسعلفترتي الثالثة وال

 ما لم يذكر غير ذلك( باللاير السعوديجميع المبالغ )
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 ،تعمل في أنشطة تدر إيرادات 

  تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم

 األداء،

 .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل 
 

 جغرافيالقطاع ال (ب
 

بأنشطة تدر إيرادات في  تعملالمنشآت التي العمليات والقطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات و

 بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

  

 قطاعيةالمعلومات ال - 3

 

 التالية:تعمل المجموعة بشكل رئيسي في القطاعات التشغيلية  

 

 .تصنيع وتجميع وتوريد مختلف أنواع المعدات الكهربائية   (أ

 توفير الخدمات الفنية. (ب

 

 2015و  2016 سبتمبر 30تسعة أشهر المنتهية في فيما يلي بعض المعلومات المالية المختارة لفترة ال

 :المذكورة أعاله والملخصة وفقا  للقطاعات التشغيلية

 
 

وتجميع  تصنيع 

 وتوريد

 

 خدمات

 

 مجموعال

    مراجعة( ري)غ 2016

 661.007.364 44.619.237 616.388.127 مبيعات

 40.131.589 13.887.053 26.244.536 ربح من العمليات

 30.632.816 12.148.343 18.484.473 الفترةصافي ربح 

 305.590.862 8.242.490 297.348.372 نع ومعداتممتلكات ومص

 1.308.498.079 52.274.020 1.256.224.059 مجموع الموجودات

    

    مراجعة( ري)غ 2015

 588.287.846 44.758.100 543.529.746 مبيعات

 60.460.973 23.735.213 36.725.760 ربح من العمليات

 58.217.509 23.557.602 34.659.907 الفترةصافي ربح 

 309.241.465 5.193.919 304.047.546 نع ومعداتممتلكات ومص

 1.108.311.999 45.713.321 1.062.598.678 مجموع الموجودات

 

 . في المملكة العربية السعوديةبشكل رئيسي تها تقوم المجموعة بعمليا

  



 
 شركة الصناعات الكهربائية وشركاتها التابعة 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات

 )غير مراجعة( 2016 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في تسعلفترتي الثالثة وال

 ما لم يذكر غير ذلك( باللاير السعوديجميع المبالغ )
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 تعهداتو محتملة مطلوبات - 4

 

سعودي مليون لاير  174.5 مبلغب وخطاب اعتماد بنكية مطلوبات محتملة عن ضمانات المجموعةلدى  (أ)

لاير مليون  237.2: 2015) االعتيادية األعمال تم إصدارها في سياق 2016 سبتمبر 30كما في 

 سعودي(.

 

مبلغ  2016 سبتمبر 30حتى لم يتم تكبدها و المجموعةبلغت المصروفات الرأسمالية التي تعاقدت عليها  (ب)

 .مليون لاير سعودي( 19.8: 2015) مليون لاير سعودي تقريبا   12.7

 




