


  ية للكھرباءالشركة السعود
  (شركة مساھمة سعودية)

)مراجعة غير( المختصرة الموحدة األولية المالية القوائم   
اتالحساب لمراجعي الفحص وتقرير  
ذلك) ما لم يذكر خالفبآالف الرياالت السعودية مدرجة (جميع المبالغ  م٢٠١٨ مارس ٣١ في المنتھية أشھر الثالثة لفترة  

 

 

 

 

      

 

 صفحة  فـــــــــــــــھرس

 -  الفحص لمراجعي الحساباتتقرير 

 ٣  الموحدة المختصرة األوليةقائمة المركز المالي 

 ٥  الموحدة المختصرة  ألوليةا الدخلقائمة 

 ٦   الموحدة المختصرة ألوليةاقائمة الدخل الشامل اآلخر

 ٧   المختصرة الموحدة ألوليةا الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 ٨   المختصرة الموحدة ألوليةا قائمة التدفقات النقدية

٦٣-٩   لمختصرةا الموحدة ألوليةا إيضاحات حول القوائم المالية  

  

  

    

  



























  
  السعودية للكھرباءالشركة 

  (شركة مساھمة سعودية)
   (غير مراجعة) المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

  م٢٠١٨مارس  ٣١الثالثة أشھر المنتھية في  فترةل
  ذلك) ما لم يذكر خالفآالف الرياالت السعودية بمدرجة (جميع المبالغ  

١٤ 
 

 
 

  المحاسبية السياسات ألھم ملخص ٤
  

  تتمة  – المالية األدوات ١-٤
وفئات التصنيف الجديدة وفقاً للمعيار الدولي  ٣٩يعرض الجدول أدناه فئات التصنيف األصلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

  م.٢٠١٨يناير  ١للموجودات المالية كما في  ٩للتقرير المالي 
  

سفئة القيا  القيمة الدفترية    
 يناير ١ في كما

م٢٠١٨   تعديالت  
 ٣١كما في 

م٢٠١٧ديسمبر  )٩ رقم المعيار(    )٣٩ رقم المعيار(      
 الماليةالموجودات             
  

٦٥،٤٦٥  )٧٦(  ٦٥،٣٨٩  
 ماليةالالموجودات 

   المستنفذة بالتكلفة

 حتى بھا محتفظ
 االستحقاق تاريخ

 صكوك    فذةالمستن التكلفة–
  

٣٠٥،٦٢٢  -  ٣٠٥،٦٢٢  
 خالل من العادلة القيمة
   األخر الشامل الدخل

 االستثمارات
 المتاحة المالية
 الملكية أسھم   للبيع

  
   ذةالمستنف التكلفة   المستنفذة التكلفة  ٢٩،٥٤٠،٢٠٧  )٤٥٤٫١٩٥(  ٢٩٫٠٨٦٫٠١٢

 التجارية الذمم
 بالصافي  المدينة

  
   ذةالمستنف التكلفة   تنفذةالمس التكلفة  ١،٠٥٨،٢١٠  -  ١،٠٥٨،٢١٠

 في وما النقدية
 حكمھا

  

 المجموع

الموجودات المالية 
من خالل الدخل 
 الشامل األخر

تغيير القيمة العادلة 
المالية  لالستثمارات
 المتاحة للبيع

منافع  التزامات
 الموظفين

أدوات مالية 
مشتقة بالقيمة 

  العادلة

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١في   )٣٤٩،٥٢٧(  ٤٢٣،٤٣٢ ٣٢،٩٩٢ - ١٠٦،٨٩٧
 ٩إعادة تصنيف حسب المعيار رقم  - - )٣٢،٩٩٢( ٣٢،٩٩٢ -

 م٢٠١٨يناير  ١في   )٣٤٩،٥٢٧(  ٤٢٣،٤٣٢ - ٣٢،٩٩٢ ١٠٦،٨٩٧
  

  م.٢٠١٨مارس  ٣١في  المنتيھةاثر على نتائج الفترة  اليوجد
  

 المالية الموجودات قيمة في انخفاض ١-١-٤
 

 االئتمانية الخسائر بنموذج ٣٩ رقم الدولي المحاسبة معيار في الوارد"  المحتملة الخسارة" نموذج ٩ رقم المالي للتقرير الدولي المعيار يستبدل
 خالل من العادلة يمةبالق تقاس التي المالية والموجودات المستنفذة بالتكلفة تقاس التي المالية الموجودات على الجديد النموذج ينطبق. المتوقعة
 يتم ،٩ قمر المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا. الملكية حقوق أدوات في االستثمارات على النموذج ھذا ينطبق ال ولكن األخر الشامل الدخل
  .٣٩ رقم الدولي المحاسبة معيار وفق الخسائر ھذه بإثبات مقارنة مبكرة مرحلة في االئتمانية الخسائر إثبات

 

  .المالية والموجودات الكھرباء لمبيعات المدينة التجارية الذمم في ةالمستنفذ بالتكلفة تقاس التي المالية األصول تتمثل
  

  :التالية األسس إحدى وفق الخسارة مخصص يقاس ،٩ رقم المالي للتقرير الدولي المعيار حسب 
  

 اثني غضون في السداد لعدم لةالمحتم األحداث عن الناجمة المتوقعة االئتمانية الخسائر وھي: شھراً  عشر الثني المتوقعة االئتمانية الخسائر -
  المالية القوائم تاريخ بعد شھراً  عشر

 المتوقع لعمرا مدى على السداد لعدم المحتملة األحداث عن تنتج التي المتوقعة االئتمانية الخسائر وھي :الدائمة المتوقعة االئتمانية الخسائر -
 . المالية لألداة

 

 ھذه فئات من فئة لكل وذلك ٩ رقم المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا المعتمدة القيمة في االنخفاض منھجية تعديل المجموعة على توجب
   .الموجودات

  
  
















































