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 واألنشطة الرئيسيةالتنظيم  -1

 لثاني ا ربيع 14 بتاريخ 573 بموجب القرار الوزاري رقم  تأسست سعودية مساهمة شركة "الشركة"( هيللتنمية ) االحساء شركة
 لموافقا هـ1414الثاني  جمادى 1 بتاريخ 2252021816رقم  تحت التجاري السجل في وتم قيدها م 1993 اكتوبر 1 هـ الموافق1414
 م.1993 نوفمبر 15
 

المرافق الصحية و وإستثمارها العقارات واألراضي وتملك الصناعية المشاريع إقامة في ء للتنميةلشركة األحسا الرئيسي النشاط يتمثل
 الصناعية للمدن يلوتشغ وإدارة وأعمال الصيانة الوقود ومحطات النقل وأساطيل التبريد مخازن وإقامة والزراعية والسياحية والتعليمية
  . والوكاالت التجارية شركةال أعمال نطاق في يدخل فيما والتجارة والسكنية

 يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالي:
 2726ص.ب: 

 31982 -اإلحساء 
 المملكة العربية السعودية

 

 هيكل المجموعة -2
 

الحقا مجتمعين بـ  مله اإلشارة التالية ويتم التابعة والشركات للشركة المالية القوائم المرفقة، الموحدة الموجزةالمالية األولية  القوائم تشمل
 :.)"المجموعة"(
 

 نسبة الملكيه الفعلية دولة التأسيس الشكل القانوني الشركة

 م6201 م7201

 ٪100 ٪100 السعودية ولية محدودةؤشركة ذات مس  األقمشة )أ( لصناعة اليابانية السعودية الشركة

 ٪100 ٪100 السعودية ولية محدودةؤشركة ذات مس الغذائية )ب( للصناعات اإلحساء شركة

 ٪100 ٪100 السعودية ولية محدودةؤشركة ذات مس للعقارات )ج( االحساء تطوير شركة

 ٪53.61 ٪53.61 السعودية مساهمة مقفلةشركة  شركة اإلحساء للخدمات الطبية )د(

 

 األقمشة لصناعة اليابانية السعودية الشركة  - أ
 2257025539ي رقم السعودية، وتم قيدها بموجب السجل التجار العربية المملكة في مشةاألق لصناعة اليابانية السعودية الشركة تأسست
لم يتم وم ، 2010سبتمبر  19م والموافق 1431شوال  10م والذي إنتهى في 1998أغسطس  6 الموافق هـ 1419ربيع ثان 12 بتاريخ

 في اليابانيون ركاءالش قرر م،2006أكتوبر  9في  لية الموحدة.اإلنتهاء من إجراءات تجديد السجل التجارى حتى تاريخ هذه القوائم الما
 الشركة س مالرأ من ٪18 البالغة حصصهم ـنع سيرين( التنازل وشركة شركة ماروبيني( األقمشة  لصناعة اليابانية السعودية الشركة

لم  رة وغير مباشرة.التابعة بطريقة مباش شركةال رأس مال في ٪100 نسبة للتنمية اإلحساء شركة تتملك بحيث اإلحساء للتنمية شركة إلى
 المحدودة األقمشة لصناعة اليابانية السعودية الشركة نشاط يتم تحديث عقد تأسيس الشركة بحيث يعكس حصة الشركاء بعد تعديلها. يتمثل

 .المنسوجة األقمشة إنتاج في
 

 وقف م2007 براكتو 29الموافق  هـ1428 شوال 17 في التابعة الشركة ادارة مجلس قرر نظراً إلستمرار الخسائر في أنشطة األقمشة،
 للتنمية اإلحساء ةــشرك إدارة مجلس م قرر2014الحقا في فبراير . المستقبلية الخسائر لتجنب هيكلة النشاط إعادة اإلنتاج ودراسة خطة

ا النقدية ا التشغيلية وتدفقاتهوداتها وإلتزاماتها وعملياتهاالقمشة. وعليه، فقد تم تبويب موج لصناعة اليابانية السعودية موجودات الشركة بيع
 كأصول وإلتزامات محتفظ بها بغرض البيع وعمليات غير مستمرة.

 
 181فقا للمادة و. الشركة الخسائر المتراكمة للشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة رأس مال تجاوزت، 2016ديسمبر  31في  كما

ة ر مجلس ادارفقد قر ذي يتطلب من الشركاء إتخاذ قرار بإستمرار النشاط ودعم الشركة التابعة أو تصفيتها. وعليهمن نظام الشركات، وال
نية لصناعة الموافقة على تعيين مصفي قضائي لتصفية أعمال الشركة السعودية اليابا 2016أكتوبر  10فى شركة االحساء للتنمية 

  .ري استكمال إجراءات التصفيةاألقمشة، وقد تم تعيين مصفي للشركة وجا
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 هيكل المجموعة )تتمة( -2
 

 الغذائية للصناعات اإلحساء شركة  - ب
 7  خـــريبتا 2252023850بموجب السجل التجاري رقم   السعودية المملكة العربية في الغذائية للصناعات االحساء شركة تأسست
لتحويلية وهي اساء للصناعات الغذائية في إنتاج التمور ومشتقاتها م، ويتمثل نشاط شركة اإلح1995يونيو 6 الموافق هـ 1416محرم 

ات، فإن على من نظام الشرك 181مال الشركة. بموجب نص المادة  رأس الخسائر المتراكمة تجاوزت. مملوكة بالكامل من قبل الشركة
 رسمية . قررريدة الا ، ويجب نشر القرار في الجالشركاء اتخاذ القرار بشأن استمرارية الشركة في العمل وتقديم الدعم لها أو تصفيته

 في االستمرار في دعم الشركة وتزويدها بالتمويل الالزم. 2016أكتوبر  10الشركاء في اجتماعهم المنعقد في 
 

 شركة تطوير اإلحساء للعقارات  - ج
 16 بتاريخ 2252058621رقم  التجاري بموجب السجل وتم قيدها السعودية العربية المملكة اإلحساء للعقارات في تطوير شركة تأسست
 عليها لمبانيا ي إلقامةـراء األراضـــفي ش للعقارات اإلحساء تطوير شركة نشاط يتمثل م(.2014أغسطس  13 الموافق هـ )1435 شوال

والموتيالت  ليهاتلشاوا ةـــالسكني المجمعات وصيانة وتشغيل وإدارة وإقامة الشركة لصالح البيع أو المباني باإليجار هذه إستثمار و
 يرالعقاراتوتطو وصيانة التجارية باإلضافة إلى إدارة والمجمعات المفروشة السكنية والوحدات واإلستراحات الترفيهية والمراكز

 5.000ة على لاير سعودي موزع 500.000ركة ـــــــ(. بلغ رأس مال الش ترميم هدم، إصالح، إنشاء،( للمباني  العامة والمقاوالت
غذائية. كما ٪ لشركة االحساء للصناعات ال1٪ لشركة االحساء للتنمية و 99بنسبة  هلاير سعودي وهي مملوك 100ة، قيمة كل حصة حص
٪ 50ن علاير سعودي( والتي تزيد  283.608: 2015لاير سعودي ) 506,572بلغت الخسائر المتراكمة للشركة  2016ديسمبر  31في 

خسائر المتراكمة من نظام الشركات واجبة التطبيق نظرا لتجاوز ال 180فقد أصبحت أحكام المادة رقم  من رأس مال الشركة.ونتيجة لذلك
وتم  لعقارات.اإلحساء ل تطوير شركة بتصفية قراراً  شركةال إدارة مجلس إتخذ 2017 يناير 17 تاريخب .من رأس مال الشركة %50نسبة 

 تجاري خالل الفترةاالنتهاء من اإلجراءات القانونية لشطب السجل ال
 

 شركة اإلحساء للخدمات الطبية   - د

 بتاريخ 2252025213 مـــرق اريــالتج السعودية وتم قيدها بموجب السجل العربية المملكة االحساء للخدمات الطبية في شركة تأسست
وصيانة  ء وإدارة وتشغيلللخدمات الطبية في إنشا شركة اإلحساء نشاط يتمثل (. م1999 ديسمبر 8 الموافق هـ )1420شعبان 29

طور ات والعالمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية وتجارة الجملة والتجزئه في األجهزة والمعدات الطبية ولوازم المستشفي
 ومستحضرات التجميل.

 
 16 تابعة بتاريخشركة الاالحساء للخدمات الطبية وذلك بعد إتمام عملية الشراء لحصة إضافية في ال تحققت السيطرة للشركة على شركة

األحساء  ٪. وعليه فقد بدأ توحيد القوائم المالية لشركة50.12٪ ليبلغ نسبة الحصص المملوكة للشركة 8.87بنسبة  2015مارس 
 فى ذلك التاريخ. للخدمات الطبية ضمن القوائم المالية للمجموعة

 
ديسمبر  31٪ كما في  53.61اجمالى الحصص المملوكة للشركة ٪ ليبلغ 3,49إضافية بنسبة  حصصم، تم شراء 2015يونيو  2بتاريخ 
 .2015و  م2016

 
واذ، وقد قرر اريخ اإلستحتئية في تم إثبات القيم العادلة األولية للقوائم المالية للشركة المستحوذ عليها لحين الحصول على القيم العادلة النها

ا لموثوق بها فى هذارة التنفيذية لتعيين مقيم مستقل من إحدى بيوت الخبرة ام بتكليف اإلد2016يناير  20مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
يها ما يترتب علتقييم والمجال لتقييم موجودات وإلتزامات شركة األحساء للخدمات الطبية )شركة تابعة( على أن يتم اإلنتهاء من عملية ال

وجودات تقييم ملاذ. وعليه فقد قامت االدارة بتعيين مقيم مستقل من معالجات محاسبية خالل فترة ال تتجاوز عام من تاريخ اإلستحو
 مستقلة خالللجهة الومطلوبات الشركة التابعة. هذا وقد حصلت إدارة الشركة على التقرير النهائي حول تقييم الشركة التابعة من قبل ا

 لمقيم:قا لتقرير النهائية طبحواذ والمقومة بالقيمة العادلة اوفيما يلي بيان بالموجودات والمطلوبات المقتناه في تاريخ اإلست .2016سبتمبر 
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 هيكل المجموعة )تتمة(   -2
 

 )تتمة(شركة اإلحساء للخدمات الطبية  -د
 القيم العادلة النهائية القيم العادلة االولية 

 2015مارس  16 2015مارس  16 

 )بالرياالت السعودية( 

   الموجودات
 7.753.561 7.753.561 نقد وما في حكمه

 15.515.674 15.515.674 مخزون
 42.298.031 42.298.031 ذمم مدينة

 2.186.606 2.186.606 مستحق من أطراف ذات عالقة
 4.435.752 4.435.752 مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

 156.220.226 131.585.226 أصول ثابتة
 2.803.585 780.585 موجودات غير ملموسة

 972.000 - شهرة

 232.185.435 204.555.435 مجموع الموجودات

   المطلوبات
 18.215.912 18.215.912 ذمم دائنة

 4.127.273 4.127.273 الجزء المتداول من قرض طويل األجل
 3.491.810 3.491.810 مخصص الزكاة الشرعية

 12.381.805 12.381.805 قرض طويل األجل
 11.122.460 11.122.460 للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 49.339.260 49.339.260 مجموع المطلوبات

 182.846.175 155.216.175 القيمة العادلة األولية / النهائية لصافي الموجودات 

  
 وقد نتج عن ذلك اإلستحواذ أرباح إعادة تقييم لإلستثمار المستحوذ عليه وتم إحتسابها كما يلي: 

 

 2015مارس  16  

 )بالرياالت السعودية(  

 155.216.175  القيمة الدفترية لإلستثمار القائم في تاريخ اإلستحواذ )معدل(

   القيمة العادلة لإلستثمار القائم في تاريخ اإلستحواذ )معدل(
182.846.175 

 27.630.000  فروقات إعادة التقييم

اذ تحواإلس مراحلادة التقييم على وفيما يلي توزيع أثر فروقات إع

 )بالرياالت السعودية( نسبة الملكية والحصص غير المسيطرة

 11.397.375 ٪41.25 قبل اإلستحواذ أرباح إعادة التقييم الخاصة بالمساهمين
 12.817.558 ٪46.39 أرباح إعادة التقييم الخاصة بالحصص غير المسيطرة

 24.214.933  المحملة على قائمة الدخلأرباح إعادة التقييم  مجموع
 2.450.780 ٪8.87 شهرة 

 964.287 ٪3.49  بعد تحقق السيطرةضافية اإلحصص الإحتياطى إقتناء 

 27.630.000  أثر فروقات إعادة التقييم مجموع
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 هيكل المجموعة )تتمة(  -2

 

 )تتمة(شركة اإلحساء للخدمات الطبية  -د
 

 ا يلي: تجة عن إعادة تقييم اإلستثمار بالقيمة العادلة وتم إحتسابها كموقد نتج عن ذلك اإلستحواذ شهرة إضافية غير تلك النا

 2015مارس  16 

 )بالرياالت السعودية( 

 17.341.134 ٪(8.87 المدفوع نقداً مقابل الحصص اإلضافية المقتناه في تاريخ السيطرة ) شراء نسبة ملكية
 16.218.456 طرةالقيمة العادلة للحصص اإلضافية المقتناة في تاريخ السي

 1.122.678 الشهرة الناتجة في تاريخ السيطرة
 972.000 الشهرة الناتجة عن اعادة تقييم اإلستثمار بالقيمة العادلة

 2.094.678 الشهرة مجموع

 
تحواذ( علي إلسا٪ وذلك بعد تاريخ انتقال السيطرة للشركة )تاريخ 53.61م إلى 2015يونيو  2تم زيادة نسبة ملكية الشركة بتاريخ 

العائدة  لملكيةالشركة المستحوذ عليها وقد تم اثبات احتياطي إستحواذ على تلك الحصص اإلضافية في تاريخ اإلستحواذ ضمن حقوق ا
فية فى اإلضا للمساهمين "احتياطي إقتناء حصص إضافية في شركة تابعة ". وفيما يلي بيان بكيفية إحتساب إحتياطي إقتناء الحصص

 بعة:الشركة التا
 
 2015يونيو  2 

 )بالرياالت السعودية( 
 (6.891.985) ٪(3.49المدفوع نقداً مقابل حصص إضافية في الشركة التابعة ) شراء نسبة ملكية 
 6.449.502  القيمة العادلة للحصص اإلضافية في الشركة التابعة في تاريخ اإلستحواذ

 (442.483) احتياطى إقتناء حصص إضافية في الشركة التابعة

 
ولية ات مسؤذخالل العام وافقت وزارة التجارة والصناعة على تحويل الكيان القانوني لشركة األحساء للخدمات الطبية من شركة 

ويلية ة التحمحدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وقد اجتمع الشركاء في شركة األحساء للخدمات الطبية إلقرار ذلك من خالل الجمعي
هـ 1437عبان ش 16وقد تمت الموافقة الوزارية على االعالن الرسمي فى  م.2016مايو  1هـ الموافق 1437رجب  24بتاريخ  المنعقدة
ديد لقانوني الجاوقد تم االنتهاء من اجراءات التحويل وتحديث السجل التجاري وعقد التأسيس لتعكس الكيان  2016مايو  23الموافق 

 للشركة خالل العام.
 

 الخاص بإعادة التقييم: وفيما يلى التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أثر التعديالت على األرصدة 

 قائمة الدخل قائمة المركز المالي 

 بالنقص بالزيادة بالنقص بالزيادة 

 746,448 - - - استهالكات واطفاءات
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 السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 المعايير المحاسبية المطبقة 3-1
 

ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمد الموحدة الموجزةية األولتم إعداد القوائم المالية  ة السعودية ملكة العربية في الموفقا
ارير "التق 34قم دولي روالمعايير واإلصدارات األخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات معيار المحاسبة ال

 المالية األولية".
 

ف عليها سابقا الصادرة م للمجموعة طبقا لمعايير المحاسبة المتعار2016ديسمبر  31آخر قوائم مالية سنوية للسنة المنتهية في تم إعداد 
(، فقد 34ولي رقم )بة الد. ونظرا إلعداد أول قوائم مالية أولية طبقا لمعيار المحاس)الهيئة( عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ير ولية للتقارير الدبإدراج إفصاحات إضافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم تأثير عملية التحول إلى المعاي قامت المجموعة
 ً  وكذلك األرقام األولية. المالية على األرقام السنوية المصرح عنها سابقا

 
ير المالية عداد التقاردولية إلتم إعدادها وفقاً للمعايير الالتي ي هي األولى للمجموعة الموحدة الموجزةهذه هي القوائم المالية األولية ان 

يق يين. تم تطبلقانوناالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين 
م 2017مارس  31في كما  "ولىاد التقارير المالية للمرة األتطبيق المعايير الدولية إلعد"  1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ولية إلعداد التقارير تاريخ التحول إلى المعايير الدإن م. 2016ديسمبر  31م و 2016يناير  1مع قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

ً  القوائم المالية اإلفتتاحية للمجموعةوالذى يمثل تاريخ  م2016يناير  1المالية هو  . ةقارير الماليولية إلعداد التللمعايير الد المعدة وفقا
المالية وفقا لمعايير  اهقوائمبإعداد القيام لمجموعة ل فقد سبقم، 2016ديسمبر  31بالنسبة للفترات حتى وبما في ذلك السنة المنتهية في 

 المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
 

ائم نها في القوإلفصاح عاال تتضمن كافة المعلومات التي ينبغي  الموحدة الموجزة الواردة في هذه القوائم المالية األوليةإن اإلفصاحات 
سمبر دي 31ما في لسنوية كمن القوائم المالية االموحدة المالية السنوية. تم الوصول إلى أرقام المقارنة لقائمة المركز المالي األولية 

لية ساهمين األووق المم الوصول إلى أرقام المقارنة لقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقم، في حين ت2016
 م.2016مارس  31مجموعة للفترة المنتهية في للغير المدققة  الموحدة الموجزةمن القوائم المالية األولية الموحدة 

 
معدات ت والية السعودية أن خيارات استخدام نموذج إعادة تقييم الممتلكات واآلالقررت هيئة السوق المالية في المملكة العرب

ذج القيمة العادلة وخيار استخدام نمو 38ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16والموجودات غير الملموسة في معيار المحاسبة الدولي رقم 
م 2017تداًء من سنة حاً خالل السنوات الثالث األولى من التحول ابلن يكون متا 40لالستثمارات العقارية في معيار المحاسبة الدولي 

ل تطبيق نت ستواصم بالنسبة للشركات المدرجة. وعند انتهاء الفترة المذكورة أعاله، ستقوم الهيئة بدراسة ما إذا كا2019إلى سنة 
ستخدام هذه ستطيع اتهذه الظروف، فإن المجموعة ال نموذج التكلفة أو ستسمح بتطبيق نماذج القيمة العادلة / إعادة التقييم. وفي ظل 

 الخيارات للسنة المالية الحالية.
 

يق دة عند التحول من التطبللشركات التي تعتمد المعايير للمرة األولى بإعفاءات محد 1يسمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ر التطبيق يحظ 1ة رقم المالي إلعداد التقارير المالية. المعيار الدولي إلعداد التقاريربأثر رجعي لبعض المتطلبات وفقاً للمعايير الدولية 

االعتراف  جعى عندبينما يسمح بتطبيقها بأثر ربأثر رجعي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بخصوص التقديرات المحاسبية 
يمة قفاض في غير المسيطرة وتصنيف وقياس الموجودات المالية واالنخبالموجودات والمطلوبات المالية و محاسبة التحوط والحصة 

لمالية ذات ارير اقامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التق ات الضمنية والقروض الحكومية.الموجودات المالية والمشتق
 العالقة بهذه المعامالت بأثر مستقبلي من تاريخ التحول. 

 
ً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا اإلستثمارات الموحدة الموجزةم المالية األولية تم إعداد هذه القوائ تي يتم قياسها ة للبيع والالمتاح وفقا

 بالقيمة العادلة ، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.
 

  والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة. باللاير السعودي  الموحدة الموجزةيتم عرض هذه القوائم المالية األولية 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 القوائم المالية س توحيدأس 3-2

 
. تتحقق 2م إليضاح رقالبيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في ا الموحدة الموجزةاألولية تتضمن القوائم المالية 

 ن للشركة:السيطرة عندما يكو
 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها.   •
 نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها .• 
 القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار.• 
 

ث شير إلى حدوتلظروف المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق وا تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت
 المشار أليها أعاله.  الثالثة تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة

 
لسيطرة شركة اعندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون لل

ها بة المستثمر المنشأك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بعلى تل
 في  الشركة لتصويتبشكل منفرد. تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق ا

 حها السيطرة ، تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:المستثمر فيها لمن
 

 حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين  -
 حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األخرى -
 قدية األخرى، والحقوق الناشئة من الترتيبات التعا -
لصلة وقت ة ذات اأية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشركة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشط -

 الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
 

الشركة  عندما تفقد لعمليةمن السيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك ا تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن الشركة
دة لمستبعاأو  المستحوذ عليهاالسيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة 

ع فيه ذي تنقطحصول الشركة على السيطرة حتى التاريخ ال الموحدة من تاريخ األولية الدخل الشاملوخالل السنة في قائمة الدخل 
وزعة على وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى مالموحدة  األولية إن قائمة الدخل سيطرة الشركة على الشركة التابعة.

 إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة موزع على مساهمي الشركة.  كما أن مساهمي الشركة
 

ستخدمة مع تلك الم لمحاسبيةلكي تتالئم سياساتها ا، متى تتطلبت الحاجة، تعديالت على القوائم المالية الموحدة للشركات التابعةيتم إجراء 
 من قبل المجموعة. 

 
 قةالمتعلة النقدي واإليرادات والمصاريف والتدفقات الملكيةيتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق 

 .توحيد القوائم الماليةلمعامالت بين شركات المجموعة عند با

 

 التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية 3-3
 

 . يتم تعديلملكية إن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق
ي فرق بين أة. إن رجة لملكية المجموعة وحقوق المساهمين  غير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعالقيم المد

ون مساهمين ويكقوق القيمة تعديل حقوق المساهمين  غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في ح
 ة.عائداً إلى مساهمي الشرك

 
ق سابها كالفرتم احتعندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة وي

في درجة سابقاً للموجودات )بما ( القيمة الدفترية الم2( إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقاة و )1بين )
ل قاً في الدخها ساببذلك الشهرة(، ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم المحاسبة على جميع المبالغ المعترف 
عنى مباشرة )بم لتابعةاالشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة 

ً إعادة التصنيف إلى الربح أو الخسارة أو التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق المساهمين كما هو محدد/ مسموح بآخر،  للمعايير  ه وفقا
تم اعتباره يان السيطرة يخ فقدالدولية إلعداد التقارير المالية(. إن القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة السابقة بتار

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم كقيمة عاد نطبق، التكلفة عند عندما ي أو 39لة عند االعتراف األولي وذلك في المحاسبة الالحقة وفقا
 االعتراف األولي باستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.
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 اندماج األعمال والشهرة )عمليات الشراء(   3-4
 

يخ ه كماا فاي تااراالستحواذ. ويتم قيااس تكلفاة االساتحواذ بقيماة المقابال المحاول والاذي ياتم قياسايتم حساب اندماج األعمال باستخدام طريقة 
رجح المجموعاة تاالحقوق الغير مسيطرة في الشاركة المساتحوذ عليهاا. ولكال عملياة انادماج األعماال، ملكية االستحواذ بالقيمة العادلة وقيمة 

لقابلة اات المقتناة ستحوذ عليها إما بقيمتها العادلة أو بنسبة حصتها في صافي قيمة الموجودلقياس قيمة الحقوق الغير مسيطرة في الشركة الم
 التكاليف المتعلقة باالستحواذ يتم تحميلها وتسجيلها ضمن المصاريف اإلدارية.أن للتحديد. 
 

ياة حكاام التعاقدتعيينهاا بشاكل مناساب وفقااً لأوعندما تستحوذ المجموعة األعمال، تقوم بتقدير الموجودات وااللتزامات المفترض تصانيفها و
 .لمتعلقة كما في تاريخ االستحواذوالظروف االقتصادية والشروط ا

 
ماا عادا المتحمال )في ويتم احتساب أي مقابل قابل للتحويل من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة كما في تاريخ االستحواذ. ويقاس المقابال

محتمال ا المقابال الق ملكية( بالقيمة العادلة مع احتساب التغيرات في القيماة العادلاة خاالل األربااح أو الخساائر. أماالمقابل الذي يصنف كحقو
 والذي يتم تصنيفه كحقوق ملكية، ال يتم قياسه وال يحتسب تسويته الحقاً من ضمن حقوق الملكية.

 
لاى باإلضاافى إ يطرةالمحتسابة للحقاوق الغيار مسا العادلاة ابال المحاول والقيماةإجماالي قيماة المقفى  ثلمتتتقاس الشهرة مبدئياً بالتكلفة والتي 

القيماة  . وإذا ماا زادتصاافي الموجاودات المقتنااة وااللتزاماات المتكبادةل مخصاوماً منهاا القيماة العادلاةمملوكة مسابقاً ال القيمة العادلة لأسهم
لوباات مقتنااة والمطل، فإن المجموعة تقوم بمراجعة بأنه تم تحديد جميع األصول الالعادلة لصافي الموجودات المقتناة عن قيمة المقابل المحو

تج عان تلاك ناالمتكبدة بشكل صحيح، كما تقاوم بمراجعاة اإلجاراءات المتخاذة لقيااس المباالغ التاي تساجل كماا فاي تااريخ االساتحواذ. وإذا ماا 
 اإلساتحواذ بأعلاى مان إجماالي المقابال المحاول، فسايتم االعتاراف بمكاسا المراجعة بأن القيماة العادلاة لصاافي الموجاودات المقتنااة مازالات

 ضمن األرباح أو الخسائر.
 

ماة، فاإن بعد االعتراف األولي، يتم قياس الشهرة بالتكلفاة مخصاوماً منهاا خساائر االنخفااض المتراكماة. ولغارض فحاص االنخفااض فاي القي
أن  ي مان المتوقاعخ االستحواذ، يتم تخصيصها لكل من وحدات توليد النقد للمجموعة والتاالشهرة المكتسبة من اندماج األعمال، بدءاً من تاري

دات. تساتفيد مان انادماج األعمااال، بغاض النظار عان مااا إن تام تحويال الموجااودات والمطلوباات األخارى للشاركة المسااتحوذة إلاى هاذه الوحاا
كاون تت المساتبعدة جزءاً من عملياتها، فإن الشهرة التي تتعلاق بالعملياا وعندما يتم تخصيص الشهرة للوحدة المولدة للنقد، ويحدث أن تستبعد

فاي  رة المساتبعدةمتضمنة في القيمة الدفترية للعمليات، وذلك عند تحديد المكاسب والخسائر الناجمة عن اساتبعاد العملياات. وياتم قيااس الشاه
 من وحدة توليد النقد. المتبقىدها وقيمة الجزء استبعاظل هذه الظروف بناًء على القيمة النسبية للعمليات التي تم 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3

 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد 3-5
 

 :سريانها بعد تقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة التالية والتي لم يبدأقررت المجموعة عدم تطبيق المعايير الدولية إلعداد ال
 

 

 

واريخ المختلفاة للساريان المتعلقاة باالت "عقاود التاأمين": 4تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقاارير المالياة رقام 
 ومعيار عقود التأمين الجديدة القادم. 9الفعلي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 م2018يناير  1

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة 

تسااااارت للفتااااارات 

السانوية التااي تباادأ 

 في أو بعد

  
م 2013م و 2010 وم 2009فاي  األدوات المالية )النسخة المعدلاة 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 م2014و 

 م2018يناير  1

 
قياااس م متطلبااات جدياادة لتصاانيف و2009الصااادر فااي نااوفمبر  9قاادم المعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير الماليااة رقاام 

ات م ليشامل متطلبا2010الحقاً في أكتوبر  9الموجودات المالية. تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
حاسابة م ليشامل المتطلباات الجديادة لم2013تصنيف وقياس المطلوبات المالية والتوقف عن االعتراف، وفي نوفمبر 

م 2014لياو فاي يو 9التحوط العامة. وتم إصدار نسخة معدلة أخرى من المعيار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام 
دات الماليااة )ب( تعااديالت محاادودة علااى متطلبااات ليتضاامن بشااكل أساساايم )أ( متطلبااات انخفاااض قيمااة الموجااو

دوات التصنيف والقياس وذلك من خالل إدخاال فئاة قيااس "القيماة العادلاة مان خاالل الادخل الشاامل اآلخار" لابعض أ
باات المحاسابة والتاي تتضامن متطل 9نسخة نهائية من المعيار الدولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام ان  الدين البسيطة.

 األدوات المالية: االعتراف والقياس. 39المالية، لتحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  لأدوات

 

 
 يتضمن المعيار متطلبات في المعالجات التالية:

 

فيااه  يااتم تصاانيف الموجااودات الماليااة بااالرجوع إلااى نمااوذج األعمااال الااذي يااتم االحتفاااظ بهااا التصاانيف والقياااس:
"القيماة  9قام م مان المعياار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة ر2014عاقدية. تقدم نسخة وخصائص التدفقات النقدية الت

ة وفقااا العادلااة ماان خااالل الاادخل الشااامل اآلخاار" لاابعض أدوات الاادين. يااتم تصاانيف المطلوبااات الماليااة بطريقااة مماثلاا
ماان لاى قيااس مخااطر االئت، باالرغم مان وجاود فروقاات فاي المتطلباات المطبقاة ع39لمعياار المحاسابة الادولي رقام 

 الخاصة بالمنشأة.
 

رة االئتماان م نماوذج "خساا2014لسانة  9يقدم إصدار المعيار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام  انخفاض القيمة:
عتاراف المتوقعة" لقياس انخفاض قيمة الموجودات المالية، وعليه لم يعد من الضروري وقاوع حادث ائتمااني قبال اال

 ئتمان.بخسارة اال
 

بأنشاطة  يقدم نموذج محاسبة تحوط جديد تم تصميمه ليتماشى بشكل أقرب ماع كيفياة قياام المنشاآت محاسبة التحوط:
 إدارة المخاطر عند التحوط من التعرض للمخاطر المالية وغير المالية.

 
 ليااة ماان معيااارالتوقااف عاان االعتااراف: تاام ترحياال متطلبااات التوقااف عاان االعتااراف بااالموجودات والمطلوبااات الما

 .39المحاسبة الدولي رقم 
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 تتمة() المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد 3-5
 

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

تساااارت للفتاااارات 

السنوية التي تبدأ 

 في أو بعد

حياث تانص علاى ب 57تعاديل الفقارة رقام  "االستثمارات العقارية": 40ت على معيار المحاسبة الدولي رقم تعديال
ليال علاى تغيار فاي يكاون هنااك د -وفقاط عنادما  –أن المنشأة تقوم بتحويل عقار إلى أو من عقار اساتثماري عنادما 

 عقااري. والعان اساتيفاء تعرياف االساتثمار ال االستخدام. ويحدث التغير في االستخدام إذا استوفى العقاار، أو توقاف
لفقرة اتم تعديل  يشكل التغير في نوايا اإلدارة في استخدام العقار بحد ذاته دليال على حدوث تغير في االستخدام. وقد

 لتنص على أن قائمة األمثلة الواردة فيها غير شاملة.
 

 م2018يناير  1

لمتعلقة بالتطبيق المبادئي اإلفصاحات ا األدوات المالية: 7رير المالية رقم تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقا
 .9للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
ساابة التحااوط األدوات الماليااة: اإلفصاااحات المتعلقااة بإفصاااحات محا 7المعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير الماليااة رقاام 

لياة قاارير الماتجة عن إدخال فصل محاسبة التحوط في المعيار الادولي إلعاداد التاإلضافية )والتعديالت الالحقة( النا
 9رقم 

عناادما يااتم تطبيااق 
معياااااااار إعااااااااداد 
التقااااارير الماليااااة 

للمااااااارة  9رقااااااام 
 األولى

  

 اإليرادات من العقود مع العمالء   15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 واحاداً والاذي وضاع نموذجااً شاامالً  15ار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام م، تام إصادار المعيا2014في ماايو 
ي إلعاداد لتستخدمه المنشآت في المحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقاود ماع العماالء. ساوف يحال المعياار الادول

 18لادولي رقام ر المحاسبة امحل اإلرشادات الحالية لالعتراف باإليرادات بما في ذلك معيا 15التقارير المالية رقم 
 عقود اإلنشاء والتفسيرات ذات الصلة عندما يصبح سارياً.  11اإليرادات ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

 

اإليرادات لتباين باهاو أن تقاوم المنشاأة بااالعتراف  15إن المبدأ األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
بال تحقاقه مقالمطلوبة إلى العمالء بقيمة تعكاس المقابال الماادي الاذي تتوقاع المنشاأة اساتحويل البضائع أو الخدمات ا

 يرادات:تلك البضائع أو الخدمات. وعلى وجه التحديد، يقدم المعيار نهجاً يتكون من خمس خطوات لالعتراف باإل
 

 : تحديد العقد )العقود( مع العميل.1الخطوة رقم 
 األداء في العقد. : تحديد التزامات2الخطوة رقم 
 : تحديد سعر المعاملة.3الخطوة رقم 
 : تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد.4الخطوة رقم 
 : االعتراف باإليرادات عندما )أو بمجرد أن( تستوفي المنشأة أداء االلتزام.5الخطوة رقم 

 

ساتيفاء التازام لمنشاأة بااإليرادات عناد )أو بمجارد( ا، تعتارف ا15وفقا للمعياار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام 
عميال. حادد إلاى الاألداء، أو عندما يتم تحويل "السيطرة" على البضائع أو الخدمات التي يقوم عليهاا التازام األداء الم
ماع  لتعامالل 15وقد تمت إضافة إرشادات إلزامية على نحاو أكبار فاي المعياار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام 

 حات شاملة.يتطلب إفصا15سيناريوهات محددة. وعالوة على ذلك، فإن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

يح ثالثة جوانب اإليرادات من العقود مع العمالء لتوض 15تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يااة للعقااود ارات الموكاال مقاباال الوكياال، والتاارخيص( وتااوفير فتاارة انتقالماان المعيااار )تحديااد التزامااات األداء، اعتباا

 المعدلة والعقود المنجزة.

 م2018يناير  1
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 )تتمة( ا بعدالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانه 3-5
 

 لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة ا

تساااارت للفتاااارات 

الساااااانوية التااااااي 

 تبدأ في أو بعد

 

ت الادفع علاى تصانيف و قيااس معاامال -( الادفع علاى أسااس االساهم2تعديل معيار التقارير المالياة الادولي رقام )
 أساس السهم

 
ى أسااس اسابة عان آثاار شاروط االساتحقاق علاى معاامالت الادفع علاالمح• تتعلق هذه التعديالت بالمجااالت التالياة: 

ساتقطاع. تصنيف معامالت الدفع على أساس السهم مع صافي مزايا التسوية الصافية اللتزامات ضريبة اال• السهم. 
 ةساويتوالمحاسبة عن تعديل شروط وأحكاام الادفع علاى أسااس األساهم التاي تغيار المعاملاة مان تساوية نقدياة إلاى • 
 قوق ملكية. ح
 

نتقالياة ا، ماع متطلباات 2018ينااير  1تسري التعاديالت باأثر مساتقبلي علاى الفتارات السانوية التاي تبادأ فاي أو بعاد 
دراك محااددة. يمكاان أن يااتم تطبيااق التعااديالت بااأثر رجعااي فقااط إذا كااان ماان الممكاان القيااام بااذلك دون اسااتخدام اإل

 قيق.المجموعة حاليا بتقييم أثر هذا المعيار الجديد بشكل دمسموح به. تقوم  التطبيق المبكران المتأخر. 
 

 
 م2018يناير  1

 عقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

الدولياة إلعااداد  کيااف يقاوم معااد القاوائم الماليااة وفقااً للمعااايير 16يحادد المعيااار الادولي إلعااداد التقاارير الماليااة رقام 
احاد ولياة بااالعتراف والقيااس والعارض واإلفصااح عان عقاود اإليجاار. ياوفر المعياار نماوذج محاسابة التقارير الما

دة للمستأجر والذي يتطلاب مان المساتأجرين االعتاراف بموجاودات ومطلوباات جمياع عقاود اإليجاار إال إذا کانات ما
ي تصاانيف عقااود اإليجااار شااهرا أو أقاال أو إذا کااان األصاال ذو قيمااة منخفضاة. ويواصاال المااؤجرون فاا 12اإليجاار 

حاساابة مبشااأن  16كعقااود إيجااار تشااغيلية أو تمويليااة، حيااث إن نهااج المعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير الماليااة رقاام 
 .17المؤجرين لم يتغير بشكل جوهري عن سابقه، معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 م2018يناير  1

عياار المحاسابة الادولي القاوائم المالياة الموحادة وم 10ة رقام تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقاارير الماليا

ع أو المسااهمة المتعلقاة بمعالجاة بيا ( 2011االستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشاتركة ) 28رقم 
 بالموجودات من مستثمر أو شركة زميلة أو مشروع مشترك.

 م2018يناير  1

 
لتطبيق وأن لتكون قابلة  عايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة عندماتتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه الم

ر الادولي إلعاداد التقاارير والمعياا 9اعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة باستثناء المعيار الدولي إلعداد التقارير المالياة رقام 
حادة للمجموعاة خاالل ، لن يكون له أي أثر جوهري على القاوائم المالياة المو16عيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم والم 15المالية رقم 

المعياار و 9مالياة رقام أنه من الغير العملى إجراء تقييم معقول فى هذه المرحلة ألثر تطبياق المعياار إلعاداد التقاارير الفترة التطبيق األولي. 
 فصيلية.تحتى تقوم المجموعة بمراجعة  16والمعيار الدولى إلعداد التقارير المالية رقم  15التقارير المالية رقم الدولى إلعداد 

 

 2017التطبيق المبكر للمعايير أو التعديالت في 
 

 .2017لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير أو التعديالت الجديدة في عام 
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 اإليراداتب اإلعتراف  3-6
 

لموضحة اير المحددة ي المعايويجب أيضا أن تستوف. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الشروط المحددة تعاقديا للسداد
        أدناه لإلعتراف بااليرادات.

 لشروط التالية:تتحقق اإليرادات بشكل عام عند استيفاء ا
 قيام الشركة بتحويل مخاطر ومنافع الملكية للمشترى أو متلقي الخدمة. -
 المباعة أو لبضائعاال تمتلك الشركة أي تدخل إداري مستمر بالدرجة المرتبطة عادةً بملكية البضاعة وال تملك سيطرة فعالة على  -

 الخدمات المؤداه.
 مبالغ اإليرادات يمكن قياسها بشكل موثوق. -
 مكن التكهن بشكل موثوق أن منافع اقتصادية ستتدفق للمجموعةي -
 أمكانية إحتساب التكاليف المتحملة أوالتي ستتحملها الشركة من هذه المعامالت بشكل موثوق. -

 

 يراد العملياتإ
الصافي يراد ببااليتمثل ايراد العمليات في قيمة الخدمات المقدمة من قبل احدى شركات المجموعة  الى المرضى، ويتم االعتراف 

بية التي دمات الطتمثل االيرادات غير المفوترة الخ بعد الخصم المسموح به والمطالبات المرفوضة عند االنتهاء من أداء الخدمة.
 اجريت ولكن لم يتم فوترتها حتى نهاية العام.

 

 ايراد المبيعات
 / ها للعميلم تسليمد بالصافي بعد الخصم المسموح به عندما يتتتمثل المبيعات في قيمة االدوية والبضاعة، ويتم االعتراف بااليرا

 المريض.
 

 الدخل من المرابحات
معدل وهو ال الفعمولة الموجودات المالية المرتبطة بعمولة باستخدام معدل العالالمتعلقة بالعمولة( ويتم تسجيل الدخل من المرابحات )

رة ل عند الضروفترة أققبلية المتوقعة عبر العمر اإلفتراضي لأدوات المالية أو لالذي يخفض المدفوعات أو التحصيالت النقدية المست
 مقابل صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية أو االلتزام.

 

 توزيعات أرباح
لتي تثمر بها، اسات المتوزيعات ، ويتم ذلك عادة عند إقرار المساهمين في الشركليتحقق اإليراد عند أحقية المجموعة في استالم هذه ا
 .لم يتم تسجيلها طبقا لحقوق الملكية، لتوزيعات األرباح

 

 الدخل من اإليجار التشغيلي
ج في يجار ويدرتشغيلي ويحسب على أساس القسط الثابت طوال فترة اإلإيجار يتم تسجيل الدخل من االستثمارات العقارية كإيراد 

 ذلك لطبيعته التشغيلية.األولية الموحدة ، و والدخل الشامل قائمة الدخل
 

 أخرى
 االيرادات األخرى على اساس االستحقاق.يتم االعتراف ب

 

 المصروفات  3-7
مبيعاات. تتضمن مصروفات البيع والتسويق والعمومية واإلدارية تكااليف غيار مباشارة والتاي ال تكاون بالضارورة جازًءا مان تكلفاة ال

 ع وتسويق وعمومية وإدارية، إن لزم األمر، على أساس منتظم.توزع التكاليف بين تكلفة اإليرادات ومصروفات بي
 

 ربحية السهم  3-8
 ل السانة. اليتم احتساب نصيب السهم األساسي من األرباح بتقسيم صافي الربح على المعدل المرجح لعدد األسهم العادياة القائماة خاال

ن ساي مان األربااح. وعلياه فاإن نصايب الساهم األساساي مايوجد لدى المجموعة أية عوامل قد تؤدي إلى تخفايض نصايب الساهم األسا
 من األرباح. ضاألرباح هو مساوي لنصيب السهم المخف
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 التأجير   3-9
لمساتأجر. اإلاى يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية عندما ينتج عن عقد اإليجار تحويل جوهري لمخاطر ومناافع الملكياة 

 ليس لدى المجموعة أية عقود إيجار تمويلية.  .يتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلية
 

 المجموعة كمؤجر
 ليف المباشرةيتم احتساب إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. تضاف التكا

سااس القساط ألمتكبدة للتفاوض وإعداد عقاد اإليجاار التشاغيلي إلاى القيماة الدفترياة لأصال الماؤجر ويعتارف باإليجاار علاى األولية ا
 الثابت على مدى فترة اإليجار. 

 
 المجموعة كمستأجر

سااس أن هنااك يتم إثبات دفعات اإليجارات التشغيلية كمصروف على أسااس القساط الثابات علاى مادى فتارة اإليجاار، إال عنادما يكاو
د ئة بموجاب عقاوآخر أكثر تمثيالً للمخطط الزمني للمنافع االقتصادية الناتجة عن األصل المستأجر. تدرج اإليجارات المحتملة الناشا

 .اإليجارات التشغيلية كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها
 

 ه الحاوافزبهاذدراج هاذه الحاوافز كاالتزام. وياتم االعتاراف في حالة اساتالم حاوافز اإليجاار للادخول فاي عقاود إيجاار تشاغيلية، ياتم إ
القتصاادية اكنقص في مصاريف اإليجار على أساس القسط الثابت إال إذا كان هناك أساس آخر أكثر تمثيالً للمخطط الزمناي للمناافع 

 الناتجة عن األصل المستأجر.
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية   3-10

 
 عملة العرض
تم شاركة األم. ياوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة باللاير الساعودي وهاو العملاة الوظيفياة وعملاة العارض لليتم عرض الق

بهاا  ية التاي تعمالقياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل شركة من شركات المجموعة باستخدام العملة الرئيسية للبيئة االقتصااد
 .سعوديةالمملكة العربية البشكل أساسي في ارس أنشطتها متلمجموعة لالتابعة شركات الإن جميع ة(. كل شركة )العملة الوظيفي

 
 معامالت وأرصدة

لساائدة فاي يتم إثبات المعامالت التي تاتم بعماالت أخارى غيار العملاة الوظيفياة للشاركة )العماالت األجنبياة( وفقاا ألساعار الصارف ا
ساعار الصارف أدات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في نهاية كل فترة مالية على أساس تاريخ المعامالت. يتم ترجمة الموجو

صارف قاا ألساعار الالسائدة في ذلك التاريخ. يتم ترجمة البنود غير النقدياة المدرجاة بالقيماة العادلاة والمدرجاة باالعمالت األجنبياة وف
 دخل الشااملوالا اف بفاروق أساعار الصارف علاى البناود النقدياة فاي قائماة الادخلياتم االعتار السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلاة.

  .الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها
 

 التزامات المزايا المحددة للموظفين   3-11
 

وائم ية كل فترة قاهانباستخدام طريقة تقييم وحدة االئتمان، مع إجراء تقييم اكتواري في التزامات المزايا المحددة للموظفين يتم تحديد 
محمل أو ي مع إدراج الإعادة القياس التي تتألف من األرباح والخسائر االكتوارية، يتم إثباتها مباشرة في قائمة المركز المالان مالية. 

لشاامل لادخل االدخل الشامل اآلخر في الفترة التاي تحادث فيهاا. ياتم إدراج إعاادة القيااس المعتارف بهاا فاي ا قائمة في منهاالمعكوس 
العتاراف الالحقة. يتم األخر مباشرة في األرباح المبقاه ولن يتم إعادة تبويبها إلى قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة في الفترات ا

دة ألولياة الموحاابالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المزايا الناتجة عن تعديالت الخطاة أو التخفيضاات مباشارة فاي قائماة الادخل 
 . كمصروف فائدةلموجزة ا
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المزاياا  يتم احتساب الفائدة بتطبيق معدل الخصم في بداية الفتارة علاى صاافي المطلوباات أو الموجاودات المحاددة. وتصانف تكااليف
 الي:المحددة على النحو الت

 
لتخفيضااات اتكلفااة الخدمااة )بمااا فااي ذلااك تكلفااة الخدمااة الحاليااة أو تكلفااة الخدمااة السااابقة، باإلضااافة إلااى المكاسااب والخسااائر ماان  -

 والتسويات(.
 مصروف الفائدةم -
 إعادة القياس -
 

ند "مصااريف بزة في الموج قائمة الدخل األولية الموحدة علىالعنصرين األولين من تکاليف المزايا المحددة بتحميل المجموعة  تقوم
ى حقااوق وماان ثاام يااتم إدراجااه بقائمااة التغياارات فاا ، بينمااا يااتم تحمياال العنصاار الثالااث "إعااادة القياااس" علااى الاادخل الشاااملإداريااة"

 .إعادة قياس المنافع المحددة للموظفين"المساهمين األولية الوحدة ضمن بند "إحتياطى مكاسب 
 

 لمزايا الموظفين قصيرة وطويلة األج
 

ي فايتم االعتاراف بمطلوباات المزاياا المساتحقة للماوظفين بخصاوص األجاور والرواتاب واإلجاازات السانوية واإلجاازات المرضاية 
 الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات الصلة، بالمبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة.

 
ة المقادررة ياة المساتقبليقة بمزايا الموظفين األخرى طويلة األجل بالقيمة الحالياة للتادفقات النقديتم قياس اإللتزامات المعترف بها المتعل

 من قبل المجموعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ القوائم المالية.  سدادهاأو المتوقع 

 

 الزكاة    3-12
. تحسب دأ اإلستحقاق. يتم اإلستدراك للزكاة وفقاً لمبدخل في المملكة العربية السعوديةتخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة وال

قاة ي عناد الموافالزكاة على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل، أيهما أكبر. تقيد أي فروقات بين التقديرات والربط النهاائ
 عليها وعندها يتم تسوية المخصص.

 

 عيةالتقارير القطا   3-13
 

(، حسب األنشطة يمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في المجموعة التي تقوم بالبيع أو تقديم السلع والخدمات وهو ما يسمى )بالقطاعات
ناااطق أو تلااك التااي تقااوم بااالبيع أو تقااديم الساالع والخاادمات فااي نطاااق بيئااة اقتصااادية محااددة وهااو مااا يساامى )بالقطاعااات حسااب الم

مجموعاة يكون لكل قطاع مخاطرة ومنافعه المختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى. وتنقسام قطاعاات الالجغرافية(، على أن 
ياة إلى قطاع صناعي وقطاع خدمي )طبي( وقطاع استثماري. وعلاى الارغم مان أن "قسام الصاناعة" ال يفاي بمتطلباات الحادود الكم

اع كقطااع رورة اإلفصاح عنه بشكل منفصل حيث تقوم بمراقبة هذا القطاالتي تؤهله ليكون تقرير قطاعي، إال إن اإلدارة أبرمت بض
 محتمل أن ينمو اقتصادياً وإنه من المتوقع أن يساهم بشكل كبير في إيرادات المجموعة المستقبلية. 

 

 ممتلكات ومعدات   14 -3
 

 ض في القيمة.تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم ومجمع خسائر االنخفا
 

عادات ممتلكاات والمتظهر العقارات قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصا أي انخفاض في القيمة. يتم تبويب هذه العقارات إلاى البناد المناساب بال
ودات عندما تكون مكتملاة وجااهزة لالساتخدام المحادد لهاا. يبادأ اساتهالك هاذه الموجاودات علا  نفاس األساس المساتخدمة فاي الموجا

 األخرى عندما تکون جاهزة لالستخدام المحدد لها.  العقارية
 

 تضامن التكلفاةتتدرج العقارات قيد اإلنشاء ألغراض اإلنتاج أو الخدمات أو اإلدارة بالتكلفة ناقصاا أياة خساائر انخفااض فاي القيماة. 
نيااة، األتعاااب المهمل علااى سااعر الشااراء وتكلفااة اإلنشاااء والتطااوير وأيااة تكاااليف أخاارى مرتبطااة باإلسااتحواذ علااى األصاال كمااا تشاات

ود رات إلاى البناوبالنسبة للموجودات المؤهلة، يتم رسملة تكاليف االقتراض وفقا للسياسة المحاسبية للمجموعة. يتم تبوياب هاذه العقاا
لا  نفاس دات عالمناسبة بالممتلكات واآلالت والمعدات عندم تكون مكتملة وجاهزة لالستخدام المحدد لهاا. يبادأ اساتهالك هاذه الموجاو

لممتلكاات ايتم اساتهالك  األسس المستخدمة في الموجودات العقارية األخرى عندما تصبح الموجودات جاهزة لالستخدام المحدد لها. 
 ثابت.والمعدات باستثناء األراضي المملوكة والعقارات قيد اإلنشاء على مدى أعمارها اإلنتاجية بإستخدام طريقة القسط ال
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 ممتلكات ومعدات )تتمة( 14 -3
 
 األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات هي كما يلي:إن 
 

 سنة 33 - 5 مباني وتحسينات على مباني مستأجرة
 سنوات 10 - 3 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 سنوات 4 السيارات
 سنوات 10 آالت

 سنوات 4 حاسب آلي
 

فاي  ألياة تغيارات ار اإلنتاجياة المقادرة والقايم المتبقياة وطريقاة االساتهالك فاي نهاياة كال فتارة قاوائم مالياة، بالنسابةيتم مراجعة األعم
 التقديرات  على أساس مستقبلي.

 
 ياتم ار اساتخدامه.منافع اقتصادية مستقبلية من اساتمروجود بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع ب االعترافيلغى 

والقيماة  تحديد أي ربح أو خسارة ناتجاة عان اساتبعاد أو االساتغناء عان أحاد بناود الممتلکاات والمعادات باالفرق باين متحصاالت البياع
 الدفترية لأصل ويتم إدراجها في قائمة الدخل.

 
تكااليف ليتم تساجيل ا .إضافيةنشاء مباني تتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في التكاليف التراكمية التي تكبدتها المجموعة الخاصة بإ

تم رساملة ياذه المنشاآت. األولية المتكبدة على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ثم يتم تحويلها إلى الممتلكات والمعدات عند اكتمال بنااء ها
 المحدد له.  مامه وإعداده للغرضتكاليف التمويل من القروض المتعلقة ببناء الموجودات المؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة إلت

 

 موجودات غير ملموسة  3-15
 

تاراكم اإلطفااء الم يتــم تسجيل الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار المحــددة التي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصاا
لمقادرة. ياتم الثابات علاى مادى أعمارهاا اإلنتاجياة وإجمالي خسائر االنخفاض في القيمة. يتم إثبات اإلطفاء باساتخدام طريقاة القساط ا

تقاديرات علاى مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة قاوائم مالياة، وياتم المحاسابة عان أي تغيارات فاي ال
ً شكل منفصل بالأساس مستقبلي. تدرج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي يتم شراؤها ب  تكلفة ناقصاا

 إجمالي خسائر االنخفاض في القيمة.
 

ها. ا أو إساتبعاديلغى إثبات الموجودات غير الملموسة عند إستبعادها أو عندما ال يتوقع وجود منفعة إقتصادية مستقبلية من إستخدامه
سااتبعاد اسااها بااالفرق بااين صااافي متحصااالت اإلإن المكاسااب أو الخسااائر الناتجااة ماان إلغاااء إثبااات الموجااودات غياار الملموسااة يااتم قي

 عند إلغاء إثبات األصل.الموحدة والقيمة الدفترية لأصل ويتم تسجيلها بقائمة الدخل 
 

 فاة الموجاوداتالتي احتسبتها المجموعة، وأعمارها اإلنتاجية والطارق المساتخدمة لتحدياد تكلفيما يلي أهم الموجودات الغير ملموسة 
 الغير ملموسة والمكتسبة خالل دمج األعمال كاآلتي: 

 
 طريقة التقييم   العمر اإلنتاجي   الموجودات الغير ملموسة 
 المقدرة أضعاف اإليرادات واألرباح   سنوات 4    برنامج الحاسب اآللي 

 
 التقديرات المخصومة    سنوات 5     عالقات تعاقدية 
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 انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة  16 -3
 

كاان  حدياد ماا إذاذلاك لتتقوم المجموعة في نهاية كل فترة قوائم مالية بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموساة و
يماة القابلاة هناك ما يشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة. في حالة وجود ذلك المؤشر، ياتم تقادير الق
رداد ألصال لإلسترداد لأصل وذلك لتحديد خسائر إنخفاض القيمة )إن وجدت(. في حال عادم الاتمكن مان تقادير القيماة القابلاة لإلسات

ساس أيمكان تحدياد  محدد، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحادة المولادة للنقاد التاي يعاود إليهاا األصال نفساه. عنادما
من الوحدات  توزيع معقولة وثابتة، يتم توزيع األصول المشتركة إلى وحدات مولدة للنقد محددة، أو يتم توزيعها إلى أصغر مجموعة

 تي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها.المولدة للنقد ال
 

تاي لام ياتم يتم اختبار انخفاض قيمة الموجودات غيار الملموساة ذات األعماار اإلنتاجياة غيار المحاددة والموجاودات غيار الملموساة ال
 ه.استخدامها بعد، مرة واحدة سنوياً على األقل، وعندما يكون هناك مؤشر يدل على أن األصل قد انخفضت قيمت

 
ستخدام، يتم قدير قيمة االتإن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لأصل ناقصاً تكلفة البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. عند 

ية الات السوق الحخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقدير
 للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل التي لم يتم تعديل تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لها.

 
ة لأصال قيماة الدفتريافي حال تم تقدير القيمة اإلستردادية ألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( بما يقل عن القيمة الدفترية، يتم تخفيض ال

 د( إلى القيمة اإلستردادية. يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض مباشرةً في قائمة الدخل.)أو الوحدة المولدة للنق
 

رها أو المعااد تقادي في حالة رد خسائر إنخفاض القيمة الحقاً تاتم زياادة القيماة الدفترياة لأصال )أو الوحادة المولادة للنقاد( إلاى القيماة
ياتم إحتسااب  ( فيما لو لملمعدلة عن القيمة الدفترية لأصل )أو الوحدة المولدة للنقدالقيمة اإلستردادية، بحيث ال تزيد القيمة الدفترية ا

 .الموجزة األولية الموحدة خسائر إنخفاض القيمة في السنوات السابقة. يتم رد خسائر إنخفاض القيمة مباشرةً إلى قائمة الدخل

 
 المخزون   3-17

 
س طريقه على أسا ، أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة المخزونقابلة للتحققالقيمة اليتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي 

للوصول  لمتكبدةاالمتوسط المرجح وتتضمن المصاريف المتكبدة إلقتناء المخزون، تكاليف االنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى 
ن ممناسبة  تحت التشغيل، فإن التكلفة تشمل حصةبالمخزون للموقع في حالته الراهنة. في حالة البضاعه المصنعة والبضاعة 

 مصاريف اإلنتاج غير المباشرة بناًء على طاقة التشغيل العادية.
 

 ال والبيع .يف اإلكمادي بعد خصم التكاليف التقديرية لمصارتيعهي سعر البيع التقديري في النشاط اإل قابلة للتحققصافي القيمة الإن 

 

 المخصصات   3-18
 

 يكون منوراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة أي إلتزام حالي )قانوني أو حكمي( نتيجة لحدث في الماضي يتم اإلعت
ابه حسب تم إحتسيالمحتمل أن يترتب عنه سداد اإللتزام ويمكن تقدير مبلغ اإللتزام بشكل موثوق. إن المبلغ المعترف به كمخصص 

دة ر غير المؤكواألمو تزام كما بنهاية فترة التقرير بعد األخد بعين االعتبار المخاطرأفضل التوقعات للمقابل المطلوب لسداد اإلل
ي ه المدرجة هإن قيمتالمحيطة باإللتزام. عند قياس قيمة المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدررة لتسوية االلتزام الحالي، ف

 القيمة الزمنية للمال جوهري(.القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية )عندما يكون تأثير 
 

راف بالذمة م االعتعندما يكون جزء أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لسداد المخصص متوقع استردادها من طرف ثالث، فإنه يت
 .به المدينة كأصل في حالة كون استالم واستعاضة المبلغ مؤكدة ويمكن قياسه بشكل موثوق

 

 ةاالستثمارات العقاري   3-19
لعادلاة اح عان القيماة كلفة شاملة تكاليف المعامالت. وبعد اإلثبات األولي، يتم االفصااتيتم االعتراف األولي باالستثمارات العقارية بال

نوى ساء علاى تقيايم بناالالستثمارات العقارية والتي تعكس الظروف السائدة بالسوق بتاريخ إعداد القوائم المالية. تحدد القيماة العادلاة 
 .بل مقيم مستقلمن ق
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ن ماية مستقبلية ادتوقع أي فوائد اقتص أو عدمدها بصورة دائمة من االستخدام، إلغاء االعتراف باالستثمارات العقارية عند استبعاتم ي

للفتارة  جزةالماو أصال فاي قائماة الادخل األولياة الموحادةلاالستبعاد والقيمة الدفترياة صافي متحصالت استبعادها. يدرج الفرق بين 
 التي يتم فيها االستبعاد.

 
إلاى  رات العقارياةيتم التحويل إلى )أو من ( االستثمارات العقارية فقط عند وجود تغيير في االستخدام. بالنسبة للتحويل مان االساتثما

لمساتخدم مان وعة، تعتبار القيماة العادلاة هاي التكلفاة فاي تااريخ التحويال. وعنادما يصابح العقاار امجمالعقارات المستخدمة من قبل ال
 تااريخ تغييار وعة بإثبات هذا العقار طبقا للسياسة المذكورة في الممتلكاات والمعادات حتاىعة استثمارات عقارية، تقوم المجمالمجمو

 االستخدام.
 

 األدوات المالية   3-20
 

 .بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح إحدى منشآت المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لأداة يتم اإلعتراف
 

ى شاراء أو د مباشارةً إلايتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. يتم إضافة تكاليف المعامالت التي تعو
و أائماة الادخل( قلية )باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلاة مان خاالل إصدار موجودات مالية ومطلوبات ما

راف بتكااليف خصمها من القيماة العادلاة للموجاودات المالياة أو المطلوباات المالياة، أيهماا أنساب، عناد االعتاراف األولاي. ياتم االعتا
ة وليااة الموحااداأل ة أو مطلوبااات ماليااة بالقيمااة العادلااة مباشاارة فااي قائمااة الاادخلالمعاملااة العائاادة مباشاارة إلااى اقتناااء موجااودات مالياا

 . الموجزة
 

الياة يعتماد التصانيف علاى طبيعاة وهادف الموجاودات المو الموجودات المتداولاة يتم تصنيف الموجودات المالية بشكل رئيسي ضمن
التاي تاتم  راف بجمياع مشاتريات أو مبيعاات الموجاودات المالياةويتم تحديده في وقت االعتراف األولي. ياتم اإلعتاراف وإلغااء اإلعتا

ت يات أو مبيعاابالطريقة اإلعتيادية على أساس تاريخ المتاجرة. إن المشتريات أو المبيعاات التاي تاتم بالطريقاة اإلعتيادياة هاي مشاتر
 لسوق.شريع أو العرف السائد في االموجودات المالية التي تستلزم تسليم الموجودات ضمن إطار زمني تم تحديده من خالل الت

 

 الفعالةطريقة الفائدة 
 

ن معادل إمرتبطاة بهاا. ة هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة الالإن طريقة الفائدة الفع
ط المدفوعااة متوقعااة )ويضاام جميااع الرسااوم والنقاااالفائاادة الفعااال هااو ذلااك المعاادل الااذي يسااتخدم لخصاام الاادفعات النقديااة المسااتقبلية ال

خارى( فاي والمقبوضة والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ مان معادل الفائادة الفعلاي وكاذلك تكااليف المعاامالت والعاالوات والخصاومات األ
 لي. عتراف األوعند اإل إطار العمر الزمني المتوقع ألداة الدين أو فترة أقصر، إذا كان ذلك مناسبا وذلك إلى صافي القيمة الدفترية

 

 القروض والذمم المدينة
 
ة فاي ساوق القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة محاددة بمباالغ او دفعاات ثابتاة أو قابلاة للتحدياد وغيار مدرجاان 

لفائادة اتخدام طريقاة المطفأة باسا ( بالتكلفةىخراال ذممنشط. يتم قياس القروض والذمم المدينة )بما في ذلك الذمم المدينة التجارية وال
 ة ناقصا أي انخفاض في القيمة.لاالفع
 

يار أثير الخصام غة، باساتثناء الاذمم المديناة قصايرة األجال عنادما يكاون تالاافوائاد بتطبياق معادل الفائادة الفعيتم االعتراف بإيرادات ال
 جوهري.

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
 

ر الموجاودات لمعرفة فيما إذا كان يوجد مؤشرات على انخفااض القيماة فاي نهاياة كال فتارة تقريار. تعتبايتم تقييم الموجودات المالية 
تاأثرت باه  المالية منخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي بأنه نتيجة لحدث أو أكثر وقع بعاد اإلعتاراف المبادئي باألصال الماالي،

 .التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات
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 :قد يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة ما يلي
 صعوبات مالية جوهرية لدى المصدر أو الطرف المقابلم أو -
 اإلخالل بالعقد، مثل التخلف أو التأخر عن سداد الفوائد أو الدفعات الرئيسيةم أو -
 ن المحتمل بأن يتعرض المقترض إلى اإلفالس أو إلعادة هيكلة ماليةم أويكون م -
 .عدم وجود سوق نشط لتلك الموجودات المالية نتيجة لصعوبات مالية -

 
سااس مجماع حتاى علاى ا تهااقيمفاى نخفااض اإل مم المدينة التجارية، يتم تقيايمفيما يتعلق بفئات معينة من الموجودات المالية، مثل الذ

دينة الخبرة قييمها بأنها غير منخفضة القيمة بشكل فردي. قد يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة محفظة الذمم الموإن تم ت
عادل فتارة السابقة للشركة فيما يتعلاق بتحصايل الادفعات، وزياادة فاي عادد الادفعات المتاأخرة الساداد فاي المحفظاة والتاي تزياد عان م

التاأخير فااي  التاي يمكاان مالحظتهاا فاي الظاروف اإلقتصاادية اإلقليمياة أو المحليااة التاي تاتالزم ماعاإلئتماان باإلضاافة إلاى التغيارات 
 .تحصيل الذمم المدينة

 
مة الحالية لأصل والقي إن مبلغ اإلنخفاض بالقيمة هو الفرق بين القيمة الدفتريةفبالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، 

 .ل األساسي لأصل الماليالمستقبلية والمخصومة حسب سعر الفائدة الفعللتدفقات النقدية ا
 

تادفقات ة الحالياة للبالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة، يتم قياس مبلغ االنخفااض باالفرق باين القيماة الدفترياة لأصال والقيما
الفتارات  الياة مماثلاة. ال ياتم عكاس خساارة االنخفااض فايالنقدية المستقبلية، مخصومة بساعر الساوق الحاالي أو العائاد لموجاودات م

 الالحقة. 
 

 إساتثناء الاذممالقيماة مباشارةً، وذلاك لكافاة األصاول المالياة بفاى صل المالي بمبلاغ خساارة اإلنخفااض يتم تخفيض القيمة الدفترية لأ
 ية غيار قابلاةتعتبر إحدى الذمم المدينة التجارالمدينة التجارية، حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية من خالل حساب المخصص. عندما 

لى حساب إللتحصيل يتم عندها شطب مبلغ الذمة مقابل حساب المخصص ويتم إدراج أية تسديدات مستقبلية مستلمة لمبالغ تم شطبها 
 . وجزةاألولية الموحدة الم المخصص. يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص في قائمة الدخل

 
ن اوكاان باإلمكا بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، في حال تدنى مبلغ خساارة اإلنخفااض بالقيماة فاي فتارة الحقاة،

اً مان خساارة اإلنخفااض المعتارف بهاا ساابق ردياتم فإناه ربط التدني بشكل موضوعي بحدث تام بعاد اإلعتاراف باإلنخفااض بالقيماة، 
م ياتم لاا لاو طفأة فيما، المبلغ الذي كانت ستكون عليه التكلفة المالردل على أال تتجاوز القيمة الدفترية لأصل بتاريخ خالل قائمة الدخ

 .القيمةفى اإلعتراف باإلنخفاض 
 

 استبعاد األصول المالية
 

 تحويال األصاولأو عنادما تقاوم ب تقوم الشركة باستبعاد األصول المالياة عنادما تنتهاي الحقاوق التعاقدياة للتادفقات النقدياة مان األصال
افاة االحتفااظ بك المالية وعلى نحٍو فعلي كافة المخاطر والمزايا لملكية األصول إلى طرف آخر. وإن لم تقم الشاركة فعليااً بتحويال أو

ل مخااطر ومزايااا الملكياة واسااتمرت فااي السايطرة علااى األصااول المحولاة، تقااوم الشااركة بتساجيل حصااتها المحااتفظ بهاا فااي األصااو
ول المالياة وااللتزامات ذات الصالة للمباالغ التاي قاد تضاطر لسادادها. إذا احتفظات الشاركة فعليااً بكافاة مخااطر ومزاياا ملكياة األصا

 المحولة، تستمر الشركة في تسجيل األصول المالية كما تسجل االقتراض المضمون مقابل المتحصالت المستلمة.  
 

ب  أو ديناة والمكاسافان الفرق بين القيمة الدفترية لأصول ومجموع المقابل المساتلم والاذمم المعند استبعاد األصول المالية بأكملها، 
  . قائمة الدخلوالمتراكمة في حقوق المساهمين  تسجل في  الشامل األخر لدخلكمة التي تم تسجيلها في االخسائر المترا

 
ولة(، تقاوم تحتفظ الشركة بخيار إعادة شراء جزء من األصول المحاألصول المالية )على سبيل المثال: عندما جزء من عند استبعاد 

رة والجازء الشركة بتخصيص القيمة الدفترية السابقة لأصول المالية بين الجزء الذي يستمر في التسجيل بموجاب المشااركة المساتم
رياة المخصصاة الفارق باين القيماة الدفتان الذي لم يعد مسجال عل  أساس القايم العادلاة النسابية لتلاك األجازاء فاي تااريخ التحويال. و

خصصاة لاه للجزء الذي لم يعد مسجالً ومجموع المقابل المستلم عن الجزء الذي لم يعد مساجال ً وأياة مكاساب أو خساائر متراكماة م
ة خساائر المتراكماالالمكاسب أو  يتم توزيعكما . قائمة الدخلوالتي كان قد تم تسجيلها في اإليرادات الشاملة األخرى يتم تسجيلها في 

س القايم باين الجازء الاذي يساتمر تساجيله والجازء الاذي لام يعاد مساجال علاى أساا الشامل األخر الدخلتسجيلها في  سبقالتي كان قد 
 العادلة النسبية لتلك األجزاء. 
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 المطلوبات المالية   3-21
 

ً  يتم قيااس المطلوباات المالياة لمطفاأة  بالتكلفاة ا)بماا فاي ذلاك القاروض والاذمم الدائناة التجارياة والاذمم الدائناة األخارى( أوليااً والحقاا
 لة.اباستخدام طريقة الفائدة الفع

 
ق ل الفرته. يتم تسجيتقوم المجموعة بالتوقف عن االعتراف بالمطلوبات  المالية عندما يتم الوفاء بااللتزام أو إلغائه أو إنتهاء صالحي

 بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المستبعدة والمبلغ المدفوع والمستحق في قائمة الدخل.
 

هاا. برة المرتبطاة لة هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد علاى الفتااإن طريقة الفائدة الفع
ة نقااط المدفوعام بالضبط الدفعات النقدياة المساتقبلية المقادرة )ويضام جمياع الرساوم والإن معدل الفائدة الفعال هو المعدل الذي يخص

ألخارى( علاى . وكذلك تكاليف المعاامالت والعاالوات والخصاومات اةلاوالمقبوضة والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفع
 ً.راف المبدئيذلك مناسبا، إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلعتمدى الفترة المتوقعة للمطلوبات المالية أو فترة أقصر، إذا كان 

 
 

 الموجودات الغير متداولة والمحتفظ بها للبيع والمجموعات المستبعدة   3-22
 

 تصنف الموجودات الغير متداولة والمجموعات المستبعدة كأصول محتفظ بها للبيع عندما يتحقق التالي:

 توفرها للبيع الفوري 

 دارة بخطة للبيعالتزام اإل 

 ليس من المحتمل وجود تغييرات هامة للخطة أو التراجع عنها 

 ابتداء نظام نشط للبحث عن المشتري 

 تسويق األصول أو المجموعات المستبعدة بسعر معقول مقارنة بالقيمة العادلة 

  شهر من تاريخ التصنيف 12من المتوقع أن يتحقق البيع خالل مدة 
 

 متداولة والمجموعات المستبعدة كأصول محتفظ بها للبيع وتقاس بالقيمة األقل لكل من: يتم تصنيف األصول الغير
 

 قيمتها الدفترية قبل أن يتم تصنيفها كأصول محتفظ بها للبيع وفقاً لسياسات المجموعة المحاسبية; و 

 .القيمة العادلة ناقصاً منها تكلفة االستبعاد 
 

 لمساتبعدة( اللبيع، فإن الموجودات الغير متداولة )بما في ذلك المتضامنة فاي المجموعاات اوبعد أن يتم تصنيفها كأصول محتفظ بها ل
 يحتسب عليها استهالك.

 
 بعاد.حتى تاريخ االستة الموحداألولية الشامل والدخل الدخل قائمة وتتضمن نتائج السنة التشغيلية لأصول المستبعدة في 

  
ت أو طة المجموعاة، والتاي تمثال مجاال تجااري كبيار مساتقل أو قطااع جغرافاي للعمليااتعتبر العمليات الغير مستمرة جازء مان أنشا

نيف كأصاول شركة تابعة تم اقتناؤهاا حصارياً بهادف إعاادة بيعهاا أو تلاك التاي قاد تام اساتبعادها أو هجرهاا أو تلاك التاي تقابال التصا
 محتفظ بها للبيع.

 
ساائر بشاكل منفصال، والتاي تتضامن أربااح أو خة الموحاداألولياة الشاامل والادخل الادخل قائماة تعرض العمليات الغير مساتمرة فاي 

اس القيماة قيابعد الضرائب خالل عملية إعاادة  محتسبة بعد الضرائب للعمليات الغير مستمرة باإلضافة للمكاسب والخسائر المحتسبة
 ً  منها تكلفة البيع.   العادلة لأصول أو المجموعات المستبعدة والتي تمثل العمليات الغير مستمرة ناقصا
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 أحكام محاسبية هامة ومصادر التقدير الرئيسية غير المؤكدة - 4
 

لتقاديرات ا، ينبغي علاى الماديرين بالمجموعاة وضاع األحكاام، 3عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة في اإليضاح رقم 
لتقاديرات اان هاذه ودات والمطلوبات التي ليست واضحة من مصادر أخرى. أو االفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ الفعلية للموج

 قديرات.واالفتراضات ذات العالقة قائمة على خبرة تاريخية وعوامل أخرى تعتبر هامة. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك الت
 

لتاي تام فيهاا التقاديرات المحاسابية فاي الفتارة يتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر. يتم اإلعتراف بالتغيرات علاى ا
لفتارة ار علاى كال مان تعديل التقدير إذا كان التغير يخص هذه الفترة فقط أو في فترة التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغييار ياؤث

 الحالية والفترات المستقبلية.
 

 لرئيسية غير المؤكدةاألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية ومصادر التقدير ا
ؤكادة يرات غيار المفيما يلي التقديرات الهامة واالفتراضات الرئيسية المتعلقة بالفترات المساتقبلية والمصاادر الرئيساية األخارى التقاد
سانة في الطلوبات في نهاية فترة القوائم المالية والتي لها مخاطر كبيرة تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والم

 المالية التالية. 
 

تتعلااق  جزةالقااوائم الماليااة األوليااة الموحاادة المااوإن أهاام األمااور التااي تتطلااب اسااتخدام توقعااات وفرضاايات ماان قباال اإلدارة فااي هااذه 
 بالتالي:

 

  العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعداتم 

 تصنيف االستثماراتم 

 قياس القيمة العادلةم 

 للبيعم المتاحةستثمارات التقييم العادل لال 

 للبيعم المتاحةنخفاض في قيمة االستثمارات اإل 

 االنخفاض في االستثمارات العقاريةم 

 مبدأ االستمراريةم 

 المخصصاتم و 

 .االلتزامات المحتملة 

 

 نخفاض قيمة الممتلكات والمعداتاال
 

كات ترية للممتلمة الدفنخفاض في القيمة. يتم مراجعة القييتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي ا
سترداد. في بلة لالوالمعدات لتحديد انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية غير قا

ا ت إلى قيمتهلموجودادرة، يتم تخفيض احال وجود مثل هذا المؤشر وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد المق
نخفاض اسجيل خسارة م يتم تلالقابلة لالسترداد والتي تمثل القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو قيمتها عند االستخدام، أيهما أكبر. 

 م.2017مارس  31في القيمة كما في 
 

 ت غير الملموسةاألعمار اإلنتاجية والقيم الحالية للممتلكات والمعدات والموجودا
 

ك الستهالاتقوم إدارة المجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة بغرض احتساب 
اجية. عمار اإلنتفعلي لأواإلطفاء على التوالي. يتم تحديد هذه التقديرات أخذاً باالعتبار االستخدام المتوقع لأصل أو االنتهاء ال

 القيم المتبقية إلى الخبرة والبيانات القابلة للرصد حيثما تكون متاحة. وتستند

 
 تصنيف االستثمارات

ار ماا كاساتثمإ، لتصنيف المناسب لاذلك االساتثمارعند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقرر اإلدارة عند شرائها الستثماٍر ما ا
 متاحاستثمار كستثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق، أو قروض وذمم مدينة أو ، أو كاقائمة الدخلمحدد بالقيمة العادلة من خالل 

وتصانف  .حادة الماوجزةاألولية المو المركز المالي قائمةللبيع. ويكون تصنيف هذا االستثمار واضح من خالل االسم المعروض في 
 .ذمم تجارية مدينة وأخرى
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 القيمة العادلةقياس 
 
شااركين فاي يُادفع لتحويال مطلاوب ماا فاي معاملاة نظامياة باين المماا السعر المقبوض نظير بيع أصال ماا أو  فى تمثل القيمة العادلةت

 ما:يل المطلوب إإجراء معاملة بيع األصل أو تحوقيمة العادلة بناء على افتراضات السوق بتاريخ القياس. ويُحدد قياس ال
 
 أو ،في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات -
 للموجودات والمطلوبات. تعبيرا عنفي حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق  -
 

 يجب أن يكون متاحا للشركة. تعبيرا عنإن السوق الرئيسي أو السوق األكثر 
 

لمطلوباات اافتراض أن المشاركين في السوق سيستفيدون عند تساعير الموجاودات أو تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات ب
 وبافتراض أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم اإلقتصادية.

 
ساتخدام صاادية باتحقياق فوائاد اقتمان مالية تأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في الساوق القياس القيمة العادلة للموجودات غير إن 

دام أعلاى وأفضال اساتخ أيضااً تحقياقي من شأنه ذو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق الأأصول لأعلى وأفضل استخدام 
 األصول.

 
لمدخالت اادة استخدام تستخدم الشركة طرق التقييم الفنية المالئمة وفقاً للظروف وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزي

 العالقة والقابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. ذات
 

ي للقيماة تصنف كافة الموجاودات والمطلوباات التاي تقااس أو يفصاح عنهاا بالقيماة العادلاة فاي القاوائم المالياة ضامن التسلسال الهرما
 هامة لقياس القيمة العادلة ككل:العادلة، طبقا لما هو مبين أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى وال

 
 األسعار المتداولة )بدون تعديل( في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة المستوى األول:
طرق تقييم فنية تعتبار مادخالت المساتوى األدناى والهاماة لقيااس القيماة العادلاة لهاا قابلاة للمالحظاة بصاورة  المستوى الثاني: 

 مباشرة أو غير مباشرة
 طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة. الثالث:  المستوى

 
يالت باين ذا تمت التحوبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم اثباتها في القوائم المالية على نحو متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فيما إ

 كل( في نهايةكبإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة  مستويات التسلسل الهرمي وذلك
 كل فترة مالية.

 

 للبيع المتاحةلالستثمارات  ةالعادل ةيمالق
دفقات روفاة مثال التاللبيع والغير مدرجة في أسواق نشطة باساتخدام أسااليب التقيايم المع المتاحةيتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات 

وماات النقدية المحسومة، وأسعار أحدث المعاامالت.  وياتم تحدياد القيماة العادلاة فاي وقات معاين علاى أسااس ظاروف الساوق والمعل
ة عالياة مان المتوافرة عن الشركات المستثمر فيها. إن هذه التقديرات ذات طبيعة ذاتية ومضمنة ألمور غير مؤكدة وتحتاج إلى درجا

ؤكدة وأناه مالية( غير موعليه ال يمكن تحديدها بدقة متناهية.  إن األحداث المستقبلية )كاستمرار األرباح التشغيلية والقوة الاالجتهاد، 
اً مماا مساتخدمة ساابقمن الممكن بناًء على المعلومات المتوفرة حالياً، بأن تختلف النتائج خالل السانة المالياة التالياة عان الفرضايات ال

ومة لنقدياة المحسامستقبلية على القيمة الدفترية لالستثمارات.  فاي الحااالت التاي ياتم اساتخدام فيهاا نمااذج التادفقات ا يتطلب تعديالت
شركات المستثمر ثلي إدارة اللتقدير القيم العادلة، يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من قبل اإلدارة وفقاً للمعلومات المتوافرة مع مم

 حدث البيانات المالية المتوفرة المدققة أو غير المدققة.فيها ووفقاً أل

 

 للبيع المتاحةاالنخفاض في قيمة االستثمارات 
فااض عنادما يكاون هنااك قاد حادث انخ .للبياع قاد تعرضات النخفااض فاي قيمتهاا المتاحاةماا إذا كانات االساتثمارات  المجموعةتحدد 

لقارار الاك االساتثمارات لمساتوى يقال عان ساعر التكلفاة.  ويتطلاب مثال ذلاك جوهري أو انخفاض لفتارة طويلاة فاي القيماة العادلاة لت
ي القيماة تحقق انخفااض جاوهري فا المجموعةدراسةً ألوضاع تلك االستثمارات من قبل اإلدارة.  وفي حالة األسهم المدرجة، تعتبر 

االنخفااض  أن إساتمرارقيماة تكلفتهاا، وتعتبار مان  %20العادلة لتلك االستثمارات إذا ما انخفضت قيمتها السوقية لمستوى أكثر مان 
 أشهر فترة طويلة.   6في القيمة ألقل من التكلفة لمدة أكثر من 
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 االنخفاض في قيمة االستثمارات العقارية
لموجاودات العقارياة وذلاك لتحدياد ماا إذا كاان هنااك أي مؤشارات باأن هاذه اتقوم المجموعاة بمراجعاة القيماة الدفترياة لالساتثمارات 

 ت خاالل السانةانخفضت قيمتها. تقوم اإلدارة أينما كان ضرورياً باستخدام تقديراتها لتحديد هذا االنخفاض. لم يكان هنااك أي مؤشارا
 النخفاض قيمة االستثمارات العقارية ذات العمر غير المتناهي.

 
 ريةمبدأ االستمرا

س الماال تقوم إدارة المجموعة بمراجعة المركز الماالي الموحاد بشاكل دوري وتقيايم متطلباات أي تمويال إضاافي لتلبياة متطلباات رأ
لالزم الدعم المالي العامل وتقدير المبالغ الالزمة كما وعند استحقاقها. باإلضافة إلى ذلك، فإن المساهمين في الشركة يؤكدون توفير ا

 حتياجات المجموعة لضمان وضع االستمرارية لها. لتمويل كافة ا

 

 مدينة تجارية انخفاض قيمة ذمم 

الغ النسبة للمبالكامل. ببالمدينة عندما يصبح من غير الممكن تحصيل المبلغ التجارية يتم عمل تقدير للمبلغ القابل للتحصيل من الذمم 
 لسداد امتأخرة في  تعتبر ولكنها م المبالغ التي ال تعتبر هامة بشكل فردي،الفردية الهامة، يتم عمل التقدير على أساس فردي. يتم تقيي

 بشكل مجمع ويتم تكوين مخصص على أساس مدة التأخر وفق معدالت االسترداد التاريخية.
 

مليون لاير سعودي  1.59 مليون لاير سعودي، منها مبلغ 63.8، بلغ إجمالي الذمم المدينة التجارية األولية في تاريخ القوائم المالية
ولية األ مة الدخلفي قائ منخفض القيمة. إن أي فرق بين المبالغ المحصلة فعليا في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة يتم تسجيله

 . الموحدة الموجزة
 

 انخفاض قيمة المخزون 
 ، يتم تقديرأو تالف عندما يصبح المخزون متقادميتم تقييم المخزون على أساس التكلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. 

عتبر هامة غ التي ال تالمبال صافي القيمة القابلة للتحقق. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم عمل التقدير على أساس فردي. يتم تقييم
عمر  مخزون ودرجة تقادمبشكل فردي، ولكنها تعتبر متقادمة أو تالفة، بشكل مجمع ويتم تكوين مخصص على أساس نوع ال

 المخزون أو تلفه استناداً إلى أسعار البيع التاريخية.

 

 االلتزامات المحتملة
ثال عتبار تقيايم ميبحكم طبيعتها، يتم تحديد هذه االلتزامات المحتملة فقط عند حدوث أو عدم حدوث أحد األحداث المستقبلية أو أكثر.  

 ذ القرار والتقديرات الهامة للنتائج واألحداث المستقبلية.هذه االلتزامات المحتملة على ممارسة اتخا
 

 دولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولىتطبيق المعايير ال - 5

 

زة. إن لموحادة الماوجاقامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالياة للمارة األولاى فاي هاذه القاوائم المالياة األولياة 
 . تحولوأثر عملية الم. وفيما يلي تفاصيل 2016يناير  1إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هو  تاريخ التحول

 
ربياة الساعودية المملكاة الع لتقاارير المالياة المعتمادة فايعداد اوفقا للمعايير الدولية ال الموجزة تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة

 34لادولي رقام ألخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وحسب متطلبات معيار المحاسابة اوالمعايير واإلصدارات ا
 "التقارير المالية المرحلية".

 
ل قاوائم أعادتها م هاي أو2017ماارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهياة فاي كما فى و  الموجزةإن هذه القوائم المالية األولية الموحدة 

قاد ف م،2016ديسامبر  31لتقارير المالية. بالنسبة للفترات حتى وبما فيها السانة المنتهياة فاي عداد اوفقا للمعايير الدولية ال المجموعة
 لقانونيين.اقامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية الموحدة وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

 
ينااير  1وعاة كماا فاي ، تم إعداد قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحياة للمجم الموجزة لمالية األولية الموحدةلغرض إعداد القوائم ا

ر بيساامد 31وهااو تاااريخ تحااول المجموعااة إلااى المعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة وكااذلك المركااز المااالي كمااا فااي  ،م2016
  م.2016
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 االستثناءات المطبقة
 

مدتاه الهيئاة الساعودية "تطبياق المعاايير الدولياة للتقاارير المالياة للمارة األولاى" والاذي اعت 1إن المعيار الدولي للتقاريير المالية رقام 
 مرة. عض المعايير الدولية وذلك عند تطبيقه ألولللمحاسبين القانونيين يسمح ببعض االستثناءات من التطبيق بأثر رجعي لب

 

 الشهرة 
ن لم يتم تطبيقاه علاى "تجميع األعمال" والذي اعتمدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيي 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

أو  حصصااا فااي الشااركات الزميلااة عمليااات االسااتحواذ علااى الشااركات التابعااة والتااي تشااكل أعماااال وفقااا للمعااايير الدوليااة أو
وباات وفقاا . إن استخدام هاذا االعفااء يعناي أن القايم الدفترياة للموجاودات والمطل2016يناير  1 فبلالمشاريع المشتركة وقعت 

اريخ حواذ. وبعاد تاللمعايير الدولية( هي تكلفتهاا المفترضاة بتااريخ االساتلمعايير الهيئة )والذي ينبغي أن يتم االعتراف بها وفقا 
ً الاالستحواذ، يتم  ة لمعاايير الدوليالالموجودات والمطلوبات التي ليست مؤهلة لإلعتاراف بهاا وفقاا إن للمعاير الدولية.  قياس وفقا

أية مباالغ  أو باستبعاد فقا للمعايير الدولية. لم تقم المجموعة باالعترافويتم استبعادها من قائمة المركز المالي االفتتاحية المعدة 
الاذي  1لمالياة رقام عتراف بها سابقا نتيجة متطلبات االعتراف وفقا للمعايير الدولية. كما يتطلب المعيار الدولي للتقاارير اتم اال

دة وفقاا فتتاحية المعااعتمدته الهيئة أن القيمة الدفترية للشهرة بموجب معايير الهيئة ينبغي أن تستخدم في قائمة المركز المالي اال
يين، قامات المجموعاة للمحاسابين القاانونالاذي اعتمدتاه الهيئاة الساعودية  1وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  .يير الدوليةللمعا

 خفااض فاي قيماةبفحص الشهرة لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها بتاريخ التحول للمعايير الدولية. لم يتم اعتبار أي ان
 .2016يناير  1في  جوهرياالشهرة 

 

 لكات وآالت ومعداتممت 
 األولياةلي المركاز الماا قائماةعلى أساس التكلفة ناقصااً االساتهالك ضامن واإلستثمارات العقارية تم تسجيل األراضي والمباني 

ة التكلف تبرت المجموعة. اعالدولية للتقارير المالية المعتمدة فى المملكة العربية السعوديةوفقاً للمعايير  ةالمعد ةالموجزالموحدة  
 بعد احتساب االستهالك على إنها قيمة يمكن مقارنتها بالقيمة العادلة.

 

 أدوات حقوق ملكية غير مدرجة 
هاا. براف المبادئي قياس األدوات المالياة بالقيماة العادلاة وذلاك عناد االعتا 39يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

الموجاودات يااس م بققات لامفاإن المجموعاة  1عيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقام ومع ذلك، ووفقاً لالستثناء الموجود في الم
لاى المعاايير إالتحاول بالقيمة العادلة خالل التسجيل المبدئي للمعامالت التاي اعتمادت قبال موعاد  لكيةالخاصة بحقوق المالمالية 

على  2016ير ينا 1الملكية الموجودة في  حقوق تصنيف أدواتالدولية إلعداد التقارير المالية. ونتيجة لذلك، قامت المجموعة ب
ة الساابقة ، حيث أن أساس االحتساب حساب المعاايير المحاسابيتعديالتللبيع، وعليه لم يتم عمل أي  متاحةأنها موجودات مالية 

 مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. متوافق
 

 القروض الحكومية 
لاى المعاايير إ، تقوم المجموعة بقيااس القاروض الحكومياة فاي تااريخ التحاول 1إلعداد التقارير المالية رقم وفقا للمعيار الدولي 

ً مالية بقيمتها الدفترية المسجلة الدولية إلعداد التقارير ال المتحققاة  ساجيل الفوائادت دونالمعايير المحاسابية المساتخدمة ساابقاً  وفقا
تطبيقاه  والخااص بالمسااعدات الحكومياة، سايتم 20لادولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام الحكومي. إن المعياار ا القرضمن هذا 

 تحاولفاى تااريخ الالحكومياة  القاروض قايم على القروض الحكومية المستلمة بعد تاريخ التحول. لم يتم عمل أي تغييارات علاى
 طبقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. كما هو مسموح
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 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى )تتمة( (5
 

 أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على قائمة المركز المالي
 

  إيضاح 

المعايير وفق 

 السعودية

يناير  1ي فـكما 

  أثر التحول  2016

المعايير الدولية وفق 

يناير  1كما في 

2016 

        ودات ــلموجا
        الموجودات غير المتداولة

 161,918,311  (3.751.083)  165.669.394  أ وآالت ومعدات ممتلكات
 2.327.468  -  2.327.468   موجودات غير ملموسة

 121.294.188  -  121.294.188   للبيع   متاحةاستثمارات 
 138.210.123  3.751.083  134.459.040  أ ات عقاريةاستثمار
 2.094.678  -  2.094.678   الشهرة

   425.844.768  -  425.844.768 
        الموجودات المتداولة

 18.065.470  -  18.065.470   المخزون
 87.010.418  -  87.010.418   ة ذمم تجارية مدين

 10.536  -  10.536   محتفظ بها بغرض البيع موجودات
 5.165.888  -  5.165.888   مة وموجودات أخرىمدفوعات مقد

 1.438.971  -  1.438.971     مستحق من أطراف ذات عالقة
 158.927.243  -  158.927.243   النقد وما في حكمه

   270.618.526  -  270.618.526 
 696.463.294  -  696.463.294   مجموع الموجودات

        المطلوبات وحقوق المساهمين
        مساهمينحقوق ال

 490.000.000  -  490.000.000    رأس المال
 3.905.208  -  3.905.208   نظامياالحتياطي 

 30,091,453  (5,055,427)  35.146.880   بقاةمأرباح 
 (442.483)  -  (442.483)   حصص إضافية في شركة تابعة اقتناء احتياطي

 523,554,178  (5,055,427)  528.609.605   :مي الشركةحقوق الملكية العائدة لمساه

 83.215.044  (3.730.868)  86.945.912   مسيطرةالغير  الملكية حقوق
 606,769,222  (8,786,295)  615.555.517   إجمالي حقوق المساهمين

        المطلوبات 
        متداولة غير مطلوبات 

 8.254.533  -  8.254.533   اولالجزء المتد –قرض طويل األجل 
 24.591.120  8.786.295  15.804.825  ب إلتزامات المنافع المحددة للموظفين

   24.059.358  8.786.295  32.845.653 
        المطلوبات المتداولة 

 5.254.543  -  5.254.543   الجزء المتداول من قرض طويل األجل 
 15.330.507  -  15.330.507   ة ذمم تجارية دائن

 15.595.532  -  15.595.532   مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 17.291.215  -  17.291.215   مخصص الزكاة 

 3.376.622  -  3.376.622   مطلوبات محتفظ بها بغرض البيع

   56.848.419  -  56.848.419 
 89,694,072  8,786,295  80.907.777   المطلوبات إجمالي
 696,463,294  -  696.463.294   حقوق الملكية والمطلوبات إجمالي
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 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى )تتمة( (5
 

 أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على قائمة المركز المالي
 

  إيضاح 

المعايير وفق 

 السعودية

ديسمبر  31ي فـكما 

  أثر التحول  2016

المعايير الدولية وفق 

 ديسمبر 31كما في 

2016 

        الموجودات 
        متداولةموجودات غير 

 159,415,479  (3,567,408)  162.982.887  ج وآالت ومعدات ممتلكات
 1.860.492  -  1.860.492   موجودات غير ملموسة

 139.748.373  -  139.748.373   للبيع   متاحةاستثمارات 
 124.906.288  3.567.408  121.338.880  ج ات عقاريةاستثمار
 2.094.678  -  2.094.678   الشهرة

   428.025.310  -  428.025.310 
        الموجودات المتداولة

 21.388.517  -  21.388.517   المخزون
 67.843.563  -  67.843.563   ة ذمم تجارية مدين

 110.536  -  110.536   محتفظ بها بغرض البيع موجودات
 6.928.941  -  6.928.941   مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

 872.601  -  872.601     مستحق من أطراف ذات عالقة
 15.299.252  -  15.299.252   رةإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا

 103.443.775  -  103.443.775   في حكمه النقد وما
   215.887.185  -  215.887.185 

 643.912.495  -  643.912.495   الموجودات إجمالي

        المطلوبات وحقوق المساهمين
        مساهمينحقوق ال

 490.000.000  -  490.000.000    رأس المال
 3.905.208  -  3.905.208   نظامياحتياطي 
 (3,903,301)  (6,454,640)  2.551.339   )خسائر متراكمة( / بقاةمأرباح 

 (442.483)  -  (442.483)   حصص إضافية في شركة تابعة اقتناء احتياطي
 (3.473.001)  -  (3.473.001)   للبيع متاحةتقييم إستثمارات احتياطي 

إحتييييياطى إعييييادة قييييياس إلتزامييييات المنييييافع المحييييددة 
 فينللموظ

  -  2,234,174  2,234,174 

   492.541.063  (4,220,466)  488,320,597 
 87.399.972  (3.534.828)  90.934.800   الحقوق غير المسيطرة

   583.475.863  (7,755,294)  575,720,569 
        المطلــوبات
        المتداولة غير المطلوبات 

 4.127.261  -  4.127.261   ولالجزء المتدا –قرض طويل األجل 
 25.522.949  7.755.294  17.767.655  د إلتزامات المنافع المحددة للموظفين

        
   21.894.916  7.755.294  29.650.210 

        المطلوبات المتداولة 
 4.127.272  -  4.127.272   الجزء المتداول من قرض طويل األجل 

 17.524.618  -  17.524.618   ة ذمم تجارية دائن
 7.428.643  -  7.428.643   مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 5.587.112  -  5.587.112   مخصص الزكاة 
 3.874.071  -  3.874.071   مطلوبات محتفظ بها بغرض البيع

   38.541.716  -  38.541.716 
 68,191,926  7.755.294  60.436.632   المطلوبات إجمالي
 643.912.495  -  643.912.495   حقوق الملكية والمطلوبات إجمالي
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 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى )تتمة( (5

 
 2016 ارسم 31في  المنتهية للفترة لدخل الشامل اآلخرأثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على  الدخل وا

 

  إيضاح 

المعايير وفق 

 )معدلة( السعودية

 مارس 31ي كما فـ

  أثر التحول  2016

المعايير الدولية وفق 

في  المنتهية  فترةلل

 2016 مارس 31
        

        

 49.613.968  -  49.613.968   اإليرادات، بالصافي

 (36.908.405)  -  (36.908.405)   االيراداتتكلفة 
        

 12.705.563  -  12.705.563   مجمل الربح
        

 (13.636.278)  -  (13.636.278)   عمومية وإدارية مصاريف

 (269.018)  -  (269.018)   بيع وتوزيع مصاريف
        

 (1.199.733)  -  (1.199.733)    التشغيل خسائر
        

 683.576  -  683.576   توزيعات أرباح مستلمة

 (1.471.834)  -  (1.471.834)   متاحة للبيع استثماراتفي قيمة  االنخفاض

 1.906.977  -  1.906.977   إيرادات أخرى
        

 (81.014)  -  (81.014)   من العمليات المستمرة خسارة الفترةصافي 

   -  -  - 
        

 (81.014)  -  (81.014)   قبل الزكاة  خسارة الفترةصافي 
        

 (1.500.000)  -  (1.500.000)   لفترةالزكاة عن ا
        

 (1.581.014)  -  (1.581.014)    الفترة ةرصافي خسا
        

        الدخل الشامل اآلخر:

        :بنود يتم إعادة تبويبها الحقاً إلى قائمة الدخل

 -  -  -   بيعللمتاحة  استثماراتغير محققة من تقييم  خسائر
        

 (1.581.014)  -  (1.581.014)   الدخل الشامل اآلخر للفترة إجمالي
        

        :إلىالعائد  صافي الخسائر

 (2.789.773)  -  (2.789.773)   المساهمين

 1,208,759  -  1,208,759    غير المسيطرة الحقوق

 (1.581.014)  -  (1.581.014)   صافي خسارة الفترة

        

        :العائد علىالسهم خسارة 

 (0.06)    (0.06)   نصيب السهم األساسي والمخفض من )خسارة( الفترة
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 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى )تتمة( (5

 
 :2016مارس  31و 2016يناير  1كما في  لملكيةحقوق اأثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على على 

 

  
 رأس

 المـــــــــال
 االحتياطي
 بقاةأرباح م القانوني

احتياطي اقتناء 
حصص إضافية 
 في شركة تابعة

 إحتياطى تقييم
 متاحةاستثمارات 
 للبيع

 حقوق إجمالي
الملكية العائدة إلى 
 مساهمي الشركة

 حقوق الملكية
 غير المسيطرة

 
 المجمـــــوع

          
 615.555.517 86.945.912 528.609.605 - (442.483) 35.146.880 3.905.208 490.000.000  )مدقق( 2015ديسمبر  31كما في  الرصيد

          
تسااااويات بعااااد التحااااول للمعااااايير الدوليااااة إلعااااداد 

 التقارير المالية
         

 زيادة فاي المخصاص الخااص بمكافاأة نهاياة الخدماة
 موظفينلل

 - - (5.055.427) - - (5.055.427) (3.730.868) (8.786.295) 

 606,769,222 83.215.044 523,554,178 - (442.483) 30,091,453 3.905.208 490.000.000  2016يناير  1كما في 

          
 (1.581.014) 1.208.759 (2.789.773) - - (2.789.773) - -  صافي الربح/)الخسارة( للفترة

 605,188,208 84.423.803 520.764.405 - (442.483) 27,301,680 3.905.208 490.000.000  )غير مدقق( 2016مارس  31كما في 
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 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى )تتمة( (5

 
 :2017مارس  31و 2016ديسمبر  31كما في  على حقوق الملكية أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على

 

  
 رأس

 المـــــــــال
 االحتياطي
 القانوني

 )خسائر متراكمة(
 بقاة أرباح م /

احتياطي اقتناء 
حصص إضافية 
 في شركة تابعة

 إحتياطى تقييم
 متاحةاستثمارات 
 للبيع

إحتياطى إعادة قياس 

إلتزامات منافع 

 محددة للموظفين

 حقوق ليإجما
الملكية العائدة إلى 
 مساهمي الشركة

 حقوق الملكية
 غير المسيطرة

 
 المجمـــــوع

           
 583.475.863 90.934.800 492.541.063 - (3.473.001) (442.483) 2.551.339 3.905.208 490.000.000  )مدقق( 2016ديسمبر  31الرصيد كما في 

ياااة إلعاااداد تسااويات بعاااد التحاااول للمعااايير الدول
 التقارير المالية

          

 (7,755,294) (3.534.828) (4.220.466) 2,234,174 - - (6,454,640) - -  زيادة في المخصص الخاص بمكافأة نهاية الخدمة

 575,720,569 87.399.972 488,320,597 2,234,174 (3.473.001) (442.483) (3,903,301) 3.905.208 490.000.000  2017يناير  1كما في 

 (1,810,428) - (1,810,428) - (1,810,428) - - - -  خسائر غير محققة عن إستثمارات متاحة للبيع
 1,823,979 821.804 ,1751,002 - - - 1,002,175 - -  صافي الربح/)الخسارة( للفترة

 575,734,120 88.221.776 487,512,344 2,234,174 (5,283,429) (442.483) (2,901,126) 3.905.208 490.000.000  )غير مدقق( 7201مارس  31كما في 
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 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى )تتمة( (5

 

 أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على القوائم المالية: إيضاحات

 

 ممتلكات وآالت ومعدات (أ

 المبلغ  إيضاح فرعي 

    

 (3,751,083)  1-1-أ (ةعقاريات مزدوج لأصول )استثمارال االستخدام

 
ات االساتخدام المازدوج كبناد منفصال. ذال تتطلب المعايير المحاسبية المتفق عليها والمتبعة سابقاً تساجيل األصاول  1-1-أ

ى فالزياادة لأو  هتأجيرياإيرادات فظ به لكسب جزء من الممتلكات محتوفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، فإن أي 

 .بقائمة المركز المالي ستثمار عقاري في بند منفصلإفإنه يصنف كقيمتها الرأسمالية 

 

 افع المحددة للموظفينإلتزامات المن (ب

 

اتهاا سااب التزامحقامت المجموعة بإجراء تقييمات اكتوارياة ل ،لتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تحولخالل ال

 االلتزاماات االضااافية والاذى يمثااللاير سااعودي  8.786.295تام تعااديل مبلاغ  ،بموجاب خطااة محاددة المنااافع. وعلاى ذلااك

 بقاة.على األرباح المونتيجة لذلك تم إجراء تعديل المحتسبة بواسطة اإلكتوارى 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات (ج

 

 المبلغ  إيضاح فرعي 

    

 (3.567.408)  1-1-ج (ةعقاري اتصول )استثمارمزدوج لأ استخدام

 

ال تتطلب المعايير المحاسبية المتفق عليها والمتبعة سابقاً تسجيل األصول ذات االستخدام المازدوج كبناد منفصال.  1-1- ج

متها لزيادة قيأو  هتأجيريإيرادات جزء من الممتلكات محتفظ به لكسب وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، فإن أي 

 .بقائمة المركز المالي فإنه يصنف كاستثمار عقاري في بند منفصلالرأسمالية 

 

 

 المنافع المحددة للموظفين إلتزامات (د
 

موجاب بالتزاماتهاا  خالل االنتقال لتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية, قامت المجموعة بإجراء تقييمات اكتوارياة لحسااب

ك تام إجاراء لاير سعودي متمثال في االلتزامات االضافية ونتيجة لذل 8.786.295مبلغ  إضافة ذلك, تم نتيجةحددة المنافع. وخطة م

 تم تعديل المبلغ السالف ذكره كما يلى: بقاة.ى الرصيد االفتتاحي لأرباح المتعديل مماثل عل

 

يقاة روف العام طبقاً لإلفتراضات المساتخدمة ساا بقاا وطرلاير سعودى والذى يمثل الفرق بين إحتساب مص 1,203,173مبلغ  -1

 لمعايير الدولية للتقارير المالية.التحول لاإلحتساب اإلكتوارية المستخدمة بعد 

 

 الدخل الشامل األخر. فى قائمة تم تسجيلهاوالذى يمثل مكاسب إعادة قياس  لاير سعودى 2,234,174مبلغ  -2

 

 لاير سعودى. 7,755,294بمبلغ  2016ديسمبر  31ليصبح التعديل على رصيد 
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 ، اآلالت والمعداتالممتلكات (6

  أراضي*  

مباني وتحسينات 
على أرض 
 آالت  مستأجرة*

 

 سيارات

 
أثاث وتركيبات 
 ومعدات مكتبية

 

 حاسب آلي

 
أعمال رأسمالية 
  قيد التنفيذ**

 
 المجمـوع

                 ةالتكلفـ

 314.848.074  4,111,547  8.174.342  14.617.343  5.732.318  103.729.971  157.502.553  20.980.000  2015ديسمبر  31في 

                 تسويات عند التحول إلى المعايير 

                 الدولية إلعداد التقارير المالية   

 (6.070.596)  -  -  -  -  -  (6.070.596)  -  محول إلى استثمارات عقارية

 308,777,478  4,111,547  8,174,342  14,617,343  5.732.318  103,729,971  151.431.957  20.980.000  (معدل)  2016 يناير 1في 
 12.548.401  4.098.084  386.291  1.484.059  1.244.037  3.810.406  1.525.524  -  اإلضافات

 (1.740.461)  -  (34.479)  (230.161)  (769.268)  (706.553)  -  -  االستبعادات
 -  (4.133.480)  -  -  -  3.778.341  355.139  -  التحويالت

                 
 319,585,418  4,076,151  8,526,154  15,871,241  6.207.087  110,612,165  153.312.620  20.980.000  )معدل( 2016 ديسمبر 31في 

 3.434.600  -  153.628  764.091  73.111  2.439.370  4.400  -  اإلضافات
 (1.130.677)  -  (21.950)  (289.942)  (64.400)  (754.385)  -  -  االستبعادات
 -  -  -  -  -  -  -  -  التحويالت

 321,889,341  4,076,151  8,657,832  16,345,390  6.215.798  112,297,150  153.317.020  20.980.000  2017 مارس 31في 
                 

                 االستهالك المتراكم
 149,178,680  -  4,602,957  9,285,672  3.936.512  70.261.585  61.091.954  -  2015ديسمبر  31في 

المعااايير الدولياااة   تسااويات عنااد التحااول إلااى
 إلعداد التقارير

                

                 

 (2.319.513)  -  -  -  -  -  (2.319.513)  -  محول إلى استثمارات عقارية
                 

 146,859,167  -  4,602,957  9,285,672  3.936.512  70,261,585  58.772.441  -  ()معدل 2016 يناير 1في 

 
 
 

 )يتبع(
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 )تتمة( ، اآلالت والمعداتالممتلكات (6

 

  أراضي*  

مباني وتحسينات 
على أرض 
 آالت  مستأجرة*

 

 سيارات

 
أثاث وتركيبات 
 ومعدات مكتبية

 

 حاسب آلي

أعمال  
رأسمالية قيد 
  التنفيذ**

 
 المجمـوع

                 
 15,062,723  -  1.370.265  1.106.898  1.116.302  6.349.643  5.119.615  -  استهالك السنة

 (183.675)  -  -  -  -  -  (183.675)  -  ريةمحول إلى استثمارات عقا
 (1.568.276)  -  (40.477)  (189.810)  (670.094)  (663.547)  (4.348)  -  االستبعادات

                 
 160,169,939  -  5,932,745  10,202,760  4.382.720  75,947,681  63.704.033  -  ()معدل 2016 ديسمبر 31في 

 5,302,181  -  635,624  604,585  532,189  2,325,203  1,204,580  -  فترةك الاستهال
 (45,919)  -  -  -  -  -  (45,919)  -  محول إلى استثمارات عقارية

 (815.868)  -  (9.663)  (82.524)  (9.631)  (714.050)  -  -  االستبعادات
                 
 164,610,333  -  6,558,706  10,724,821  4,905,278  77,558,834  64,862,694  -  2017 مارس 31في 
                 

                 صافي القيمة الدفترية
                 
 157,279,008  4,076,151  2,099,126  5,620,569  1,310,520  34,738,316  88,454,326  20.980.000  2017مارس 31في 
                 
 159,415,479  4.076.151  2,593,409  5,668,481  1,824,367  34,664,484  89.608.587  20.980.000  )معدل( 2016 ديسمبر 31في 
                 
 161,918,311  4,111,547  3,571,385  5,331,671  1,795,806  33,468,386  92,659,516  20.980.000  )معدل( 2016 يناير 1في 
 
 (.8القرض طويل األجل الذي تم الحصول عليه من وزارة المالية )إيضاح  التفاقيةإن األرض ومباني شركة اإلحساء للخدمات الطبية مرهونة وفقاً  * 
 
 وظفين بشركة اإلحساء للخدمات الطبية.تتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل رئيسي في التكاليف الخاصة بإنشاء مباني إضافية للمستشفى وسكن الم ** 

 
 كما يلي: قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة  في / السنة فترةالمحمل خالل ال االستهالكتم توزيع 

 
 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017مارس  31 
      

 7,068,210  11.809.941  3,995,157 تكلفة اإليرادات
 3,022,472  3.252.782  1,307,024 ة مصروفات عمومية وإداري

 5,302,181  15.062.723  10,090,682 
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 للبيع متاحةاستثمارات  (7

 
 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017مارس  31 

  )بالرياالت السعودية(  

 -  21.426.019  19,615,591 إستثمارات مالية متاحة للبيع مدرجة بسوق األسهم السعودية 
 155,322,354  155,322,354  161,057,604 ية رات مالية متاحة للبيع غير مدرجة بسوق األسهم السعودإستثما

 180.673.195  176,748,373  155,322,354 

 (34,028,166)  (37.000.000)  (37.000.000) للبيع المتاحةخسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات 

 121,294,188  139,748,373  143,673,195 الختاميالرصيد 

 
ماا في 2016ديسامبر  31والسنة المنتهياة فاي  2017مارس  31المنتهية في  الفترةخالل  ستثماراتإلا انخفاضوتتمثل حركة مخصص 

 يلي: 
 

 2016ديسمبر  31  2016ديسمبر  31  2017مارس  31 

  )بالرياالت السعودية(  
 30,575,921  34.028.166  37.000.000 الرصيد االفتتاحي 
 3,584,204  2.971.834  - اإلضافات 

 (131,959)  -  - الغرض منها ىمخصصات إنتف

 34,028,166  37.000.000  37.000.000 الرصيد الختامي 

 

 قرض طويلة األجل  (8
 

 وزارة قبال ه منمليون لاير سعودي سبق منح 49.5في الرصيد المتبقي من قرض بمبلغ  2017 مارس 31يتمثل رصيد القرض كما في 
ة بمبلاغ سانوية متسااوي علاى أقسااطه دادــاـع لفائادة وياتم ســال يخض وفقاً التفاقية القرض، فإنه للخدمات الطبية. اإلحســاءركة ــة لشــالمالي

ي . هاذا، وقاد تام رهان كافاة أراضام2019هـ الموافاق ماارس 1440مليون لاير سعودي والذي ينتهي سداده في شهر رجب  4.13وقدره 
ً شركة اإلحساء للخدمات الطبية )شركة تابعة(  ومباني  التفاقية القرض. وفقا

 
 ةوجزالما ةالموحاداألولياة  المركاز الماالي قائماةفاي  2016ديسامبر  13و  مارس 31تم عرض رصيد قرض وزارة المالية القائم كما في 

 كما يلي:
 

 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017مارس  31 

  السعودية( )بالرياالت  

 5.254.543  4.127.272  4.127.272 الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة 

 8.254.533  4.127.261  4.127.261 الجزء غير المتداول المدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة

 8.254.533  8.254.533  13.509.076 

 

 للموظفين إلتزامات المنافع المحددة (9
 
 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017ارس م 31 

 )بالرياالت السعودية( 
 802.258  24.591.120  25.522.949 الرصيد اإلفتتاحي

 11.122.460  -  - (د-1رصيد ناتج من إستحواذ شركة تابعة )إيضاح 
 4.852.584  6.096.848  1,094,896 السنةالفترة/ مستحقات

 8,786,295  (2.234.174)  - )مكاسب(/خسائر إعادة قياس

(972.477)  (2.930.845)  (872,910) المدفوع خالل الفترة/السنة  

 24.591.120  25.522.949  25.744.935 ديسمبر 31في 
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 )تتمة( للموظفين إلتزامات المنافع المحددة (9
 

 التقديرات والفرضيات
 

ت ومطلوبااات هااذه الخطااة باسااتخدام طاارق تعتمااد علااى تقااديرات وافتراضااات تاادير المجموعااة خطااة محااددة المنااافع وتحتسااب تكاااليف وموجااودا
بشاكل  ؤثرياقاد  اإلفتراضاات. أي تغيار فاي هاذه مستقلين إكتواريينباستشارة خبراء  من مدى مالئمة هذه اإلفتراضات تحققت المجموعة .اكتوارية
 .ةالموجز ةالموحداألولية المركز المالي  قائمةو  ةالموجزاألولية الموحدة الشامل  والدخل الدخل قائمةعلى  جوهري

 

 خصائص وتمويل الخطة المحددة المنافع
 

فع لمرحلاة تدير المجموعة خطة محددة المنافع لصالح مرحلة مابعد التوظيف تشمل كافاة موظفيهاا. وتسااهم هاذه الخطاة فاي تزوياد الماوظفين بمناا
لخدماة ياوم عمال لكال سانة مان سانوات ا 30العمال الاثالث األولاى وراتاب مكافاأة  ياوم عمال لكال سانة مان سانوات 15التقاعد تعادل راتب مكافأة 

 المتبقية. هذه الخطة ليست ممولة.
 

 يتعرض هذا النظام إلى مجموعة من المخاطر، تتضمن التالي:
 

اماات تزادة او نقصاان اإلمخاطر معدل الفائدة: أي زياادة أونقصاان فاي معادل الخصام المساتخدم )ساندات شاركة ذات جاودة عالياة( سايؤثر فاي زيا
 محددة المنافع.

 مخاطر تقدير األعمار: التغير في تقدير معدل الوفيات للموظفين الحاليين والسابقين.
 مخاطر الرواتب: زيادة الرواتب في المستقبل سيؤثر على زيادة كافة االلتزامات المحددة المنافع.

 

 محددة المنافع: تااللتزامامطابقة 
 2017مارس  31 
 خطة محددة المنافع 

 24.591.120 2016 يناير 1كما في الرصيد 

 6,244,741 الحالية -تكلفة الخدمة 
 - الماضية -تكلفة الخدمة 
 947,003 تكلفة الفائدة

 7,191,744 مضاف إلى األرباح أو الخسائر 
 (2,234,174) خسارة من اعادة القياس  مكسب

 (2,234,174) مضاف إلى الدخل الشامل اآلخر 
 (3,803,755) منافع مدفوعة ألعضاء مستقيلة

 25,744,935 2017مارس  31كما في الرصيد 

 
 فرضيات اكتوارية -التزامات محددة المنافع 

 
 محددة المنافع هي كما يلي: لإلتزاماتإن أهم الفرضيات  االكتوارية المستخدمة في حساب القيمة الحالية 

 
 2016 يناير 1  2016ديسمبر  31  2017مارس  31 

      
 %3.50  %3.50  %3.60 معدل الخصم

 %4.75  %4.75  %4.75 معدل زيادة الراتب
 SLIC (2001-05)-1  SLIC (2001-05)-1  SLIC (2001-05)-1 معدل الوفيات

 متوسط  متوسط  متوسط معدالت دوران الموظفين
 

 تحليل الحساسية: -التزام محدد المنافع 
 

يارة لعناصار المتغمحدد المنافع على إحدى الفرضيات االكتوارية والتي لها نسابة تغيار معقولاة، ماع تثبيات كافاة ا اإللتزامأثير قيمة تم عرض  ت
 :في الجدول التالىاألخرى كما 

 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017مارس  31 

      
 23.117.694  23.117.694  24.008.958 %0.5معدل الخصم +

 26.212.059  26.212.059  27.189.595 %0.5-دل الخصم مع
 23.127.807  23.127.807  27.162.196 %0.5زيادة طويلة األجل للراتب +
 22.431.224  22.431.224  24.017.961 %0.5-زيادة طويلة األجل للراتب 
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 السهم  (خسارة) /ربحية  (10

 
ط المرجح لعدد السنة على المتوس (خسارة) / أرباحالسنة بتقسيم صافي ( ارةخس) / أرباحالسهم من ( خسارة) /ربحية تم إحتساب 

 األسهم القائمة خالل السنة.
 

 األرباح فيما يلي:( و الخسائر)وقد تمثل نصيب السهم من 
  

  2017مارس  31
 2016مارس  31

 )معدل(

 )بالرياالت السعودية(  

 (2,789,773)  1,002,175  كةربح السنة العائدة لمساهمي الشر /( ةصافي )خسار
 49.000.000  49.000.000  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (0.06)  0.02  ربح السنة /( ةربحية السهم األساسي من صافي )خسار / (خسارة)

 
 

 التقارير القطاعية (11
 

الغذائياة  مثال فاي شاركة اإلحسااء للصاناعاتتتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في ثالثة قطاعات أعمال رئيساية وهام قطااع التصانيع المت
ركة والمتخصااص بإنتاااج وتعبئااة التمااور وقطاااع الخاادمات الطبيااة المتمثاال فااي شااركة اإلحساااء للخاادمات الطبيااة وقطاااع االسااتثمار فااي شاا

اً لأنشاطة ريخ وفقاالمنتهياة فاي ذلاك التاا الفتارةم وعن 2016و  م2017مارس  31اإلحساء للتنمية. تم تلخيص المعلومات المالية كما في 
 الرئيسية كما يلي:

 
 اإلجمالي قطاع اإلستثمار قطاع الخدمات الطبية قطاع التصنيع 2017مارس  31

 157,279,008 818,682 149,411,984 7,048,342 ومعدات ممتلكات وآالت

 50,641,699 - 47,971,758 2,669,941 ، بالصافىيراداتاإل
 (38,083,622) - (35,833,599) (2,250,023) تكلفة اإليرادات

 12,558,077 - 12,138,159 419,918  مجمل الربح 

 
 

 
 

 
 

  
     2016مارس  31 

 159,769,148 631,592 152,352,556 6,785,000 ومعدات وآالت ممتلكات

 49,613,968 - 46,512,677 3,101,291 ، بالصافىإيرادات
 (36,908,405) - (34,355,564) (2,552,841) تكلفة اإليرادات
 12,705,563 - 12,157,113 548,450  مجمل الربح 
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  وارتباطات التزامات (12
 

 عقود اإليجارات التشغيلية  (أ)
 

ة ماع خياار عقاود اإليجاار ال تتعادى سانة واحاد ةمادإن ساكن العااملين. و يوجد لدى المجموعة عدة عقود إيجاارات تشاغيلية لمكاتاب اإلدارة
قاد تكاون م. 1996ينااير  1مان ابتاداًء سانة  50 هاالتاي يبلاغ مادة عقادومادة اإليجاار ماعادا إيجاار أرض مصانع التماور  انتهاءجديد بعد الت
 ماارس 31تهياة فاي المن للفتارةروفات اإليجاار ـاـبلغات مصوبالساوق.  اإليجاريةم ــس القيـوعات اإليجار إما ثابتة أو تزيد سنوياً لتعكــمدف

 لاير سعودي(. 285,475 :2016 مارس 31لاير سعودي ) 354,542م مبلغ 2017
 

لاير  1,254,781المجموعة عن عقود إيجارات تشغيلية قائمة غير قابلة لإللغااء مبلغااً وقادره  التزامات، بلغت 2017 مارس 31كما في 
 .لاير سعودي( 1,163,850: 2016ديسمبر ) سعودي

 

 :القضائية تالدعاو (ب)

  
ية أتعاب عن خدمات إستشاركمليون لاير سعودي  24.5ركة مقامة من طرف ثالث يطالب الشركة بمبلغ توجد قضية ضد الش (1

هـ 1434ل شوا 19لمشروع مصنع األلمنيوم. تم رفع القضية ضد الشركة في المحكمة العامة بالرياض، وصدر قرار المحكمة في 
م ولم 2014يناير  14هـ الموافق 1435ربيع األول  13ريخ م برفض القضية. وتم إستئناف القرار بتا2013أغسطس  26الموافق 

 نتيجة ستكون لصالح الشركة.اليصدر حكم نهائي حتي تاريخ التقرير. ويعتقد المستشار القانوني للشركة أن 
 

م 2015ر برايف 12هـ الموافق 1436ربيع ثاني  22دعوى مقامة من أحد مساهمي الشركة مقيدة بالمحكمة العامة باألحساء بتاريخ  (2
ة شركة متر مربع والذى سبق بيعها بواسط 608.603يطالب فيها بفسخ عقد بيع مخطط الربوة باألحساء التي تبلغ مساحتها 

هـ 1437ي ربيع ثان 11م. وبتاريخ 2010ديسمبر  7م  بتاريخ 2010ت / /317األحساء للتنمية بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم 
لقانوني فع المستشار القانوني للشركة بعدم إختصاص المحكمة ومن وجهه نظر المستشار ام هـ قد د2016يناير  21الموافق 

 للشركة بأنه لن يكون هناك أي تأثير مالي على الشركة نظراً لصحة اإلجراءات القانونية لعملية البيع.
 

 ةإعتماد القوائم المالي (13
 هـ.1438شعبان  6الموافق  م 2017مايو  3 ة الشركة بتاريختم إعتماد القوائم المالية الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدار


