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 أسس اإلعداد  -2

 قائمة اإللتزام 2-1
 34محاسبة الدولي رقم معيار اللوفقا  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في الموجزة  تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة

ن ية للمحاسبيالسعود المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي أقرتها الهيئة "ولي"التقرير المالي األ
ية السنوية، قوائم المالعداد الالموجزة المرفقة كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة إل ةالمالية األولية الموحد القوائم . ال تتضمنالقانونيين

 .2017ديسمبر  31لذا يجب قرأتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
 

المعيار ( و15رقم ) رير المالىالمعيار الدولى للتقيتم فيها تطبيق  التى تمثل القوائم المالية األوليلقوائم المالية الموحدة الموجزة هذه اإن 
 (.4رقم )اإليضاح ( وقد تم توضيح التغيرات فى السياسات المحاسبية الهامة فى 9رقم )الدولى للتقرير المالى 

 
 

 إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 2-2
ً لمبدأ التكلفة التاريخيةتم إعداد القوائم المالية األولية الموحد  المحددة المنافع لتزاماتا بمستحقات االعتراففيما عدا  ة الموجزة وفقا

مة العادلة من خالل الدخل أدوات حقوق ملكية بالقي واإلئتمان تقييم وحدة  طريقة باستخدام المستقبلية لاللتزامات الحالية بالقيمة للموظفين
 .قيمة العادلةتي يتم قياسها بالوال الشامل األخر

 

 .  مجموعةالذي يمثل العملة الوظيفية للباللاير السعودي و األولية الموحدة الموجزةيتم عرض هذه القوائم المالية 
 

رة بقة وفتلمالية السااللسنة  تلك المطبقةتتسق مع الموجزة  إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة
 ، باستثناء اعتماد المعايير الجديدة والمعدلة كما هو موضح أدناه.رنة األوليةالمقا

 

التقديرات وم، وضع األحكا إلدارة، يتطلب من اوفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإن اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
حكام ذه األهان . جزةاألولية الموحدة المو المصرح عنها بالقوائم الماليةالمبالغ ات المحاسبية والسياسواالفتراضات التي قد تؤثر على 

ة ومصادر هامة الجديدحكام الباستثناء األهي نفسها المذكورة في القوائم المالية السنوية األخيرة،  هامة ومصادر التقدير الرئيسيةالمحاسبية ال
عنها التي تم اإلفصاح ( 15)المعيار الدولى للتقرير المالى رقم و (9) رقم رير الماليق المعيار الدولي للتقعلقة بتطبيالتقدير الرئيسية المت

 (.4بإيضاح رقم )

 

  توحيدالس اأس -3
 

ن لسيطرة عندما يكوا. تتحقق 1تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم 
 للشركة:

 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.• 
 

إلى حدوث  وف تشيرالمستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظرتقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت 
 تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المشار إليها أعاله. 

 
طرة على ة السيعندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون للشرك

ل ثمر بها بشكالمست المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة تلك
لمستثمر الشركة امنفرد. تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق تصويت في 

 السيطرة ، تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:فيها لمنحها 
  ،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 -
 ة األخرى، والحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدي -
لة وقت ات الصأية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشركة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذ -

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

شركة دما تفقد اللية عنالسيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك العم تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن الشركة من
ة خالل مستبعدالسيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو ال

ريخ يطرة حتى تاة على السالموحدة من تاريخ استحواذ الشركاالولية لشامل الموحدة وقائمة الدخل ا األوليةالسنة في قائمة الربح أو الخسارة 
 فقدان السيطرة على الشركة التابعة.

 

ير غملكية وحقوق ال مساهمي الشركة ما بينإن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة 
ً غير ال وحقوق الملكية مساهمي الشركة ما بينلي الدخل الشامل للشركة التابعة موزع . ان إجماالمسيطرة وفقاً لحصص الملكية  مسيطرة وفقا

 . لحصص الملكية
 

بل قمستخدمة من تلك ال للشركات التابعة، متى تتطلبت الحاجة، لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية
ت النقدية التدفقاوجميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصاريف المجموعة. يتم إستبعاد 

 الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.



 شـركة اإلحساء للتنمية   
 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

- 8- 

 

 السياسات المحاسبية الهامة -4
 

 المعايير الصادرة والمطبقة 4-1
 

 :2018يناير  1ديالت الصادرة والتى تسرى من فيما يلى المعايير الجديدة والتفسيرات والتع
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء  - 15رقم المعيار الدولى للتقرير المالى  -
 األدوات المالية - 9المعيار الدولى للتقرير المالى رقم  -
و المةدفوع أوالعةوض المسةتلم نبيةة المعةامالت بعملةة أج –يير الدوليةة للتقريةر المةالى االصادر عةن لجنةة تفسةيرات المعة 22تفسير رقم  -

 ً  مقدما
 ساس السهمأتصنيف و قياس معامالت الدفع على  -الدفع على أساس االسهم - 2 رقمللتقرير المالى تعديل المعيار الدولي  -
 االستثمارات العقارية - 40رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -
" تطبيةةق المعةةايير  1معيةةار الةةدولى للتقريةةر المةةالى رقةةم ال – 2016-2014يةةر المةةالى دورة التحسةةينات السةةنوية للمعةةايير الدوليةةة للتقر -

زميلةةة االسةةتثمارات فةةي الشةةركات ال 28ومعيةةار المحاسةةبة الةةدولي رقةةم الدوليةةة للتقريةةر المةةالى ألول مةةرة " التعامةةل مةةع األمةةور، 
 .( 2011والمشروعات المشتركة )

 
وتةةم  2018اير ينة 1إعتبةاراً مةةن  9والمعيةةار الةدولى للتقريةر المةةالى رقةم  15لتقريةةر المةالى رقةم قامةت المجموعةة بتطبيةةق المعيةار الةدولى ل

السياسةات ى فةالتغيةر و ةر الجديةديياالمعة هفصةاح عةن تةأثير اعتمةاد هةذإلتةم ا.  5 رقةمتوضيح أثر تطبيق هذه المعايير بالكامل فةى اإليضةاح 
علةى رى جةوهاألخةرى لةم يكةن لهةا أي تةأثير والتفسةيرات والتعةديالت الصةادرة معةايير ال إن .5 رقةم و إيضاح 4 رقم إيضاحالمحاسبية في 

 السياسات المحاسبية للمجموعة.
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد 4-2
 :ا بعدأ سريانهوالتي لم يبدالتالية المالية الجديدة والمعدلة الصادرة  لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير

 

 الوصف ةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدل

تسري للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد

 م2019يناير  1 عقود اإليجار (16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )   
للتقرير  ( والمعيار الدولي3على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) التعديالت

ولي ( ومعيار المحاسبة الد12( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )11المالي رقم )
 (23رقم )

 

م 2017-م2015دورة التحسينات السنوية لألعوام 
 على المعايير الدولية للتقرير المالي

 م2019يناير  1

 م2019يناير  1 عدم التيقن حيال معامالت ضريبة الدخل مالي( الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير ال23التفسير رقم )
 الزميلة الشركات في األجل طويلة الحصص (28على معيار المحاسبة الدولي رقم ) تعديالت

 المشتركة والمشاريع
 م2019يناير  1

 م2019يناير  1 التسوية أو االختصار أو الخطط تعديالت (19رقم ) على معيار المحاسبة الدولي تعديالت

 

للتطبيق  تكون قابلة عندما تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة
ترة فجموعة خالل دة للمن له أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحوأن اعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة ، لن يكو

 التطبيق األولي. 
 

غ المعروضة وقد يكون له تأثير على المبال 2019يناير  1في  16رقم  طبيق المعيار الدولي إلعداد التقرير المالييسرى مفعول ت
رحلة في هذه الم ر العمليجموعة فيما يتعلق بعقود اإليجار. ومع ذلك ، فمن غيالموحدة للماالولية واإلفصاحات الواردة في القوائم المالية 
 عة مفصلة.حتى تقوم المجموعة بمراج 16 رقم بيق المعيار الدولي إلعداد التقرير الماليالتوصل إلى تقدير معقول لتأثيرات تط

 

 
 2018التطبيق المبكر للمعايير أو التعديالت في 

 

 .2018أو التعديالت الجديدة في عام التطبيق المبكر ألي من المعايير ار إختيلم تقم المجموعة ب
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -4
 

 التغيرات فى السياسات المحاسبية 4-3
 

لسنوية م المالية القوائداد اإن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تتسق مع تلك المتبعة إلع
حت سارية ية والتي اصب، باستثناء السياسات الموضحة أدناه والمتعلقة بالمعايير الدولية للتقارير المال2017ديسمبر  31للمجموعة كما في 
والمعيار الدولى ية" المال "األدوات 9المالي رقم  للتقرير الدولي المعيار تطبيق باعتماد المجموعة . قامت2018يناير  1المفعول بدء من 

 . 2018يناير  1اعتباراً من " اإليرادات من العقود مع العمالء "  15للتقرير المالى رقم 
 

 المالية" "األدوات 9المالي رقم  للتقرير الدولي المعيار
 

يستبعد  وبات المالية. ت المالية والمطلمتطلبات االعتراف وقياس الموجوداالمالية"  "األدوات 9المالي رقم  للتقرير الدولي المعياريحدد 
ستحقاق، القروض والسلف المتعلقة بالموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اال 39المعيار الفئات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

ج االعمال الذي يتم فيه فة عامة على نموذبص 9للبيع. يستند تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ةوالمتاح
ر يکبل بشک 9م قرمالية لر ايرلي للتقدولر المعياظ ايحتفإدارة تلك الموجودات المالية مع خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ذات الصلة. 

 لمالية.ت اباولطلمس اقيالتصنيف و 39م قرلي دولالمحاسبة ر الحالية في معيات الباطبالمت
 

"خسارة االئتمان  بنموذج 39نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم  9ل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يستبد
م لقادمة ما لهًرا اشالمتوقعة". يستند هذا المخصص على خسارة االئتمان المتوقعة المرتبطة باحتمال التخلف عن السداد خالل االثني عشر 

 دة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها.تكن هناك زيا
 

 وقد الثر الرجعي المعدلاوفق منهجية  9تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 .والقياس يفبالتصن يتعلق فيما الماضية الفترات عن المقارنة معلومات تعديل بعدم اإلعفاء المجموعة طبقت

 

 ي على النحو التالي:ه 9إن التغيرات الرئيسية على السياسات المحاسبية للمجموعة الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية 4-3-1
 األخرى و لدخل الشاملا بنود خالل من العادلة لقيمةالمطفأة، وا بالتكلفة  :المالية الموجودات تصنيف وقياس يتم ، المبدئي االعتراف عند

  .أوالخسارة الربح خالل من العادلة القيمة
 

مطفأة وأدوات حقوق جرى قياسها بالتكلفة ال، لدى المجموعة أصول مالية  9كما بتاريخ التحول إلى المعيار الدولى للتقرير المالى رقم 
صة لمدينة الخالية االما موجوداتخل الشامل األخر. وفيما يلى التصنيف والقياس الجديدان للالملكية مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الد

 بالمجموعة:
 

 من خالل الدخل الشامل األخرأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة  (أ
توقف ال عندسارة أو خ إلى ربح أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر

ى إختارت ب والتعن اإلعتراف. وال تشتمل هذه الفئة إال على أدوات حقوق الملكية التى تنوى المجموعة اإلحتفاظ بها للمستقبل القري
 غير ملكيتها قوقح أدوات المجموعة إختياراً نهائيا بأن تصنفها على ذلك النحو عند اإلعتراف المبدئى أو التحول. وقد صنفت المجموعة

 المسجلة الملكية قحقو أدوات تخضع وال .الدخل الشامل اآلخر خالل من العادلة بالقيمة ملكية حقوق كأدوات المالية السوق في الُمدَرجة
لماً بأنه قد سبق ع (9م )رق المالي للتقرير الدولي المعيار القيمة بموجب في لتقييم االنخفاض اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة

 للبيع. تاحةم مالية كموجودات(، 39) رقم الدولي المحاسبة معيار بموجبالسوق المالية  وات حقوق الملكية غير المدرجة فيتصنيف أد
 

 األصل المالي بالتكلفة المطفأة (ب
 :الخسارة أو لربحا خالل من العادلة مةبالقي يتم تصنيفها ولم التاليين الشرطين استوفى إذا المطفأة بالتكلفة المالي األصل قياس يتم

 

 و تعاقدية، نقدية تدفقات لتحصيل بالموجودات االحتفاظ إلى يهدف االعمال الذي  نموذج ضمن باألصل االحتفاظ يتم 

 على  ةوفائد ألصل اتمدفوع فقط تكون والتي محددة تواريخ في نقدية تدفقات المالية للموجودات التعاقدية الشروط فتراتها وفق تنشأ
 .السداد مستحق األصلي المبلغ

 
 المدينة األخرى. جارية المدينة للمجموعة والذممالت ذممتتضمن هذه الفئة ال
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -4

 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( 4-3

 الموجودات المالية )تتمة(وقياس تصنيف  4-3-1
 

 األعمال  نموذج تقييم
 األعمال دارةإل طريقة أفضل يعکس هذا ألن المحفظة مستوى علی باألصل فيه يحتفظ الذي األعمال نموذج تقييم بإجراء المجموعة ومتق

  :فيها النظر يتم التي المعلومات تشمل .اإلدارة إلی المعلومات وتقديم
 

 كانت  إذا ام لمعرفة ، الخصوص وجه وعلى .عمليةال الناحية من السياسات تلك عمل وآلية للمحفظة المعلنة واألهداف السياسات
الموجودات  مدة ةمطابق أو للفائدة محدد تسعير بسجل االحتفاظ أو التعاقدية الفوائد إيرادات كسب على تركز اإلدارة استراتيجية

 ات؛الموجود بيع خالل من النقدية التدفقات تحقيق أو الموجودات تلك تمول التي المطلوبات مدة مع المالية

 المجموعة؛ إدارة إلى الشأن بهذا تقرير ورفع المحفظة أداء تقييم كيفية 
 ؛المخاطر هذه إدارة ةوكيفي  )هذا األعمال نموذج في بها المحتفظ المالية والموجودات(  األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر 
 أو  إدارتها تتم التي جوداتللمو العادلة القيمة على ترتكز التعويضات كانت إذا ما المثال؛ سبيل على – األعمال مديري تعويض كيفية

 ؛ وتحصيلها تم التي التعاقدية النقدية التدفقات

 ستقبلالم في اإليرادات بشأن وتوقعاتها اإليرادات هذه وأسباب سابقة، فترات في اإليرادات وتوقيت وحجم صفقاتال عدد . 
 

 تمإذا  ار.حالة " أو "حالة الضغط" في االعتبأسوأ " تصوراتمتوقعة بشكل معقول دون وضع  تصوراتيعتمد تقييم نموذج العمل على 
لمتبقية ادات المالية ة ال تغير تصنيف الموجومجموعة، فإن المجموعلاختلف عن توقعات بشكل ماألولي  االعترافنقدية بعد التدفقات التحقق 

 ىشترديثًا أو المحالمكون  األصل الماليهذه المعلومات للمضي قدما عند تقييم  تخدمتسل، ولكنها املالعنموذج ضمن ذلك الالمحتفظ بها 
 حديثًا.

 

 لتحصيل بها محتفظ رغي ألنها الخسارة أو خالل الربح من العادلة للمتاجرة، ان وجدت، بالقيمة بها المحتفظ المالية الموجودات قياس يتم
 المالية الموجودات بيع التعاقدية مع النقدية التدفقات لتحصيل بها محتفظ وغير حصراً  التعاقدية النقدية التدفقات

 

 والفائدة األصلي للمبلغ دفعات مجرد هي التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم
 أنها على "الفائدة" عريفت يتم .األولي االعتراف عند المالي لألصل العادلة القيمة أنه على "األصلي المبلغ" تعريف يتم ، التقييم هذا ألغراض
 وتكاليف معينة ولمخاطر زمنية فترة خالل السداد تحت األصلي بالمبلغ المرتبطة االئتمانية وللمخاطر للنقود الزمنية للقيمة المادي المقابل

 .الربح هامش وكذلك ، )اإلدارية والتكاليف السيولة مخاطر مثل( األخرى األساسية اإلقراض

 

 ةإنخفاض القيم 4-3-2
بات اإلنخفاض فى القيمة بمتطل 2018يناير  1على القيم الدفترية لألصول المالية كما فى  9يتعلق تأثير المعيار الدولى للتقرير المالى رقم 

 الجديدة كما هو مبين تفصيالً أدناه:
 
 قيمة في النخفاضا عن الناشئة الخسائر عن المجموعة محاسبة طريقة في جوهري تغير 9  رقم المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق عن نشأ

 ويلزم تمانية المتوقعة. بطريقة الخسائر اإلئ 39  رقم الدولي المحاسبة معيار في المتبعة المتكبدة الخسارة طريقة باستبدال المالية األصول
ل أن المجموعة 9  رقم المالي للتقرير الدولي المعيار  المدينة المالية ولواألص القروض لكافة ةالمتوقع االئتمانية الخسائر مخصص تُسج ِّ
لة غير األخرى  .والخسارة الربح خالل من العادلة بالقيمة الُمسجَّ

 
ً  المستَحقة التعاقدية النقدية التدفقات بين الفرق أساس على المتوقعة االئتمانية الخسائر وتُحتَسب  تتوقع التي النقدية التدفقات يعوجم للعقد وفقا
 .لألصل األصلي الالفع الفائدة ُمعدَّل يقارب بما العجز يُخصم وعندئذ   .قبضها المجموعة

 
 الخسائر واحتسبت مبسَّطة،ال المعيار طريقة المجموعة طبَّقت فقد األخرى، المدينة ذمموال المدينة التجارية ذمموال العقود بأصول يتعلق وفيما

 السابقة الخبرة لىع يعتمد مخصص جدول المجموعة وجنَّبت .العمر مدى على توقعةالم االئتمانية الخسائر على بناءً  المستقبلية االئتمانية
 .االقتصادية والبيئة للمدينيين الُمحدَّدة المتوقعة العناصر حسب ويُعدَّل االئتمانية، الخسارة بشأن للمجموعة

 
 في زيادة 9  رقم المالي للتقرير الدولي معيارال في عليها المنصوص المتوقعة االئتمانية الخسائر متطلبات تطبيق عن هذا ولم ينشأ
  .للمجموعة المدينة المالية األصول قيمة في االنخفاض مخصصات

 

 تصنيف المطلوبات المالية 4-3-3
فأة المطلتكلفة احتساب ايتم  تقوم المجموعة بتصنيف مطلوباتها المالية، بخالف الضمانات المالية والتزامات القروض، وفقًا للتكلفة المطفأة.

 .لالفائدة الفعامعدل  ال يتجزأ من من خالل األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على قيمة األموال المصدرة، والتكاليف التي تشكل جزًءا
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -4

 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( 4-3
 

 "إليرادات من العقود مع العمالء ا"  15المعيار الدولى للتقرير المالى رقم 
 

رقم  الدولي محاسبةال ومعيار  "اإلنشاءات ( "عقود11رقم ) الدولي المحاسبة معيار ( محل15رقم ) المالي للتقرير الدولي المعيار يحل  
 العقود في كتل تقع لم ما العمالء، مع المبَرمة العقود من الناشئة اإليرادات كافة على وينطبق العالقة، ذات والتفسيرات  "( " اإليرادات18)

 لمبَرمة معا العقود من تنشأ التي اإليرادات عن للمحاسبة خطوات خمس من مكونا نموذجا الجديد المعيار . ويضع أخرى معايير نطق
 المنشأة تتوقع يالذ العَِّوض تعكس التي القيمة حسب باإليرادات يُعتَرف (،15) رقم المالي للتقرير الدولي المعيار وبموجب. العمالء

 .عميل إلى الخدمات أو البضائع تحويل مقابل ستحقاقهإ

 

م  النموذج من خطوة كل بيقتط عند العالقة ذات والظروف الحقائق كافة االعتبار في آخذة محاسبيًا، تقديًرا تمارس أن المنشآت المعيار ويُلزِّ
دُ  كما .عمالئها مع المبَرمة العقود على  مباشرة تتعلق التي تكاليفوال عقد على للحصول اإلضافية التكاليف عن المحاسبة قةطري المعيار يُحد ِّ

 .وبعض عقود اإليجار الخدمات وتقديم البضائع بيع من إيراداتها المجموعة وتحققهذا  .بالعقد بالوفاء
 

 البضائع  بيع (أ)
ترى المشعة إلى ى البضاا تنتقل السيطرة علمتفق عليها، عندميتم إثبات بيع البضائع عند تسليم أو شحن المنتجات، حسب الشروط التعاقدية ال

 .ةة المباععادة بالملكية وال بالسيطرة الفعالة على البضاعوعندما ال يكون للمجموعة عالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط 
 

 الخدمات  تقديم (ب)
يلية طة التشغوتصنيفها كجزء من اإليرادات من هذه األنشيتم اإلعتراف باإليرادات من الخدمات عند تقديم هذه الخدمات ذات الصلة 

ن تطبيق تالى فإاألساسية. توصلت المجموعة إلى أن اإليرادات من الخدمات يجب إدراجها فى الوقت الذى يتم فيه تقديم الخدمات. وبال
 ( ال يوجد له تأثير على زمن ومبلغ اإلعتراف باإليرادات.15المعيار )

 

 د اإليجاراإليرادات من عقو  (ج)
ً للمعيار الدولى للتقرير المالى رقم  المعيار الدولى للتقرير  وعليه فإنها ال تقع ضمن نطاق 17يتم تسجيل اإليرادات من عقود اإليجار وفقا

 .15المالى رقم 
 

بالتالى، ال توجد و(. 15) كانت المجموعة تقوم بالفعل بإثبات اإليرادات على نفس األساس، وفقأ للمعيار الدولى إلعداد التقرير المالى
 (.15تغييرات جوهرية أو ينبغى اإلفصاح عنها بسبب التحول إلى المعيار الدولى إلعداد التقرير المالى )

 

 أحكام محاسبية هامة ومصادر التقدير الرئيسية غير المؤكدة 4-4
ؤثر على تلتي قد حكام والتقديرات أو االفتراضات اعند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، ينبغي على المديرين بالمجموعة وضع األ

ة على خبرة قة قائمالمبالغ الفعلية للموجودات والمطلوبات التي ليست واضحة من مصادر أخرى. ان هذه التقديرات واالفتراضات ذات العال
 تاريخية وعوامل أخرى تعتبر هامة. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

 
نهاية  المؤكدة في رات غيرالتقديرات الهامة واالفتراضات الرئيسية المتعلقة بالفترات المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للتغي فيما يلي

ت في ت والمطلوباللموجودا والتي لها مخاطر كبيرة تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفتريةاألولية الموحدة الموجزة فترة القوائم المالية 
 سنة المالية التالية. ال
 

 ذمم مدينة 
ت اضرافتدة وامعقج ذنمادام ستخب الطيتل مجاة هو فأطلمالمقاسة بالتکلفة واينة دلملذمم الالمتوقعة الئتمانية رة الخساص امخصس قياإن 
 (.عنهالناتجة ار لخسائواء لعمالتعثر سداد احتمالية ل المثال االئتماني )علی سبيوك السلوالمستقبلية اية دالقتصاظروف الول احرة کبي
 

 يتطلب عدد من األحكام الهامة  مثل ما يلي: رة االئتمان المتوقعةان تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسا
 

 ؛زيادة الكبيرة في مخاطر االئتمانتحديد معايير ال -
 اختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس خسارة االئتمان المتوقعة؛ -
 بها؛ و عة المرتبطةالمتوق وزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات / األسواق والخسارة االئتمانيةتحديد العدد وال -
 .إنشاء مجموعات من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس خسائر االئتمان المتوقعة -
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 بة جديدأثر التغير في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق معيار محاس -5
 

 قرير الماليلدولي للتاللمعيار  التطبيق األولىالناتجة عن واألرصدة فيما يلي ملخص التغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة 
 : 9رقم 

 

 :9قرير المالي رقم معيار الدولي للتلل (2018يناير  1) تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي (أ

 

 

  التصنيف

 وفقا   األساسي

المحاسبة  لمعيار

 39 الدولي

 الجديد التصنيف

 الدولي للمعيار وفقا

 9 المالي للتقرير

 الدفترية القيمة

 وفقا   األساسية

 المحاسبة لمعيار

 39 الدولي

الدفترية  القيمة

 للمعيار وفقا الجديدة

 للتقرير الدولي

 9 رقم المالي

 )بالرياالت السعودية(   
 85.005.863 85.005.863 المطفأة التكلفة المطفأة التكلفة وما في حكمه نقد

 73.976.959 73.976.959 المطفأة التكلفة المطفأة التكلفة خرىأوموجودات  تجاريةمدينة ذمم 
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل األخر مدرجة
 19.797.020 19.797.020 القيمة العادلة القيمة العادلة

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 
 غير مدرجة الدخل الشامل األخر

 182.874.642 137.506.736 القيمة العادلة التكلفة

   316.286.578 361.654.484 

 
  

  

مستحقة ومطلوبات  اريفمصو تجاريةدائنة ذمم 
 أخرى

 27.608.021 27.608.021 المطفأة التكلفة المطفأة التكلفة

 4.127.272 4.127.272 المطفأة التكلفة المطفأة التكلفة قرض طويل األجل
 5.073.678 5.073.678 المطفأة التكلفة المطفأة التكلفة قرض قصير األجل

   36.808.971 36.808.971 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر إلستثماراتا( االُثر على ب
ً قامت فقد  9بات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم وفقا لمتطل ق المتاحة للبيع كأدوات حقو لتصنيف اإلستثمارات المجموعة بإتخاذ قراراً نهائيا

في  خفاض الدائملة باالنوالتي كانت تعرض سابقا كاستثمارات متاحة للبيع بالتكلفة المعد ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
 . 39وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  2017ديسمبر  31القيمة كما في 

 

وفقا  لمعيار  الرصيد 

المحاسبة الدولي رقم 

 إعادة القياس 39

وفقا  للمعيار  الرصيد

الدولي للتقرير المالي 

 9رقم 

 )بالرياالت السعودية( 
 202.671.662 45.367.906 157.303.756 رامل األخبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاستثمارات 

 

 إحتياطى القيمة العادلة( االُثر على ج
 إحتياطى القيمة العادلة 

 )بالرياالت السعودية( 

 (3.861.000) (2017ديسمبر  31) 39الرصيد الختامي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 (5.000.000) *قيمةتصنيف الخسارة الناشئة عن إنخفاض فى الإعادة 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ستثماراتبالقيم العادلة لإلاالعتراف 
 45.367.906 9 رقم للتقرير المالي للمعيار الدولي وفقا 

 36.506.906 (2018يناير  1) 9 للتقرير المالي رقم للمعيار الدولي الرصيد االفتتاحي وفقا

 
 ديالت القيمة العادلة(، أعادت المجموعة تصنيف الخسارة الناشئة عن إنخفاض فى القيمة )تع9الدولى للتقرير المالى رقم  بعد تطبيق المعيار*

قيمة ى إحتياطى المقابل أدوات حقوق ملكيتها المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر إل 2017ديسمبر  31المسجلة كما فى 
 .2018 يناير 1المرحلة كما فى العادلة من الخسائر 
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 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر أدوات حقوق ملكية -6

 

 2017 ديسمبر 31  2018 مارس 31 

 )بالرياالت السعودية( 

 15.947.507  14.703.822 األسهمسوق بمدرجة أ( 

 141.356.249  196.738.981 األسهمسوق بمدرجة غير ب( 
 211.442.803  157.303.756 

 

  :األسهمدرجة بسوق م( أ
 

 القيمة السوقية العادلة 

 
 2018مارس  31

 
 2017 ديسمبر 31

 )بالرياالت السعودية( 

 15.947.507  14.703.822 األسهم السعودىسوق داخل مدرجة 

 

  :األسهمدرجة بسوق مغير ( ب
 

 

 
 حيث م لإلستثمارة تعليتم تقييم اإلستثمارات أعاله بواسطة خبير تقييم مستقل والذى أصدر تقريره مقيماً كافة اإلستثمارات فيما عدا شرك
من  وبالتالى فليس 2017إعتبر أن التكلفة فى الوقت الحالى تقارب قيمته العادلة نظراً لإلستحواذ على اإلستثمار قد تم فى نهاية عام 

 31ما فى كمارات لك اإلستثتفى الوقت الراهن. لقد قام خبير التقييم المستقل بإصدار تقريره عن قيمة  العملى إحتساب قيمة عادلة له
خدم حيث إست . ولقد إستخدم طريقة صافى الموجودات فى تقييم كافة اإلستثمارات ما عدا شركة التصنيع وخدمات الطاقة2017ديسمبر 

 بدول مجلس التعاون الخليجى. طريقة مضاعف األرباح والزكاة واإلستهالك واإلطفاء لشركات مثيلة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    نسبة الملكية ٪ 
 مارس 31 

2018 
 ديسمبر 31

 2018 ارسم 31 2017

 

 2017 ديسمبر 31

 35.500.000  - 0.42 0.42 * الشركة العربية لأللياف الصناعية ) إبن رشد(

 30.000.000  53.554.780 5 5 الشركة الوطنية للمساندة األرضية للطيران 

 70.228.354  92.944.000 1.36 1.36 شركة التصنيع وخدمات الطاقة

 17.786.250  16.883.730 5.10 4.7 رق(الشركة العربية لصناعة الورق )و

 3.784.000  - 7.57 7.57 * شركة اإلحساء للسياحة والترفيه

 19.492.132  19.492.132 12.78 12.78 شركة تعليم لالستثمار المحدودة

صندوق بنك الخليج الدولي لإلستثمار في األسواق 
  الناشئة

-  - 3.830.694 
 

3.849.513 

 -  10.033.645 -  - المالية صندوق شركة دراية

   196.738.981  180.640.249 

 (39.284.000)  -   مخصص إنخفاض إستثمارات 

   196.738.981  141.356.249 
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 :)تتمة( لشامل األخربالقيمة العادلة من خالل الدخل ا أدوات حقوق ملكية -6
 

 فيما يلي: بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ملكيةالأدوات حقوق تتمثل الحركة على 
 

 2017 ديسمبر 31 2018مارس  31 

 )بالرياالت السعودية( 
 139.748.373 157.303.756 اإلفتتاحى الرصيد 

 - 45.367.906 (5و  4ضاح )إي 9أثر تطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى رقم 

 139.748.373 202.671.662 يناير 1الرصيد كما في 

 25.227.382 10.000.000 إضافات 

 (387.999) )1.228.859)  التغير في القيمة العادلة 

 (7.284.000) - خسائر إنخفاض فى القيمة

 157.303.756 211.442.803 الختامىالرصيد 

 

 

فةى  لعادلةةاقويم القيمةة ت الرئيسية لتسل الهرمى لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية وطرق التقويم المستخدمة والمدخالوقد تم اإلفصاح عن التسل
 .9 رقم إيضاح

 

 

 

 السهم  ( / ربحيةخسارة)  -7
 

ائمة د األسهم القح لعدالمرج على المتوسط ةفترال ( / ربحخسارة)بتقسيم صافي  فترةال ( / ربحخسارة)السهم من  ( / ربحيةخسارة)تم إحتساب 
 فيما يلي: ( / ربحالخسارة) وقد تمثل نصيب السهم من .ةفترخالل ال

 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى   

  2018  2017 

 )بالرياالت السعودية(  

 1.002.175  (2.786.569)  العائدة لمساهمي الشركة فترةالربح  / (ةخسار)صافي 
 49.000.000  49.000.000  رجح لعدد األسهمالمتوسط الم

 0.02  (0.06)  فترةالربح  / (ةخسار)صافي السهم األساسي من  نصيب
 

  2018  2017 
 )بالرياالت السعودية(  

 (808.253)  (4.015.428)  العائدة لمساهمي الشركةالشاملة  ةخسارالصافي 
 49.000.000  49.000.000  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (0.02)  (0.08)  الشاملة ةخسارالالسهم األساسي من  نصيب
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 التقارير القطاعية -8
ئيةةة تتمثةةل األنشةةطة الرئيسةةية للمجموعةةة فةةي ثالثةةة قطاعةةات أعمةةال رئيسةةية وهةةم قطةةاع التصةةنيع المتمثةةل فةةي شةةركة اإلحسةةاء للصةةناعات الغذا

شةركة  فةيوالمتمثةل وقطةاع الخةدمات الطبيةة المتمثةل فةي شةركة اإلحسةاء للخةدمات الطبيةة وقطةاع االسةتثمار  والمتخصص بإنتةاج وتعبئةة التمةور
فقةاً لألنشةطة المنتهية في ذلك التةاريخ و فترةالوعن  2017مارس  31 و  2018 مارس 31المعلومات المالية كما في اإلحساء للتنمية. تم تلخيص 

 الرئيسية كما يلي:
 

 اإلجمالي قطاع اإلستثمار قطاع الخدمات الطبية قطاع التصنيع 

 )بالرياالت السعودية( (قة)غير مدق 2018مارس  31

 167.291.343 1.019.784 158.983.617 7.287.942 ومعدات ممتلكات وآالت

 690.928.753 406.803.259 263.549.107 20.576.387 وجوداتمال مجموع

 82.281.967 11.710.320 67.769.986 2.801.661 المطلوبات مجموع
     

 53.016.650 - 50.236.614 2.780.036 ، بالصافىإيرادات
 (1.124.781) (1.320.914) 1.079.883 (883.750) المستمرة الربح من العمليات)الخسارة( / 

 (2.424.781) (2.320.914) 779.883 (883.750) )الخسارة( / الربحصافى 
 
 

    
     (ةير مدقق)غ 2017 مارس 31

 157.279.008 834.433 149.411.985 7.032.590 ومعدات ممتلكات وآالت

 638.022.076 401.425.876 220.437.305 16.158.895 الموجودات مجموع

 62.287.956 6.354.360 54.113.086 1.820.510 المطلوبات مجموع
     

 50.641.699 - 47.971.758 2.669.941 ، بالصافىإيرادات
 2.954.362 360.520 2.071.510 522.332 المستمرة الربح من العمليات

 1.823.979 (469.863) 1.771.510 522.332 صافى )الخسارة( / الربح

 
ادات قطاع من اير ٪45مليون لاير سعودي والتى تمثل  23.8بية السعودية )" ارامكو " ( بلغت االيرادات المحققة من شركة الزيت العر

منا الحجوزات كما (. كما بلغ اجمالي الرصيد القائم والمطلوب من هذا العميل متض٪53مليون لاير سعودي تمثل  26.9: 2017) مات الطبيةالخد
 (.2017مارس  31لاير سعودي كما في مليون  21.6مليون لاير سعودي ) 22.4مبلغ  2018مارس 31فى 

 
 

 األدوات المالية إدارة المخاطر و -9
 

 ةات الماليالموجودوقروض، بينما تتكون مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى من ذمم دائنة و المالية الرئيسية للمجموعةوبات المطلتتكون 
 .وجودات أخرىومجارية والذمم المدينة التأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر و الرئيسية من النقد وما في حكمه

 

 لماليةتصنيف األدوات ا
 2017ديسمبر  31  2018مارس  31 

 )بالرياالت السعودية( 

    قيمة العادلةموجودات مالية بال

 157.303.756  211.442.803 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر أدوات حقوق ملكية

 211.442.803  157.303.756 

 طفأةموجودات مالية بالتكلفة الم

 73.976.959  88.572.250 وموجودات أخرى ذمم مدينة تجارية

 85.005.863  66.280.681 النقد وما في حكمه

 366.295.734  316.286.578 

    

    طفأةمالية بالتكلفة الم مطلوبات

 27.608.021  28.172.362 مستحقة ومطلوبات أخرى اريفذمم دائنة تجارية ومص

 9.200.950  12.565.484 قروض

 40.737.846  36.808.971 
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 )تتمة(األدوات المالية إدارة المخاطر و -9

 

 دوات الماليةألإدارة مخاطر ا
خاطر وم تاللعمائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار إلمخاطر اقياس القيمة العادلة ولمخاطر مالية متنوعة مثل تعرض أنشطة المجموعة ت

 السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر والتي تم تلخيصها كما يلي: اعتمادتقوم اإلدارة بمراجعة و .إدارة رأس المال
 

 دوات الماليةألقياس القيمة العادلة ل
وجد في تاريخ ي ل عادلةالقيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعام

 .ةروط سلبييوجد أي نية أو شرط للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بش الملة مستمرة حيث لشركة هي شركة عاافتراض أن ا
 

عة، أو وعة صناوسيط، أو مجم رة سهلة ومنتظمة منسعار المدرجة متوفرة بصوألداة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األتعتبر ا
 .ت سوقية حدثت بصورة فعلية ومنتظمة على أساس تجاريالسعار تمثل معامألسعير أو هيئة تنظيمية وأن هذه اخدمات ت

 

ما ق التقييم كة في طرت المستخدمالإلى المدخحظة كلما كان ذلك ممكنا اللمجموعة معلومات سوقية قابلة للمعند قياس القيمة العادلة، تستخدم ا
  :يلي
 

 .سوجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القيافي أسواق نشطة لم (غير معدلة)أسعار مدرجة  : 1المستوى 
بصورة مباشرة  حظة للموجودات أو المطلوباتالوهي قابلة للم 1سعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى ألت عدا االمدخ : 2المستوى 

 .(سعارألمشتقة من ا)أو بصورة غير مباشرة  (سعارألمثل ا(
 .)حظةالت غير قابلة للمالمدخ)حظة الإلى معلومات السوق القابلة للم تستند اللموجودات أو مطلوبات ت المدخ : 3المستوى 

 

 هرمي:يعرض الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقاً لمستوى القيمة العادلة حسب التسلسل ال

 

 2018 مارس 31 

 المجموع لمستوى الثالثا المستوى الثاني المستوى االول 

 )بالريـاالت السعودية( 

بالقيمة العادلة من  أدوات حقوق ملكية

 211.442.803 89.930.642 106.808.339 14.703.822 خالل الدخل الشامل األخر

 14.703.822 106.808.339 89.930.642 211.442.803 

 
 

 2017ديسمبر  31 

 المجموع وى الثالثالمست المستوى الثاني المستوى االول 

 )بالريـاالت السعودية( 

بالقيمة العادلة من  أدوات حقوق ملكية

 157.303.756 137.506.736 - 19.797.020 خالل الدخل الشامل األخر

 19.797.020 - 137.506.736 157.303.756 

 

 األخر ل الدخل الشاملبالقيمة العادلة من خال ت حقوق ملكيةألحد أدوا المستوى الثانيإلى المستوى الثالث من هناك تحويالت  كان فترةخالل ال

 .9أثر اعتماد المجموعة لتطبيق المعيار الدول للتقرير المالي رقم  طبقاً لتقييم القيمة العادلة

 
رق أخرى ام طدإال أن استخ ة،بالرغم من إعتقاد اإلدارة بأن التقديرات الخاصة بقياس القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالمستوى الثالث مالئم

مجموعة في عتمد الأو افتراضات قد يؤدي إلى قياسات مختلفة للقيمة العادلة. ويتضمن المستوى الثالث استثمارات محلية غير متداولة حيث ت
ليب التقييم ات. ومن أساستثمارتلك االتقييمها على قيمة صافي الموجودات بناءاً على أحدث القوائم المالية المدققة المتاحة لتحديد القيمة العادلة ل

إن فءا على ذلك، وبنات. رباح المتوقعة والتي ال يتوفر بشأنها معلومااألخرى استخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة على أساس توزيعات األ
 التأثير المحتمل من استخدام أساليب تقييم مبنية على افتراضات بديلة ال يمكن تحديده.
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 )تتمة(األدوات المالية إدارة المخاطر و -9

 

 )تتمة( دوات الماليةألقياس القيمة العادلة ل

 
 آلخر:لشامل اافيما يلي وصف لطرق التقويم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقويم االستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خالل الدخل 

 
 لهامةالمدخالت غير القابلة للمالحظة ا طريقة التقويم

  
 مولة وضريبة الدخل واالستهالك واالطفاءعقيمة حقوق الملكية إلى مضاعف األرباح قبل ال  طريقة السوق

 متوسط صافي القيمة الموجودات ونسبة السعر إلى مضاعف القيمة الدفترية 
  

 تقدير النقدية وشبه النقدية القابلة للتوزيع وصافي الموجودات طريقة صافي الموجودات
  

 قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف اإليرادات طريقة العائدات المتوقعة
  
  

 

 مخاطر اإلئتمان 
ى األرصدة جوهرية فتتمثل مخاطر اإلئتمان الهي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسائر مالية. 

ة التجارية م المدينذات جدارة مصرفية مرتفعة. تستحق الذم ا في حكمه لدى بنوكيداع النقد وم. تم إالنقديةالمستحقة من العمالء واألرصدة 
 .لىكما ي ةواألخرى بشكل رئيسي من عمالء في السوق المحلية وأطراف ذات عالقة وقد تم إظهارها بقيمتها القابلة لإلسترداد المقدر

 

 2017ديسمبر  31  2018مارس  31 

 ية()بالرياالت السعود 

 73.976.959  88.572.250 ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى

 85.005.863  66.280.681 النقد وما في حكمه

 154.852.931  158.982.822 
 

 .ئتمانإلمخاطر التعرض ملاقصى ألللموجودات المالية تمثل الحد ا القيمة الدفترية
 

  :لبنكية على ما يليرصدة األئتمان على الذمم المدينة واإلتقتصر مخاطر ا

 مرتفعئتماني إالمحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف رصدة النقدية ألا. 

 في قيمة الذمم المدينة التجارية نخفاضإلالظاهرة بالصافي بعد خصم مخصص ا الذمم المدينة. 
 

ً عن طريقة ال ءلقة بالمبالغ المستحقة من العمالئتمان المتعإلتقوم المجموعة بإدارة مخاطر ا قوم تالمحددة.  تجراءاإلللسياسات وا مراقبة وفقا
رة مستمرة. لقائمة بصوء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة االالتي تتعلق بالعمئتمان إلامخاطر المجموعة بالحد من 

 .غير جوهرية رصدة المدينة، كما كانت نتائج تعرض المجموعة لمخاطر الديون المعدومةأليتم مراقبة ا
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 )تتمة(األدوات المالية إدارة المخاطر و -9
 

  سيولةمخاطر ال
مخاطر  جيمكن أن تنت مالية.دوات الأللتزامات المتعلقة باإلموال للوفاء باألتتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير ا

المالية  ة للمطلوباتتعاقديستحقاقات الإلالقيمة العادلة لها. فيما يلي ا ودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقاربالسيولة عن عدم المقدرة على بيع موج
 .جمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرةإلالمالية. تم عرض المبالغ با فترةفي نهاية ال

 

 2018مارس  31 

 المبالغ اإلجمالية غير المخصومة 

 فتريةالقيمة الد 

عند الطلب أو أقل  

 من فترة واحدة

فترة إلى  1من  

 سنوات 5

 5أكثر من  

 سنوات

 )بالرياالت السعودية( مطلوبات مالية بالتكلفة المستهلكة

 مم دائنة تجارية ومصروفات مستحقةذ
 -  -  28.172.362  28.172.362 ومطلوبات أخرى

 -  4.127.272  8.438.212  12.565.484 قروض

 40.737.846  36.610.574  4.127.272  - 
 

 

 2017ديسمبر  31 
 المبالغ اإلجمالية غير المخصومة 

 القيمة الدفترية 

عند الطلب أو أقل  
 واحدة فترةمن 

إلى  فترة 1من  
 سنوات 5

 5أكثر من  
 سنوات

 )بالرياالت السعودية( مطلوبات مالية بالتكلفة المستهلكة
ات مستحقة ذمم دائنة تجارية ومصروف

 -  -  27.608.021  27.608.021 ومطلوبات أخرى
 -  4.127.272  5.073.678  9.200.950 قروض

 36.808.971  32.681.699  4.127.272  - 

 
تقبلية لمساتزامات لإلللوفاء با ت البنكيةالزمة والتسهيالموال الألتتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر ا

 للمجموعة.
 

 

 مخاطر السوق
ة جنبيألات السعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمألمخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في ا

إدارة  وق إلىالس سهم مما يؤثر على دخل المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطرألت الفوائد وأسعار االومعد
 .التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد

 

 تالمخاطر أسعار العم
ت عند الماطر العجنبي. تنشأ مخألت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف االتمثل مخاطر العم

موعة رض المجيقتصر تع. ت تختلف عن عملة المجموعةالارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بهما بعمت التجالإدراج المعام
مخاطر لتعرضها  . تعتقد إدارة المجموعة أنوالدرهم اإلماراتى مريكيألر االالدوبت الجنبية بشكل أساسي على المعامألت االلمخاطر العم

 .والدرهم اإلماراتى مريكيألر االعملة المجموعة مرتبطة بالدوجنبية محدود حيث أن ألت االالعم
 

 إدارة رأس المال
ى التطوير افظة علدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق والمحإلتكمن سياسة مجلس ا

 .اديينرباح الموزعة على المساهمين العأللمال المستخدم ومستوى اس اأدارة العائد على رإلعمالها. يراقب مجلس األالمستقبلي 
 

 :وتهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ما يلي

 خرينآلصالح احاب المصألستمرار في توفير العوائد للمساهمين والفوائد إلمرار كمنشأة عاملة بحيث يمكنها استإلحماية قدرة المنشأة على ا. 

 ساهمينتوفير عائد كافي للم. 

 
 

 

 

 



 والشركات التابعة لها شـركة اإلحساء للتنمية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر
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 عقود اإليجارات التشغيلية  (أ)
عد يار التجديد بخواحدة مع  فترةعقود اإليجار ال تتعدى  ةمدإن سكن العاملين. و يوجد لدى المجموعة عدة عقود إيجارات تشغيلية لمكاتب اإلدارة

التةي ولتمةور اأرض مصةنع  و 2017 مةارس 1من ابتداًء  فترةده ثالثة سنوات مقر الشركة بالخبر والذى يبلغ عق مدة اإليجار ماعدا إيجار انتهاء
 . بالسوق يجاريةاإلم ــس القيـوعات اإليجار إما ثابتة أو تزيد سنوياً لتعكــمدفقد تكون . 1996يناير  1من ابتداًء  فترة 50 هايبلغ مدة عقد

 

 

 :القضائية يالدعاو (ب)
شروع أتعاب عن خدمات إستشارية لمكمليون لاير سعودي  24.5ث يطالب الشركة بمبلغ توجد قضية ضد الشركة مقامة من طرف ثال (1

 26وافق هـ الم1434ال شو 19مصنع األلمنيوم. تم رفع القضية ضد الشركة في المحكمة العامة بالرياض، وصدر قرار المحكمة في 
هائي حتي نولم يصدر حكم  2014يناير  14هـ الموافق 1435ول ربيع األ 13برفض القضية. وتم إستئناف القرار بتاريخ  2013أغسطس 

 نتيجة ستكون لصالح الشركة.ال. ويعتقد المستشار القانوني للشركة أن القوائم الماليةتاريخ 
 

يطالب  2015ر فبراي 12هـ الموافق 1436ي ربيع ثان 22دعوى مقامة من أحد مساهمي الشركة مقيدة بالمحكمة العامة باألحساء بتاريخ  (2
ساء للتنمية بموجب متر مربع والذى سبق بيعها بواسطة شركة األح 608.603يها بفسخ عقد بيع مخطط الربوة باألحساء التي تبلغ مساحتها ف

دفع  2016يناير  21هـ الموافق 1437ربيع ثاني  11. وبتاريخ 2010ديسمبر  7بتاريخ   2010ت / /317قرار مجلس اإلدارة رقم 
لدعوى بناء فقد تم الحكم بشطب ا 2016يونيو  8الموافق  1437رمضان  3وبتاريخ ركة بعدم إختصاص المحكمة المستشار القانوني للش

 .( من نظام المرافعات5لى المادة )ع
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 .هـ1439 عبانش 21 قالمواف 2018 مايو 7بتـاريخ من قبل مجلس إدارة الشركة  األولية الموحدة الموجزة تم إعتماد القوائم المالية

 
 


