
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والشركات التابعة لها شركة اإلحساء للتنمية
 )شركة مساهـمة سعـودية(

 
 الموجزة األولية الموحدةالقوائم المالية 

 )غير مدققة( 2018 يونيو 30 في المنتهيتين أشهرة الستالثالثة و تىلفتر

 مراجع الحسابات المستقلل ر الفحصتـقريمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والشركات التابعة لها شـركة اإلحساء للتنمية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 لمراجع الحسابات المستقل مدققة( مع تقرير الفحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير

 2018يونيو  30لفترتى الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 

 

 الصفحات المحتــويـات 

   

 1 مراجع الحسابات المستقللالفحص  تقرير 

   

 2 األولية الموحدة الموجزة المركز المالي قائمة 

   

 3 الموجزة ةلموحدااألولية  والدخل الشامل الربح أو الخسارةقائمة  

   

 4 الموجزة ةلموحدااألولية  يرات في حقوق الملكيةقائمة التغ 

   

 5 الموجزة ةلموحدااألولية  قائمة التدفقات النقدية 

   

 19 - 6 الموجزة ةلموحدااألولية حول القوائم المالية  إيضاحات 

 

 

 

 

 





 والشركات التابعة لها شـركة اإلحساء للتنمية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية الموحدة الموجزةالمركز المالي قائمة 

 2018يونيو  30في  كما
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  إيضاح 
 2018 يونيو 30

  )غير مدققة(
 2017 ديسمبر 31

 )مدققة(
      الموجودات 

 )بالرياالت السعودية(   موجودات غير متداولة
 166.832.520  170.522.071   ومعدات ممتلكات وآالت

 1.205.821  875.428   موجودات غير ملموسة
 157.303.756  214.031.791  6   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر يةأدوات حقوق ملك

 124.722.611  124.630.775   ات عقاريةاستثمار
 2.094.678  2.094.678   الشهرة

 452.159.386  512.154.743   مجموع الموجودات غير المتداولة
      موجودات متداولة

 26.214.162  22.347.923   مخزون
 79.737.045  97.124.884   خرىأمدفوعات مقدمة وموجودات و تجاريةمدينة ذمم 

 85.005.863  73.726.261   نقد وما في حكمه
   193.199.068  190.957.070 

 110.536  110.536   محتفظ بها بغرض البيع موجودات
 191.067.606  193.309.604   مجموع الموجودات المتداولة

 643.226.992  705.464.347   الموجودات جموعم

      المطلوبات وحقوق الملكيه
      ملكيةحقوق ال

 490.000.000  490.000.000   رأس المال
 3.905.208  3.905.208   نظامياحتياطي 

 (12.750.591)  (10.212.788)   خسائر متراكمة
 (442.483)  (442.483)   حصص إضافية في شركة تابعة اقتناء احتياطي
 (3.861.000)  37.867.035   القيمة العادلةاحتياطي 

 549.039  549.039   إحتياطى إعادة قياس إلتزامات المنافع المحددة للموظفين
 477.400.173  521.666.011   حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركةمجموع 

 89.532.347  91.051.333   حقوق الملكية غير المسيطرة
 566.932.520  612.717.344   مجموع حقوق الملكية

      المطلوبات
      متداولة غير مطلوبات 

 4.127.272  -   الجزء غير المتداول –األجل  قرض طويل
 30.437.428  31.973.318   إلتزامات المنافع المحددة للموظفين
 34.564.700  31.973.318   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      المطلوبات المتداولة 
 -  4.127.272   المتداولالجزء  –األجل  قرض طويل

 5.073.678  11.188.819   قرض قصير األجل
 27.608.021  37.694.442   مستحقة ومطلوبات أخرى اريفمصو تجاريةدائنة ذمم 

 5.892.789  4.607.868   مخصص الزكاة 
   57.618.401  38.574.488 

 3.155.284  3.155.284   مطلوبات محتفظ بها بغرض البيع
 41.729.772  60.773.685   مجموع المطلوبات المتداولة

 76.294.472  92.747.003   مجموع المطلوبات
 643.226.992  705.464.347   الملكيةحقوق المطلوبات و مجموع

 
 2018 أغسطس 7 خ( من قبل مجلــس اإلدارة بتـاري19)( إلى صفحة 1فحة )من ص موجزةاألولية الموحدة التم إعتماد القوائم المالية 

 هـ وتم توقيعها بالنيابة عن المجلس من قبل:1439 ذو القعدة 25 الموافق
 
 

 

 أ/ أحمد إبراهيم  عادل بن أحمد بن يوسف الصالح /د  حاتم بن فهد بالغنيم /م

 مـدير الماليال  الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة

 

 .األولية الموحدة الموجزةتعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 



 والشركات التابعة لها شـركة اإلحساء للتنمية

 )شركة مساهمة سعودية( 

  األولية الموحدة الموجزةوالدخل الشامل  لربح أو الخسارةاقائمة 

 2018يونيو  30تة أشهر المنتهيتين في لفترتى الثالثة والس
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 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهر لفترة  يونيو 30المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة   

   2018  2017  2018  2017 

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  إيضاح 

 106.096.062  106.686.964  55.454.363  53.670.314   اإليرادات، بالصافي

 (78.474.082)  (82.151.516)  (40.390.460)  (41.539.731)   تكلفة االيرادات

 27.621.980  24.535.448  15.063.903  12.130.583   مجمل الربح 

 (28.122.259)  (27.008.808)  (14.003.644)  (12.545.437)   عمومية وإدارية مصاريف

 (828.501)  (809.629)  (453.330)  (356.065)   وتسويقبيع  مصاريف

 (1.328.780)  (3.282.989)  606.929  (770.919)    التشغيل خسائر

 4.255.350  1.568.946  871.225  1.226.252   مستلمة توزيعات أرباح
تقييم  غير محققة من أرباح

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 1.310.087  -   الربح أو الخسارة

 

-  891.566 

 1.365.642  1.976.237   إيرادات أخرى
 

3.020.832  3.290.109 

من العمليات  فترةال ربحصافي 
 4.153.883  2.431.570   المستمرة

 
1.306.789  7.108.245 

غير الناتجة من العمليات الخسارة 
 -  -   المستمرة

 
-  (30.383) 

 7.077.862  1.306.789  4.153.883  2.431.570   قبل الزكاة  فترةال ربح صافي 

 (2.555.521)  (2.250.000)  (1.455.521)  (950.000)   الزكاة 

 4.522.341  (943.211)  2.698.362  1.481.570   فترةال ( / ربحخسارة)صافي 
          

          ل الشامل اآلخرالدخ
ى يتم إعادة تبويبها الحقاً إلال بنود 

      الربح أو الخسارة
 

   
القيمة العادلة فى  صافي التغير -

على أدوات حقوق ملكية 
بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 (1.942.930)  2.588.988   الشامل األخر

 

1.360.129  (3.753.358) 

 (3.753.358)  1.360.129  (1.942.930)  2.588.988   األخر لالشام )الخسارة( / لدخلا

 768.983  416.918  755.432  4.070.558   فترةلل الشامل الدخل إجمالى

          
العائد  فترةال ( / ربحةخسار)صافي 
      :إلى

 
   

 2.590.000  (2.462.197)  1.587.825  324.372   المساهمين

 1.932.341  1.518.986  1.110.537  1.157.198    يطرةالملكية غير المس

 4.522.341  (943.211)  2.698.362  1.481.570   فترةال ( / ربحةخسار)صافي 

          
 الشامل الدخل / (الخسارة) إجمالى
      إلى: العائد

 
   

 (1.163.358)  (1.102.068)  (355.105)  2.913.360   المساهمين

 1.932.341  1.518.986  1.110.537  1.157.198    غير المسيطرة الملكية

 768.983  416.918  755.432  4.070.558   فترةلل الشامل الدخلإجمالى 

          
          السهمربحية  / (خسارة)

( / خسارةصافي )نصيب السهم من 
 0.03  0.01   فترةال ربح

 
(0.05)  0.05 

 الدخلالى إجمنصيب السهم من 
 (0.01)  0.06   فترة لل الشامل

 
(0.02)  (0.02) 

 49.000.000  49.000.000  49.000.000  49.000.000  7 عدد األسهم القائمة

          
 

 

 . األولية الموحدة الموجزةتعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 



 والشركات التابعة لها شـركة اإلحساء للتنمية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية الموحدة الموجزة التغيرات في حقوق الملكيةقائمة 

 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 رأس

 المـــــــــال

 احتياطي

 خسائرمتراكمة نظامي

احتياطي اقتناء 

حصص إضافية 

 في شركة تابعة

القيمة احتياطي 

 العادلة

إحتياطى إعادة 

قياس إلتزامات 

المنافع المحددة 

 للموظفين

  حقوق مجموع

الملكية العائدة إلى 

 مساهمي الشركة

 حقوق الملكية

 غير المسيطرة

 

مجموع حقوق 

 الملكية

 
 )بالرياالت السعودية(

 .569.720575 87.787.805 487.932.764 1.243.707 (3.473.001) (442.483) (3.300.667) 3.905.208 490.000.000 )مدققة( 2017يناير  1في  يدالرص

 (3.753.358) - (3.753.358) - (3.753.358) - - - - ىاآلخر ةالشامل خسارةال

 4.522.341 1.932.341 2.590.000 - - - 2.590.000 - - فترةال ربحصافي 

)غير  2017 يونيو 30كما في 

 مدققة(
490.000.000 3.905.208 (710.667) (442.483) (7.226.359) 1.243.707 486.769.406 89.720.146 576.489.552 

          

          

 566.932.520 89.532.347 .400.173477 49.0395 (3.861.000) (442.483) (12.750.591) 3.905.208 490.000.000 )مدققة( 2018يناير  1في  الرصيد

للتقرير  أثر تطبيق المعيار الدولى

 (5)إيضاح  9رقم  المالى
- - 5.000.000 - 40.367.906  45.367.906 - 45.367.906 

 612.300.426 89.532.347 522.768.079 549.039 36.506.906 (442.483) (7.750.591) 3.905.208 490.000.000 )معدل( 2018يناير  1في  الرصيد

 1.360.129 - 1.360.129 - 1.360.129 - - - - الشامل اآلخر الدخل

 (943.211) 1.518.986 (2.462.197) - - - (2.462.197) - - فترةال خسارةصافي 

)غير  8201 يونيو 30كما في 

 مدققة(
490.000.000 3.905.208 (10.212.788) (442.483) 37.867.035 549.039 521.666.011 91.051.333 612.717.344 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . األولية الموحدة الموجزةتعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 

 



 والشركات التابعة لها شـركة اإلحساء للتنمية

 اهمة سعودية( )شركة مس

  الموحدة الموجزة النقدية األولية قائمة التدفقات

 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 2018 يونيو 30   
 )غير مدققة(

 

 

 2017 يونيو 30
 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية(   األنشطة التشغيلية

 7.077.862  1.306.789   الزكاة قبل فترةال ربح صافي

      :التعديالت على

 7.686.346  7.517.860   االستهالك

 (947)  51.438   ومعدات ممتلكات وآالت إستبعاد)أرباح(  /خسائر 

 337.260  330.393   ملموسة غير إطفاء موجودات

ربح ل الةإستثمارات بالقيمة العادلةة مةن خةالإعادة تقييم  غير محققة منخسائر 

 أو الخسارة

  

-  (891.566) 

 (4.255.350)  (1.568.946)   إيرادات توزيعات أرباح

 250.000  439.065   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 2.827.478  2.546.870   التزامات المنافع المحددة للموظفين

   10.623.469  13.031.083 

      غيلية:التغييرات في الموجودات والمطلوبات التش

 (5.951.109)  (17.826.904)   مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرىوتجارية  مدينة ذمم

 2.102.646  3.866.239   مخزون

 (153.617)  -   مستحق من أطراف ذات عالقة

 1.649.193  10.086.421   مستحقة ومطلوبات أخرى اريفمص وذمم دائنة تجارية 

 10.678.196  6.749.225   النقد من العمليات

 (1.860.530)  (1.010.980)   التزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة

 (5.499.844)  (3.534.921)   المدفوعة الزكاة
 3.317.822  2.203.324   التشغيليةاألنشطة  منصافي النقد       
      

      األنشطة االستثمارية

 (11.393.465)  (11.278.583)   ومعداتشراء ممتلكات وآالت 

 403.270  111.570   ممتلكات وآالت ومعداتالمتحصل من بيع 

 (15.105)  -   شراء موجودات غير ملموسة

 (954.442)  -   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أدوات ماليةالمسدد لشراء 

 2.279.100  1.568.946   مستلمة نقدية توزيعات أرباح

 بالقيمةةة العادلةةة مةةن خةةالل الةةدخل الشةةامل أدوات حقةةوق ملكيةةةالمسةةدد لشةةراء 

 األخر

  

(10.000.000) 

 

(3.759.000) 

 (13.439.642)  (19.598.067)   األنشطة االستثماريةالمستخدم في صافي النقد 
      

      األنشطة التمويلية

 1.647.809  6.115.141   األجل قصيرالمتحصل من قرض 

 1.647.809  6.115.141   التمويليةاألنشطة  منصافي النقد 
      

 (8.474.011)  (11.279.602)   في النقد وما في حكمه تغيرصافي ال

 103.443.775  85.005.863   يناير 1وما في حكمه كما في  لنقدا

 94.969.764  73.726.261   يونيو 30وما في حكمه كما في  النقد
      

      معامالت غير نقدية

 -  45.367.906   (5( )إيضاح 9أثر تطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى رقم )

 (3.753.358)  1.360.129   القيمة العادلةإحتياطي التغير في 

 

 

 

 

 

. األولية الموحدة الموجزةتعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 



 والشركات التابعة لهاللتنمية شـركة اإلحساء 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 واألنشطة الرئيسيةتنظيم ال -1

هـ 1414 لثاني ا ربيع 14 بتاريخ 573 بموجب القرار الوزاري رقم  تأسست سعودية مساهمة شركة للتنمية )"الشركة"( هي االحساء شركة

 مبرنوف 15 الموافق هـ1414الثاني  جمادى 1 بتاريخ 2252021816رقم  تحت التجاري السجل في وتم قيدها  1993 اكتوبر 1 الموافق

1993. 
 

لغ القيمة حيث تب مليون سهم 49مليون لاير سعودي وهو مقسم الى  490 المصرح به والمصدر والمدفوع مبلغ يبلغ رأس مال الشركة

 .لاير سعودي 10 اإلسمية للسهم
 

المرافق الصحية و ارهاوإستثم العقارات واألراضي وتملك الصناعية المشاريع إقامة في لشركة األحساء للتنمية الرئيسي النشاط يتمثل

 الصناعية للمدن غيلوتش وإدارة وأعمال الصيانة الوقود ومحطات النقل وأساطيل التبريد مخازن وإقامة والزراعية والسياحية والتعليمية

  . والوكاالت التجارية الشركة أعمال نطاق في يدخل فيما والتجارة والسكنية

 

 .المملكة العربية السعودية، ساءاإلحمدينة المركز الرئيسي للشركة في يقع 
 

 هيكل المجموعة 1-1
 

الحقا مجتمعين بـ  لهم ارةاإلش التالية ويتم التابعة والشركات للشركة المالية القوائم ،األولية الموحدة الموجزةالمالية  القوائم تشمل

 :.)"المجموعة"(

 

 نسبة الملكيه الفعلية دولة التأسيس الشكل القانوني الشركة

8201 7201 

 ٪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

 ٪53.61 ٪53.61 السعودية مساهمة مقفلةشركة  (جشركة اإلحساء للخدمات الطبية )
 

 فقة.لموجزة المراموحدة ودات ومطلوبات ونتائج عمليات الثالث شركات التابعة للشركة تم إدراجها في القوائم المالية األولية الإن موج
 

 األقمشة لصناعة اليابانية السعودية الشركة  - أ

قم التجاري ر بموجب السجل هى شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة األقمشة لصناعة اليابانية السعودية الشركةإن 

صفي متعيين وافق مجلس اإلدارة على  2016أكتوبر  10فى . 1998أغسطس  6 الموافق هـ 1419ربيع ثان 12 بتاريخ 2257025539

  .ات التصفيةال إجراءوجاري استكمالتابعة قضائي لتصفية أعمال الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة، وقد تم تعيين مصفي للشركة 
 

 الغذائية للصناعات إلحساءا شركة  - ب

 2252023850بموجب السجل التجاري رقم  هى شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة الغذائية للصناعات االحساء شركة إن

ية ومشتقاتها التحويل ، ويتمثل نشاط شركة اإلحساء للصناعات الغذائية في إنتاج التمور1995يونيو 6 الموافق هـ 1416محرم  7 خـــبتاري

لشركات، فإن من نظام ا 181الخسائر المتراكمة رأس مال الشركة. بموجب نص المادة  . تجاوزتوهي مملوكة بالكامل من قبل الشركة

 29منعقد في اعهم اللشركاء في اجتم. قرر امل وتقديم الدعم لها أو تصفيتهاعلى الشركاء اتخاذ القرار بشأن استمرارية الشركة في الع

 االستمرار في دعم الشركة وتزويدها بالتمويل الالزم. في 2017أكتوبر 
 

 شركة اإلحساء للخدمات الطبية   - ج

 29 بتاريخ 2252025213 مـــرق اريــالتج بموجب السجلمسجلة  هى شركة مساهمة مقفلةاالحساء للخدمات الطبية  شركة إن

. ة المستشفياتت الطبية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانللخدما شركة اإلحساء نشاط يتمثل (.1999 ديسمبر 8 الموافق)هـ 1420شعبان

 . من أسهم شركة اإلحساء للخدمات الطبية %53.61تمتلك الشركة نسبة 
 

 شركة تطوير اإلحساء للعقارات  - د

 2252058621رقم  التجاري بموجب السجل هى شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة كانت مسجلة اتاإلحساء للعقار تطوير شركةإن 

 تطوير شركة بتصفية قراراً  شركةال إدارة مجلس إتخذ 2017 يناير 17 تاريخب (.2014أغسطس  13 الموافق هـ )1435 شوال 16 ريخبتا

 .2017عام الربع األول من  قانونية لشطب السجل التجاري خاللوتم االنتهاء من اإلجراءات ال اإلحساء للعقارات
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 أسس اإلعداد  -2

 إللتزامقائمة ا 2-1

 34لمحاسبة الدولي رقم امعيار لوفقا  2018 يونيو 30الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في  تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة

بين سودية للمحائة السعالمعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي أقرتها الهي "ولي"التقرير المالي األ

لية السنوية، لقوائم الماعداد اإلالموجزة المرفقة كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة  المالية األولية الموحدة القوائم . ال تتضمنالقانونيين

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

( وقد 9رقم )قرير المالى ( والمعيار الدولى للت15المعيار الدولى للتقرير المالى رقم )تطبيق قامت المجموعة ب 2018ناير ي 1إعتباراً من 

 (.4رقم )اإليضاح تم توضيح التغيرات فى السياسات المحاسبية الهامة فى 
 
 

 إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 2-2

ً لمبدأ التكلفة التاريخية تم إعداد القوائم المالية  المحددة المنافع التزامات تبمستحقا االعتراففيما عدا  األولية الموحدة الموجزة وفقا

قيمة العادلة من خالل الدخل أدوات حقوق ملكية بال واإلئتمان تقييم وحدة  طريقة باستخدام المستقبلية لاللتزامات الحالية بالقيمة للموظفين

 .يتم قياسها بالقيمة العادلة تيوال الشامل األخر
 

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

لسابقة وفترة لية اة الماللسن بقةتلك المطتتسق 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 وكام، وضع األحرة ن اإلدا، يتطلب موفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإن اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

 حكامهذه األ ان. موجزةاألولية الموحدة ال المصرح عنها بالقوائم الماليةالمبالغ السياسات المحاسبية وتؤثر على واالفتراضات التي قد 

دة ومصادر لهامة الجديألحكام ااباستثناء هي نفسها المذكورة في القوائم المالية السنوية األخيرة،  هامة ومصادر التقدير الرئيسيةالمحاسبية ال

عنها التي تم اإلفصاح ( 15م )المعيار الدولى للتقرير المالى رقو (9) رقم رير الماليعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقالمت التقدير الرئيسية

 (.4بإيضاح رقم )

 

  توحيدالس اأس -3
 

سيطرة عندما يكون ق ال. تتحق1تتضمن 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.• 
 

ث شير إلى حدوظروف تأي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق وال تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على

 تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المشار إليها أعاله. 
 

سيطرة على الركة عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون للش

شكل ستثمر بها بأة المتلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنش

 مركة المستثي الشرمنفرد. تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق تصويت ف

 فيها لمنحها السيطرة ، تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:

  ،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 -

 رتيبات التعاقدية األخرى، والحقوق الناشئة من الت -

لصلة وقت ذات ا أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشركة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة -

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

لشركة ندما تفقد اعملية عتتمكن الشركة من السيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك التبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما 

دة خالل لمستبعاالسيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو 

لسيطرة حتى ركة على االموحدة من تاريخ استحواذ الشاالولية وقائمة الدخل الشامل  الموحدة األوليةالسنة في قائمة الربح أو الخسارة 

 تاريخ فقدان السيطرة على الشركة التابعة.
 

لملكية اوحقوق  كةمساهمي الشر ما بينالموحدة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة األولية إن قائمة الربح أو الخسارة 

 ً ير غلملكية وحقوق ا مساهمي الشركة ما بين. ان إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة موزع  لحصص الملكيةغير المسيطرة وفقا

ً لحصص الملكية  ئم سياساتهاكي تتالللشركات التابعة، متى تتطلبت الحاجة، ل . يتم إجراء تعديالت على القوائم الماليةالمسيطرة وفقا

لمساهمين حقوق المجموعة. يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات والمحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل ا

 واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.



 والشركات التابعة لهاـركة اإلحساء للتنمية ش

 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 السياسات المحاسبية الهامة -4
 

 المعايير الصادرة والمطبقة 4-1
 

 :2018يناير  1ديدة والتفسيرات والتعديالت الصادرة والتى تسرى من فيما يلى المعايير الج
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء  - 15رقم المعيار الدولى للتقرير المالى  -

 األدوات المالية - 9المعيار الدولى للتقرير المالى رقم  -

لم أو المةدفوع والعةوض المسةتالمعةامالت بعملةة أجنبيةة  – يير الدوليةة للتقريةر المةالىاالصادر عن لجنة تفسةيرات المعة 22تفسير رقم  -

 ً  مقدما

 لى أساس السهمتصنيف و قياس معامالت الدفع ع -الدفع على أساس االسهم - 2 رقمللتقرير المالى تعديل المعيار الدولي  -

 االستثمارات العقارية - 40رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

" تطبيةةق المعةةايير  1المعيةار الةةدولى للتقريةر المةةالى رقةم  – 2016-2014لمعةايير الدوليةةة للتقريةر المةةالى دورة التحسةينات السةةنوية ل -

الزميلةةة  االسةةتثمارات فةةي الشةةركات 28ومعيةةار المحاسةةبة الةةدولي رقةةم الدوليةةة للتقريةةر المةةالى ألول مةةرة " التعامةةل مةةع األمةةور، 

 .( 2011والمشروعات المشتركة )

 

وتةم  2018نةاير ي 1إعتبةاراً مةن  9والمعيةار الةدولى للتقريةر المةالى رقةم  15طبيةق المعيةار الةدولى للتقريةر المةالى رقةم قامت المجموعة بت

السياسةات ر فةى التغيةو ةر الجديةديياالمعة هفصةاح عةن تةأثير اعتمةاد هةذإلتةم ا.  5 رقةمتوضيح أثر تطبيق هذه المعايير بالكامل فى اإليضاح 

علةى وهرى جةاألخةرى لةم يكةن لهةا أي تةأثير والتفسةيرات والتعةديالت الصةادرة المعةايير  إن .5 رقم و إيضاح 4 رقم إيضاحالمحاسبية في 

 السياسات المحاسبية للمجموعة.

 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد 4-2

 :نها بعدبدأ سرياوالتي لم يالتالية دولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير ال
 

 الوصف ةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدل

تسري للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد

   
 2019ناير ي 1 عقود اإليجار (16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

للتقرير  ( والمعيار الدولي3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
ولي ( ومعيار المحاسبة الد12( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )11المالي رقم )

 (23رقم )
 

 2017-2015حسينات السنوية لألعوام دورة الت
 على المعايير الدولية للتقرير المالي

 2019يناير  1

 2019يناير  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
 2019يناير  1

 2019يناير  1 التسوية أو االختصار أو الخطط تعديالت (19المحاسبة الدولي رقم )على معيار  تعديالت

 

لة للتطبيق ما تكون قابعة عندتتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجمو

ل فترة لمجموعة خالوحدة لجديدة ، لن يكون له أي أثر جوهري على القوائم المالية الموأن اعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت ال

 التطبيق األولي. 
 

الغ المعروضة وقد يكون له تأثير على المب 2019يناير  1في  16رقم  طبيق المعيار الدولي إلعداد التقرير المالييسرى مفعول ت

هذه  ر العملي فيك ، فمن غيللمجموعة فيما يتعلق بعقود اإليجار. ومع ذلالموجزة الموحدة ية االولواإلفصاحات الواردة في القوائم المالية 

 موعة بمراجعة مفصلة.حتى تقوم المج 16 رقم بيق المعيار الدولي إلعداد التقرير الماليالمرحلة التوصل إلى تقدير معقول لتأثيرات تط
 

 
 2018التطبيق المبكر للمعايير أو التعديالت في 

 

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

 التغيرات فى السياسات المحاسبية 4-3
 

لسنوية ائم المالية د القواتتسق مع تلك المتبعة إلعداإن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

صبحت سارية الية والتي ا، باستثناء السياسات الموضحة أدناه والمتعلقة بالمعايير الدولية للتقارير الم2017ديسمبر  31للمجموعة كما في 

والمعيار الدولى الية" الم "األدوات 9المالي رقم  رللتقري 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  طلوبات المالية. االعتراف وقياس الموجودات المالية والممتطلبات المالية"  "األدوات 9المالي رقم  للتقرير الدولي المعياريحدد 

 الستحقاق، القروض والسلفالمتعلقة بالموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ ا 39المعيار الفئات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

وذج االعمال الذي يتم بصفة عامة على نم 9للتقرير المالي رقم للبيع. يستند تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي  ةوالمتاح

ل شکب 9م قرالية لمر ايرلي للتقدولر المعياظ ايحتففيه إدارة تلك الموجودات المالية مع خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ذات الصلة. 

 لمالية.ت اباولطملس اقيالتصنيف و 39م قرلي دولالمحاسبة ر الحالية في معيات الباطبالمتر کبي
 

ذج "خسارة االئتمان بنمو 39نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم  9يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ا لم ادمة ما القر شهرً المتوقعة". يستند هذا المخصص على خسارة االئتمان المتوقعة المرتبطة باحتمال التخلف عن السداد خالل االثني عش

 تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها.
 

 وقد ة االثر الرجعي المعدلوفق منهجي 9تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 .والقياس بالتصنيف يتعلق فيما ماضيةال الفترات عن المقارنة معلومات تعديل بعدم اإلعفاء المجموعة طبقت
 

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

 تصنيف وقياس الموجودات المالية 4-3-1

 األخرى و الدخل الشامل بنود خالل من العادلة المطفأة، والقيمة بالتكلفة  :المالية الموجودات تصنيف وقياس يتم ، المبدئي االعتراف عند

  .أوالخسارة الربح خالل من العادلة القيمة

 

لمطفأة وأدوات حقوق اجرى قياسها بالتكلفة ، لدى المجموعة أصول مالية  9كما بتاريخ التحول إلى المعيار الدولى للتقرير المالى رقم 

خاصة المدينة ال ماليةال موجوداتيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. وفيما يلى التصنيف والقياس الجديدان للالملكية مسجلة بالق

 بالمجموعة:

 

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

لتى إختارت ريب واعن اإلعتراف. وال تشتمل هذه الفئة إال على أدوات حقوق الملكية التى تنوى المجموعة اإلحتفاظ بها للمستقبل الق

 غير ملكيتها حقوق أدوات قد صنفت المجموعةالمجموعة إختياراً نهائيا بأن تصنفها على ذلك النحو عند اإلعتراف المبدئى أو التحول. و

 المسجلة الملكية قوقح أدوات تخضع وال .الدخل الشامل اآلخر خالل من العادلة بالقيمة ملكية حقوق كأدوات المالية السوق في الُمدَرجة

علماً بأنه قد سبق  (9قم )ر المالي لتقريرل الدولي المعيار القيمة بموجب في لتقييم االنخفاض اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة

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

 

 األصل المالي بالتكلفة المطفأة (ب
 :الخسارة أو الربح لخال من العادلة بالقيمة يتم تصنيفها ولم نالتاليي الشرطين استوفى إذا المطفأة بالتكلفة المالي األصل قياس يتم

 

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

 وفائدة ألصل وعاتمدف فقط تكون والتي محددة تواريخ في نقدية تدفقات المالية للموجودات التعاقدية الشروط فتراتها وفق تنشأ 

 .السداد مستحق األصلي على المبلغ

 

 المدينة األخرى. جارية المدينة للمجموعة والذممالت ذممتتضمن هذه الفئة ال
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- 10- 

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -4

 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( 4-3

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

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

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

 

 كانت  إذا ما ةلمعرف ، الخصوص وجه وعلى .العملية الناحية من سياساتال تلك عمل وآلية للمحفظة المعلنة واألهداف السياسات

الموجودات  مدة بقةمطا أو للفائدة محدد تسعير بسجل االحتفاظ أو التعاقدية الفوائد إيرادات كسب على تركز اإلدارة استراتيجية

 الموجودات؛ 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 فيةوكي  )هذا األعمال نموذج في بها المحتفظ المالية والموجودات(  األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر 
 أو  إدارتها تتم التي موجوداتلل العادلة القيمة على ترتكز التعويضات كانت إذا ما المثال؛ سبيل على – األعمال مديري تعويض كيفية

 ؛ وتحصيلها تم التي التعاقدية النقدية التدفقات

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

 

م تإذا  تبار.حالة " أو "حالة الضغط" في االعأسوأ " تصوراتمتوقعة بشكل معقول دون وضع  تصوراتوذج العمل على يعتمد تقييم نم

ة المتبقية جودات المالية ال تغير تصنيف المومجموعة، فإن المجموعلاختلف عن توقعات بشكل ماألولي  االعترافنقدية بعد التدفقات التحقق 

 ىلمشتراحديثًا أو  المكون األصل الماليهذه المعلومات للمضي قدما عند تقييم  تستخدمل، ولكنها املالعج نموذضمن ذلك الالمحتفظ بها 

 حديثًا.
 

 لتحصيل بها محتفظ يرغ ألنها الخسارة أو خالل الربح من العادلة للمتاجرة، ان وجدت، بالقيمة بها المحتفظ المالية الموجودات قياس يتم

 ةالمالي الموجودات بيع التعاقدية مع النقدية التدفقات لتحصيل بها محتفظ وغير حصراً  ديةالتعاق النقدية التدفقات

 

 والفائدة األصلي للمبلغ دفعات مجرد هي التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم

 على "الفائدة" تعريف تمي .األولي عترافاال عند المالي لألصل العادلة القيمة أنه على "األصلي المبلغ" تعريف يتم ، التقييم هذا ألغراض

 معينة ولمخاطر زمنية ةفتر خالل السداد تحت األصلي بالمبلغ المرتبطة االئتمانية وللمخاطر للنقود الزمنية للقيمة المادي المقابل أنها

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

 

 إنخفاض القيمة 4-3-2

طلبات اإلنخفاض فى القيمة بمت 2018يناير  1على القيم الدفترية لألصول المالية كما فى  9يتعلق تأثير المعيار الدولى للتقرير المالى رقم 

 الجديدة كما هو مبين تفصيالً أدناه:

 

 قيمة في االنخفاض نع الناشئة الخسائر عن المجموعة محاسبة ةطريق في جوهري تغير 9  رقم المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق عن نشأ

 ويلزم ئتمانية المتوقعة. بطريقة الخسائر اإل 39  رقم الدولي المحاسبة معيار في المتبعة المتكبدة الخسارة طريقة باستبدال المالية األصول

ل أن المجموعة 9  رقم المالي للتقرير الدولي المعيار  المدينة المالية صولواأل القروض لكافة المتوقعة االئتمانية رالخسائ مخصص تُسج ِّ

لة غير األخرى  .والخسارة الربح خالل من العادلة بالقيمة الُمسجَّ

 

ً  المستَحقة التعاقدية النقدية التدفقات بين الفرق أساس على المتوقعة االئتمانية الخسائر وتُحتَسب  توقعت التي النقدية التدفقات جميعو للعقد وفقا

 .لألصل األصلي الالفع الفائدة ُمعدَّل يقارب بما العجز يُخصم وعندئذ   .قبضها المجموعة

 

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

 السابقة الخبرة على ديعتم مخصص جدول المجموعة وجنَّبت .العمر مدى على المتوقعة االئتمانية خسائرال على بناءً  المستقبلية االئتمانية

 .االقتصادية والبيئة للمدينيين الُمحدَّدة المتوقعة العناصر حسب ويُعدَّل االئتمانية، الخسارة بشأن للمجموعة

 

 مخصصات في زيادة 9 قمر المالي للتقرير الدولي المعيار في عليها المنصوص المتوقعة االئتمانية الخسائر متطلبات تطبيق عن هذا ولم ينشأ

  .للمجموعة المدينة المالية األصول قيمة في االنخفاض

 

 تصنيف المطلوبات المالية 4-3-3

لمطفأة ااب التكلفة تم احتسي تقوم المجموعة بتصنيف مطلوباتها المالية، بخالف الضمانات المالية والتزامات القروض، وفقًا للتكلفة المطفأة.

 .لافعالفائدة ال ن معدلمال يتجزأ  من خالل األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على قيمة األموال المصدرة، والتكاليف التي تشكل جزًءا
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 "اإليرادات من العقود مع العمالء "  15المالى رقم  المعيار الدولى للتقرير
 

رقم  الدولي لمحاسبةا ومعيار  "اإلنشاءات ( "عقود11رقم ) الدولي المحاسبة معيار ( محل15رقم ) المالي للتقرير الدولي المعيار يحل  

 العقود في تلك تقع لم ما ء،العمال مع المبَرمة العقود من الناشئة اإليرادات كافة على وينطبق العالقة، ذات والتفسيرات  "( " اإليرادات18)

 المبَرمة مع العقود من تنشأ التي اإليرادات عن للمحاسبة خطوات خمس من مكونا نموذجا الجديد المعيار . ويضع أخرى معايير نطق

 المنشأة تتوقع لذيا 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 طبيقت عند العالقة ذات والظروف الحقائق كافة االعتبار في آخذة محاسبيًا، تقديًرا تمارس أن المنشآت المعيار ويُلزِّ

دُ يُ  كما .عمالئها مع المبَرمة العقود على  مباشرة تتعلق التي التكاليفو عقد على للحصول اإلضافية التكاليف عن المحاسبة طريقة المعيار حد ِّ

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

 البضائع  بيع (أ)

ضاعة إلى لى البعا تنتقل السيطرة لشروط التعاقدية المتفق عليها، عندميتم إثبات بيع البضائع عند تسليم أو شحن المنتجات، حسب ا

 .اعة المباعةلى البضععادة بالملكية وال بالسيطرة الفعالة المشترى وعندما ال يكون للمجموعة عالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط 
 

 الخدمات  تقديم (ب)

تشغيلية نشطة الالخدمات ذات الصلة وتصنيفها كجزء من اإليرادات من هذه األيتم اإلعتراف باإليرادات من الخدمات عند تقديم هذه 

فإن تطبيق  التالىاألساسية. توصلت المجموعة إلى أن اإليرادات من الخدمات يجب إدراجها فى الوقت الذى يتم فيه تقديم الخدمات. وب

 ( ال يوجد له تأثير على زمن ومبلغ اإلعتراف باإليرادات.15المعيار )
 

 اإليرادات من عقود اإليجار (ج)

ً للمعيار الدولى للتقرير المالى رقم  اق المعيار الدولى للتقرير وعليه فإنها ال تقع ضمن نط 17يتم تسجيل اإليرادات من عقود اإليجار وفقا

 .15المالى رقم 
 

(. وبالتالى، ال توجد 15داد التقرير المالى )كانت المجموعة تقوم بالفعل بإثبات اإليرادات على نفس األساس، وفقأ للمعيار الدولى إلع

 (.15تغييرات جوهرية أو ينبغى اإلفصاح عنها بسبب التحول إلى المعيار الدولى إلعداد التقرير المالى )

 

 أحكام محاسبية هامة ومصادر التقدير الرئيسية غير المؤكدة 4-4

د تؤثر على التي ق ن بالمجموعة وضع األحكام والتقديرات أو االفتراضاتعند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، ينبغي على المديري

ة ئمة على خبرالقة قاالمبالغ الفعلية للموجودات والمطلوبات التي ليست واضحة من مصادر أخرى. ان هذه التقديرات واالفتراضات ذات الع

 تقديرات.تاريخية وعوامل أخرى تعتبر هامة. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك ال

 

ي نهاية فير المؤكدة غيرات غفيما يلي التقديرات الهامة واالفتراضات الرئيسية المتعلقة بالفترات المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للت

بات ت والمطلوداية للموجووالتي لها مخاطر كبيرة تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفتراألولية الموحدة الموجزة فترة القوائم المالية 

 في السنة المالية التالية. 

 

 ذمم مدينة 

رة بيکت ضارافتوا ذجانمدام ستخب الطيتل مجاو ة هفأطلمالمقاسة بالتکلفة واينة دلملذمم الالمتوقعة الئتمانية رة الخساص امخصس قياإن 

 عنها(.اتجة لنر الخسائء والعمالسداد اتعثر حتمالية ل المثال االئتماني )علی سبيوك السلوالمستقبلية اية دالقتصاظروف الول اح
 

 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؛ -

 طة بها؛ ووقعة المرتبية المتيد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات / األسواق والخسارة االئتمانتحد -

 .إنشاء مجموعات من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس خسائر االئتمان المتوقعة -
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 معيار محاسبة جديد أثر التغير في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق -5
 

مالي للتقرير ال ر الدوليللمعيا التطبيق األولىالناتجة عن واألرصدة فيما يلي ملخص التغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة 

 : 9رقم 

 

 :9لمالي رقم لتقرير امعيار الدولي للل (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()   موجودات مالية

 85.005.863 85.005.863 المطفأة التكلفة المطفأة التكلفة نقد وما في حكمه

 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 لةالقيمة العاد

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 

   مطلوبات مالية
  

مستحقة ومطلوبات  اريفمصو تجاريةدائنة ذمم 

 أخرى
 27.608.021 27.608.021 المطفأة التكلفة المطفأة لفةالتك

 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 

 

 من خالل الدخل الشامل األخربالقيمة العادلة  إلستثماراتا( االُثر على ب

ً قامت فقد  9وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  قوق ات المتاحة للبيع كأدوات حلتصنيف اإلستثمار المجموعة بإتخاذ قراراً نهائيا

م في نخفاض الدائعدلة باالبالتكلفة الموالتي كانت تعرض سابقا كاستثمارات متاحة للبيع  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 خربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األرات استثما

 

 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) *تصنيف الخسارة الناشئة عن إنخفاض فى القيمةإعادة 

 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

 

( تعديالت القيمة العادلة، أعادت المجموعة تصنيف الخسارة الناشئة عن إنخفاض فى القيمة )9بعد تطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى رقم *

قيمة لى إحتياطى الإمقابل أدوات حقوق ملكيتها المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  2017ديسمبر  31المسجلة كما فى 

 .2018 يناير 1العادلة من الخسائر المرحلة كما فى 
 

 



 والشركات التابعة لهاـركة اإلحساء للتنمية ش

 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر أدوات حقوق ملكية -6

 

 2017 ديسمبر 31  2018 يونيو 30 

 )بالرياالت السعودية( 

 15.947.507  17.285.649 األسهمسوق بمدرجة أ( 

 141.356.249  196.746.142 األسهمسوق بمدرجة غير ب( 
 214.031.791  157.303.756 

 

  :األسهمدرجة بسوق م( أ
 

 القيمة السوقية العادلة 

 
 2018يونيو  30

 
 2017 ديسمبر 31

 )بالرياالت السعودية( 

 15.947.507  17.285.649 األسهم السعودىسوق داخل مدرجة 

 

  :األسهمدرجة بسوق مغير ( ب
 
 

 

تم ار حيث ليم لإلستثمركة تعارات فيما عدا شتم تقييم اإلستثمارات أعاله بواسطة خبير تقييم مستقل والذى أصدر تقريره مقيماً كافة اإلستثم

من العملى  وبالتالى فليس 2017التكلفة فى الوقت الحالى تقارب قيمته العادلة نظراً لإلستحواذ على اإلستثمار قد تم فى نهاية عام  إعتبار

 ديسمبر 31ى ا فت كملك اإلستثماراتيمة فى الوقت الراهن. لقد قام خبير التقييم المستقل بإصدار تقريره عن ق إحتساب قيمة عادلة له

ريقة طستخدم قد إستخدم طريقة صافى الموجودات فى تقييم كافة اإلستثمارات ما عدا شركة التصنيع وخدمات الطاقة حيث إ. و2017

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

 

 

 

 

 

 

 

 

    نسبة الملكية ٪ 

 يونيو 30 

2018 
 ديسمبر 31

 2018 يونيو 30 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 الشركة العربية لصناعة الورق )ورق(

 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
-  - 3.731.362 

 
3.849.513 

 -  10.140.138 -  - صندوق شركة دراية المالية

   196.746.142  180.640.249 

 (39.284.000)  -   مخصص إنخفاض إستثمارات 

   196.746.142  141.356.249 



 والشركات التابعة لها شـركة اإلحساء للتنمية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية  إيضاحات حول

 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 :)تتمة( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ملكيةأدوات حقوق  -6
 

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

 2017 ديسمبر 31 2018 يونيو 30 

 )بالرياالت السعودية( 

 139.748.373 157.303.756 اإلفتتاحى الرصيد 

 - 45.367.906 (5و  4)إيضاح  9لمعيار الدولى للتقرير المالى رقم أثر تطبيق ا

 139.748.373 202.671.662 يناير 1الرصيد كما في 

 25.227.382 10.000.000 إضافات 

 (387.999) 1.360.129  التغير في القيمة العادلة 

 (7.284.000) - خسائر إنخفاض فى القيمة

 157.303.756 214.031.791 الختامىالرصيد 

 
 

فى  ة العادلةتقويم القيمت الرئيسية لوقد تم اإلفصاح عن التسلسل الهرمى لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية وطرق التقويم المستخدمة والمدخال

 .9 رقم إيضاح
 
 

 

 السهم  ( / ربحيةخسارة)  -7
 

لقائمة اعدد األسهم ح لعلى المتوسط المرج ةفترال ( / ربحخسارة)افي بتقسيم ص فترةال ( / ربحخسارة)السهم من  ( / ربحيةخسارة)تم إحتساب 

 فيما يلي: ( / ربحالخسارة) وقد تمثل نصيب السهم من .ةفترخالل ال
 

 يونيو 30أشهر المنتهية فى  ستةلفترة ال  

  2018  2017 

 )بالرياالت السعودية(  

 2.590.000  (2.462.197)  العائدة لمساهمي الشركة فترةالربح  / (ةخسار)صافي 

 49.000.000  49.000.000  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 0.05  (0.05)  فترةالربح  / (ةخسار)صافي السهم األساسي من  نصيب
 

  2018  2017 

 )بالرياالت السعودية(  

 (1.163.358)  (1.102.068)  العائدة لمساهمي الشركةالشاملة  ةخسارال إجمالى

 49.000.000  49.000.000  سط المرجح لعدد األسهمالمتو

 (0.02)  (0.02)  الشاملة ةخسارالالسهم األساسي من  نصيب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والشركات التابعة لها شـركة اإلحساء للتنمية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية  إيضاحات حول

 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 التقارير القطاعية -8

ذائيةةة ت الغتتمثةةل األنشةةطة الرئيسةةية للمجموعةةة فةةي ثالثةةة قطاعةةات أعمةةال رئيسةةية وهةةم قطةةاع التصةةنيع المتمثةةل فةةي شةةركة اإلحسةةاء للصةةناعا

فةي شةركة  والمتمثةلوالمتخصص بإنتةاج وتعبئةة التمةور وقطةاع الخةدمات الطبيةة المتمثةل فةي شةركة اإلحسةاء للخةدمات الطبيةة وقطةاع االسةتثمار 

لألنشةطة يخ وفقةاً المنتهيةة فةي ذلةك التةار فتةرةالوعةن  2017 يونيةو 30و  2018 يونيو 30المعلومات المالية كما في اإلحساء للتنمية. تم تلخيص 

 الرئيسية كما يلي:

 
 اإلجمالي قطاع اإلستثمار قطاع الخدمات الطبية قطاع التصنيع 

 )بالرياالت السعودية( (قة)غير مدق 2018 يونيو 30

 170.522.071 980.319 162.577.625 6.964.127 ومعدات ممتلكات وآالت

 705.464.347 403.742.612 281.856.329 19.865.406 وجوداتمال مجموع

 92.747.003 9.806.901 80.582.708 2.357.394 المطلوبات مجموع
     

 106.686.964 - 98.454.390 8.232.574 ، بالصافىإيرادات
 1.306.789 (1.515.548) 4.024.384 (1.202.047) المستمرة من العمليات )الخسارة( /الربح 
 (943.211) (3.015.547) 3.274.383 (1.202.047)  الربح/  )الخسارة(صافى 

 
 

    
     (ة)غير مدقق 2017 يونيو 30

 162.858.173 1.443.744 154.565.008 6.849.421 ومعدات ممتلكات وآالت

 646.001.105 378.191.144 251.184.637 16.625.324 الموجودات مجموع

 69.511.553 5.034.485 61.681.910 2.795.158 المطلوبات مجموع
     

 106.096.062 - 98.447.691 7.648.371 ، بالصافىراداتإي
 7.108.245 262.936 6.499.739 345.570 المستمرة الربح من العمليات

 4.522.341 (1.417.447) 5.594.218 345.570 / )الخسارة( الربحصافى 

 

التى تمثل مليون لاير سعودي و 62.6 وزارة الصحة(و - كوارام –بية السعودية شركة الزيت العر) عميلين رئيسيين بلغت االيرادات المحققة من

 طلوب من هذينلي الرصيد القائم والماجما (. كما بلغ٪56 مليون لاير سعودي تمثل 59.5: 2017من ايرادات قطاع الخدمات الطبية ) 59٪

 (.2017 ويوني 30 سعودي كما في لايرمليون  28مليون لاير سعودي ) 51.3مبلغ  2018 يونيو 30متضمنا الحجوزات كما فى  ينالعميل

 

 

 األدوات المالية إدارة المخاطر و -9
 

ة ليودات الماالموجوقروض، بينما تتكون مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى من ذمم دائنة و المالية الرئيسية للمجموعةالمطلوبات تتكون 

 .رىوموجودات أخ لتجاريةوالذمم المدينة اخالل الدخل الشامل األخر  أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة منو الرئيسية من النقد وما في حكمه
 

 تصنيف األدوات المالية

 2017ديسمبر  31  2018 يونيو 30 

 )بالرياالت السعودية( 

    قيمة العادلةموجودات مالية بال

 157.303.756  214.031.791 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر أدوات حقوق ملكية

 214.031.791  157.303.756 

 طفأةموجودات مالية بالتكلفة الم

 73.976.959  92.755.540 ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى

 85.005.863  73.726.261 النقد وما في حكمه

 166.481.801  158.982.822 

 380.513.592  316.286.578 

    

    طفأةمالية بالتكلفة الم مطلوبات

 27.608.021  37.694.442 مستحقة ومطلوبات أخرى اريفذمم دائنة تجارية ومص

 9.200.950  15.316.091 قروض

 53.010.533  36.808.971 

 

 



 والشركات التابعة لها شـركة اإلحساء للتنمية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية  إيضاحات حول

 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة(األدوات المالية إدارة المخاطر و -9

 

 دوات الماليةألإدارة مخاطر ا

ومخاطر  تالالعمر ئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعاإلمخاطر اة وقياس القيمة العادللمخاطر 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

 دلة في تاريخامل عات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعالقيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودا

 .روط سلبيةاملة بشيوجد أي نية أو شرط للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء مع اللشركة هي شركة عاملة مستمرة حيث يوجد افتراض أن ا
 

ناعة، أو صموعة وسيط، أو مج رة سهلة ومنتظمة منعار المدرجة متوفرة بصوسألداة 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
 

كما  طرق التقييم دمة فيت المستخالإلى المدخمكنا حظة كلما كان ذلك ماللمجموعة معلومات سوقية قابلة للمعند قياس القيمة العادلة، تستخدم ا

  :يلي

 

 .ياسفي أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ الق (غير معدلة)أسعار مدرجة  : 1المستوى 

ات بصورة مباشرة وجودات أو المطلوبحظة للمالوهي قابلة للم 1سعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى ألت عدا االمدخ : 2المستوى 

 .(سعارألمشتقة من ا)أو بصورة غير مباشرة  (سعارألمثل ا(

 .)ةحظالت غير قابلة للمالمدخ)حظة الإلى معلومات السوق القابلة للم تستند الت لموجودات أو مطلوبات المدخ : 3المستوى 
 

 لهرمي:امة العادلة وفقاً لمستوى القيمة العادلة حسب التسلسل يعرض الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية المسجلة بالقي

 

 2018 يونيو 30 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول 

 )بالريـاالت السعودية( 

بالقيمة العادلة من  أدوات حقوق ملكية

 214.031.791 89.930.642 92.944.000 31.157.149 خالل الدخل الشامل األخر

 31.157.149 92.944.000 89.930.642 214.031.791 

 
 

 2017ديسمبر  31 

 المجموع المستوى الثالث 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 

 

 ل األخرالل الدخل الشامخبالقيمة العادلة من  ألحد أدوات حقوق ملكية المستوى الثانيإلى المستوى الثالث من هناك تحويالت  كان فترةخالل ال

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

 

طرق   أن استخداممة، إالرغم من إعتقاد اإلدارة بأن التقديرات الخاصة بقياس القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالمستوى الثالث مالئبال

ة عتمد المجموعتة حيث أخرى أو افتراضات قد يؤدي إلى قياسات مختلفة للقيمة العادلة. ويتضمن المستوى الثالث استثمارات محلية غير متداول

ن أساليب ستثمارات. وملك االي تقييمها على قيمة صافي الموجودات بناءاً على أحدث القوائم المالية المدققة المتاحة لتحديد القيمة العادلة لتف

ا على اءوبنلومات. نها معرباح المتوقعة والتي ال يتوفر بشأالتقييم األخرى استخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة على أساس توزيعات األ

 ذلك، فإن التأثير المحتمل من استخدام أساليب تقييم مبنية على افتراضات بديلة ال يمكن تحديده.

 

 

 

 

 

 

 

 



 والشركات التابعة لها شـركة اإلحساء للتنمية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية  إيضاحات حول

 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة(األدوات المالية إدارة المخاطر و -9

 

 )تتمة( دوات الماليةألقياس القيمة العادلة ل

 

 مل اآلخر:ل الشاتثمارات في أدوات حقوق الملكية من خالل الدخفيما يلي وصف لطرق التقويم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقويم االس
 

 المدخالت غير القابلة للمالحظة الهامة طريقة التقويم

  

 ءمولة وضريبة الدخل واالستهالك واالطفاعقيمة حقوق الملكية إلى مضاعف األرباح قبل ال  طريقة السوق

 القيمة الدفترية متوسط صافي القيمة الموجودات ونسبة السعر إلى مضاعف 

  

 تقدير النقدية وشبه النقدية القابلة للتوزيع وصافي الموجودات طريقة صافي الموجودات

  

 قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف اإليرادات طريقة العائدات المتوقعة

  

  

 

 مخاطر اإلئتمان 

فى األرصدة  لجوهريةاتتمثل مخاطر اإلئتمان اآلخر لخسائر مالية.  هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف

ة دينة التجاريذمم المذات جدارة مصرفية مرتفعة. تستحق ال ا في حكمه لدى بنوك. تم إيداع النقد ومالنقديةالمستحقة من العمالء واألرصدة 

 .يلى كما درةتم إظهارها بقيمتها القابلة لإلسترداد المقواألخرى بشكل رئيسي من عمالء في السوق المحلية وأطراف ذات عالقة وقد 
 

 2017ديسمبر  31  2018 يونيو 30 

 )بالرياالت السعودية( 

 73.976.959  92.755.540 ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى

 85.005.863  73.726.261 النقد وما في حكمه

 166.481.801  158.982.822 
 

 .ئتمانإلمخاطر التعرض ملاقصى ألودات المالية تمثل الحد اللموج القيمة الدفترية
 

  :رصدة البنكية على ما يليألئتمان على الذمم المدينة واإلتقتصر مخاطر ا

 مرتفعئتماني إالمحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف رصدة النقدية ألا. 

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

ً مرة المستعن طريقة المراقبة  ءلقة بالمبالغ المستحقة من العمالئتمان المتعإلتقوم المجموعة بإدارة مخاطر ا لمحددة. ا جراءاتإلوا لسياساتل وفقا

ائمة بصورة دينة القلذمم المء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة االالتي تتعلق بالعمئتمان إلامخاطر تقوم المجموعة بالحد من 

 .رصدة المدينة، كما كانت نتائج تعرض المجموعة لمخاطر الديون المعدومة غير جوهريةألمستمرة. يتم مراقبة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 والشركات التابعة لها شـركة اإلحساء للتنمية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية  إيضاحات حول

 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة(األدوات المالية إدارة المخاطر و -9

 

  سيولةمخاطر ال

تج . يمكن أن تنلماليةادوات أللتزامات المتعلقة باإلموال للوفاء باألتوفير اتتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في 

لمطلوبات التعاقدية ل قاقاتستحإلالقيمة العادلة لها. فيما يلي ا مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب

 .جمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرةإلاالمالية. تم عرض المبالغ ب فترةالمالية في نهاية ال
 

 2018 يونيو 30 

 المبالغ اإلجمالية غير المخصومة 

 القيمة الدفترية 

عند الطلب أو أقل  

 من فترة واحدة

فترة إلى  1من  

 سنوات 5

 5أكثر من  

 سنوات

 )بالرياالت السعودية( مطلوبات مالية بالتكلفة المستهلكة

 ة تجارية ومصروفات مستحقةمم دائنذ

 -  -  37.694.442  37.694.442 ومطلوبات أخرى

 -  -  15.316.091  15.316.091 قروض

 53.010.533  53.010.533  -  - 
 
 

 2017ديسمبر  31 
 المبالغ اإلجمالية غير المخصومة 

 القيمة الدفترية 

عند الطلب أو أقل  

 واحدة فترةمن 

إلى  فترة 1من  

 اتسنو 5

 5أكثر من  

 سنوات

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

 -  -  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  - 

 

ة ات المستقبليلتزامإلللوفاء با ت البنكيةالزمة والتسهيالموال الألة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر اتتم إدارة مخاطر السيول

 للمجموعة.
 

 

 مخاطر السوق

جنبية ألت االسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمألمخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في ا

لى إدارة لسوق إاسهم مما يؤثر على دخل المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر ألالفوائد وأسعار ا تالومعد

 .التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد

 

 تالمخاطر أسعار العم

ت عند اللعماخاطر جنبي. تنشأ مألمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف ات المخاطر الناجمة عن تذبذب قيالتمثل مخاطر العم

مجموعة عرض التيقتصر . ت تختلف عن عملة المجموعةالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بهما بعمالإدراج المعام

لمخاطر ا ن تعرضهأ. تعتقد إدارة المجموعة والدرهم اإلماراتى مريكيألر االالدوبت الجنبية بشكل أساسي على المعامألت االلمخاطر العم

 .والدرهم اإلماراتى مريكيألر االجنبية محدود حيث أن عملة المجموعة مرتبطة بالدوألت االالعم

 

 إدارة رأس المال

 على التطوير محافظةمستثمر والدائن والسوق والدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة الإلتكمن سياسة مجلس ا

 .لعاديينرباح الموزعة على المساهمين األس المال المستخدم ومستوى اأدارة العائد على رإلعمالها. يراقب مجلس األالمستقبلي 
 

 :وتهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ما يلي

 رينخآللمصالح اصحاب األستمرار في توفير العوائد للمساهمين والفوائد إليث يمكنها امرار كمنشأة عاملة بحستإلحماية قدرة المنشأة على ا. 

 توفير عائد كافي للمساهمين. 

 
 

 

 



 والشركات التابعة لها شـركة اإلحساء للتنمية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية  إيضاحات حول

 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

- 19- 

 

  وارتباطات التزامات -10
 

 عقود اإليجارات التشغيلية  (أ)

 ع خيةار التجديةدمةواحةدة  فتةرةتعةدى عقةود اإليجةار ال ت ةمدإن سكن العاملين. و يوجد لدى المجموعة عدة عقود إيجارات تشغيلية لمكاتب اإلدارة

أرض مصةنع  و 2017 مةارس 1مةن ابتةداًء  فتةرةالشةركة بةالخبر والةذى يبلةغ عقةده ثالثةة سةنوات  فةرع مقر مدة اإليجار ماعدا إيجار انتهاءبعد 

 اإليجاريةةم ـةـس القيـتعكةلتزيةد سةنوياً وعات اإليجار إمةا ثابتةة أو ــمدفقد تكون . 1996يناير  1من ابتداًء  فترة 50 هاالتي يبلغ مدة عقدوالتمور 

 . بالسوق
 

 

 :القضائية يالدعاو (ب)

مشروع لأتعاب عن خدمات إستشارية كمليون لاير سعودي  24.5توجد قضية ضد الشركة مقامة من طرف ثالث يطالب الشركة بمبلغ  (1

 26موافق هـ ال1434ال شو 19محكمة في مصنع األلمنيوم. تم رفع القضية ضد الشركة في المحكمة العامة بالرياض، وصدر قرار ال

م نهائي حتي ولم يصدر حك 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 
 

 2015فبراير  12فق هـ الموا1436ي ربيع ثان 22مقيدة بالمحكمة العامة باألحساء بتاريخ السابقين مساهمي الشركة دعوى مقامة من أحد  (2

ركة األحساء للتنمية متر مربع والذى سبق بيعها بواسطة ش 608.603يطالب فيها بفسخ عقد بيع مخطط الربوة باألحساء التي تبلغ مساحتها 

 2016ناير ي 21هـ الموافق 1437ربيع ثاني  11. وبتاريخ 2010ديسمبر  7بتاريخ   2010ت / /317بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم 

شطب الدعوى بفقد تم الحكم  2016يونيو  8الموافق  1437رمضان  3وبتاريخ دفع المستشار القانوني للشركة بعدم إختصاص المحكمة 

 .( من نظام المرافعات5لى المادة )بناء ع

 

 أمور أخرى -11
 

لى عرض االستحواذ شركة بالتوقيع على خطاب نوايا غير ملزم مع شركة طوارئيات للعناية الطبية وذلك لغالقامت  ،2018مايو  8ريخ بتا

يوليو  7ي بتاريخ تنتهوالتى تبلغ مدة خطاب النوايا شهرين من تاريخ التوقيع  .من شركة طوارئيات للعناية الطبية %40 ىلإنسبة تصل 

تمديد ى ة الطبية علللعناي من شركة االحساء للتنمية وشركة طوارئيات يد بموجب موافقة الطرفين، و قد تم االتفاق بين كالً قابلة للتمد 2018

قة لمالي لقيمة الصفالتقييم اإجراء الفحص المالي والقانوني النافي للجهاله ووذلك إلستكمال  2018أكتوبر  7خطاب النوايا حتى تاريخ 

 .األولية الموحدة الموجزة ال يوجد أى أثر على القوائم المالية ،2018يونيو  30كما فى  .المقترحة
 

 

 

 ةإعتماد القوائم المالي -12

 .هـ1439 ذو القعدة 25 الموافق 2018 أغسطس 7بتـاريخ من قبل مجلس إدارة الشركة  األولية الموحدة الموجزة تم إعتماد القوائم المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


