شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -1التنظيم واألنشطة الرئيسية
شركة االحساء للتنمية ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم  573بتاريخ  14ربيع الثاني
1414هـ الموافق  1اكتوبر  1993وتم قيدها في السجل التجاري تحت رقم  2252021816بتاريخ  1جمادى الثاني 1414هـ الموافق
 15نوفمبر .1993
يتمثل النشاط الرئيسي لشركة األحساء للتنمية في إقامة المشاريع الصناعية وتملك العقارات واألراضي وإستثمارها والمرافق الصحية
والتعليمية والسياحية والزراعية وإقامة مخازن التبريد وأساطيل النقل ومحطات الوقود وأعمال الصيانة وإدارة وتشغيل للمدن الصناعية
والسكنية والتجارة فيما يدخل في نطاق أعمال الشركة والوكاالت التجارية.
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة اإلحساء ،المملكة العربية السعودية
 -2هيكل المجموعة
تشمل القوائم المالية الموحدة  ،القوائم المالية للشركة والشركات التابعة التالية ويتم اإلشارة لهم الحقا مجتمعين بـ ")المجموعة:"(.
الشركة
الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة (أ)
شركة اإلحساء للصناعات الغذائية (ب)
شركة تطوير االحساء للعقارات (ج)
شركة اإلحساء للخدمات الطبية (د)

الشكل القانوني
شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة مساهمة مقفلة

دولة التأسيس
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية

نسبة الملكيه الفعلية
2016
2017
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪53.61
٪53.61

أ-

الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة
إن الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة هى شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 2257025539بتاريخ 12ربيع ثان  1419هـ الموافق  6أغسطس  .1998فى  10أكتوبر  2016وافق مجلس اإلدارة على تعيين
مصفي قضائي لتصفية أعمال الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة ،وقد تم تعيين مصفي للشركة وجاري استكمال إجراءات
التصفية.

ب-

شركة اإلحساء للصناعات الغذائية
إن شركة االحساء للصناعات الغذائية هى شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 2252023850
بتاريـــخ  7محرم  1416هـ الموافق  6يونيو ، 1995ويتمثل نشاط شركة اإلحساء للصناعات الغذائية في إنتاج التمور ومشتقاتها
التحويلية وهي مملوكة بالكامل من قبل الشركة .تجاوزت الخسائر المتراكمة رأس مال الشركة .بموجب نص المادة  181من نظام
الشركات ،فإن على الشركاء اتخاذ القرار بشأن استمرارية الشركة في العمل وتقديم الدعم لها أو تصفيتها  ،ويجب نشر القرار في
الجريدة الرسمية  .قرر الشركاء في اجتماعهم المنعقد في  29أكتوبر  2017في االستمرار في دعم الشركة وتزويدها بالتمويل الالزم.

ج-

شركة تطوير اإلحساء للعقارات
إن شركة تطوير اإلحساء للعقارات هى شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة كانت مسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 2252058621بتاريخ  16شوال 1435هـ ( الموافق  13أغسطس  .)2014بتاريخ  17يناير  2017إتخذ مجلس إدارة الشركة قرارا
بتصفية شركة تطوير اإلحساء للعقارات وتم االنتهاء من اإلجراءات القانونية لشطب السجل التجاري خالل السنة.

د-

شركة اإلحساء للخدمات الطبية
إن شركة االحساء للخدمات الطبية هى شركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجــاري رقـــم  2252025213بتاريخ 29
شعبان1420هـ (الموافق  8ديسمبر  .)1999يتمثل نشاط شركة اإلحساء للخدمات الطبية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات.
تمتلك الشركة نسبة  %53.61من أسهم شركة اإلحساء للخدمات الطبية.

-10 -

شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية فى  31ديسمبر 2017
 -3السياسات المحاسبية الهامة
 1-3قائمة اإللتزام
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات
األخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
بالنسبة للفترات حتى وبما في ذلك السنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2016قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمعايير
المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
للفترات المالية التي تبدأ في  1يناير ، 2017وبحسب األنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية ،قامت المجموعة بعرض قوائمها المالية
الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين .تعتبر القوائم المالية الموحدة المرفقة أول قوائم مالية سنوية قد تم إعدادها طبقا للمعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية.
تم اعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا لمتطل بات المعايير الدولية للتقارير المالية ووفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 1تطبيق
المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة) .ان أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  2016و 1يناير  2016تم عرضها في إيضاح رقم ( )27حول القوائم المالية الموحدة.
قررت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية أن خيارات استخدام نموذج إعادة تقييم الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات
غير الملموسة في معيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم  38وخيار استخدام نموذج القيمة العادلة لالستثمارات
العقارية في معيار المحاسبة الدولي  40لن يكون متاحا خالل السنوات الثالث األولى من التحول ابتداء من سنة  2017إلى سنة 2019
بالنسبة للشركات المدرجة .وعند انتهاء السنة المذكورة أعاله ،ستقوم الهيئة بدراسة ما إذا كانت ستواصل تطبيق نموذج التكلفة أو ستسمح
بتطبيق نماذج القيمة العادلة  /إعادة التقييم .وفي ظل هذه الظروف ،فإن المجموعة ال تستطيع استخدام هذه الخيارات للسنة المالية الحالية.
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا اإلستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة و
إلتزامات المنافع المحددة للموظفين والتى تقيم بالطريقة اإلكتوارية ،باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة.
 2-3أسس توحيد القوائم المالية
تتضمن القوائم المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم  .2تتحقق السيطرة عندما يكون
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.
تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال ،إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث
تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المشار أليها أعاله.
عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها ،يكون للشركة السيطرة على
تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل
منفرد .تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في الشركة المستثمر
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
الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى
أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشركة لها ،أو ليست لديها ،القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت
الحاجة التخاذ قرارات ،بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية فى  31ديسمبر 2017
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-3أسس توحيد القوائم المالية (تتمة)
تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن الشركة من السيطرة على تلك الشركة التابعة ،بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد الشركة
السيطرة على الشركة التابعة .وعلى وجه الخصوص ،يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة
خالل السنة في قائمة الربح أوالخسارة و الدخل الشامل الموحدة من تاريخ حصول الشركة على السيطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه
سيطرة الشركة على الشركة التابعة .إن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على
مساهمي الشركة كما أن إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة موزع على مساهمي الشركة.
يتم إجراء تعديالت على ال قوائم المالية الموحدة للشركات التابعة ،متى تتطلبت الحاجة ،لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك
المستخدمة من قبل المجموعة.
يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة
بالمعامالت بين شركات المجموعة عند توحيد القوائم المالية.
 3-3التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية
إن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية .يتم تعديل
القيم المدرجة لملكية الم جموعة وحقوق المساهمين غير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة .إن أي فرق بين
قيمة تعديل حقوق المساهمين غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق المساهمين ويكون
عائدا إلى مساهمي المجموعة.
عندما تفق د المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في الربح أو الخسارة الموحدة ويتم احتسابها
كالفرق بين ( ) 1إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقاة و ( )2القيمة الدفترية المدرجة سابقا للموجودات
(بما في ذلك ا لشهرة) ،ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة .يتم المحاسبة على جميع المبالغ المعترف بها سابقا في
الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة
(بمعنى آخر ،إعادة ال تصنيف إلى الربح أو الخسارة أو التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق المساهمين كما هو محدد /مسموح به وفقا
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية) .إن القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان السيطرة يتم
اعتباره كقيمة عادلة عند االعتراف األولي وذلك في المحاسبة الالحقة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  39أو عندما ينطبق ،التكلفة
عند االعتراف األولي باستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.
 4-3عمليات تجميع المنشآت والشهرة
تتم المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت بإستخدام طريقة اإلستحواذ .وتقاس تكلفة اإلستحواذ بالقيمة العادلاة لمجماوع المقابال المحاول،
وذلك كما في تاريخ اإلستحواذ ،باإلضافة إلى قيمة أي حصص غير مسيطرة في الشاركة المساتحوذ عليهاا .وبالنسابة لكال عملياة تجمياع
منشآت ،يقوم المشتري بقياس حصص الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها إم ا بالقيماة العادلاة أو بنسابة الحصاة فاي قيماة
صافي الموجودات التي يمكن تحديدها بذاتها للشركة المستحوذ عليها .وتدرج تكاليف اإلستحواذ المتكبدة ضمن المصاريف.
عندما تقوم المجموعة باإلستحواذ على منشأة أخرى ،فإنها تقاوم بتحدياد مادى مالءماة تصانيف الموجاودات والمطلوباات المالياة المقتنااة
وذلك وفقا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ اإلستحواذ.
إن أي مقابال محتماال يااتم تحويلاه ماان قباال المشاتري سااوف يااتم إدراجاه بالقيمااة العادلااة فاي تاااريخ الشااراء .ياتم قياااس المقاباال المحتماال،
والماادرج كأصاال أو التاازام أداة ماليااة بحسااب نطاااق معيااار المحاساابة الاادولي رقاام ( 39األدوات الماليااة :اإلعتااراف والقياااس) ،بالقيمااة
العادلة ،ويتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تمثل الشهرة فائض تكلفة اإلستثمارات عن القيمة العادلة لصافي الموجودات أو المطلوبات المشاتراة فاي تجمياع األعماال وإذا ماا زادت
القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة عن قيمة المقابل المحول ،فإن المجموعة تقوم بمراجعة بأناه تام تحدياد جمياع األصاول المقتنااة
والمطلوبات المتكبدة بشكل صحيح ،كما تقوم بمراجعة اإلجراءات المتخذة لقياس المبالغ التي سيتم اإلعتراف بها فاي تااريخ االساتحواذ.
وإذا ما نتج عن تلك المراجعة بأن القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة مازالت أعلى من إجمالي المقابل المحول ،فسيتم االعتاراف
بمكاسب ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
بعد اإلعتراف المبدئي ،تقاس الشهرة بالتكلفة مطروحا منها أي خسائر متراكمة لإلنخفااض فاي القيماة ،ولغارض إختباار اإلنخفااض فاي
القيمة ،يتم توزيع الشهرة المكتسبة من خالل عمليات تجميع المنشآت ،إلى كل وحدة من وحدات المجموعاة المولادة للنقاد أو مجموعاات
الوحدات المولدة للنقد والتي من المتوقع أن تستفيد من عمليات تجميع المنشآت بصرف النظر عن تخصيص الموجاودات أو المطلوباات
األخرى للمجموعة إلى تلك الوحدات أو مجموعة الوحدات.
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية فى  31ديسمبر 2017
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 4-3عمليات تجميع المنشآت والشهرة (تتمة)
يتم اختبار الشهرة بغرض تحديد انخفاض في قيمة الشهرة سنويا وذلك عناد وجاود عوامال تشاير إلاى وجاود انخفااض القيماة الدفترياة وتقياد
بالتكلفة ناقصا الخسائر المتراكمة النخفاض القيمة ويتم تحديد اإلنخفاض في قيمة الشاهرة بتقيايم المبلاغ الممكان اساترداده لوحادة إنتااج النقاد
(أو مجموعة الوحدات المدرة ل لنقد) التي تتعلق بها الشهرة ،عندما يكون المبلغ الممكن استرداده للوحدة المدرة للنقد أقل مان القيماة الدفترياة
للوحدة ،يتم تساجيل خساائر انخفااض القيماة .إن أي خساارة مان انخفااض القيماة المحققاة للشاهرة ال ياتم عكساها فاي فتارات الحقاة .تتضامن
األرباح أو الخسائر الناتجة عن اساتبعاد المنشاأة القيماة الدفترياة للشاهرة المتعلقاة بالمنشاأة المباعاة .تمثال الشاهرة الساالبة الزياادة فاي القيماة
العادلة لصافي الموجودات المشتراه عن تكلفة االستثمارات في تجميع األعمال .يتم االعتراف بالشاهرة الساالبة فاي قائماة الاربح أو الخساارة
الموحدة.
عندما تشكل الشهرة جزء من وحدة توليد النقد ويتم إستبعاد جازء مان العملياات ضامن تلاك الوحادة ،ياتم إدراج الشاهرة المرتبطاة بالعملياات
المسااتبعدة فااي القيمااة الدفتريااة للعمليااات المسااتبعدة وذلااك عنااد تحديااد الااربح أو الخسااارة الناتجااة عاان إسااتبعاد العمليااات .ياتم قياااس الش اهرة
المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد .وعند بيع الشركات التابعاة،
يتم اإلعتراف باالفرق باين ساعر البياع وصاافي الموجاودات مضاافا إلياه فروقاات الترجماة المتراكماة والشاهرة فاي قائماة الاربح أو الخساارة
الموحدة.
 5-3المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 1-5-3المعايير الصادرة والمطبقة بتاريخ  1يناير 2017م
فيما يلي المعايير الجديادة والمعدلاة والتفسايرات التاي تام تطبيقهاا خاالل السانة الحالياة .لام يكان لتبناي هاذه المعاايير اي تاأثير جاوهري علاى
المبالغ المصرح عنها في القوائم المالية الموحدة المرفقة.
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
مبادرة اإلفصاح ) تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  :)7تتطلب التعديالت
االفصاح عن التغيرات والتي تتعلق بمبادرة االفصاح عن التغيرات في المطلوبات الناشئة
عن التدفقات النقدية والتي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات
الناشئة عن أنشطة التمويل
إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة
) تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  )12توضح التعديالت المحاسبية عن
الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة على أدوات الدين التي تم قياسها
بالقيمة العادلة.

تسري للفترات السنوية التي تبدأ في
أو بعد
 1يناير 2017م

 1يناير 2017م

لم يكن لتطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمعدَّلة ذات الصلة على المجموعة أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية الموحدة.
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية فى  31ديسمبر 2017
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 5-3المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)
 2-5-3المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد
قررت المجموعة عدم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة التالية والتي لم يبدأ سريانها بعد:
تسرررررري للفتررررررات
السررنوية الترري تبرردأ
في أو بعد
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
 1يناير 2018
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " 40االستثمارات العقارية" :تعديل الفقرة رقم  57بحيث تنص علاى أن
المنشااأة تقااوم بتحوياال عقااار إلااى أو ماان عقااار اساتثماري عناادما – وفقااط عناادما  -يكااون هناااك دلياال علااى تغياار فااي
االستخدام .ويحدث التغير في االساتخدام إذا اساتوفى العقاار ،أو توقاف عان اساتيفاء تعرياف االساتثمار العقااري .وال
يشكل التغير في نوايا اإلدارة في استخدام العقار بحد ذاته دليال على حدوث تغير في االستخدام .وقد تم تعاديل الفقارة
لتنص على أن قائمة األمثلة الواردة فيها غير شاملة.
عنااادما ياااتم تطبياااق
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7األدوات المالية :اإلفصااحات المتعلقاة باالتطبيق المبادئي
معياااااااااار إعاااااااااداد
للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .9
التقاااااارير الماليااااااة
رقاااااااام  9للمااااااااارة
المعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير الماليااة رقاام  7األدوات الماليااة :اإلفصاااحات المتعلقااة بإفصاااحات محاساابة التحااوط
األولى
اإلضافية (والتعديالت الالحقة) الناتجة عن إدخال فصل محاسبة التحوط فاي المعياار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة
رقم 9
 1يناير 2018
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقرم  9األدوات الماليرة (النسرخة المعدلرة فري  2009و  2010و  2013و
2014
قاادم المعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير الماليااة رقاام  9الصااادر فااي نااوفمبر  2009متطلبااات جدياادة لتصاانيف وقياااس
الموجودات المالية .تم تعديل المعي ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9الحقا في أكتاوبر  2010ليشامل متطلباات
تصنيف وقياس المطلوبات المالية والتوقف عن االعتراف ،وفي نوفمبر  2013م ليشامل المتطلباات الجديادة لمحاسابة
التحوط العامة .وتم إصدار نسخة معدلة أخرى من المعياار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام  9فاي يولياو 2014
ليتضاامن بشااكل أساساايم (أ) متطلبااات انخفاااض قيمااة الموجااودات الماليااة (ب) تعااديالت محاادودة علااى متطلبااات
التصنيف والقياس وذلك من خالل إدخال فئاة قيااس "القيماة العادلاة مان خاالل الادخل الشاامل اآلخار" لابعض أدوات
الدين البسيطة .ان نسخة نهائية من المعيار ا لدولي إلعداد التقاارير المالياة رقام  9والتاي تتضامن متطلباات المحاسابة
لألدوات المالية ،لتحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  39األدوات المالية :االعتراف والقياس.
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية فى  31ديسمبر 2017
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 5-3المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)
 2-5-3المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد (تتمة)
يتضمن المعيار متطلبات في المعالجات التالية:
التصررنيف والقيرراس :يااتم تصاانيف الموجااودات الماليااة بااالرجوع إلااى نمااوذج األعمااال الااذي يااتم االحتفاااظ بهااا فيااه
وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية .تقدم نساخة  2014مان المعياار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام " 9القيماة
العادلاة مان خاالل الادخل الشاامل اآلخار" لابعض أدوات الادين .ياتم تصانيف المطلوباات المالياة بطريقاة مماثلاة وفقاا
لمعيار المحاسبة الادولي رقام  ، 39باالرغم مان وجاود فروقاات فاي المتطلباات المطبقاة علاى قيااس مخااطر االئتماان
الخاصة بالمنشأة.
انخفاض القيمة :يقدم إصدار المعياار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام  9لسانة  2014نماوذج "خساارة االئتماان
المتوقعة" لقياس انخفاض قيمة الموجودات المالية  ،وعليه لم يعد من الضروري وقوع حادث ائتمااني قبال االعتاراف
بخسارة االئتمان.
محاسبة التحوط :يقدم نموذج محاسبة تحوط جديد تم تصميمه ليتماشى بشكل أقرب ماع كيفياة قياام المنشاآت بأنشاطة
إدارة المخاطر عند التحوط من التعرض للمخاطر المالية وغير المالية.
التوقررف عررن االعتررراف :تاام ترحياال متطلبااات التوقااف عاان االعتااراف بااالموجودات والمطلوبااات الماليااة ماان معيااار
المحاسبة الدولي رقم .39
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15اإليرادات من العقود مع العمالء
فاي ماايو  ، 2014تاام إصادار المعياار الاادولي إلعاداد التقاارير الماليااة رقام  15والاذي وضااع نموذجاا شاامال واحاادا
لتستخدمه المنشآت في المحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود ماع العماالء .ساوف يحال المعياار الادولي إلعاداد
التقارير المالية رقم  15محل اإلرشادات الحالية لالعتراف باإليرادات بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقام 18
اإليرادات ومعيار المحاسبة الدولي رقم  11عقود اإلنشاء والتفسيرات ذات الصلة عندما يصبح ساريا.
إن المبدأ األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15هو أن تقوم المنشاأة بااالعتراف بااإليرادات لتباين
تحويل البضائع أو الخدمات المطلوبة إلى العمالء بقيمة تعكس المقابال الماادي الاذي تتوقاع المنشاأة اساتحقاقه مقابال
تلك البضائع أو الخدمات .وعلى وجه التحديد ،يقدم المعيار نهجا يتكون من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات:
الخطوة رقم  :1تحديد العقد (العقود) مع العميل.
الخطوة رقم  :2تحديد التزامات األداء في العقد.
الخطوة رقم  :3تحديد سعر المعاملة.
الخطوة رقم  : 4تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد.
الخطوة رقم  : 5االعتراف باإليرادات عندما (أو بمجرد أن) تستوفي المنشأة أداء االلتزام.
وفقا للمعيار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام  ، 15تعتارف المنشاأة بااإليرادات عناد (أو بمجارد) اساتيفاء التازام
األداء ،أو عندما يتم تحويل "السيطرة" على البضائع أو الخدمات التي يقوم عليها التزام األداء المحادد إلاى العميال.
وقد تمت إضافة إرشادات إلزامية على نحو أكبار فاي المعياار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام  15للتعامال ماع
ساايناريوهات محااددة .وعااالوة علااى ذلااك ،ف ا إن المعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير الماليااة رقاام 15يتطلااب إفص ااحات
شاملة.
تعاديالت علااى المعيااار الادولي إلعااداد التقااارير الماليااة رقام  15اإلياارادات ماان العقااود ماع العمااالء لتوضاايح ثالثااة
جواناب ماان المعياار (تحديااد التزاماات األداء ،اعتبااارات الموكال مقاباال الوكيال ،والتاارخيص) وتاوفير فتاارة انتقاليااة
للعقود المعدلة والعقود المنجزة.

-15 -

 1يناير 2018

شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية فى  31ديسمبر 2017
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 5-3المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تتمة)
 2-5-3المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد (تتمة)
تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )2الدفع على أساس االسهم -تصانيف و قيااس معاامالت الادفع
على أساس السهم

 1يناير 2018

تتعلق هذه التعديالت بالمجاالت التالية • :المحاسابة عان آثاار شاروط االساتحقاق علاى معاامالت الادفع علاى أسااس
السهم • .تصنيف معامالت الدفع عل ى أساس السهم مع صافي مزايا التسوية الصافية اللتزامات ضريبة االستقطاع.
• والمحاسبة عن تعديل شروط وأحكاام الادفع علاى أسااس األساهم التاي تغيار المعاملاة مان تساوية نقدياة إلاى تساوية
حقوق ملكية.
تسري التعديالت باأثر مساتقبلي علاى الفتارات السانوية التاي تبادأ فاي أو بعاد  1ينااير  ،2018ماع متطلباات انتقالياة
محااددة .يمكاان أن يااتم تطبيااق التعااديالت بااأثر رجعااي فقااط إذا كااان ماان الممكاان القيااام بااذلك دون اسااتخدام اإلدراك
المتأخر .ان التطبيق المبكر مسموح به .تقوم المجموعة حاليا بتقييم أثر هذا المعيار الجديد بشكل دقيق.
 1يناير 2019

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16عقود اإليجار
يحدد المعيار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام  16کياف يقاوم معاد القاوائم المالياة وفقاا للمعاايير الدولياة إلعاداد
التقارير المالية بااالعتراف والقيااس والعارض واإلفصااح عان عقاود اإليجاار .ياوفر المعياار نماوذج محاسابة واحاد
للمستأجر والذي يتطلب مان المساتأجرين االعتاراف بموجاودات ومطلوباات جمياع عقاود اإليجاار إال إذا کانات مادة
اإليجاار  12شاهرا أو أقاال أو إذا کاان األصال ذو قيمااة منخفضاة .ويواصاال الماؤجرون فاي تصاانيف عقاود اإليجااار
كعقااود إيجااار تشااغيلية أو تمويليااة ،حيااث إن نهااج المعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير الماليااة رقاام  16بشااأن محاساابة
المؤجرين لم يتغير بشكل جوهري عن سابقه ،معيار المحاسبة الدولي رقم .17

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10القوائم المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي
رقم  28االستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة ( ) 2011المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة
بالموجودات من مستثمر أو شركة زميلة أو مشروع مشترك.

 1يناير 2018

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  – 22المعامالت بالعمالت األجنبية والمقابل المادي  1يناير 2018
المقدم:
توضح هذه التعديالت تاريخ المعاملة المستخدم لتحديد سعر صرف العمالت األجنبية .يسري تفساير لجناة تفسايرات
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  22على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2018م
تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القاوائم المالياة الموحادة للمجموعاة عنادما تكاون قابلاة للتطبياق
وأن اعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعاديالت الجديادة باساتثناء المعياار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام  9والمعياار الادولي إلعاداد
التقااارير الماليااة رقاام  15والمعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير الماليااة رقاام  ، 16لاان يكااون لااه أي أثاار جااوهري علااى القااوائم الماليااة الموحاادة
للمجموعة خالل فترة التطبيق األولي.
تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9ورقم  15في القوائم المالية الموحدة للمجموعة للفترة السنوية التي
تبدأ في  1يناير 2018م .كما فاي  31ديسامبر  ، 2017ان المجموعاة بصادد اساتكمال تقييمهاا الثار تطبياق المعياار الادولي إلعاداد التقاارير
المالية رقم  9ورقم  15على القوائم المالية .يسرى مفعاول تطبياق المعياار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام  16فاي  1ينااير  2019وقاد
يكون له تأثير على المبالغ المعروضة واإلفصاحات الواردة في القاوائم المالياة الموحادة للمجموعاة فيماا يتعلاق بعقاود اإليجاار .وماع ذلاك ،
فمن غير العملي في هذه المرحلة التوصل إلى تقدير معقول لتأثيرات تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  16حتى تقوم المجموعة
بمراجعة مفصلة.
التطبيق المبكر للمعايير أو التعديالت في 2017
لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير أو التعديالت الجديدة في عام .2017
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية فى  31ديسمبر 2017
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 6-3اإلعتراف باإليرادات
يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الشروط المحددة تعاقديا للسداد .ويجب أيضا أن تستوفي المعايير المحددة
الموضحة أدناه لإلعتراف بااليرادات.
تتحقق اإليرادات بشكل عام عند استيفاء الشروط التالية:
 قيام المجموعة بتحويل مخاطر ومنافع الملكية للمشترى أو متلقي الخدمة. ال تمتلك المجموعة أي تدخل إداري مستمر بالدرجة المرتبطة عادة بملكية البضاعة وال تملك سيطرة فعالة على البضائع المباعةأو الخدمات المؤداه.
 مبالغ اإليرادات يمكن قياسها بشكل موثوق. يمكن التكهن بشكل موثوق أن منافع اقتصادية ستتدفق للمجموعة أمكانية إحتساب التكاليف المتحملة أوالتي ستتحملها المجموعة من هذه المعامالت بشكل موثوق.إيراد العمليات
يتمثل ايراد العمليات في قيمة الخدمات المقدمة من قبل احدى شركات المجموعة الى المرضى ،ويتم االعتراف بااليراد بالصافي
بعد الخصم المسموح به والمطالبات المرفوضة عند االنتهاء من أداء الخدمة .تمثل االيرادات غير المفوترة الخدمات الطبية التي
اجريت ولكن لم يتم فوترتها حتى نهاية العام.
ايراد المبيعات
تتمثل المبيعات في قيمة االدوية والبضاعة ،ويتم االعتراف بااليراد بالصافي بعد الخصم المسموح به عندما يتم تسليمها للعميل /
المريض.
الدخل من المرابحات
يتم تسجيل الدخل من المرابحات (العمولة) والمتعلقة بالموجودات المالية المرتبطة بعمولة باستخدام معدل العمولة الفعال وهو المعدل
الذي يخفض المدفوعات أو التحصيالت النقدية المستقبلية المتوقعة عبر العمر اإلفتراضي لألدوات المالية أو لفترة أقل عند
الضرورة مقابل صافي ا لقيمة الدفترية للموجودات المالية أو االلتزام.
توزيعات أرباح
يتحقق اإليراد عند أحقية المجموعة في استالم هذه ال توزيعات  ،ويتم ذلك عادة عند إقرار المساهمين في الشركات المستثمر بها،
التي لم يتم تسجيلها طبقا لحقوق الملكية ،لتوزيعات األرباح.
الدخل من اإليجار التشغيلي
يتم تسجيل الدخل من االستثمارات العقارية ويحسب على أساس القسط الثابت طوال فترة اإليجار ويدرج في قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل الموحدة.
أخرى
يتم االعتراف ب االيرادات األخرى على اساس االستحقاق.
 7-3المصروفات
تتضمن مصروفات البيع والتسويق والعمومية واإلدارية تكااليف غيار مباشارة والتاي ال تكاون بالضارورة جازءا مان تكلفاة المبيعاات.
توزع التكاليف بين تكلفة اإليرادات ومصروفات بيع وتسويق وعمومية وإدارية ،إن لزم األمر ،على أساس منتظم.
 8-3ربحية السهم
يتم احتساب نصيب السهم األساسي من األرباح بتقسيم صافي الربح على المتوسط المرجح لعدد األساهم العادياة القائماة خاالل السانة.
ال يوجد لدى المجموعة أية عوامل قد تؤدي إلى تخفيض نصيب السهم األساسي من األرباح .وعليه فاإن نصايب الساهم األساساي مان
األرباح هو مساوي لنصيب السهم المخفض من األرباح.
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية فى  31ديسمبر 2017
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 9-3التأجير
يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية عندما ينتج عن عقد اإليجار تحويل جوهري لمخاطر ومناافع الملكياة إلاى المساتأجر.
يتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلية .ليس لدى المجموعة أية عقود إيجار تمويلية.
المجموعة كمؤجر
ياتم احتساااب إياارادات اإليجااار ماان عقااود اإليجااار التشااغيلي علااى أسااس القسااط الثاباات علااى ماادى فتاارة اإليجااار .تضاااف التكاااليف
المباشرة المتكبدة للتفاوض وإعداد عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصال الماؤجر ويعتارف باإليجاار علاى أسااس القساط
الثابت على مدى فترة اإليجار.
المجموعة كمستأجر
يتم إثبات دفعات اإليجارات التشغيلية كمصروف على أساس القسط الثابات علاى مادى فتارة اإليجاار ،إال عنادما يكاون هنااك أسااس
آخر أكثر تمثيال للمخطط الزمني للمنافع االقتصادية الناتجة عن األصل المستأجر .تدرج اإليجارات المحتملة الناشئة بموجاب عقاود
اإليجارات التشغيلية كمصروف في السنة التي يتم تكبدها فيها.
في حالة اساتالم حاوافز اإليجاار للادخول فاي عقاود إيجاار تشاغيلية ،ياتم إدراج هاذه الحاوافز كاالتزام .وياتم االعتاراف بهاذه الحاوافز
كنقص في مصاريف اإليجار على أساس القسط الثابت إال إذا كان هناك أساس آخر أكثر تمثيال للمخطط الزمني للمنافع االقتصاادية
الناتجة عن األصل المستأجر.
 10-3المعامالت بالعمالت األجنبية
عملة العرض
ياتم عاارض القاوائم الماليااة الموحادة المرفقااة بااللاير السااعودي وهاو العملااة الوظيفياة وعملااة العارض للمجموعااة .ياتم قيااس البنااود
المدرجة في القوائم المالية لكل شر كة من شركات المجموعة باستخدام العملة الرئيساية للبيئاة االقتصاادية التاي تعمال بهاا كال شاركة
(العملة الوظيفية) .إن جميع الشركات التابعة للمجموعة تمارس أنشطتها بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية.
معامالت وأرصدة
يتم إثبات المعامالت التي تتم بعماالت أخارى غيار الع ملاة الوظيفياة للشاركة (العماالت األجنبياة) وفقاا ألساعار الصارف الساائدة فاي
تاريخ المعامالت .يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في نهاية كل فترة مالية على أساس أسعار الصارف
السائدة في ذلك التاريخ .يتم ترجمة البنود غير النقدية المدرجاة بالقيماة ا لعادلاة والمدرجاة باالعمالت األجنبياة وفقاا ألساعار الصارف
السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة .يتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدية في قائماة الاربح أو الخساارة والادخل
الشامل الموحدة في السنة التي تنشأ فيها.
 11-3التزامات المزايا المحددة للموظفين
يتم تحديد التزامات المزايا المحددة للماوظفين باساتخدام طريقاة تقيايم وحادة االئتماان ،ماع إجاراء تقيايم اكتاواري فاي نهاياة كال فتارة
مالية .ان إعادة القياس التي تتألف من األرباح والخسائر االكتوارية ،يتم إثباتها مباشرة في قائمة المركز الماالي الموحادة ماع إدراج
المحمل أو المعكوس منها في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة في السنة التي تحدث فيهاا .ياتم إدراج إعاادة القيااس المعتارف بهاا
في الدخل الشامل األخر مباشرة في األرباح المبقاه ولن يتم إعادة تبويبها إلى الربح أو الخساارة الموحادة فاي الفتارات الالحقاة .ياتم
االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المزايا الناتجة عن تعديالت الخطاة أو التخفيضاات مباشارة فاي الاربح أو الخساارة
الموحدة كمصروف فائدة.
يتم احتساب الفائدة بتطبيق معدل الخصم في بداية السانة علاى صاافي المطلوباات أو الموجاودات المحاددة .وتصانف تكااليف المزاياا
المحددة على النحو التالي:
 تكلفااة الخدمااة (بمااا فااي ذلااك تكلفااة الخدمااة الحاليااة أو تكلفااة الخدمااة السااابقة ،باإلضااافة إلااى المكاسااب والخسااائر مان التخفيضاااتوالتسويات).
 مصروف الفائدة إعادة القياستقوم المجموعة بتحميل العنصرين األولين من تکاليف المزاياا المحاددة علاى قائماة الاربح أو الخساارة الموحادة فاي بناد "مصااريف
إدارية"  ،بينما يتم تحميل العنصر الثالث "إعادة القياس" على الدخل الشامل ومن ثم ياتم إدراجاه بقائماة التغيارات فاى حقاوق الملكياة
الموحدة.
يتم االعتراف بالتزام مزايا إنهاء الخدمة عندما ال تستطيع المجموعة أن تساحب عارض مزاياا اإلنهااء أو عنادما تعتارف المجموعاة
بأية تكاليف إعادة هيكلة ذات عالقة ،أيهما أقرب.
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية فى  31ديسمبر 2017
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 11-3التزامات المزايا المحددة للموظفين (تتمة)
مزايا الموظفين قصيرة األجل
يتم االعتراف بمطلوبات المزايا المستحقة للماوظفين بخصاوص األجاور والرواتاب واإلجاازات السانوية واإلجاازات المرضاية التاى
يتوقع سدادها خالل  12شهر بعد نهاية الفترة ويتم اإلعتراف بها في الفترة التي يتم فيها تقاديم الخدماة ذات الصالة ،باالمبلغ المتوقاع
دفعه للمزايا المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة ويتم اإلفصاح عنه فى اإللتزامات متداولة.
 12-3الزكاة
تخضع المجموعة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل فاي المملكاة العربياة الساعودية .ياتم اإلساتدراك للزكااة وفقاا لمبادأ اإلساتحقاق.
تحسب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل ،أيهما أكبر .تقيد أي فروقات بين التقاديرات والاربط النهاائي عناد
الموافقة عليها وعندها يتم تسوية المخصص.
 13-3التقارير القطاعية
يمثاال القطاااع وحاادة قابلااة للتحديااد فااي المجموعااة التااي تقااوم بااالبيع أو تقااديم الساالع والخاادمات وهااو مااا يساامى (بالقطاع اات حسااب
األنشطة) ،أو تلاك التاي تقاوم باالبيع أو تقاديم السالع والخادمات فاي نطااق بيئاة اقتصاادية محاددة وهاو ماا يسامى (بالقطاعاات حساب
المناطق الجغرافية) ،على أن يكون لكل قطاع مخاطرة ومنافعه المختلفة عان مخااطر ومناافع القطاعاات األخارى .وتنقسام قطاعاات
المجموعاة إلااى قطاااع صاناعي وقطاااع خاادمي (طباي) وقطاااع اسااتثماري .وعلاى الاارغم ماان أن "قسام الصااناعة" ال يفااي بمتطلبااات
الحدود الكمية التي تؤهله ليكون تقرير قطاعي ،إال إن اإلدارة تولى بضرورة اإلفصاح عناه بشاكل منفصال حياث تقاوم بمراقباة هاذا
القطاع كقطاع محتمل أن ينمو اقتصاديا وإنه من المتوقع أن يساهم بشكل كبير في إيرادات المجموعة المستقبلية.
 14 -3ممتلكات وأالت ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم ومجمع خسائر االنخفاض في القيمة.
تظهر العقارات قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصا أي انخفاض في القيمة .يتم تبويب هاذه العقاارات إلاى البناد المناساب بالممتلكاات واألالت
والمعادات عنادما تكاون مكتملااة وجااهزة لالساتخدام المحاادد لهاا .يبادأ اساتهالك هااذه الموجاودات علان نفااس األساس المساتخدمة فااي
الموجودات العقارية األخرى عندما تکون جاهزة لالستخدام المحدد لها.
تدرج العقارات قيد اإلنشاء ألغراض اإلنتاج أو الخدمات أو اإلدارة بالتكلفة ناقصا أياة خساائر انخفااض فاي القيماة .تتضامن التكلفاة
سااعر الشااراء وتكلفااة اإلنشاااء والتطااوير وأيااة تكاااليف أخاارى مرتبطااة باإلسااتحواذ علااى األصاال كمااا تشااتمل علااى األتعاااب المهنيااة،
وبالنسبة للموجودات المؤهلة ،يتم رسملة تكاليف االقتراض وفقا للسياسة المحاسبية للمجموعة .يتم تبويب هاذه العقاارات إلاى البناود
المناسبة بالممتلكات واآلالت والمعدات عندما تكون مكتملة وجا هزة لالستخدام المحدد لها .يبدأ استهالك هذه الموجودات علان نفاس
األسس المستخدمة في الموجودات العقارية األخرى عندما تصبح الموجودات جاهزة لالستخدام المحدد لها .يتم استهالك الممتلكات
واألالت والمعدات باستثناء األراضي المملوكة والعقارات قيد اإلنشاء على مدى أعمارها اإلنتاجية بإستخدام طريقة القسط الثابت.
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات هي كما يلي:
السنة
 33 - 5سنة
مباني وتحسينات على مباني مستأجرة
 10 - 3سنوات
أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
 4سنوات
السيارات
 10سنوات
آالت
 4سنوات
حاسب آلي
يتم مراجعة األع مار اإلنتاجياة المقادرة والقايم المتبقياة وطريقاة االساتهالك فاي نهاياة كال فتارة قاوائم مالياة ،بالنسابة ألياة تغيارات فاي
التقديرات على أساس مستقبلي.
يلغاى االعتاراف ببناد الممتلكاات واألالت والمعاادات عناد االساتبعاد أو عنادما ال يتوقاع وجااود مناافع اقتصاادية مساتقبلية مان اسااتمرار
استخدامه .يتم تحديد أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد أو االساتغناء عان أحاد بناود الممتلکاات والمعادات باالفرق باين متحصاالت
البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في الربح أو الخسارة الموحدة.
تتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في التكاليف التراكمية التي تكبدتها المجموعة الخاصة بإنشاء مباني إضافية .يتم تسجيل التكااليف
المتكبدة على األعماال الرأسامالية قياد التنفياذ ثام ياتم تحويلهاا إلاى الممتلكاات واألالت والمعادات عناد اكتماال بنااء هاذه المنشاآت .ياتم
رسملة تكاليف التمويل من القروض المتعلقة ببناء الموجودات المؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة إلتمامه وإعاداده للغارض المحادد
له.
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية فى  31ديسمبر 2017
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 15-3موجودات غير ملموسة
يتــم تسجيل الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار المحــددة التي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتاراكم
وإجمالي خسائر االنخفاض في القيمة .يتم إثبات اإلطفاء باستخدام طريقاة القساط الثابات علاى مادى أعمارهاا اإلنتاجياة المقادرة .ياتم
مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة قوائم مالياة ،وياتم المحاسابة عان أي تغيارات فاي التقاديرات علاى
أساس مستقبلي .تدرج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا
إجمالي خسائر االنخفاض في القيمة.
يلغى إثبات الموجودات غير الملموسة عند إستبعادها أو عندما ال يتوقع وجود منفعة إقتصادية مستقبلية من إستخدامها أو إستبعادها.
إن المكاساب أو الخساائر الناتجاة مان إلغااء إثباات الموجاودات غيار الملموساة ياتم قياساها باالفرق باين صاافي متحصاالت اإلساتبعاد
والقيمة الدفترية لألصل ويتم تسجيلها في الربح أو الخسارة الموحدة عند إلغاء إثبات األصل.
فيما يلي أهم الموجودات الغير ملموسة التي احتسبتها المجموعة ،وأعمارها اإلنتاجية والطرق المستخدمة لتحدياد تكلفاة الموجاودات
الغير ملموسة والمكتسبة خالل دمج األعمال كاآلتي:
الموجودات الغير ملموسة
برنامج الحاسب اآللي

العمر اإلنتاجي
 4سنوات

عالقات تعاقدية

 5سنوات

 16 -3انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة
تقوم المجموعة في نهاية كل فترة قوائم مالية بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة وذلاك لتحدياد ماا إذا كاان
هناك ما يشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة .في حالة وجود ذلك المؤشر ،يتم تقدير القيماة القابلاة
لإلسترداد لألصل وذلك لتحديد مدى خسائر إنخفاض القيمة (إن وجادت) .فاي حاال عادم الاتمكن مان تقادير القيماة القابلاة لإلساترداد
ألصل محدد ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المولدة للنقد التاي يعاود إليهاا األصال نفساه .عنادما يمكان تحدياد
أسس توزيع معقولة وثاب تة ،يتم توزيع األصول المشتركة إلى وحدات مولدة للنقد محاددة ،أو ياتم توزيعهاا إلاى أصاغر مجموعاة مان
الوحدات المولدة للنقد التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها.
يتم اختبار انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة ذات األعماار اإلنتاجياة غيار المحاددة والموجاودات غيار الملموساة التاي لام ياتم
استخدامها بعد ،مرة واحدة سنويا على األقل ،وعندما يكون هناك مؤشر يدل على أن األصل قد انخفضت قيمته.
إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصا تكلفة البيع أو قيمة االستخدام ،أيهماا أعلاى .عناد تقادير قيماة االساتخدام،
يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ماا قبال الضاريبة الاذي يعكاس تقاديرات الساوق
الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل التي لم يتم تعديل تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لها.
في حال تم تقدير القيمة اإلسترداد ية ألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) بما يقل عن القيمة الدفترية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصال
(أو الوحدة المولدة للنقد) إلى القيمة اإلستردادية .يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض مباشرة في الربح أو الخسارة.
في حالة رد خسائر إنخفاض القيمة الحقا تتم زيادة القيما ة الدفترياة لألصال (أو الوحادة المولادة للنقاد) إلاى القيماة المعااد تقاديرها أو
القيمة اإلستردادية ،بحيث ال تزيد القيمة الدفترية المعدلة عن القيمة الدفترية لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) فيما لو لم يتم إحتساب
خسائر إنخفاض القيمة في السنوات السابقة .يتم رد خسائر إنخفاض القيمة مباشرة إلى الربح أو الخسارة الموحدة .
 17-3المخزون
يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .يتم تحديد تكلفة المخزون على أساس طريقه
المتوسط المرجح وتتضمن المصاريف المتكبدة إلقتناء المخزون ،تكاليف االنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة للوصول
بالمخزون للموقع في حالته الراهنة .في حالة البضاعه المصنعة والبضاعة تحت التشغيل ،فإن التكلفة تشمل حصة مناسبة من
مصاريف اإلنتاج غير المباشرة بناء على طاقة التشغيل العادية.
إن صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع التقديري في النشاط اإلعتي ادي بعد خصم التكاليف التقديرية لمصاريف اإلكمال والبيع .

-20 -
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 18-3المخصصات
يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة أي إلتزام حالي (قانوني أو حكمي) نتيجة لحدث في الماضي ويكون من
المح تمل أن يترتب عنه سداد اإللتزام ويمكن تقدير مبلغ اإللتزام بشكل موثوق .إن المبلغ المعترف به كمخصص يتم إحتسابه حسب
أفضل التوقعات للمقابل المطلوب لسداد اإللتزام كما بنهاية فترة التقرير بعد األخد بعين االعتبار المخاطر واألمور غير المؤكدة
المحيطة باإللتزام .عند قياس قيمة المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدّرة لتسوية االلتزام الحالي ،فإن قيمته المدرجة هي
القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية (عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للمال جوهري) .عندما يكون جزء أو كافة المنافع االقتصادية
المطلوبة لسداد المخصص متوقع استرد ادها من طرف ثالث ،فإنه يتم االعتراف بالذمة المدينة كأصل في حالة كون استالم
واستعاضة المبلغ مؤكدة ويمكن قياسه بشكل موثوق به.
 19-3االستثمارات العقارية
يااتم االعتااراف األولااي باالسااتثمارات العقاريااة بالتكلفااة شاااملة تكاااليف المعااامالت .يااتم قياااس االسااتثمارات العقاريااة الحقااا بالتكلفااة
مخصاوما منهاا االساتهالكات المتراكمااة وأياة خساائر ناتجااة عان االنخفااض فااي القيماة .تتمثال االسااتثمارات العقارياة فاي االراضااي
المحتفظ بها إلنماء رأس المال وليس للبيع في األجل القصير في السياق العادي لألعمال واألراضي المحتفظ بها الستخدام مساتقبلي
غير مح دد حاليا والمباني التي يتم االنتفاع منها بالتأجير .يتم إحتساب االستهالك للمباني على مدى  30سنة باستخدام طريقاة القساط
الثابت وال يتم حساب استهالك لألراضي.
يتم االفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية والتي تعكس الظروف السائدة بالسوق بتااريخ إعاداد القاوائم المالياة الموحادة.
تحدد القيمة العادلة بناء على تقييم سنوى من قبل مقيم مستقل.
يتم مراجعة القيم الدفترية لالستثمارات العقارياة للتأكاد مان عادم وجاود إنخفااض فاي قيمتهاا عنادما تشاير األحاداث أو التغيارات فاي
الظروف إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة لالسترداد .وفي حال وجود مؤشرات تشير إلى أن القيماة الدفترياة لالساتثمارات العقارياة
تزيد عن قيمتها القابلة لالسترداد المقدرة ،يتم إثبات ذلك الفرق كخسائر إنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة .تتمثل القيمة
القابلة لالسترداد في القيمة العادلة مخصوما منها تكاليف البيع ،أو القيمة االستخدامية أيهما أعلى.
يتم إلغاء االعتراف باالستثمارات العقارية عند استبعادها بصورة دائمة من االستخدام ،أو عدم توقع أي فوائد اقتصادية مستقبلية من
استبعادها .يدرج الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في الربح أو الخسارة الموحدة للفترة التي يتم فيهاا
االستبعاد.
 20-3إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تظهر االساتثمارات فاي أوراق مالياة للمتااجرة بالقيماة العادلاة وتظهار األربااح والخساائر غيار المحققاة منهاا فاي الاربح أو الخساارة
الموحدة .يتم إدراج المكاسب والخسائر الناتجة من بيع  /استبعاد مثل هذه االستثمارات ،والتي يتم إحتساابها علاى أسااس الفارق باين
المتحصل من عملياة البياع  /االساتبعاد والقيماة الدفترياة لتلاك االساتثمارات ،فاي قائماة الاربح أو الخساارة والادخل الشاامل الموحادة.
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح من هذه االستثمارات عند نشوء الحق في استالم توزيعات األرباح.
 21-3إستثمارات متاحة للبيع
يتم قياس اإلستثمار في األوراق المالية المتاحة للبيع في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس القيمة العادلة ويتم إثبات األربااح
والخسائر غير المحققة (فيما عدا تلك الناتجة عن اإلنخفاض في القيماة) فاي بناد مساتقل ضامن مكوناات حقاوق الملكياة .ياتم إظهاار
الخسائر الناتجة عن اإلنخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة لألوراق المالية عن تكلفتها ضمن الخسائر في الربح أو الخساارة عان
السنة التي يحدث فيها اإلنخفاض.
إن القيمة العادلة هي القيمة التي يمكن تبادل الموجودات علاى أساساها ،فاي عملياة تبادلياة متكاملاة باين طارفين تاامي الرضاا وهاي
القيمة التي يمكن أن يتم على أساسها تداول الورقة المالية في تاريخ معين بين بائع ومشتري تامي الرضا .وقد تكون القيمة السوقية
معلنه مثل سعر األوراق المالية المتداولة في السوق مما يعني وجود سوق نشطة تحدد فيها القيمة السوقية أو تتوافر فيها المؤشرات
التي يمكن من خاللها تحديد القيمة السوقية  .وفي حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للورقة المالية بشكل فوري موثوق به نتيجاة
غياب سوق مالية مفتوحة تعتبر التكلفة هي القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات.
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 21-3إستثمارات متاحة للبيع (تتمة)
تقوم اإلدارة بمتابعة التقلبات في أساعار األساهم لتحدياد ماا إذا كاان هنااك أياة مؤشارات لوجاود إنخفااض جاوهرى أو مساتمر للقيماة
العادلة لهذه اإلستثمارات عن تكلفتها .يتم تحديد "اإلنخفاض الجوهرى" مقابل القيمة األصلية لإلستثمار و"مستمر" مقابل المادة التاى
بقيت خاللها القيمة العادلة دون القيمة األصلية .وفى حالة وجود دليل على إنخفاض دائم فى القيمة ،يتم إساتبعاد الخساارة المتراكماة
– التى تحتسب بالفرق بين تكلفة اإلقتناء والقيمة العادلة الحالية مخصاوما منهاا أى خساارة فاى إنخفااض القيماة لهاذا األصال الماالى
سبق اإلعتراف بها فى قائمة الدخل الموحدة – من قائمة الدخل الشامل الموحادة وياتم اإلعتاراف بهاا فاى قائماة الادخل الموحادة .وال
يمكن رد خسائر اإلنخفاض فاى قيماة إساتثمارات حقاوق الملكياة مان خاالل قائماة الادخل وياتم اإلعتاراف بالزياادة فاى القيماة العادلاة
لإلستثمار مباشرة ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة.
 22-3األدوات المالية
يتم اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح إحدى منشآت المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة .يتم إضافة تكاليف المعامالت التي تعود مباشرة إلى شاراء أو
إصاادار موجااودات ماليااة ومطلوبااات ماليااة (باسااتثناء الموجااودات الماليااة والمطلوبااات الماليااة بالقيمااة العادلااة ماان خااالل الااربح أو
الخسارة ) أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية ،أيهما أنسب ،عند االعتراف األولي .يتم االعتاراف
بتكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة مباشرة في الربح أو الخسارة الموحدة.
يتم تصنيف الموجودات المالية بشكل رئيسي ضمن الموجودات المتداولة ويعتمد التصانيف علاى طبيعاة وهادف الموجاودات المالياة
ويتم تحديده في وقت االعتراف األولي .يتم اإلعتاراف وإلغااء اإلعتاراف بجمياع مشاتريات أو مبيعاات الموجاودات المالياة التاي تاتم
بالطريقة اإلعتيادية على أساس تاريخ المتاجرة .إن المشتريات أو المبيعات التي تاتم بالطريقاة اإلعتيادياة هاي مشاتريات أو مبيعاات
الموجودات المالية التي تستلزم تسليم الموجودات ضمن إطار زمني تم تحديده من خالل التشريع أو العرف السائد في السوق.
طريقة الفائدة الفعالة
إن طريقة الفائدة الفعال ة هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على السنة المرتبطة بهاا .إن معادل
الفائدة الفعاال هاو ذلاك المعادل الاذي يساتخدم لخصام الادفعات النقدياة المساتقبلية المتوقعاة (ويضام جمياع الرساوم والنقااط المدفوعاة
والمقبوضة والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ من معدل الفائادة الفعلاي وكاذلك تكااليف المعاامالت والعاالوات والخصاومات األخارى) فاي
إطار العمر الزمني المتوقع ألداة الدين أو فترة أقصر ،إذا كان ذلك مناسبا وذلك إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلعتراف األولي.
القروض والذمم المدينة
ان القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة محددة بمبالغ او دفعاات ثابتاة أو قابلاة للتحدياد وغيار مدرجاة فاي ساوق
نشط .يتم قي اس القروض والذمم المدينة (بما في ذلك الذمم المدينة التجارية والذمم االخرى) بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائادة
الفعالة ناقصا أي انخفاض في القيمة.
يتم االعتراف بإيرادات الفوائد بتطبيق معادل الفائادة الفعالا ة ،باساتثناء الاذمم المديناة قصايرة األجال عنادما يكاون تاأثير الخصام غيار
جوهري.
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انخفاض قيمة الموجودات المالية
يتم تقييم الموجودات المالية لمعرفة فيما إذا كان يوجد مؤشرات على انخفااض القيماة فاي نهاياة كال فتارة تقريار .تعتبار الموجاودات
ال مالية منخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي بأنه نتيجة لحدث أو أكثر وقع بعد اإلعتاراف المبادئي باألصال الماالي ،تاأثرت باه
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات.
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 يكون من المحتمل بأن يتعرض المقترض إلى اإلفالس أو إلعادة هيكلة ماليةم أو عدم وجود سوق نشط لتلك الموجودات المالية نتيجة لصعوبات مالية.فيما يتعلق بفئات معينة من الموجودات المالية ،مثل الذمم المدينة التجارية ،يتم تقييم اإلنخفااض فاى قيمتهاا علاى اسااس مجماع حتاى
وإن تم تقييمها بأنها غير منخفضة القيمة بشكل فردي .قد يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة الخبرة
السابقة للمجموعة ف يما يتعلق بتحصيل الدفعات ،وزيادة في عدد الدفعات المتأخرة الساداد فاي المحفظاة والتاي تزياد عان معادل فتارة
اإلئتمان باإلضافة إلى التغيرات التاي يمكان مالحظتهاا فاي الظاروف اإلقتصاادية اإلقليمياة أو المحلياة التاي تتواكاب ماع التاأخير فاي
تحصيل الذمم المدينة.
بالنسبة للموجودات المالياة المدرجاة بالتكلفاة المطفاأة ،فا إن مبلاغ اإلنخفااض بالقيماة هاو الفارق باين القيماة الدفترياة لألصال والقيماة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية والمخصومة حسب سعر الفائدة الفعال األساسي لألصل المالي.
بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة ،يتم قياس مبلغ االنخفاض بالفرق باين القيماة الدفترياة لألصال والقيماة الحالياة للتادفقات
النقدية المستقبلية ،مخصومة بسعر الساوق الحاالي أو العائاد لموجاودات مالياة مماثلاة .ال ياتم عكاس خساارة االنخفااض فاي الفتارات
الالحقة.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل المالي بمبلغ خساارة اإلنخفااض فاى القيماة مباشارة ،وذلاك لكافاة األصاول المالياة بإساتثناء الاذمم
المدينة التجارية ،حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية من خالل حساب المخصص .عندما تعتبر إحدى الذمم المدينة التجارية غير قابلاة
للتحصيل يتم عنادها شاطب مبلاغ الذماة مقابال حسااب المخصاص وياتم إدراج أياة تساديدات مساتقبلية مساتلمة لمباالغ تام شاطبها إلاى
حساب المخصص .يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص في الربح أو الخسارة الموحدة .
بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ،في حال تدنى مبلغ خسارة اإلنخفااض بالقيماة فاي فتارة الحقاة ،وكاان باإلمكاان
ربط الت دني بشكل موضوعي بحدث تم بعاد اإلعتاراف باإلنخفااض بالقيماة ،فإناه ياتم رد خساارة اإلنخفااض المعتارف بهاا ساابقا مان
خالل الربح أو الخسارة على أال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل بتاريخ الرد  ،المبلغ الذي كانت ستكون عليه التكلفاة المطفاأة فيماا لاو
لم يتم اإلعتراف باإلنخفاض فى القيمة.
استبعاد األصول المالية
تقوم المجموعة باستبعاد األصول المالية عناد إنتهااء الحقاوق التعاقدياة للتادفقات النقدياة مان األصال أو عناد القياام بتحويال األصاول
المالية وعلى نح ٍو فعلي كافة المخاطر والمزايا لملكياة األصاول إلاى طارف آخار .وإن لام تقام المجموعاة فعلياا بتحويال أو االحتفااظ
بكافاة مخاااطر ومزايااا الملكيااة واساتمرت فااي الساايطرة علااى األصاول المحولااة ،تقااوم المجموعاة بتساجيل حصااتها المحااتفظ بهااا فااي
األصول وااللتزامات ذات الصلة للمبالغ التي قد تضطر لسدادها .إذا احتفظات الشاركة فعلياا بكافاة مخااطر ومزاياا ملكياة األصاول
المالية المحولة ،تستمر المجموع ة في تسجيل األصول المالية كما تسجل االقتراض المضمون مقابل المتحصالت المستلمة.
عند استبعاد األصول المالية بأكملها ،فان الفرق بين القيمة الدفترية لألصول ومجموع المقابل المساتلم والاذمم المديناة والمكاساب أو
الخسائر المتراكمة التي تم تسجيلها في الدخل الشامل األخر والمتراكمة في حقوق المساهمين تسجل في الربح أو الخسارة.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 22-3األدوات المالية (تتمة)
استبعاد األصول المالية (تتمة)
عند استبعاد جزء من األصول المالية (على سبيل المثال :عندما تحتفظ المجموعة بخيار إعاادة شاراء جازء مان األصاول المحولاة)،
تقوم الشركة بتخصيص القيمة الدفترية السابقة لألصول المالية بين الجزء الذي تستمر في اإلحتفاظ باه بموجاب المشااركة المساتمرة
والجزء الذي لن يتم اإلحتفاظ به علن أساس القيم العادلة النسبية لتلاك األجازاء فاي تااريخ التحويال .وان الفارق باين القيماة الدفترياة
المخصصاة للجازء الاذي لام يعااد محاتفظ باه ومجماوع المقابال المساتلم عان الجازء الاذي لام يعااد محاتفظ باه وأياة مكاساب أو خساائر
متراكمة مخصصة له والتي كان قد تم تسجيلها في اإليرادات الشااملة األخارى ياتم تساجيلها فاي الاربح أو الخساارة .كماا ياتم توزياع
المكاسب أو الخسائر المتراكمة التي كان قد سبق تسجيلها في الدخل الشامل األخر بين الجزء الذي يستمر اإلحتفاظ به والجزء الذي
لم يعد محتفظ به على أساس القيم العادلة النسبية لتلك األجزاء.
 23-3المطلوبات المالية
يتم قياس المطلوبات المالية (بماا فاي ذلاك القاروض والاذمم الدائناة التجارياة والاذمم الدائناة األخارى) أولياا والحقاا بالتكلفاة المطفاأة
باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
تقوم المجموعة بالتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء باااللتزام أو إلغائاه أو إنتهااء صاالحيته .ياتم قياد الفارق
بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المستبعدة والتعويض المدفوع والمستحق في الربح أو الخسارة.
إن طريقة الفائدة الفعا لة هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد علاى السانة المرتبطاة بهاا.
إن معدل الفائدة الفعال هو المعدل الذي يخصم بالضبط الدفعات النقدية المستقبلية المقادرة (ويضام جمياع الرساوم والنقااط المدفوعاة
والمقبوضة والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعالة  .وكذلك تكاليف المعامالت والعالوات والخصاومات األخارى) علاى
مدى السنة المتوقعة للمطلوبات المالية أو فترة أقصر ،إذا كان ذلك مناسبا ،إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلعتراف المبدئيً.
 24-3الموجودات الغير متداولة والمحتفظ بها للبيع والمجموعات المستبعدة
تصنف الموجودات الغير متداولة والمجموعات المستبعدة كأصول محتفظ بها للبيع عندما يتحقق التالي:
 توفرها للبيع الفوري
 التزام اإلدارة بخطة للبيع
 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
 من المتوقع أن يتحقق البيع خالل مدة  12شهر من تاريخ التصنيف
يتم تصنيف األصول الغير متداولة والمجموعات المستبعدة كأصول محتفظ بها للبيع وتقاس بالقيمة األقل لكل من:
قيمتها الدفترية قبل أن يتم تصنيفها كأصول محتفظ بها للبيع وفقا لسياسات المجموعة المحاسبية; و
 القيمة العادلة ناقصا منها تكلفة االستبعاد.
وبعد أن يتم تصنيفها كأصول محتفظ بها للبيع ،فإن الموجودات الغير متداولة (بما في ذلك المتضمنة في المجموعاات المساتبعدة) ال
يحتسب عليها استهالك.
وتتضمن نتائج السنة التشغيلية لألصول المستبعدة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة حتى تاريخ االستبعاد.
تعتبر العمليات الغير مستمرة جازء مان أنشاطة المجموعاة ،والتاي تمثال مجاال تجااري كبيار مساتقل أو قطااع جغرافاي للعملياات أو
شركة تابعة تم اقتناؤها حصريا بهادف إعاادة بيعهاا أو تلاك التاي قاد تام اساتبعادها أو هجرهاا أو تلاك التاي تقابال التصانيف كأصاول
محتفظ بها للبيع.
تعرض العمليات الغير مستمرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة بشكل منفصل ،والتي تتضامن أربااح أو خساائر
محتسبة بعد الضرائب للعمليات الغير مستمرة باإلضافة للمكاسب والخسائر المحتسبة بعد الضرائب خالل عملية إعادة قيااس القيماة
العادلة لألصول أو المجموعات المستبعدة والتي تمثل العمليات الغير مستمرة ناقصا منها تكلفة البيع.
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 - 4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة في اإليضاح رقم  ، 3ينبغي على الماديرين بالمجموعاة وضاع األحكاام ،التقاديرات
أو االفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ الفعلية للموجودات والمطلوبات التي ليست واضحة من مصادر أخرى .ان هذه التقديرات
واالفتراضات ذات العالقة قائمة على خبرة تاريخية وعوامل أخرى تعتبر هامة .قاد تختلاف النتاائج الفعلياة عان تلاك التقاديرات .ياتم
مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر .يتم اإلعتراف بالتغيرات على التقديرات المحاسبية في السنة التي تم فيها تعاديل
التقدير إذا كان التغير يخص هذه السنة فقط أو في فترة التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كال مان السانة الحالياة
والفترات المستقبلية .فيما يلي التقديرات واالفتراضات الرئيسية:
االنخفاض فى قيمة الممتلكات واألالت والمعدات
يتم تسجيل الممتلكات واألالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة .يتم مراجعة القيمة الدفترية
للممتلكات والمعدات لتحديد انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة
لالسترداد .في حال وجود مثل هذا المؤشر وعندم ا تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة ،يتم تخفيض
الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد والتي تمثل القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو قيمتها االستخدامية ،أيهما أكبر.
األعمار اإلنتاجية والقيم الحالية للممتلكات واألالت والمعدات والموجودات غير الملموسة
تقوم إدارة المجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واألالت والمعدات والموجودات غير الملموسة بغرض احتساب
االستهالك واإلطفاء على التوالي .يتم تحديد هذه التقديرات أخذا باالعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو االنتهاء الفعلي لألعمار
اإلنتا جية .وتستند القيم المتبقية إلى الخبرة والبيانات القابلة للرصد حيثما تكون متاحة.
تصنيف االستثمارات
الستثمار ما التصنيف المناسب لذلك االساتثمار ،إماا كاساتثمار
عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،تقرر اإلدارة عند شرائها
ٍ
محدد بالقيمة العادلة من خالل قائماة الاربح أو الخساارة  ،أو كاساتثمار محاتفظ باه حتاى تااريخ االساتحقاق ،أو كاساتثمار متااح للبياع.
ويكون تصنيف هذا االستثمار واضح من خالل االسم المعروض في قائمة المركز المالي الموحدة .
قياس القيمة العادلة
تتمثل القيمة العادلة فى السعر المقبوض نظير بيع أصل ماا أو ماا يُادفع لتحويال مطلاوب ماا فاي معاملاة نظامياة باين المشااركين فاي
السوق بتاريخ القياس .ويُحدد قياس القيمة العادلة بناء على افتراضات إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوب إما:
 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق تعبيرا عن الموجودات والمطلوبات.إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تعبيرا يجب أن يكون متاحا للمجموعة.
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المشاركين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوباات
وبافتراض أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم اإلقتصاادية .إن قيااس القيماة العادلاة للموجاودات غيار المالياة
تأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق من تحقيق فوائد اقتصادية باستخدام أعلاى وأفضال اساتخدام لألصاول أو عان طرياق
بيعها إلى مشارك آخر في السوق الذي من شأنه أيضا تحقيق أعلى وأفضال اساتخدام األصاول .تساتخدم الشاركة طارق التقيايم الفنياة
المالئمة وفقا للظروف وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيماة العادلاة وزياادة اساتخدام المادخالت ذات العالقاة والقابلاة للمالحظاة
وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التاي تقاا س أو يفصاح عنهاا بالقيماة العادلاة فاي القاوائم المالياة ضامن التسلسال الهرماي للقيماة
العادلة ،طبقا لما هو مبين أدناه ،على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى األول:
المستوى الثاني:
المستوى الثالث:

األسعار المتداولة (بدون تعديل) في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة
طرق تقييم فنية تعتبر مادخالت المساتوى األدناى والهاماة لقيااس القيماة العادلاة لهاا قابلاة للمالحظاة بصاورة
مباشرة أو غير مباشرة
طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.

بالنسبة للم وجودات والمطلوبات التي يتم اثباتها في القوائم المالية الموحدة علاى نحاو متكارر ،تقاوم المجموعاة بالتأكاد فيماا إذا تمات
التحويالت باين مساتويات التسلسال الهرماي وذلاك بإعاادة تقاويم التصانيف (علاى أسااس مادخالت الحاد األدناى الهاماة لقيااس القيماة
العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع والغير مدرجة في أسواق نشطة باستخدام أسااليب التقيايم المعروفاة مثال التادفقات
النقدية المحسومة ،وأسعار أحدث المعامالت .وياتم تحدياد القيماة العادلاة فاي وقات معاين علاى أسااس ظاروف الساوق والمعلوماات
المتوافرة عن الشركات المستثمر فيها .إن هذه التقديرات ذات طبيعة ذاتية وتتضن أمور غيار مؤكادة وتحتااج إلاى درجاة عالياة مان
االجتهاد ،وعليه ال يمكن تحديدها بدقة متناهية.
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 - 4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
إن األحداث المستقبلية (كاستمرار األرباح التشغيلية والقوة المالية) غير مؤكدة وأنه من الممكن بناء على المعلومات المتوفرة حاليا،
بأن تختلف النتائج خالل السنة المالياة التالياة عان الفرضايات المساتخدمة ساابقا مماا يتطلاب تعاديالت مساتقبلية علاى القيماة الدفترياة
لالستثمارات .في الحاالت التي يتم استخدام فيها نماذج التدفقات النقدية المحساومة لتقادير القايم العادلاة ،ياتم تقادير التادفقات النقدياة
المستقبلية من قبل اإلدارة وفقا للمعلومات المتوافرة مع ممثلي إدارة الشركات المستثمر فيها ووفقا ألحدث البياناات المالياة المتاوفرة
المدققة أو غير المدققة.
االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
تحدد المجموعة ما إذا كانت االستثمارات المتاحة للبيع قد تعرضت النخفاض في قيمتها عندما يحدث انخفاض جوهري أو انخفاض
لفترة طويلة في القيماة العادلاة لتلاك االساتثمارات لمساتوى يقال عان ساعر التكلفاة .ويتطلاب مثال ذلاك القارار دراساة ألوضااع تلاك
االستثمارات من قبل اإلدارة تقوم اإلدارة بمتابعة التقلبات في أسعار األسهم لتحديد ما إذا كاان هنااك أياة مؤشارات لوجاود إنخفااض
جوهرى أو مستمر للقيمة العادلة لهذه اإلستثمارات عن تكلفتها .يتم تحدياد "اإلنخفااض الجاوهرى" مقابال القيماة األصالية لإلساتثمار
و"مستمر" مقابل المدة التى بقيت خاللها القيمة العادلة دون القيمة األصلية .وفى حالة وجود دليل على إنخفاض دائم فى القيماة ،ياتم
إستبعاد الخسارة المتراكمة – التى تحتسب بالفرق بين تكلفة اإلقتناء والقيمة العادلة الحالية مخصاوما منهاا أى خساارة فاى إنخفااض
القيمة لهذا األصل المالى سبق اإلعتراف بها فى قائمة الدخل الموحدة – مان قائماة الادخل الشاامل الموحادة وياتم اإلعتاراف بهاا فاى
قائمة الدخل الموحدة .وال يمكان رد خساائر اإلنخفااض فاى قيماة إساتثمارات حقاوق الملكياة مان خاالل قائماة الادخل وياتم اإلعتاراف
بالزيادة فى القيمة العادلة لإلستثمار مباشرة ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة.
إنخفاض الشهرة
يتم إجراء إختبار إنخفاض القيمة على الوحدات المولدة للنقد بمقارنة القيمة الدفترية للوحدات المولدة للنقد وقيمتها القابلة لالسترداد.
إن القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد هي قيمتها العادلة ناقصاا تكااليف البياع أو قيمتهاا االساتخدامية أيهماا أكبار .إن عملياة
التقييم المستخدمة لتحديد القيماة العادلاة والقيماة االساتخدامية تتضامن اساتخدام طارق مثال طريقاة التادفقات النقدياة المخصاومة التاي
تساتخدم افتراضااات لتقاادير التاادفقات النقديااة .ت عتمااد القيمااة القابلااة لالساترداد بشااكل كبياار علااى معاادل الخصاام المسااتخدم فااي نمااوذج
التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.
االنخفاض في قيمة االستثمارات العقارية
تقوم المجموعة بمراجعة القيماة الدفترياة لالساتثمارات العقارياة وذلاك لتحدياد ماا إذا كاان هنااك أي مؤشارات باأن هاذه الموجاودات
انخفضت قيمتها .تقاوم اإلدارة أينماا كاان ضاروريا باساتخدام تقاديرات وأحكاام لتحدياد ماا إذا كاان هنااك مؤشارات تادل علاى وجاود
إنخفاض في قيمة االستثمارات العقارية .يتم مراجعة القيم الدفترية لالستثمارات العقارية للتأكد مان عادم وجاود إنخفااض فاي قيمتهاا
عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة لالسترداد .وفي حال وجود مؤشارات تشاير إلاى أن
القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية تزيد عن قيمتها القابلة لالسترداد المقدرة ،يتم إثبات ذلك الفرق كخسائر إنخفاض في القيمة فاي
قائمة الربح أو الخسارة .تتمثل القيمة القابلة لالسترداد في القيمة العادلاة مخصاوما منهاا تكااليف البياع ،أو القيماة االساتخدامية أيهماا
أعلى.
مبدأ االستمرارية
تقوم إدارة المجموعة بمراجعة المركز المالي الموحاد بشاكل دوري وتقيايم متطلباات أي تمويال إضاافي لتلبياة متطلباات رأس الماال
العامل وتقدير المبالغ الالزمة كما وعند استحقاقها .باإلضافة إلى ذلك ،فإن المسااهمين فاي المجموعاة يؤكادون تاوفير الادعم الماالي
الالزم لتمويل كافة احتياجات المجموعة لضمان وضع االستمرارية لها.
انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة
يتم عمل تقدير للمبلغ القابل للتحصيل من الذمم التجارية المدينة عندما يصبح من غير الممكن تحصيل المبلغ بالكامل .بالنسبة
للمبالغ الفردية الهامة ،يتم عمل التقدير على أساس فردي .يتم تقييم المبالغ التي ال تعتبر هامة ،ولكنها تعتبر متأخرة في السداد
بشكل مجمع ويتم تكوين مخصص على أساس مدة التأخر وفق معدالت االسترداد التاريخية .إن أي فرق بين المبالغ المحصلة فعليا
في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة يتم اإلعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
انخفاض قيمة المخزون
يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقها ،أيهما أقل .عندما يصبح المخزون متقادم أو تالف ،يتم تقدير
صافي القيمة القابلة للتحقق .بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة ،يتم عمل هذا التقدير على أساس فردي .يتم تقييم المبالغ التي ال تعتبر
هامة بشكل فردي ،ولكنها تعتبر متقادمة أو تالفة ،بشكل مجمع ويتم تكوين مخصص على أساس نوع المخزون ودرجة تقادم عمر
المخزون أو تلفه استنادا إلى أسعار البيع التاريخية.
االلتزامات المحتملة
بحكم طبيعتها ،يتم تحديد هذه االلتزامات المحتملة فقط عند حدوث أو عدم حدوث أحد األحداث المستقبلية أو أكثر .يعتبر تقييم مثال
هذه االلتزامات المحتملة على م مارسة اتخاذ القرار والتقديرات الهامة للنتائج واألحداث المستقبلية.
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية فى  31ديسمبر 2017
 - 5ممتلكات وأالت ومعدات
أراضي*

مباني وتحسينات
على مبانى
مستأجرة*

آالت

157.502.553

103.729.971

أثاث وتركيبات
ومعدات مكتبية

سيارات

حاسب آلي

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ**

المجمـوع

(بالرياالت السعودية)
التكلفـة
في  31ديسمبر 2015

20.980.000

5.732.318

14.617.343

8.174.342

4,111,547

314.848.074

تسويات عند التحول إلى المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية
-

()6.070.596

-

-

-

-

-

()6.070.596

20.980.000
-

151.431.957
1.525.524
355.139

103,729,971
3.810.406
()706.553
3.778.341

5.732.318
1.244.037
()769.268
-

14,617,343
1.484.059
()230.161
-

8,174,342
386.291
()34.479
-

4,111,547
4.098.084
()4.133.480

308,777,478
12.548.401
()1.740.461
-

20.980.000

153.312.620

110,612,165

6.207.087

15,871,241

8,526,154

4,076,151

319,585,418

االستهالك المتراكم
في  31ديسمبر 2015
محول إلى استثمارات عقارية
في  1يناير 2016
استهالك السنة
االستبعادات
في  31ديسمبر 2016

-

61.091.954
()2.319.513

70.261.585
-

3.936.512
-

9,285,672
-

4,602,957
-

-

149,178,680
()2.319.513

-

58.772.441
4.935.940
-

70,261,585
6.349.643
()663.547

3.936.512
1.116.302
()674.442

9,285,672
1.106.898
()197.631

4,602,957
1.370.265
()32.656

-

146,859,167
14.879.048
()1.568.276

-

63.708.381

75,947,681

4.378.372

10.194.939

5.940.566

-

160,169,939

صافي القيمة الدفترية
فى  31ديسمبر ( 2016معدل)
فى  1يناير ( 2016معدل)

20.980.000
20.980.000

89.604.239
92,659,516

34,664,484
33,468,386

1.828.715
1,795,806

5.676.302
5,331,671

2.585.588
3,571,385

4.076.151
4,111,547

159,415,479
161,918,311

محول إلى استثمارات عقارية
في  1يناير 2016
اإلضافات
االستبعادات
التحويالت
في  31ديسمبر 2016

(يتبع)
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية فى  31ديسمبر 2017
 -5ممتلكات وأالت ومعدات (تتمة)

أراضي*

مباني وتحسينات
على مبانى
مستأجرة*

آالت

أثاث وتركيبات
ومعدات مكتبية

سيارات

حاسب آلي

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ**

المجمـوع

(بالرياالت السعودية)
التكلفـة
في  31ديسمبر 2016
اإلضافات
االستبعادات
التحويالت
في  31ديسمبر 2017
االستهالك المتراكم
في  31ديسمبر 2016
استهالك السنة
االستبعادات
في  31ديسمبر 2017

20.980.000
20.980.000
-

110,612,165 153.312.620
14.445.131
2.569.379
()1.900.578
346.301
485.066
123.503.019 156.367.065

6.207.087
285.816
()192.350
6.300.553

15,871,241
3.820.137
()1.097.548
25.650
18.619.480

8,526,154
573.231
()147.475
8.951.910

4,076,151
1.833.750
()857.017
5.052.884

319,585,418
23.527.444
()3.337.951
339.774.911

75,947,681
6.974.327
()1.648.569
81.273.439

4.378.372
853.409
()110.925
5.120.856

10.194.939
1.106.456
()534.993
10.766.402

5.940.566
1.264.377
()112.310
7.092.633

-

160,169,939
15.179.249
()2.406.797
172.942.391

63.708.381
4.980.680
68.689.061

صافي القيمة الدفترية
فى  31ديسمبر 2017

20.980.000

87.678.004

42.229.580

1.179.697

7.853.078

1.859.277

5.052.884

166.832.520

فى  31ديسمبر ( 2016معدل)

20.980.000

89.604.239

34,664,484

1.828.715

5.676.302

2.585.588

4.076.151

159,415,479

*

إن األرض ومباني شركة اإلحساء للخدمات الطبية مرهونة وفقا التفاقية القرض طويل األجل الذي تم الحصول عليه من وزارة المالية (إيضاح .)14

**

تتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل رئيسي في التكاليف الخاصة بإنشاء مباني إضافية لمبنى المستشفى وسكن الموظفين بشركة اإلحساء للخدمات الطبية.

تم توزيع االستهالك المحمل خالل السنة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة كما يلي:

تكلفة اإليرادات
مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )22
مصاريف بيع وتسويق (إيضاح )23

 31ديسمبر 2016
 31ديسمبر 2017
(بالرياالت السعودية)
11.684.390
11.829.481
3.045.104
3.177.253
149.554
172.515
14.879.048
15.179.249
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شـركة اإلحساء للتنمية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -6موجودات غير ملموسة
تتمثل األصول غير الملموسة في تكلفة برنامج الخدمات الطبية المستخدم بشركة اإلحساء للخدمات الطبياة ،شاركة تابعاة ،باإلضاافة إلاى
الموجودات غير الملموسة الناتجة عن عملية تقييم اإلستثمار فى شركة اإلحساء للخدمات الطبية بالقيمة العادلة وقات اإلساتحواذ .وتتمثال
حركة الموجودات غير الملموسة خالل السنة فيما يلي:
 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
3.800.094
4.019.345
219.251
15.105

التكلفة
الرصيد في  1يناير
إضافات خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر
اإلطفاء المتراكم
الرصيد في  1يناير
المحمل خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

4.034.450

4.019.345

2.158.853
669.776
2.828.629

1.472.626
686.227
2.158.853

صافي القيمة الدفترية

1.205.821

1.860.492

تم توزيع االطفاء المحمل خالل السنة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة كما يلي:
 31ديسمبر 2016
 31ديسمبر 2017
(بالرياالت السعودية)
478.548
456.495
207.679
213.281
686.227
669.776

تكلفة اإليرادات
مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )22

 -7اإلستثمارات
فيما يلى تصنيف باإلستثمارات:
أ)

إستثمارات ضمن الموجودات المتداولة:
 31ديسمبر 2017

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة *

-

 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
15.299.252

 1يناير 2016
-

* أجرت المجموعا ة ترتيباات مان خاالل مؤسساة مالياة داخال المملكاة العربياة الساعودية لالساتثمار فاي بعاض األوراق المالياة المتداولاة فاي
السوق النشطة باللاير الساعودى .وحياث أن نياة اإلدارة هاي بياع هاذه االساتثمارات علاى المادى القصاير ،فقاد تام تصانيف هاذه االساتثمارات
كاسااتثمارات محااتفظ بهااا بغاارض المتاااجرة .تاام بيااع المحفظااة بالكاماال خااالل عااام  2017وهااو مااا نااتج عنااه خسااائر قاادرها  399.950لاير
سعودى.
ب) إستثمارات متاحة للبيع ضمن الموجودات غير المتداولة:
 31ديسمبر 2017
ب 1-إستثمارات متاحة للبيع مدرجة بسوق األسهم **
ب2-إستثمارات متاحة للبيع غير مدرجة بسوق األسهم **

19.797.020
137.506.736
157.303.756
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 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
21.426.019
118.322.354
139.748.373

 1يناير 2016
121.294.188
121.294.188

شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -7اإلستثمارات (تتمة)
ب) إستثمارات متاحة للبيع ضمن الموجودات غير المتداولة (تتمة):
ب )1-إستثمارات متاحة للبيع مدرجة بسوق األسهم:
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2017
نسبة الملكية
٪
مدرجة داخل سوق األسهم السعودى *

1.66

القيمة السوقية
العادلة
التكلفة المعدلة
(بالرياالت السعودية)
15.947.507
19.899.020
3.759.000
23.658.020

مدرجة خارج سوق األسهم السعودى

نسبة الملكية
٪
1.66

3.849.513
19.797.020

 1يناير 2016

القيمة السوقية
العادلة
التكلفة
(بالرياالت السعودية)
21.426.019 24.899.020
24.899.020

21.426.019

نسبة الملكية
٪
-

القيمة السوقية
العادلة

التكلفة
-

-

-

-

* تتمثل االستثمارات المدرجة داخل سوق األسهم السعودي في األسهم المملوكة في إحدى الشركات المدرجة بسوق األسهم السعودى  .وتتمثل الحركة على االستثمارات المالية المتاحة للبيع لألساهم المدرجاة بساوق األساهم
في  31ديسمبر فيما يلي:

الرصيد كما في  1يناير
إضافات
التغير في القيمة العادلة
خسائر إنخفاض فى القيمة
الرصيد كما في  31ديسمبر

 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
21.426.019
24.899.020
3.759.000
()3.473.001
()387.999
()5.000.000
19.797.020

21.426.019
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 -7اإلستثمارات (تتمة)
ب) إستثمارات متاحة للبيع ضمن الموجودات غير المتداولة (تتمة):
ب )2-إستثمارات متاحة للبيع غير مدرجة بسوق األسهم:
تتمثل اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع غير المدرجة بسوق األوراق المالية في  31ديسمبر فيما يلي:

 31ديسمبر
2017
الشركة العربية لأللياف الصناعية ( إبن رشد)
الشركة الوطنية للمساندة األرضية للطيران
شركة التصنيع وخدمات الطاقة
الشركة العربية لصناعة الورق (ورق)
شركة اإلحساء للسياحة والترفيه
شركة تعليم لالستثمار المحدودة

0.42
5
1.36
5.10
7.57
12.78

نسبة الملكية ٪
 31ديسمبر
2016
0.42
5
1.36
5.10
7.57
-

 1يناير
2016
0.42
5
1.36
5.10
7.57
-

 31ديسمبر 2017
35.500.000
30.000.000
70.228.354
17.786.250
3.784.000
19.492.132
176.790.736
()39.284.000
137.506.736

مخصص إنخفاض إستثمارات **

 1يناير 2016

 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
35.500.000
30.000.000
70.228.354
15.810.000
3.784.000
-

35.500.000
30.000.000
70.228.354
15.810.000
3.784.000
-

155.322.354
()37.000.000
118.322.354

155.322.354
()34.028.166
121.294.188

** يتمثل مخصص اإلنخفاض في اإلستثمارات في اإلنخفاض في قيمة إستثمارات الشركة العربية لأللياف الصناعية (إبن رشد) بمبلغ  35.5مليون لاير سعودي و شركة اإلحساء للسياحة والترفيه بمبلغ  3.8مليون
لاير سعودي .وتتمثل حركة مخصص اإلنخفاض فى قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع غير المدرجة بسوق األوراق المالية فيما يلي:

الرصيد كما في  1يناير
اإلضافات
الرصيد كما في  31ديسمبر

 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
34.028.166
37.000.000
2.971.834
2.284.000
37.000.000
39.284.000
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -7اإلستثمارات (تتمة)
جـ) تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيم العادلة:
تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى األول :األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات و المطلوبات المماثلة.
المستوى الثاني :طرق تقييم فنية تعد فيها المدخالت ذات المستوي االدني الهامة بالنسابة لقيااس القيماة العادلاة بصاورة مباشارة أو غيار
مباشرة.
المستوى الثالث :طرق تقييم فنية تعد فيها المدخالت ذات المستوي االدني الهامة بالنسبة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة.
يعرض الجدول التالي تحليال لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقا لمستوى القيمة العادلة حسب التسلسل الهرمي:
 31ديسمبر 2017
المجموع
المستوى الثالث
المستوى الثاني
المستوى االول
(بالريـاالت السعودية)
157.303.756
137.506.736
19.797.020
استثمارات متاحة للبيع
157.303.756
137.506.736
19.797.020
 31ديسمبر 2016
المستوى الثالث
المستوى الثاني
(بالريـاالت السعودية)

المستوى االول
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
استثمارات متاحة للبيع

15.299.252
21.426.019
36.725.271

المستوى االول
استثمارات متاحة للبيع

-

118.322.354
118.322.354

-

 1يناير 2016
المستوى الثالث
المستوى الثاني
(بالريـاالت السعودية)
121.294.188
121.294.188
-

المجموع

15.299.252
139.748.373
155.047.625

المجموع
121.294.188
121.294.188

لم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث خالل السنة.
 -8إستثمارات عقارية
تتمثل اإلستثمارات العقارية فى أراضى ومبانى مؤجرة.
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
155.529.636
()28.120.160

155.529.636
()15.000.000

127.409.476

127.409.476

140.529.636

الرصيد في  1يناير
المحمل خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

2.503.188
183.677
2.686.865

2.319.513
183.675
2.503.188

2.319.513
2.319.513

صافي القيمة الدفترية

124.722.611

124.906.288

138.210.123

التكلفة
الرصيد في  1يناير و  31ديسمبر
يخصم  :اإلنخفاض في قيمة إستثمارات عقارية *

155.529.636
()28.120.160

 1يناير 2016

اإلستهالك المتراكم

بلغت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ككل مبلغ  141.9مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر  143.5( 2017مليون لاير سعودي
كما في  31ديسمبر  )2016وقد تم تحديدها بناءا على التقييم المقدم ،خبير تثمين عقاري مستقل معتمد .تم تحديد القيمة العادلة للعقارات
بناءا على األسعار السائدة في السوق الستثمارات عقارية مماثلة.
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -8إستثمارات عقارية (تتمة)
تتمثل قيمة اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات العقارياة فاي كامال قيماة أرض تباوك وجازء مان أراضاي طرياق خاريص القاديم وتتمثال حركاة
اإلنخفاض في قيمة إستثمارات عقارية خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر فيما يلي :

الرصيد في بداية السنة
المحمل خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
15.000.000
28.120.160
13.120.160
28.120.160
28.120.160

 -9الشهرة
نتجت الشهرة من تحقق السيطرة للشركة على شركة االحساء للخدمات الطبية وذلك بعاد إتماام عملياة الشاراء لحصاص إضاافية فاي الشاركة
خالل عام  2015والتى تحققت بها السيطرة.
وفقا لمتطلبات المعايير الدولياة إلعاداد التقاارير المالياة ،فاإن إدارة الشاركة تقاوم سانويا بقيااس االنخفااض فاي قيماة الشاهرة الماذكورة أعااله.
أجرت إدارة الشركة ذلك القياس للسنة المنتهية في  31ديسمبر  . 2017وقد تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد من العمليات علاى أسااس القيماة
قيد االستخدام  .أن االفتراضين الرئيسيين المستخدمين في القياس هما معدل الخصم والتدفقات النقدياة المساتقبلية المتوقعاة مان األعماال ،وهماا
على النحو التالي:
تم استخدام معدل خصم قدره  ٪12لخصم التدفقات النقدية المستقبلية.
تم استخدام معدل نمو للربح قبل الزكاه والفوائد واإلستهالك واإلطفااء فاي حادود ٪5علاى مادى خماس سانوات علاى مساتوي الخماس سانوات
المستقبلية.
طبقا للمعدالت اعاله ،فإن القيمة القابلة لإلساترداد طبقاا ُ لنماوذج القيماة قياد اإلساتخدام هاي أكثار مان القيماة الدفترياة ،وعلياه ال يوجاد خساائر
انخفاض لقيمة الشهرة يجب تسجيلها خالل العام .2017
حساسية للتغيرات في االفتراضات
وفيما يتعلق بتقييم القيمة قيد اإلستخدام للوحدات المولدة للنقد ،تعتقد اإلدارة أناه ال يوجاد أي تغييار محتمال فاي أي مان االفتراضاات األساساية
يمكن أن يتسبب بزيادة القيمة الدفترية للشهرة بصورة جوهرية عن قيمتها القابلة لالسترداد .
 -10مخزون
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)

أدوية
مستهلكات طبية

7.932.633
7.544.900

5.931.530
7.655.359

مخزون تمور وأخرى

9.586.750

6.753.064

6.988.338
5.936.861
4.081.717

قطع غيار معدات طبية

1.254.674

1.087.624

1.155.218

يخصم مخصص مخزون بطئ الحركة

()104.795
26.214.162

()39.060
21.388.517

()96.664
18.065.470

وتتمثل الحركة على مخصص مخزون بطئ الحركة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر فيما يلي:
 31ديسمبر  31 2017ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
96.664
39.060
الرصيد في بداية السنة
المحمل خالل السنة
65.735
()57.604
مخصصات إنتفي الغرض منها
39.060
104.795
الرصيد في نهاية السنة
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 1يناير 2016

شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -11ذمم مدينة تجارية و مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
 31ديسمبر 2017
ذمم مدينة تجارية *
مطلوب من جهه ذات عالقة (إيضاح )12

79.761.869
-

مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

8.980.138
88.742.007
()9.004.962

يخصم  :مخصص ديون وأرصدة مشكوك في تحصيلها

79.737.045

 1يناير 2016

 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
90,827,787
70,971,869
4.364.000
4.364.000
5.994.088
8.143.541
101.185.875
83.479.410
()9.009.569
()8.706.906
74.772.504

92.176.306

وتتمثل الحركة على مخصص الديون واألرصدة المشكوك في تحصيلها خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر فيما يلي:
 31ديسمبر  31 2017ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
9.009.569
8.706.906
الرصيد في بداية السنة
496.098
646.666
المحمل خالل السنة
()798.761
()348.610
مخصصات إنتفي الغرض منها
8.706.906
9.004.962
الرصيد في نهاية السنة
* أعمار الذمم المدينة التجارية:
 31ديسمبر 2017
حتى ثالثة أشهر
من ثالثة أشهر حتى ستة أشهر
أكثر من ستة أشهر

52.724.449
4.171.730
22.865.690
79.761.869

 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
50.475.389
2.836.586
17.659.894
70,971,869

 1يناير 2016
49.757.231
23.598.565
17.471.991
90,827,787

 -12معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة
أ -تتمثل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة بصفة أساسية في المعامالت مع الشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة والكيانات
التابعة لهم .وتتمثل المعامالت ا لهامة مع األطراف ذات العالقة في مبيعات تمور وخدمات طبية مقدمة وبعض المصاريف المدفوعة نيابة
عن تلك األطراف و بيع بعض األصول الثابتة .جميع المعامالت تتم بشروط متفق عليها ويتم إعتمادها بواسطة اإلدارة مع األطراف التالية:
إسـم المنشـأة

العالقة

شركة تكوين المتطورة للصناعات

طرف ذو عالقة ألحد الشركات التابعة

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

طرف ذو عالقة ألحد الشركات التابعة

شركة نزراكو لصاحبها ناصر بن حمد الزرعة

طرف ذو عالقة ألحد الشركات التابعة

ابراهيم عبدهللا صالح العفالق

طرف ذو عالقة ألحد الشركات التابعة
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -12معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (تتمة)
ب -تتمثل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة فيما يلي:
 31ديسمبر 2017
طبيعة المعاملة
الطرف ذو العالقة
أعضاء مجلس اإلدارة

مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

1.674.874

كبار موظفى اإلدارة

رواتب ومزايا

1.751.901

ج -تتمثل أرصدة األطراف ذات العالقة ضمن أرصدة الذمم المدينة فيما يلي:
 31ديسمبر 2017
شركة تكوين المتطورة للصناعات (طرف ذو عالقة سابقا)*

-

 1يناير 2016

 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
135,970
164,500
1.872.016

1.362.484

 1يناير 2016
 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
4.364.000

4.364.000

*إنتفت العالقة بين شركة تكوين وشركة اإلحساء للتنمية وذلك بعد إنتخاب مجلس اإلدارة الجديد.
يتمثل المستحق من األطراف ذات العالقة فيما يلي:
 31ديسمبر  31 2017ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية (طرف ذو عالقة سابقا)*
شركة نزراكو لصاحبها ناصر بن حمد الزرعة
ابراهيم عبدهللا صالح العفالق
مخصص أرصدة أطراف ذات عالقة مشكوك في تحصيلها

379.007
7.390
386.397
()386.397
-

872.601
379.007
7.390
1.258.998
()386.397
872.601

 1يناير 2016
1.438.971
379.007
7.390
1.825.368
()386.397
1.438.971

*إنتفت العالقة بين المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية وشركة اإلحساء للخدمات الطبية وذلك بعد بيع الحصص المملوكة للمؤسسة
العامة للتأمينات اإلجتماعية فى شركة اإلحساء للخدمات الطبية بالكامل.

 -13نقد وما في حكمه

نقد لدى البنوك  -حسابات جارية
نقد لدى البنوك – ودائع قصيرة األجل
نقد لدى صناديق اإلستثمار -حسابات جارية
نقد بالصندوق

 31ديسمبر  31 2017ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
19.067.474
11.667.812
79.000.000
73.000.000
5.155.134
104.664
233.387
85.005.863
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221.167
103.443.775

 1يناير 2016
49.329.290
109.449.583
148.370
158.927.243

شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -14قروض
يتمثل رصيد القروض كما في  31ديسمبر  2017كما يلى:
-

رصيد متبقي بمبلغ  4.13مليون لاير سعودى من قرض قيمته  49.5مليون لاير سعودي سابق الحصاول علياه مان قبال وزارة الماليـاـة
عن طريق شــركة اإلحســاء للخدمات الطبية (شاركة تابعاة) .وفقاا التفاقياة القارض ،فإناه ال يخضـاـع لفائادة وياتم ســاـداده علاى أقسااط
متساوية بمبلغ وقدره  4.13مليون لاير سعودي والاذي ينتهاي ساداده فاي شاهر رجاب 1440هاـ الموافاق ماارس 2019م .هاذا ،وقاد تام
رهن كافة أراضي ومباني شركة اإلحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) وفقا التفاقية القرض.

-

خالل العام أبرمت شركة اإلحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) إتفاقية تسهيالت مع أحد البنوك المحلية بقيمة  25ملياون لاير ساعودى
حيث قامت بسحب مبلغ  5.07مليون لاير ساعودى خاالل العاام .يسادد القارض علاى أقسااط رباع سانوية إبتاداءا مان  30يونياو .2018
يخضع القرض لمصاريف مالية بحسب االسعار السائدة في السوق وهو مضامون بساند ألمار .طبقاا لخطااب تساهيل القارض ،فاإن علاى
الشركة اإللتزام ببعض التعهدات المالية فيما يتعلق بالحد األدنى لصافي حقوق الملكية الملموسة ومعدالت التوازن المالية ونسابة تغطياة
المديونية.

تم عرض رصيد القروض القائمة في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي:
 31ديسمبر 2017
قرض قصير األجل المدرج ضمن المطلوبات المتداولة
5.073.678
الجزء المتداول من قرض طويال األجال المادرج ضامن المطلوباات -
المتداولة
الجااازء غيااار المتاااداول مااان قااارض طويااال األجااال المااادرج ضااامن 4.127.272
المطلوبات غير المتداولة
9.200.950

 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)

 1يناير 2016

4.127.261

5.254.543

4.127.272

8.254.533

8.254.533

13.509.076

 -15إلتزامات المنافع المحددة للموظفين
 31ديسمبر 2017
الرصيد فى بداية العام*
رصيد ناتج من اإلستحواذ على شركة تابعة
مستحقات السنة
خسائر ( /مكاسب) إعادة القياس
المدفوع خالل السنة
الرصيد فى نهاية العام

25.522.949
6.944.168
1.401.558
()3.431.247
30.437.428

 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
24.591.120
6.096.848
()2.234.174
()2.930.845
25.522.949

 1يناير 2016
802.258
11.122.460
13.638.879
()972.477
24.591.120

* قامت المجموعة بإجراء تقييمات اكتوارية لحساب التزاماتها بموجب خطة المزايا المحددة .ووفقا لنتائج التقيايم ،قامات المجموعاة باإجراء تعاديل
وقدره  8.786.295لاير سعودي و  7.755.294لاير سعودي كما في  1يناير  2016و  31ديسمبر  2016على التاوالي ،والتاي تمثال التزاماا
إضافيا تم تحميله على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاه (إيضاح .)27
الحركة لاللتزامات محددة المنافع:

الرصيد االفتتاحي
تكلفة الخدمة – الحالية
تكلفة الفائدة
المحمل على قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة
(مكاسب)  /خسائر اعادة القياس المحمل على الدخل الشامل
التزامات منافع محددة للموظفين مدفوعة
الرصيد النهائي

 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
24.591.120
25.522.949
5.149.845
5.934.089
947.003
1.010.079
6.096.848
6.944.168
()2.234.174
1.401.558
()2.930.845
()3.431.247
25.522.949
30.437.428
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -15إلتزامات المنافع المحددة للموظفين (تتمة)
إن أهم الفرضيات االكتوارية المستخدمة في حساب القيمة الحالية لإللتزامات محددة المنافع هي كما يلي:
 31ديسمبر 2017
معدل الخصم
معدل زيادة الراتب
معدل الوفيات
معدالت دوران الموظفين

%3.40
%4.75
WHO SA15 - 75%
متوسط

 31ديسمبر 2016
%3.60
%4.75
SLIC (2001-05)-1
متوسط

التزام محدد المنافع  -تحليل الحساسية:
تم عرض تأثير قيمة اإللتزام محدد المنافع على إحدى الفرضيات االكتوارية والتي لها نسبة تغير معقولة ،مع تثبيت كافة العناصر المتغيارة
األخرى كما في الجدول التالى:
 31ديسمبر 2017
 1يناير 2016
 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
23.117.694
24.008.958
معدل الخصم % 0.5+
26.462.056
26.212.059
27.189.595
معدل الخصم %0.5-
30.118.961
23.127.807
27.162.196
%
0.5
+
للراتب
زيادة طويلة األجل
30.083.575
22.431.224
24.017.961
زيادة طويلة األجل للراتب % 0.5-
26.475.564
 -16ذمم دائنة تجارية ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخري
 31ديسمبر 2017
ذمم دائنة
رواتب مستحقة
أجازات وتذاكر سفر مستحقة
أخرى

19.453.140
33.529
6.983.922
1.137.430
27.608.021

 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
17.524.618
30.451
6.170.939
1.227.253
24.953.261

 1يناير 2016
15.330.507
6.180.510
5.478.487
3.936.535
30.926.039

 -17الزكاة
يتم تقديم إقرار زكوى موحد للشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل ،الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة وشركة اإلحساء للصناعات
الغذائية وشركة تطوير االحساء للعقارات .تم تقديم اإلقرارت الزكوية للسنوات حتي  31ديسمبر .2016
أ) مخصصات الزكاة وضريبة الدخل:
تتمثل الحركة على مخصص الزكاة الشرعية فيما يلي.

الرصيد بداية السنة
المخصص المكون عن مطالبات زكوية عن السنوات السابقة
المخصص المكون عن الزكاة المستحقة عن العام الحالي
المسدد خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
17.291.215
5.587.112
10.500.000
7.870.807
5.805.521
()30.074.910
()5.499.844
5.587.112
5.892.789
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -17الزكاة (تتمة)
ب) موقف الربوط الزكوية
شركة اإلحساء للتنمية
 تم تقديم اإلقرار الزكوي للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016وتم الحصول على شهادة الزكاة. يوجد ربط نهائي معدل للسنوات المنتهية من  2003الى  2012وتم سداد الزكاة المستحقة بموجب الربط. تم عمل فحص ميداني للشركة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر  2013الى  2015وماازال الاربط قياد الدراساة لادى الهيئاة العاماة للزكااةوالدخل.
شركة اإلحساء للصناعات الغذائية
 يتم تقديم اإلقارار الزكاوى لشاركة اإلحسااء للصاناعات الغذائياة ضامن القاوائم المالياة الموحادة واإلقارار الزكاوي الموحاد لشاركة اإلحسااءللتنمية بدء من عام .2013
 أنهت شركة اإلحسااء للصاناعات الغذائياة الرباوط الزكوياة للفتارات حتاى  30يونياو  .2007ال يازال الاربط الزكاوي للفتارة مان  1يولياو 2007وحتي  31ديسمبر  2015قيد الدراسة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
شركة تطوير اإلحساء للعقارات
يتم تقديم اإلقرار الزكوى األول لشركة تطوير اإلحساء للعقارات ضمن اإلقرار الزكوي الموحد لشركة اإلحساء للتنمية للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  .2016خالل العام تم تصفية شركة تطوير اإلحساء للعقارات.
الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة ("الشركة السعودية")
يتم تقديم اإلقرار الزكوى للشركة السعودية ضمن اإلقرار الزكوي الموحد لشركة اإلحساء للتنمية بدء من عام 2007م على أساس نسبة
الملكية الفعلية .أنهت الشركة اليابانية اقراراتها الزكوية حتى عام .2005
شركة اإلحساء للخدمات الطبية
قدمت شركة اإلحساء للخدمات الطبية إقرارتها الزكوية للسنوات حتي  31ديسمبر  2016وحصلت على شهادة زكاة صالحة حتى  30إبريل
 .2018استلمت شركة اإلحساء للخدمات الطبية الربوط النهائية حتى سنة  2012من الهيئة العامة للزكاة والدخل .في  15نوفمبر 2016
استلمت شركة اإلحساء للخدمات الطبية الربوطات الزكوية الخاصة بالسنوات  2013و  2014من الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي تطالب
الشركة بمبالغ زكوية اضافية تقدر بمبلغ مليون لاير سعودي .في  4ديسمبر  2016قدمت الشركة اعتراضا على تلك الربوطات المستلمة الى
الهيئة العامة للزكاة والدخل .تعتقد اإلدراة بأن نتيجة تلك االعتر اضات سوف تكون لصالح الشركة وال يوجد حاجة ألية مخصصات اضافية.
 -18اإلحتياطي النظامي
وفقا للنظام لعقد تأسيس الشركة ،تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي قدره  %10من صافي الادخل السانوي حتاى يصال هاذا االحتيااطي إلاى
 %30من رأس المال .إن هذا اإلحتياطي غير متاح للتوزيع .تكبدت الشركة خساائر خاالل عاام 2017م ولام تقام بتحويال أي مبلاغ لالحتيااطي
النظامي.
 -19احتياطي إقتناء حصص إضافية في شركة تابعة
يتمثل االحتياطي في الفرق بين المبلغ المسدد القتناء حصص إضافية في شركة اإلحساء للخـدمات الطبية ،شركة تابعة ،بعد السيطرة عليها
والقيمة العادلة لتلك الحصص اإلضافية.
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -20خسارة السهم
تم إحتساب خسارة السهم من خسارة السنة بتقسيم صافي خسارة السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة .وقد تمثل نصيب
السهم من الخسارة فيما يلي:
 31ديسمبر2017
 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
()9.449.924
()33.392.120
صافي خسارة السنة العائدة لمساهمي الشركة
49.000.000
المتوسط المرجح لعدد األسهم
49.000.000
()0.68
نصيب السهم األساسي من صافي خسارة السنة
()0.19
 31ديسمبر 2016
 31ديسمبر2017
(بالرياالت السعودية)
()35.621.414
()10.532.591
49.000.000
49.000.000
()0.73
()0.21

صافي الخسارة الشاملة العائدة لمساهمي الشركة
المتوسط المرجح لعدد األسهم
نصيب السهم األساسي من الخسارة الشاملة

 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
صافي خسارة السنة من العمليات المستمرة العائدة لمساهمي الشركة
المتوسط المرجح لعدد األسهم
نصيب السهم األساسي من صافي خسارة السنة من العمليات المستمرة

()9.419.541
49.000.000
()0.19

صافي خسارة السنة من العمليات غير المستمرة
المتوسط المرجح لعدد األسهم
نصيب السهم األساسي من صافي خسارة السنة من العمليات غير المستمرة

 31ديسمبر 2016
 31ديسمبر2017
(بالرياالت السعودية)
()30.383
()1.781.552
49.000.000
49.000.000
()0.03
()0.00

()31.610.568
49.000.000
()0.65

 -21التقارير القطاعية
تتمثاال األنشااطة الرئيسااية للمجموعااة فااي ثالثااة قطاعااات أعمااا ل رئيسااية وهاام قطاااع التصاانيع المتمثاال فااي شااركة اإلحساااء للصااناعات الغذائيااة
والمتخصص بإنتاج وتعبئة التمور وقطاع الخدمات الطبية المتمثال فاي شاركة اإلحسااء للخادمات الطبياة وقطااع االساتثمار والمتمثال فاي شاركة
اإلحساء للتنمية .تم تلخيص المعلومات المالية كما في  31ديسمبر  2017و 2016وعن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لألنشاطة الرئيساية
كما يلي:
اإلجمالي
قطاع اإلستثمار
قطاع الخدمات الطبية
قطاع التصنيع
(بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2017
166.832.520
1.097.377
158.415.306
7.319.837
ممتلكات وآالت ومعدات
643.226.992
366.747.615
255.372.871
21.106.506
مجموع الموجودات
76.294.472
10.923.703
62.373.634
2.997.135
مجموع المطلوبات
195.921.052
6.939.918

()6.260.944

209.074.139
()1.162.588

13.153.087
إيرادات ،بالصافى
(الخسارة)  /الربح من العمليات ()1.841.562
المستمرة
()1.841.562
صافى (الخسارة)  /الربح

5.284.397

()10.441.327

()6.998.492

6.624.205
16.467.019
2.242.307

152.033.718
244.816.951
55.578.313

757.556
382.628.525
10.371.306

159.415.479
643.912.495
68.191.926

11.466.729
إيرادات ،بالصافى
(الخسارة)  /الربح من العمليات ()1.759.704
المستمرة
()1.759.704
صافى (الخسارة)  /الربح

180.460.286
9.632.553

()17.530.316

191.927.015
()9.657.467

7.402.283

()35.452.405

()29.809.826

 31ديسمبر 2016
ممتلكات وآالت ومعدات
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -21التقارير القطاعية (تتمة)
بلغت االيرادات المحققة من شركة الزيت العربية السعودية (" ارامكو " )  102.5مليون لاير سعودي والتى تمثل  ٪49من ايرادات قطاع
الخدمات الطبية ( 104.6 :2016مليون لاير سعودي تمثل  .) ٪54.5كما بلغ اجمالي الرصيد القائم والمطلوب من هذا العميل متضمنا
الحجوزات كما فى  31ديسمبر  2017مبلغ  19.8مليون لاير سعودي ( 23.3مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر .)2016
 -22مصاريف عمومية و إدارية
2016
2017
(بالرياالت السعودية)
45.879.636
43.284.923
3.045.104
3.177.253
164.500
1.796.000
2.998.819
1.763.113
339.498
640.203
207.679
213.281
4.432.585
5.018.499
54.473.108
58.487.985

تكاليف موظفين
إستهالك
مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة
أتعاب مهنية
إيجارات
إطفاءات
أخرى

 -23مصاريف بيع وتسويق
2016
2017
(بالرياالت السعودية)
547.644
703.380
178.880
279.971
226.896
254.131
149.554
172.515
142.947
162.313
1,245,921
1.572.310

تكاليف موظفين
مصاريف شحن
دعاية واعالن
استهالكات
أخرى

 -24توزيعات أرباح مستلمة
تتمثل توزيعات األرباح المستلمة بشكل رئيسي في توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات متاحة للبيع غير مدرجة بسوق األسهم.
 -25إيرادات أخري
تتمثل إيرادات أخرى كما في  31ديسمبر فيما يلي:
2016
2017
(بالرياالت السعودية)
2.329.608
2.338.500
1.308.129
413.191
608.359
619.685
87.331
2.667.385
3.198.922
1.136.609
5.402.923
9.304.796

إيجارات للغير
إيرادات إستثمار فى ودائع بنكية
إيراد وجبات
متحصالت من ديون مشطوبة
مستحقات إنتفى الغرض منها
أخرى

 -26الخسائر الناتجة عن العمليات غير المستمرة
تتمثل الخسائر الناتجة عن العمليات غير المستمرة كما في  31ديسمبر فيما يلي:
2016
2017
(بالرياالت السعودية)
()1.781.552
()30.383
()1.781.552
()30.383

مصاريف عمومية وإدارية*

* تتمثل المصاريف العمومية واإلدارية كما في  31ديسمبر  2016في غرامات مستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية.
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -27تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى
يسمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )1للشركات التي تعتمد المعايير للمرة األولى بإعفاءات محددة عناد التحاول مان التطبياق
بأثر رجعي لبعض المتطلبات وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .ان المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقام  1يحظار التطبياق
بأثر رجعاي للمعاايير الدولياة إلعاداد التقاارير المالياة بخصاوص التقاديرات المحاسابية وكاذلك بالنسابة للتوقاف عان االعتاراف باالموجودات
والمطلوبات المالية و محاسبة التحوط والحصة غير المسيطرة وتصنيف وقياس الموجودات المالية واالنخفاض في قيمة الموجودات المالية
والمشتقات الضمنية والقروض الحكومية .قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة بهذه المعامالت باأثر
مستقبلي من تاريخ التحول .تتمثل اإلعفاءات المطبقة فيما يلي:
 الشهرة
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 3تجمي ع األعمال" والاذي اعتمدتاه الهيئاة الساعودية للمحاسابين القاانونيين لام ياتم تطبيقاه علاى عملياات
االستحواذ على إحدي الشركات التابعة والتي تشكل أعماال وفقاا للمعاايير الدولياة أو حصصاا فاي الشاركات الزميلاة أو المشااريع المشاتركة
والتي وقعت قبل  1يناير  .2016إن استخدام هذا اال عفاء يعني أن القايم الدفترياة للموجاودات والمطلوباات وفقاا للمعاايير الساعودية (والاذي
ينبغي أن يتم االعتراف بها وفقا للمعايير الدولية) هي تكلفتها المفترضة بتاريخ االساتحواذ .إن الموجاودات والمطلوباات التاي ليسات مؤهلاة
لإلعتااراف بهااا وفقااا للمعااايير الدوليااة يااتم اسااتبعادها ماان قائمااة المركااز المااالي االفتتاحيااة المعاادة وفقااا للمعااايير الدوليااة .لاام تقاام المجموعااة
باالعتراف أو باستبعاد أية مبالغ تم االعتراف بها سابقا نتيجة متطلبات االعتراف وفقا للمعايير الدولية .كما يتطلب المعيار الادولي للتقاارير
المالية رقم  1الذي اعتمدته الهيئاة أن القيما ة الدفترياة للشاهرة بموجاب معاايير الهيئاة ينبغاي أن تساتخدم فاي قائماة المركاز الماالي االفتتاحياة
المعاادة وفقااا للمعااايير الدوليااة .وفقااا للمعيااار الاادولي للتقااارير الماليااة رقاام ( )1الااذي اعتمدتااه الهيئااة السااعودية للمحاساابين القااانونيين ،قاماات
المجموعة بفحص الشهرة لتحديد ما إذا كا ن هنااك انخفااض فاي قيمتهاا بتااريخ التحاول للمعاايير الدولياة حياث أناه لام يثبات وجاود انخفااض
جوهري كمافي  1يناير .2016
 ممتلكات وآالت ومعدات
تم تسجيل األراضي والمباني واإلستثمارات العقارية على أساس التكلفة ناقصا االستهالك ضمن قائمة المركز الماالي الموحادة المعادة وفقاا
للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة فى المملكة العربية الساعودية  .اعتبارت المجموعاة التكلفاة بعاد احتسااب االساتهالك علاى إنهاا قيماة
يمكن مقارنتها بالقيمة العادلة.
 أدوات حقوق ملكية غير مدرجة
يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  39قيااس األدوا ت المالياة بالقيماة العادلاة وذلاك عناد االعتاراف المبادئي بهاا .وماع ذلاك،
ووفقا لالستثناء الموجود في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1فإن المجموعة لم تقام بقيااس الموجاودات المالياة الخاصاة بحقاوق
الملكية بالقيمة العادلة خالل التسجيل المبدئي للمعامالت التي اعتمدت قبل موعد التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .ونتيجة
لذلك ،قامت المجموعة بتصنيف أدوات حقوق الملكية الموجودة فاي  1ينااير  2016علاى أنهاا موجاودات مالياة متاحاة للبياع ،وعلياه لام ياتم
عمل أي تعديالت.
 القروض الحكومية
وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ، 1تقوم المجموعة بقياس القروض الحكومية في تاريخ التحول إلى المعاايير الدولياة إلعاداد
التقارير المالية بقيمتها الدفترية المسجلة وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة سابقا دون تسجيل الفوائد المتحققة من هذا القرض الحكومي .إن
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  20والخاص بالمساعدات الحكومية ،سيتم تطبيقاه علاى القاروض الحكومياة المساتلمة بعاد تااريخ
التحول .لم يتم عمل أي تغييرات على قيم القروض الحكومية فى تاريخ التحاول كماا هاو مساموح باه طبقاا للمعاايير الدولياة إلعاداد التقاارير
المالية.
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 - 27تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى (تتمة)

أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على قائمة المركز المالي الموحدة

الموجــودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات عقارية
الشهرة
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مخزون
ذماام مدينااة تجاريااة وماادفوعات مقدمااة
وموجودات أخرى
مستحق من أطراف ذات عالقة
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
نقد وما في حكمه
موجودات محتفظ بها بغرض البيع
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

إيضاح
-27أ
-27أ

وفق المعايير السعودية
كما فـي  31ديسمبر
2016

أثر التحول
(بالرياالت السعودية)

وفق المعايير
الدولية إلعداد
التقارير المالية كما
في  31ديسمبر
2016

وفق المعايير السعودية
كما فـي  1يناير 2016

أثر التحول
(بالرياالت السعودية)

وفق المعايير
الدولية إلعداد
التقارير المالية كما
في  1يناير 2016

162.982.887
1.860.492
139.748.373
121.338.880
2.094.678
428.025.310

()3,567,408
3.567.408
-

159,415,479
1.860.492
139.748.373
124.906.288
2.094.678
428.025.310

165.669.394
2.327.468
121.294.188
134.459.040
2.094.678
425.844.768

()3.751.083
3.751.083
-

161,918,311
2.327.468
121.294.188
138.210.123
2.094.678
425.844.768

21.388.517

-

21.388.517

18.065.470

-

18.065.470

74.772.504
872.601

-

74.772.504
872.601

92.176.306
1.438.971

-

92.176.306
1.438.971

15.299.252
103.443.775
215.776.649
110.536
215.887.185
643.912.495

-

15.299.252
103.443.775
215.776.649
110.536
215.887.185
643.912.495

158.927.243
270.607.990
10.536
270.618.526
696.463.294

-

158.927.243
270.607.990
10.536
270.618.526
696.463.294

يتبع
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
- 27

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى (تتمة)

أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على قائمة المركز المالي الموحدة (تتمة)

إيضاح
المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية
رأس المال
االحتياطي النظامي
أرباح مبقاة ( /خسائر متراكمة)
احتياااطي اقتناااء حصااص إضااافية فااي
شركة تابعة
احتياطي تقييم إستثمارات متاحة للبيع
إحتياطى إعادة قياس إلتزامات المنافع
المحددة للموظفين
حقرررروق الملكيررررة العائرررردة لمسرررراهمي
الشركة:
حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
قرض طويل األجل – الجزء غير
المتداول
-27ب
إلتزامات المنافع المحددة للموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
قرض طويل األجل  -الجزء المتداول
ذمم دائنة تجارية ومصاريف مستحقة
ومطلوبات أخرى
مخصص الزكاة
مطلوبات محتفظ بها بغرض البيع
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

وفق المعايير السعودية
كما فـي  31ديسمبر
2016

وفق المعايير
الدولية إلعداد
التقارير المالية كما
في  31ديسمبر
2016

أثر التحول
(بالرياالت السعودية)

وفق المعايير السعودية
كما فـي  1يناير 2016

أثر التحول
(بالرياالت السعودية)

وفق المعايير
الدولية إلعداد
التقارير المالية كما
في
 1يناير 2016

490.000.000
3.905.208
2.551.339

()5.852.006

490.000.000
3.905.208
()3.300.667

490.000.000
3.905.208
35.146.880

()5,055,427

490.000.000
3.905.208
30,091,453

()442.483
()3.473.001

-

()442.483
()3.473.001

()442.483
-

-

()442.483
-

492.541.063

1.243.707
()4.608.299

1.243.707
487.932.764

528.609.605

()5,055,427

523,554,178

90.934.800
583.475.863

()3.146.995
()7,755,294

87.787.805
575,720,569

86.945.912
615.555.517

()3.730.868
()8,786,295

83.215.044
606,769,222

4.127.272
17.767.655
21.894.927

7.755.294
7.755.294

4.127.272
25.522.949
29.650.221

8.254.533
15.804.825
24.059.358

8.786.295
8.786.295

8.254.533
24.591.120
32.845.653

4.127.261

-

4.127.261

5.254.543

-

5.254.543

24.953.261
5.587.112
34.667.634
3.874.071
38.541.705
60.436.632
643.912.495

7.755.294
-

24.953.261
5.587.112
34.667.634
3.874.071
38.541.705
68,191,926
643.912.495

30.926.039
17.291.215
53.471.797
3.376.622
56.848.419
80.907.777
696.463.294

8,786,295
-

30.926.039
17.291.215
53.471.797
3.376.622
56.848.419
89,694,072
696,463,294
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -27تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى (تتمة)
أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
أثر التحول
(بالرياالت السعودية)

وفق المعايير السعودية

وفق المعايير الدولية

اإليرادات ،بالصافي
تكلفة االيرادات
مجمل الربح

191.927.015
()143.632.360
48.294.655

-

191.927.015
()143.632.360
48.294.655

مصاريف عمومية وإدارية
مصاريف بيع وتسويق
خسائر التشغيل

()53.269.935
()1.245.921
()6.221.201

()1.203.173
()1.203.173

()54.473.108
()1.245.921
()7.424.374

توزيعات أرباح مستلمة
االنخفاض في قيمة استثمارات عقارية
االنخفاض الدائم في قيمة استثمارات متاحة للبيع
أرباح محققة  /غير محققة من تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إيرادات أخرى
صافي خسارة السنة من العمليات المستمرة

2.426.026
()13.120.160
()2.971.834
2.128.079
9.304.796
()8.454.294

()1.203.173

2.426.026
()13.120.160
()2.971.834
2.128.079
9.304.796
()9.657.467

الخسارة الناتجة من العمليات غير المستمرة
صافي خسارة السنة قبل الزكاة

()1.781.552
()10.235.846

()1.203.173

()1.781.552
()11.439.019

الزكاة
صافي خسارة السنة
الدخل الشامل اآلخر:
بنود ال يتم إعادة تبويبها الحقا إلى الربح أو الخسارة:
 إعادة قياس إلتزامات المنافع المحددة للموظفينبنود يتم إعادة تبويبها الحقا إلى الربح أو الخسارة:
صافي حركة القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
الخسارة الشاملة األخرى
إجمالى الخسارة الشاملة للسنة
صافي خسارة السنة العائدة إلى:
المساهمين
الملكية غير المسيطرة
صافي خسارة السنة
خسارة السهم
نصيب السهم من خسارة السنة

()18.370.807
()28.606.653

()1.203.173

()18.370.807
()29.809.826

-

2.234.174

2.234.174

()28.606.653

()3.473.001
()1.238.827
()2.442.000

()3.473.001
()1.238.827
()31.048.653

()32.595.541
3.988.888
()28.606.653

()796.579
()406.594
()1.203.173

()33.392.120
3.582.294
()29.809.826

()0.67

-

()0.68
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -27تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى (تتمة)

أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على على حقوق الملكية كما في  1يناير  2016و 31ديسمبر :2016
 1يناير 2016
 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
إجمالى حقوق الملكية وفقأ لمعايير المحاسبة السعودية

583.475.863

615.555.517

الزيادة في إلتزامات المنافع المحددة للموظفين

()7.755.294

()8.786.295

إجمالى حقو ق الملكية وفقأ للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

575.720.569

606.769.222

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

ممتلكات وآالت ومعدات
ال تتطلب المعايير المحاسبية المتفق عليها والمتبعة سابقا تسجيل األصول ذات االستخدام المزدوج كبند منفصل .وفقا للمعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية ،فإن أي جزء من الممتلكات محتفظ به لكسب إيرادات تأجيريه أو الحصول على مكاسب رأسمالية
سواء بالبيع أو بالزيادة فى قيمتها الرأسمالية فإنه يصنف كإستثمار عقاري في بند منفصل بقائمة المركز المالي الموحدة.
وحيث أن إحدى شركات المجموعة تقوم بتأجير جزء من أحد مبانيها ،فقد إستوجب ذلك فصل الجزء المؤجر من اإلستثمارات
العقارية وقد كان أثر ذلك نقص بند الممتلكات واألالت والمعدات وزيادة بند اإلستثمارات العقارية فى قائمة المركز المالى بمبلغ
 3.751.083لاير سعودى ومبلغ  3.567.408لاير سعودى كما فى  1يناير  2016و  31ديسمبر  2016على التوالى.

 1يناير 2016
 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
صافى ممتلكات وآالت ومعدات وفقأ لمعايير المحاسبة السعودية

162.982.887

165.669.394

المحول إلى استثمارات عقارية

()3,567,408

()3.751.083

صافى ممتلكات وآالت ومعدات وفقأ للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية

159,415,479

161,918,311

ب) إلتزامات المنافع المحددة للموظفين
خالل التحول لتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ,قامت المجموعة بإجراء تقييمات اكتوارية لحساب التزاماتها
بموجب خطة محددة المنافع .ونتيجة ذلك ،تم إضافة مبلغ  8.786.295لاير سعودي متمثال في االلتزامات االضافية ونتيجة
لذلك تم إجراء تعديل مماثل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة فى  1يناير  2016ليصبح  24.591.120لاير سعودى.
تم إجراء التعديالت التالية البالغ صافى قيمتها  1.031.001لاير سعودى باإلضافى إلى التعديل المذكور على الرصيد
اإلفتتاحى وبلغ رصيد المنافع المحددة للموظفين كما فى  31ديسمبر  2016مبلغ  25.522.949لاير سعودى.
 -1مبلغ  1,203,173لاير سعودى والذى يمثل الفرق بين إحتساب مصروف العام طبقا لإلفتراضات المستخدمة سابقا وطريقة
اإلحتساب اإلكتوارية المستخدمة بعد التحول للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 -2مبلغ  2.234.174لاير سعودى والذى يمثل مكاسب إعادة قياس تم تسجيلها فى قائمة الدخل الشامل األخر.
ليصبح التعديل على رصيد  31ديسمبر  2016بمبلغ  7.755.294لاير سعودى.
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شـركة اإلحساء للتنمية والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 -28إدارة المخاطر واألدوات المالية
تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من ذمم دائنة ودائنون آخرون وقروض ،بينما تتكون الموجودات المالية الرئيسية من النقد وما في
حكمه وإستثمارات متاحة للبيع واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والذمم المدينة التجارية والمدينون اآلخرون.
تصنيف األدوات المالية
 31ديسمبر 2017
موجودات مالية بالقيمة العادلة
استثمارات متاحة للبيع
إستثم ارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى
النقد وما في حكمه

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
ذمم دائنة تجارية ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
قروض

157.303.756
157.303.756
73.976.959
85.005.863
316.286.578

27.608.021
9.200.950
36.808.971

 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
139.748.373
15.299.252
155.047.625
70.289.216
103.443.775
328.780.616

24.953.261
8.254.533
33.207.794

 1يناير 2016

121.294.188
121.294.188
89.881.398
158.927.243
370.102.829

30.926.039
13.509.076
44.435.115

إدارة مخاطر األدوات المالية
تتعرض أنشطة المجموعة لمخاطر مالية متنوعة مثل قياس القيمة العادلة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار العمالت ومخاطر
إدارة رأس المال .تقوم اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر والتي تم تلخيصها كما يلي:
قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة في تاريخ
يوجد افتراض أن الشركة هي شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية.
تعتبر األ داة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من وسيط ،أو مجموعة صناعة ،أو
خدمات تسعير أو هيئة تنظيمية وأن هذه األسعار تمثل معامالت سوقية حدثت بصورة فعلية ومنتظمة على أساس تجاري.
عند قياس القيمة العادلة ،تستخدم المجموعة معلومات سوقية قابلة للمالحظة كلما كان ذلك ممكنا إلى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما
يلي :
المستوى  : 1أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس.
المستوى  : 2مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى  1وهي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات بصورة مباشرة
)مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار).
المستوى  : 3مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غير قابلة للمالحظة(.
يعرض الجدول التالي تحليال لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقا لمستوى القيمة العادلة حسب التسلسل الهرمي:
 31ديسمبر 2017
المجموع
المستوى الثالث
المستوى الثاني
المستوى االول
(بالريـاالت السعودية)
157.303.756
137.506.736
19.797.020
استثمارات متاحة للبيع
157.303.756
137.506.736
19.797.020
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 -28إدارة المخاطر واألدوات المالية (تتمة)
قياس القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2016
المستوى الثالث
المستوى الثاني
(بالريـاالت السعودية)

المستوى االول
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
استثمارات متاحة للبيع

15.299.252
21.426.019
36.725.271

المستوى االول
استثمارات متاحة للبيع

-

118.322.354
118.322.354

-

 1يناير 2016
المستوى الثالث
المستوى الثاني
(بالريـاالت السعودية)
121.294.188
121.294.188
-

المجموع

15.299.252
139.748.373
155.047.625

المجموع
121.294.188
121.294.188

لم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث خالل السنة.
بالرغم من إعتقاد اإلدارة بأن التقديرات الخاصة بقياس القيمة العادلة ل الستثمارات المدرجة بالمستوى الثالث مالئمة ،إال أن استخدام طرق
أخرى أو افتراضات قد يؤدي إلى قياسات مختلفة للقيمة العادلة .ويتضمن المستوى الثالث استثمارات محلية غير متداولة حيث تعتمد المجموعة
في تقييمها على قيمة صافي الموجودات بناءا على أحدث القوائم المالية المدققة المتاحة لتحديد القيمة العادلة لتلك االستثمارات .ومن أساليب
التقييم األخرى استخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة على أساس توزيعات األرباح المتوقعة والتي ال يتوفر بشأنها معلومات .وبناءا على
ذلك ،فإن التأثير المحتمل من استخدام أساليب تقييم مبنية على افتراضات بديلة ال يمكن تحديده.
مخاطر اإلئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسائر مالية .تتمثل مخاطر اإلئتمان الجوهرية فى األرصدة
المستحقة من العمالء واألرصدة النقدية .تم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك ذات جدارة مصرفية مرتفعة .تستحق الذمم المدينة التجارية
واألخرى بشكل رئيسي من عمالء في السوق المحلية وأطراف ذات عالقة وقد تم إظهارها بقيمتها القابلة لإلسترداد المقدرة كما يلى.
 31ديسمبر 2017
ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى
النقد وما في حكمه

79.737.045
85.005.863
164.742.908

 31ديسمبر 2016
(بالرياالت السعودية)
74.772.504
103.443.775
178.216.279

 1يناير 2016
92.176.306
158.927.243
251.103.549

القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى المتعرض لمخاطر اإلئتمان.
تقتصر مخاطر اإلئتمان على الذمم المدينة واألرصدة البنكية على ما يلي :
األرصدة النقدية المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف إئتماني مرتفع.
الذمم المدينة الظاهرة بالصافي بعد خصم مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية.
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالمبالغ المستحقة من العمالء عن طريقة المراقبة وفقا للسياسات واإلجراءات المحددة .تقوم
المجموعة بالحد من مخاطر اإلئتمان التي تتعلق بالعمال ء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة بصورة
مستمرة .يتم مراقبة األرصدة المدينة ،كما كانت نتائج تعرض المجموعة لمخاطر الديون المعدومة غير جوهرية.
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مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء باإللتزامات المتعلقة باألدوات المالية .يمكن أن تنتج
مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها .فيما يلي اإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات
المالية في نهاية السنة المالية .تم عرض المبالغ باإلجمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرة.

القيمة الدفترية
مطلوبات مالية بالتكلفة المستهلكة
ذمم دائنة تجارية ومصروفات
ومطلوبات أخرى
قروض

 31ديسمبر 2017
المبالغ اإلجمالية غير المخصومة
من  1سنة إلى
عند الطلب أو أقل
 5سنوات
من سنة واحدة
(بالرياالت السعودية)

أكثر من 5
سنوات

مستحقة
27.608.021
9.200.950
36.808.971

القيمة الدفترية

27.608.021
5.073.678
32.681.699

-

4.127.272
4.127.272

-

 31ديسمبر 2016
المبالغ اإلجمالية غير المخصومة
من  1سنة إلى
عند الطلب أو أقل
 5سنوات
من سنة واحدة
(بالرياالت السعودية)

أكثر من 5
سنوات

مطلوبات مالية بالتكلفة المستهلكة
ذمم دائنة تجارية ومصروفات مستحقة
ومطلوبات أخرى
قروض

24.953.261
8.254.533
33.207.794

القيمة الدفترية

24.953.261
4.127.261
29.080.522

-

4.127.272
4.127.272

-

 1يناير 2016
المبالغ اإلجمالية غير المخصومة
من  1سنة إلى
عند الطلب أو أقل
 5سنوات
من سنة واحدة
(بالرياالت السعودية)

أكثر من 5
سنوات

مطلوبات مالية بالتكلفة المستهلكة
ذمم دائنة تجارية ومصروفات مستحقة
ومطلوبات أخرى
قروض

30.926.039
13.509.076
44.435.115

30.926.039
5.254.543
36.180.582

-

8.254.533
8.254.533

-

تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية للوفاء باإللتزامات المستقبلية
للمجموعة.
مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية
ومعدالت الفوائد وأسعار األ سهم مما يؤثر على دخل المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية .تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة
التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد.
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 -28إدارة المخاطر واألدوات المالية (تتمة)
مخاطر أسعار العمالت
تمثل مخاطر العمال ت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي .تنشأ مخاطر العمالت عند
إدراج المعامال ت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بهما بعمالت تختلف عن عملة المجموعة .يقتصر تعرض المجموعة
لمخاطر العمالت األجنبية بشكل أساسي على المعامالت بالدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتى .تعتقد إدارة المجموعة أن تعرضها لمخاطر
العمالت األجنبية محدود حيث أن عملة المجموعة مرتبطة بالدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتى.
إدارة رأس المال
تكمن سياسة مجلس اإل دارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق والمحافظة على التطوير
المستقبلي ألعمالها .يراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى األرباح الموزعة على المساهمين العاديين.
وتهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ما يلي:
 حماية قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة عاملة بحيث يمكنها اإلستمرار في توفير العوائد للمساهمين والفوائد ألصحاب المصالح اآلخرين.
 توفير عائد كافي للمساهمين.
 -29التزامات وارتباطات
(أ) عقود اإليجارات التشغيلية
يوجد لدى المجموعة عدة عقود إيجارات تشغيلية لمكاتب اإلدارة وسكن العاملين .إن مدة عقود اإليجار ال تتعدى سنة واحدة مع خيار التجديد بعد
انتهاء مدة اإليجار ماعدا إيجار مقر الشركة بالخبر والذى يبلغ عقده ثالثة سنوات سنة ابتداء من  1ماارس  2017و أرض مصانع التماور والتاي
يبلغ مدة عقدها  50سنة ابتداء من  1يناير  .1996قد تكون مدفــوعات اإليجار إما ثابتة أو تزيد سنويا لتعكـس القيــم اإليجارية بالساوق .وبلغات
مصـاريف اإليجار للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017مبلغ  1.673.007لاير سعودي ( 31ديسمبر  1.382.723 :2016لاير سعودي).
فيما يلي التزامات دفعات اإل يجار بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة:
2017
(بالريـاالت السعودية)
100.000
100.000
اقل من سنة
400.000
400.000
أكثر من سنة وليس أكثر من خمس سنوات
2.900.000
2.800.000
صافي الحد االدنى لدفعات اإليجار

2016

(ب) الدعاوي القضائية:
 )1توجد قضية ضد الشركة مقامة من طرف ثالث يطالب الشركة بمبلغ  24.5مليون لاير سعودي كأتعاب عن خدمات إستشارية لمشروع
مصنع األلمنيوم .تم رفع القضية ضد الشركة في المحكمة العامة بالرياض ،وصدر قرار المحكمة في  19شوال 1434هـ الموافق 26
أغسطس  2013برفض القضية .وتم إستئناف القرار بتاريخ  13ربيع األول 1435هـ الموافق  14يناير  2014ولم يصدر حكم نهائي حتي
تاريخ التقرير .ويعتقد المستشار القانوني للشركة أن النتيجة ستكون لصالح الشركة.
 )2دعوى مقامة من أحد مساهمي الشركة مقيدة بالمحكمة العامة باألحساء بتاريخ  22ربيع ثاني 1436هـ الموافق  12فبراير  2015يطالب
فيها بفسخ عقد بيع مخطط الربوة باألحساء التي تبلغ مساحتها  608.603متر مربع والذى سبق بيعها بواسطة شركة األحساء للتنمية
بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  /317ت  2010/بتاريخ  7ديسمبر  .2010وبتاريخ  11ربيع ثاني 1437هـ الموافق  21يناير 2016
دفع المستشار القانوني للشركة بعدم إختصاص المحكمة وبتاريخ  3رمضان  1437الموافق  8يونيو  2016فقد تم الحكم بشطب الدعوى
بناء على المادة ( )5من نظام المرافعات.
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 -30ارقام المقارنة
بخالف التعديالت التي تم إجراؤها على أرقام الم قارنة أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية كما هو مبين في إيضاح ( )27تم اعادة
تبويب بعض االرقام للعام الماضي لتتفق مع العرض للعام الحالي.
تتمثل المبالغ الجوهرية المعاد تبويبها في دعم صندوق الموارد البشرية والتي تم إعادة تبويبها من حساب اإليرادات األخرى ليتم خصمها
من أجور ومرتبات الموظفين المصنفة ضمن تكلفة اإليرادات و إيرادات الودائع البنكية والتى تم إعادة تبويبها من حساب (خسائر)  /أرباح
محققة  /غير محققة من تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ليتم إضافتها إلى اإليرادات األخرى كما يلي:
 31ديسمبر 2016
بالنقص
بالزيادة
1.970.774

تكلفة اإليرادات
(خسائر)  /أرباح محققة  /غير محققة من تقييم
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

-

413.191

إيرادات أخرى

413.191

1.970.774

-

 -31إعتماد القوائم المالية
تم إعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتـاريخ  25مارس  2018الموافق  8رجب 1439هـ .
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