












  شـركة اإلحساء للتنمية

 )شركة مساهمة سعودية( 

  الموحدةالمركز المالي قائمة 

 2018ديسمبر  31في كما 
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 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31  إيضاح 
      الموجودات 

 )بالرياالت السعودية(   
   موجودات غير متداولة

 166.832.520  175.068.407  6 ومعدات ممتلكات وآالت
 1.205.821  573.448  7 موجودات غير ملموسة

 157.303.756  208.820.103  8   ألخرفى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ااستثمارات 
 124.722.611  124.538.937  9 ات عقاريةاستثمار
 2.094.678  2.094.678  10 الشهرة

 452.159.386  511.095.573   لةمجموع الموجودات غير المتداو
      موجودات متداولة

 26.214.162  20.997.521  11 مخزون
 79.737.045  96.583.145  12 خرىأمدفوعات مقدمة وموجودات  و تجاريةمدينة ذمم 

 85.005.863  81.863.318  14 نقد وما في حكمه
   199.443.984  190.957.070 

 110.536  110.536   مستمرة غير عملياتمن  موجودات
 191.067.606  199.554.520   مجموع الموجودات المتداولة

 643.226.992  710.650.093   الموجودات مجموع

      ةالمطلوبات وحقوق الملكي
      ملكيةحقوق ال

 490.000.000  490.000.000   رأس المال
 3.905.208  4.627.334  19 نظامياحتياطي 

 (12.750.591)  5.318.685   (خسائر متراكمةاح مبقاه / )أرب
 (442.483)  (442.483)  20 حصص إضافية في شركة تابعة اقتناء حتياطيإ
 (3.861.000)  19.294.967   القيمة العادلة حتياطي إ

 549.039  6.808.889   إحتياطى إعادة قياس إلتزامات المنافع المحددة للموظفين
 477.400.173  525.607.392   الملكية العائدة لمساهمي الشركة حقوقمجموع 

 89.532.347  99.070.091   حقوق الملكية غير المسيطرة
 566.932.520  624.677.483   مجموع حقوق الملكية

      المطلوبات
      متداولة غير مطلوبات 

 4.127.272  11.823.353  15 الجزء غير المتداول –األجل  ةطويلض وقر
 30.437.428  24.043.519  16 إلتزامات المنافع المحددة للموظفين
 34.564.700  35.866.872   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      المطلوبات المتداولة 
 5.073.678  8.068.390  15 الجزء المتداول –األجل  ةض طويلوقر

 27.608.021  32.733.809  17 ت أخرىمستحقة ومطلوبا اريفمص و تجاريةدائنة ذمم 
 5.892.789  6.186.255  18 مخصص الزكاة 

   46.988.454  38.574.488 
 3.155.284  3.117.284   غير مستمرةمن عمليات مطلوبات 

 41.729.772  50.105.738   مجموع المطلوبات المتداولة
 76.294.472  85.972.610   مجموع المطلوبات

 643.226.992  710.650.093   الملكيةحقوق مطلوبات وال مجموع

 
 رجب 7 لموافقا 2019 مارس 14( من قبل مجلــس اإلدارة بتـاريخ 38( إلى صفحة )5من صفحة ) الموحدة تم إعتماد القوائم المالية 

 هـ وتم توقيعها بالنيابة عن المجلس من قبل:1440
 
 

 

 أ/ أحمد إبراهيم  سعد الشمرى /م  حاتم بن فهد بالغنيم /م

 المـدير المالي  عضو المنتدبال  رئيس مجلس اإلدارة
 

 .الموحدة تعد اإليضاحات المرفقة جزء  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 



  اإلحساء للتنمية شـركة

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموحدة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر قائمة 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 ديسمبر 31للسنة المنتهية في    

 2017  2018  إيضاح 

 )بالرياالت السعودية(   

 209.074.139  225.653.951  22 اإليرادات، بالصافي

 (156.179.060)  (172.921.546)   تكلفة االيرادات

 52.895.079  52.732.405   مجمل الربح 

 (58.487.985)  (57.199.563)  23 عمومية وإدارية مصاريف

 (1.572.310)  (1.413.420)  24 وتسويقبيع  مصاريف

 (7.165.216)  (5.880.578)    التشغيل خسائر
 8.283.655  14.606.534  25 ستلمةم توزيعات أرباح

 (5.000.000)  -   في قيمة استثمارات متاحة للبيع الدائم االنخفاض

 (2.284.000)  -   في شركات غير مدرجة االنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع

 (399.950)  -   خسائر من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 5.402.923  7.445.697  26 أخرى إيرادات

 (1.162.588)  16.171.653   من العمليات المستمرة السنة (خسارةربح /)صافي 

 (30.383)  (26.250)  27 الناتجة من العمليات غير المستمرةالخسارة 

 (1.192.971)  16.145.403   قبل الزكاة  السنة )خسارة( ربح / صافي

 (5.805.521)  (4.944.848)  18 الزكاة 

 (6.998.492)  11.200.555   السنة )ةخسار( ربح / صافي
      

      الدخل الشامل اآلخر
      بنود ال يتم إعادة تبويبها الحقا  إلى الربح أو الخسارة

 (1.401.558)  11.818.299  16 إعادة قياس إلتزامات المنافع المحددة للموظفين -

 (387.999)  (10.641.797)   ة العادلةالقيمإحتياطى صافي حركة  -

 (1.789.557)  1.176.502   الشاملة األخرى (الخسارةالربح / )

 (8.788.049)  12.377.057   لسنةالشاملة ل (الخسارةالربح / )إجمالى 

      
      :إلى ةالعائد السنة (ةخسارربح / )صافي 

 (9.449.924)  7.221.260   المساهمين

 2.451.432  3.979.295    غير المسيطرة الملكية

 (6.998.492)  11.200.555   السنة (خسارةربح / )صافي 

      
      الشاملة العائدة إلى: (الخسارةالربح / )صافى 

 (10.532.591)  2.839.313   المساهمين

 1.744.542  9.537.744    الملكية غير المسيطرة

 (8.788.049)  12.377.057   لسنةالشاملة ل  (الخسارةالربح / )إجمالى 

      
      السهم (خسارة/ ) يةربح

 (0.19)  0.15  21 السنة (خسارةربح / )صافي نصيب السهم من 

 (0.21)  0.06    لسنةالشاملة ل (خسارةالالربح / ) نصيب السهم من

 49.000.000  49.000.000   عدد األسهم القائمة

      
 

 
 
 
 
 
 

 .الموحدة تعد اإليضاحات المرفقة جزء  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 



  شـركة اإلحساء للتنمية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموحدة التغيرات في حقوق الملكية قائمة 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 إيضاح 

 رأس

 المـــــــــال

احتياطي 

 نظامي

 )خسائرمتراكمة(

 أرباح مبقاة /

احتياطي اقتناء 

حصص إضافية 

 في شركة تابعة

القيمة احتياطي 

 العادلة

إحتياطى إعادة 

قياس إلتزامات 

المنافع المحددة 

 للموظفين

  حقوق مجموع

الملكية العائدة إلى 

 مساهمي الشركة

 حقوق الملكية

 غير المسيطرة

 

مجموع حقوق 

 الملكية

 )بالرياالت السعودية(  

           

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

 (1.789.557) (706.890) (1.082.667) (694.668) (387.999) - - - -  الدخل الشامل اآلخر

 (6.998.492) 2.451.432 (9.449.924) - - - (9.449.924) - -  سنةال خسارةصافي 

 566.932.520 89.532.347 3477.400.17 549.039 (3.861.000) (442.483) (12.750.591) 3.905.208 490.000.000  2017 ديسمبر 31كما في 

           

 566.932.520 89.532.347 477.400.173 549.039 (3.861.000) (442.483) (12.750.591) 3.905.208 490.000.000   2018يناير  1في  الرصيد

للتقرير  أثر تطبيق المعيار الدولى

 9رقم  المالى
(5) - - 5.000.000 - 40.367.906  45.367.906 - 5.367.9064 

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

 إستبعادصافى مكاسب محققة من 

إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 - - - - (6.570.142) - 6.570.142 - -  األخر

 1.176.502 5.558.449 (4.381.947) 6.259.850 (10.641.797) - - - -  الشامل اآلخر الدخل

 11.200.555 3.979.295 7.221.260 - - - 7.221.260 - -  سنةال ربحصافي 

  نظامىالحتياطى اإلمحول إلى ال
 722.126 (722.126)      - 

  8201 ديسمبر 31كما في 
490.000.000 4.627.334 5.318.685 (442.483) 19.294.967 6.808.889 525.607.392 99.070.091 624.677.483 

 
 

 
 .الموحدة تعد اإليضاحات المرفقة جزء  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 

 



  إلحساء للتنميةشـركة ا
 )شركة مساهمة سعودية( 

 النقدية الموحدة  قائمة التدفقات

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 2017 ديسمبر 31  2018 ديسمبر 31   

 )بالرياالت السعودية(   األنشطة التشغيلية

 (1.192.971)  16.145.403   سنة قبل الزكاةال (خسارةربح / )صافي 

      :التعديالت على

 15.362.926  14.876.137   االستهالك

 399.950  -   إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمن  خسائر

 287.880  3.371   ومعدات ممتلكات وآالتبيع  خسائر

 669.776  632.373   ملموسة غير إطفاء موجودات

 7.284.000  -   االنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع

 (8.283.655)  (14.606.534)   إيرادات توزيعات أرباح

 65.735  -   مخصص مخزون بطئ الحركة

 646.666  170.152   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (348.610)  (1.767.386)   مخصصات انتفى الغرض منها

 6.944.168  7.926.800   التزامات المنافع المحددة للموظفين

   23.380.316  21.835.865 

      التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (5.262.597)  (15.248.866)   أخرى مدفوعات مقدمة وموجودات وتجارية  مدينة ذمم

 (4.891.380)  5.216.641   مخزون

 872.601  -   حق من أطراف ذات عالقةمست

 (718.787)  (38.000)   من العمليات غير المستمرة موجودات والمطلوباتال فى تغيرال

 2.654.760  5.125.788   مستحقة ومطلوبات أخرى اريفمصوذمم دائنة تجارية 

 14.490.462  18.435.879   النقد من العمليات

 (3.431.247)  (2.502.410)   موظفين المدفوعةالتزامات المنافع المحددة لل

 (5.499.844)  (4.651.382)   الزكاة المدفوعة
 5.559.371  11.282.087   التشغيليةاألنشطة من صافي النقد       
      

      األنشطة االستثمارية

 (23.527.444)  (23.393.314)   شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 (15.105)  -   ر ملموسةغي موجوداتشراء 

 643.274  461.593   ممتلكات وآالت ومعداتالمتحصل من بيع 

 14.899.302  -   إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عالمحصل من بي

 6.307.405  4.106.534   مستلمة نقدية توزيعات أرباح

 -  3.709.762   خالل الدخل الشامل األخرالمحصل من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من 

 (23.251.132)  (10.000.000)   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرالمسدد لشراء استثمارات 

 (24.943.700)  (25.115.425)   األنشطة االستثماريةالمستخدم في صافي النقد 
      

      األنشطة التمويلية

 5.073.678  10.690.793   ضالقروالمتحصل من 

 (4.127.261)  -   ض وقرالالمسدد من 

 946.417  10.690.793   التمويليةاألنشطة من صافي النقد 
      

 (18.437.912)  (3.142.545)   في النقد وما في حكمه تغيرصافي ال

 103.443.775  85.005.863   يناير 1لنقد وما في حكمه كما في ا

 85.005.863  81.863.318   ديسمبر 31في حكمه كما في  النقد وما

      معامالت غير نقدية

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

إستتثمارات فتى أدوات حقتوق ملكيتة بالقيمتة  إستبعادصافى مكاسب محققة من 

 العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

  

(6.570.142) 

 - 

دلة من بالقيمة العافى أدوات حقوق ملكية ستثمارات القيمة العادلة إلالتغير في 

 الدخل الشامل األخرخالل 

  (10.641.797)  (387.999) 

 
.الموحدة تعد اإليضاحات المرفقة جزء  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 



  شـركة اإلحساء للتنمية
 )شركة مساهمة سعودية( 

  لموحدةاإيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل
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 واألنشطة الرئيسيةالتنظيم  -1

هـ 1414 اني الث ربيع 14 بتاريخ 573بموجب القرار الوزاري رقم  تأسست سعودية مساهمة شركة ة )"الشركة"( هيللتنمي االحساء شركة
 نوفمبر 15 الموافق هـ1414الثاني  جمادى 1 بتاريخ 2252021816رقم  تحت التجاري السجل في وتم قيدها  1993 اكتوبر 1 الموافق
1993. 

 

غ القيمة مليون سهم حيث تبل 49مليون لاير سعودي وهو مقسم الى  490مصدر والمدفوع مبلغ يبلغ رأس مال الشركة المصرح به وال
 لاير سعودي. 10اإلسمية للسهم 

 
لمرافق الصحية وا وإستثمارها العقارات واألراضي وتملك الصناعية المشاريع إقامة في لشركة األحساء للتنمية الرئيسي النشاط يتمثل

 الصناعية للمدن لوتشغي وإدارة وأعمال الصيانة الوقود ومحطات النقل وأساطيل التبريد مخازن وإقامة لزراعيةوا والسياحية والتعليمية
  . والوكاالت التجارية الشركة أعمال نطاق في يدخل فيما والتجارة والسكنية

 
 المملكة العربية السعودية، اإلحساءمدينة المركز الرئيسي للشركة في يقع 
 

 هيكل المجموعة 1-1
 

 :.)"المجموعة"(معين بـ الحقا مجت لهم اإلشارة التالية ويتم التابعة والشركات للشركة المالية القوائم ،الموحدة المالية  القوائم تشمل
 

 نسبة الملكيه الفعلية دولة التأسيس الشكل القانوني الشركة

8201 7201 

 ٪100 ٪100 السعودية ولية محدودةؤمس شركة ذات  األقمشة )أ( لصناعة اليابانية السعودية الشركة

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

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

 
 رفقة.المإدراجها في القوائم المالية الموحدة  تم مجموعةمليات الثالث شركات التابعة للإن موجودات ومطلوبات ونتائج ع

 

 األقمشة لصناعة اليابانية السعودية الشركة  - أ
م بموجب السجل التجاري رق هى شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة األقمشة لصناعة اليابانية السعودية الشركةإن 

في تعيين مصوافق مجلس اإلدارة على  2016أكتوبر  10 . فى1998أغسطس  6 الموافق هـ 1419ربيع ثان 12 بتاريخ 2257025539
 .التصفية ل إجراءاتوجاري استكماالتابعة قضائي لتصفية أعمال الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة، وقد تم تعيين مصفي للشركة 

حاليا   وم المجموعةقابانية لصناعة األقمشة وتدية الي، قررت المحكمة التجارية بالدمام حل وتصفية الشركة السعو2018أكتوبر  25بتاريخ 
 .2019والمتوقع اإلنتهاء منها فى خالل عام لشطب السجل التجارى اإلجراءات المطلوبة بإنهاء 

 

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

ة مشتقاتها التحويلي، ويتمثل نشاط شركة اإلحساء للصناعات الغذائية في إنتاج التمور و1995يونيو 6 الموافق هـ 1416محرم  7 خـــبتاري
على ركات، فإن من نظام الش 181الخسائر المتراكمة رأس مال الشركة. بموجب نص المادة  . تجاوزتوهي مملوكة بالكامل من قبل الشركة

 مارس 14ي فلمنعقد لشركاء في اجتماعهم ا. قرر امل وتقديم الدعم لها أو تصفيتهاالشركاء اتخاذ القرار بشأن استمرارية الشركة في الع
 االستمرار في دعم الشركة وتزويدها بالتمويل الالزم. في 2019

 

 شركة اإلحساء للخدمات الطبية   - ج
 29 بتاريخ 2252025213 مـــرق اريــالتج بموجب السجلمسجلة  ساهمة مقفلةهى شركة ماالحساء للخدمات الطبية  شركة إن

. لمستشفياتاللخدمات الطبية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة  شركة اإلحساء نشاط يتمثل (.1999 ديسمبر 8 الموافق)هـ 1420شعبان

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

 وير اإلحساء للعقاراتشركة تط  - د
 2252058621رقم  التجاري بموجب السجل هى شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة كانت مسجلة اتاإلحساء للعقار تطوير شركةإن 

 تطوير شركة بتصفية قرارا   شركةال إدارة مجلس إتخذ 2017 يناير 17 تاريخب (.2014أغسطس  13 الموافق هـ )1435 شوال 16 بتاريخ
 .2017الربع األول من عام  قانونية لشطب السجل التجاري خاللوتم االنتهاء من اإلجراءات ال للعقارات اإلحساء
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 أسس اإلعداد -2
 

 قائمة اإللتزام 2-1
 

واإلصدارات  ييرودية والمعاة السعتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربي
 األخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

 الموحدة إعداد القوائم المالية 2-2
 

 الحالية بالقيمة للموظفين لمحددةا المنافع التزامات بمستحقات االعتراففيما عدا  وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية دةتم إعداد القوائم المالية الموح
 والتي يتم لشامل األخراأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  اإلئتمان وتقييم وحدة  طريقة باستخدام المستقبلية لاللتزامات

 قياسها بالقيمة العادلة.
 

فتراضات تقديرات وااللاوام، وضع األحك، يتطلب من اإلدارة وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالموحدة  إن اعداد القوائم المالية
د تم مة قراضات الهاهذه التقديرات واإلفتإن . الموحدة المصرح عنها بالقوائم الماليةالمبالغ السياسات المحاسبية والتي قد تؤثر على 

 (.4اإلفصاح عنها بإيضاح رقم )
 

 .  مجموعةلالذي يمثل العملة الوظيفية لباللاير السعودي والموحدة  يتم عرض هذه القوائم المالية
 

 القوائم المالية أسس توحيد 2-3
 

 كون للشركة:. تتحقق السيطرة عندما ي1للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم  الموحدة تتضمن القوائم المالية 
 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها.   •
 ها بالمنشأة المستثمر بها.نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباط• 
 القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار.• 
 

ر إلى حدوث وف تشيتقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظر
 ثالثة المشار إليها أعاله. تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة ال

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

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

 فيها لمنحها السيطرة ، تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
  ،املي حقوق التصويت اآلخرينحجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملكية ح -
 ،حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األخرى -
 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى، و -
لة وقت ت الصنشطة ذاأية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشركة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األ -

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

شركة دما تفقد اللية عنتبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن الشركة من السيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك العم
ة خالل مستبعدلى وجه الخصوص، يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو الالسيطرة على الشركة التابعة. وع

فقدان  ى تاريخالموحدة من تاريخ استحواذ الشركة على السيطرة حت السنة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل
 السيطرة على الشركة التابعة.

 

ير ملكية غوحقوق ال مساهمي الشركة ما بينالخسارة الموحدة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة إن قائمة الربح أو 
 مسيطرة وفقا  غير ال وحقوق الملكية مساهمي الشركة ما بين. ان إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة موزع المسيطرة وفقا  لحصص الملكية

 .لحصص الملكية
 

قبل  لمستخدمة منع تلك اللشركات التابعة، متى تتطلبت الحاجة، لكي تتالئم سياساتها المحاسبية م ت على القوائم الماليةيتم إجراء تعديال 
 المجموعة. 

 

 الناتجة عن لنقديةايتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصاريف والتدفقات 
 الت بين شركات المجموعة عند التوحيد.المعام
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 )تتمة( أسس اإلعداد -2

 التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية 2-3-1
 

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

ن ن ويكوساهميوق المغير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حق قيمة تعديل حقوق المساهمين
 .عةمجموعائدا  إلى مساهمي ال

 

حتسابها اة ويتم الموحدالربح أو الخسارة عتراف بأي ربح أو خسارة في عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، يتم اال
 رية المدرجة سابقا  للموجودات( القيمة الدفت2( إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقاة و )1كالفرق بين )

في  بها سابقا   لمعترفا)بما في ذلك الشهرة(، ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم المحاسبة على جميع المبالغ 
رة لتابعة مباشالشركة الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات ا

ه وفقا  سموح بمآخر، إعادة التصنيف إلى الربح أو الخسارة أو التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق المساهمين كما هو محدد/  )بمعنى
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(. 

 

 المعايير والتعديالت الجديدة 2-4

 المعايير الصادرة والمطبقة 2-4-1
 

 :2018يناير  1ات والتعديالت الصادرة والتى تسرى من فيما يلى المعايير الجديدة والتفسير
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء  - 15رقم المعيار الدولى للتقرير المالى  -
 األدوات المالية - 9المعيار الدولى للتقرير المالى رقم  -
و المتدفوع أبعملتة أجنبيتة والعتوض المستتلم المعتامالت  –الصادر عتن لجنتة تفستيرات المعتايير الدوليتة للتقريتر المتالى  22تفسير رقم  -

 مقدما  
 ساس السهمأتصنيف و قياس معامالت الدفع على  -الدفع على أساس االسهم - 2 رقمللتقرير المالى تعديل المعيار الدولي  -
 االستثمارات العقارية - 40رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -
" تطبيتتق المعتتايير  1المعيتتار التتدولى للتقريتتر المتتالى رقتتم  – 2016-2014يتتة للتقريتتر المتتالى دورة التحستتينات الستتنوية للمعتتايير الدول -

زميلتتة االستتتثمارات فتتي الشتتركات ال 28ومعيتتار المحاستتبة التتدولي رقتتم الدوليتتة للتقريتتر المتتالى ألول متترة " التعامتتل متتع األمتتور، 
 .( 2011والمشروعات المشتركة )

 

وتم  2018يناير  1ن إعتبارا  م 9والمعيار الدولى للتقرير المالى رقم  15الدولى للتقرير المالى رقم المعيار قامت المجموعة بتطبيق 
السياسات التغير فى و ةر الجديديياالمع هعتماد هذإفصاح عن تأثير إلتم اكما  5توضيح أثر تطبيق هذه المعايير بالكامل فى اإليضاح رقم 

على السياسات جوهرى رى لم يكن لها أي تأثير األخوالتفسيرات والتعديالت الصادرة المعايير  إن .(3-4-2) رقم المحاسبية في إيضاح
 المحاسبية للمجموعة.

 

 التي لم يبدأ سريانها بعدالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة و 2-4-2 
 :بعد أ سريانهاوالتي لم يبدالتالية ارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التق

 

 الوصف ةمعدلالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة وال

تسري للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد

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

( 3الت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )التعدي
سبة ( ومعيار المحا11والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 (23( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )12الدولي رقم )
 

 2017-2015دورة التحسينات السنوية لألعوام 
 على المعايير الدولية للتقرير المالي

 2019يناير  1

( الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير 23التفسير رقم )
 2019يناير  1 عدم التيقن حيال معامالت ضريبة الدخل الدولية للتقرير المالي

 الزميلة الشركات في األجل طويلة الحصص (28على معيار المحاسبة الدولي رقم ) تعديالت
 المشتركة والمشاريع

 2019يناير  1

 2019يناير  1 التسوية أو االختصار أو الخطط تعديالت (19قم )على معيار المحاسبة الدولي ر تعديالت
 المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تعديالت على (9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

صائص المبالغ المدفوعة مقدما  مع خ -(9)
 م2019يناير  1 التعويض السالب وتعديل المطلوبات المالية

 

م تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون قابلة للتطبيق وأن تتوقع اإلدارة أن يت
، لن يكون له أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة خالل فترة التطبيق ر والتفسيرات والتعديالت الجديدةاعتماد هذه المعايي

 .16ستثناء أثر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم األولي، با
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2

 )تتمة( المعايير والتعديالت الجديدة 2-4

 )تتمة( لتي لم يبدأ سريانها بعدالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وا 2-4-2
ثر الرجعي المعدل تطبيقه بإستخدام طريقة األ عندالمجموعة  تنتوى، حيث 2019يناير  1في  16يسري المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

يه لن يتم تعديل أرقام وعل 2019يناير  1مع إثبات األثر التراكمي للتطبيق األولي كتسوية على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة كما في 
 التحول المحددة بالمعيار. كما هو مسموح به بموجب أحكام 2018المقارنة لعام 

 

 2.3ي الموجودات بقيمة فبإستخدام األثر الرجعي المعدل سينتج عنه زيادة  16ار الدولي للتقرير المالي رقم األثر المتوقع لتطبيق المعيإن 
يق المعيار من تطب سوف ينتج أيضا  و .2019يناير 1ن لاير سعودي كما في مليو 2.3مليون لاير سعودي و زيادة في المطلوبات بقيمة 

 ة بقيمةفات التمويليلاير سعودي وزيادة في المصرو ألف 40إنخفاض تقديري في المصروفات التشغيلية بقيمة  16الدولي للتقرير المالي رقم 
المعيار  تطبيق ان التقييم المبدئي الذي قامت به المجموعة قدر التأثيرات المحتملة من .2019ديسمبر 31لاير سعودي كما في  ألف 82

 األثر النهائي. بعد تحديد 2019يناير  1حيث من الممكن أن تتغير التأثيرات الناتجة من التطبيق في  16الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 إن أنشطة المجموعة كمؤجر ليست جوهرية، وعليه ال تتوقع المجموعة أي أثر هام على القوائم المالية الموحدة.
 

 
 2018ير أو التعديالت في التطبيق المبكر للمعاي

 

 .2018أو التعديالت الجديدة في عام التطبيق المبكر ألي من المعايير إختيار لم تقم المجموعة ب

 

 التغيرات فى السياسات المحاسبية 2-4-3
اإليرادات "  15لمالى رقم ر اوالمعيار الدولى للتقريالمالية"  "األدوات 9المالي رقم  للتقرير الدولي المعيار تطبيق باعتماد المجموعة قامت

 . 2018يناير  1اعتبارا  من " من العقود مع العمالء 
 

 المالية" "األدوات 9المالي رقم  للتقرير الدولي المعيار (أ
تبعد يس وبات المالية. متطلبات االعتراف وقياس الموجودات المالية والمطلالمالية"  "األدوات 9المالي رقم  للتقرير الدولي المعياريحدد 

ستحقاق، القروض والسلف المتعلقة بالموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اال 39المعيار الفئات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
م فيه ج االعمال الذي يتبصفة عامة على نموذ 9للبيع. يستند تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ةوالمتاح

ر کبيل بشک 9 مقر الىالمر يرللتق ليدولر المعياظ ايحتفإدارة تلك الموجودات المالية مع خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ذات الصلة. 
 لمالية.ت اباولطلمس اقيالتصنيف و 39م قرلي دولالمحاسبة ر الحالية في معيات الباطبالمت

 

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

 تها.تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأ
 

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

 

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

 والمطلوبات المالية: تصنيف وقياس الموجودات المالية (1-أ   
تصنيف وقياس ل( 39لدولي رقم )لمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة ا( بشكل كبير ل9رقم ) المالى ريرلي للتقيحتفظ المعيار الدو

الية المتحفظة بها حتى تاريخ المتعلقة بالموجودات الم 39 سابقا في معيار الماحسبة الدولي المطلوبات المالية .إال انه يستبعد الفئات الواردة
 االستحقاق والقروض و الذمم المدينة المتاحة للبيع .

 

لمتعلقة بالمطلوبات لم يكن له أثر جوهري على السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة و ا( 9)التالى رير إن تطبيق المعيار الدولي للتق
  :مالية فيما يلي أثر المعيار الدولي للتقرير المالي على تصنيف وقياس الموجودات ال ،المالية و األدوات المالية المشتقة

 

التكلفة المطفأة,أو بالقيمة العادلة من بتصنيف وقياس الموجودات المالية ولى،  يتم و عند اإلثبات األ ،(9) للمعيار الدولي للتقرير المالي وفقا  
استثمارات في أدوات حقوق  –استثمارات في أدوات الدين ,أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  –خالل الدخل الشامل اآلخر 

( عادة 9رقم ) مالية وفقا  للمعيار الدولي للتقرير الماليأن تصنيف الموجودات ال .العادلة من خالل الربح و الخسارةالملكية , أو بالقيمة 
. ال يتم ابدا فصل ئص تدفقاتها النقدية التعاقديةادارة الموجودات المالية وكذلك خصمايستند إلى نموذج األعمال الذي يتم من خالله إ

يتم تقييم األداة المالية  ،وبدال من ذلك ،نطاق المعيارضمن الية هي المضيف المشتقات المتضمنة في العقود الي تكون فيها الموجودات الم
 المختلطة ككل بهدف تصنيفها .
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 والمطلوبات المالية )تتمة(: تصنيف وقياس الموجودات المالية (1-أ   
 

 الخسارة :  ل الربح أوة من خاليتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال من الشرطين أدناه وال يتم تصنيفها بالقيمة العادل
 و  ،تدفقات نقدية تعاقدية إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيلمال الذي يهدف يتم الحتفاظ بها ضمن نموذج األع-
 لقائم . ال المبلغ عات ألصل المبلغ والفائدة على اصحددة للتدفقات النقدية الي تمثل فقط مدفوتنشأ فترتها التعاقدية في تواريخ م-
 

 بشكل نهائي أن تختار يحق للمجموعة ،ا بغرض المتاجرة ي ال يتم االحتفاظ بهتثبات األولى لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية الاإلعند 
 دة . حار على عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر . يتم هذا الخيار على أساس كل استثم

 
ه اعاله , ما يتم بيانلر وفقا  خالل الدخل الشامل اآلخإن جميع الموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من 

 ألولى , يحقثبات اقة . و عند االتشتضمن جميع الموجودات المالية الميتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة . وهذا ي
دلة من لعااالقيمة لقياس بالتكلفة المطفأة أو بي بطريقة اخرى تستوفي متطلبات اتللمجموعة أن تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية ال

دم بير من أو عبشكل ك كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة , إذا أدى ذلك إلى التقليل ،خالل الدخل الشامل اآلخر
 التطابق المحاسبي الذي قد ينشاء بطريقة اخرى . 

 
القيمة بلمعاملة( اما لم تكن ذمم مدينة تجارية دون عنصر تمويلي جوهري مقاس بشكل أولى بسعر لموجودات المالية )لقياس األولى اليتم 

 باشر .منائها بشكل لق باقتالعادلة , بالنسبة للبند غير المقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة , تضاف تكاليف المعاملة الي تتع

 
 قياس الالحق للموجودات المالية .العلى  يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية

سب ذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات صافي المكايتم القياس الالحق له
 والخسائر, تشمل أي فوائد أو دخل توزيعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
 خالل الربح أو الخسارة 

يتم .لفعلية دة استخدام طريقة الفائإحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفاة بيتم القياس الال
و  ائدةتخفيض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة. يتم إثبات أيرادات الف

أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنيبة و االنخفاض في القيمة ضمن الربح أو 
أو  ة عن التوقف عن اإلثبات ضمن الربحالخسارة.يتم أثبات اي ربح أو خسارة ناتج

  الخسارة.

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

دام ة باستخفائديتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة.يتم احتساب إيرادات ال
فاض النخاطريقة الفائدة الفعلية.يتم إثبات أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية و 

ن ى ضمضمن الربح أو الخسارة.يتم إثبات صافي األرباح أو الخسارة اآلخر في القيمة
 ة فيالدخل الشامل اآلخر.وعند التوقف عن اإلثبات,فإن الربح و الخسائر المتراكم

 الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة 
 مل اآلخر العادلة من خالل الدخل الشا

 إيراداتاح كيتم قياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة.يتم إثبات توزيعات األرب
من  ضمن الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزاء

وال  آلخرتكلفة اإلستثمار.يتم إثبات األرباح أو الخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل ا
 تصنيفها ابدا إلى الربح أو الخسارةيتم إعادة 

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر 

  
كره بالتفصيل فى إيضاح تم ذم 2018يناير  1( على القيم الدفترية للموجودات المالية في 9إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )

 (.5رقم )
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طفأة وأدوات حقوق ى قياسها بالتكلفة الم، لدى المجموعة أصول مالية جر9يار الدولى للتقرير المالى رقم كما بتاريخ التحول إلى المع
 الملكية مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. 

 

 إنخفاض القيمة( 2-أ
وذج"الخسائر األئتمانية ( بنم39( نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم )9رقم ) يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي

ة من خالل قيمة العادلقاس بال.ويتم تطبيق النموذج الجديد على الموجودات المالية الي تقاس بالتكلفة المطفأة و على أدوات الدين الي تتوقعة"مال
نية عتراف بالخسائر األئتما( يتم اال9رقم ) للمعيار الدولي للتقرير المالي الدخل الشامل اآلخر على استثمارات في أدوات حقوق الملكية. ووفقا  

 ( .39بشكل مبكر عن معيار المحاسبة الدولي رقم )
 

 الموجودات المالية ذات القيمة األئتمانية المنخفضة 
تبر منخفضة.ويع ئتمانيةبتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ذات قيمة ا مالى تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير

 .ألصل الماليلمقدرة لاأثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية  ث أو أكثردعندما يكون لحصول ح االئتمانية"األصل المالي"منخفض القيمة 
 

 عرض االنخفاض في القيمة 
 يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية الي تقاس بالتكفلة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.
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 "اإليرادات من العقود مع العمالء "  15المعيار الدولى للتقرير المالى رقم  (ب
( 18رقم ) الدولي محاسبةال ومعيار  "اإلنشاءات ( "عقود11رقم ) يالدول المحاسبة معيار ( محل15رقم ) المالي للتقرير الدولي المعيار يحل  

 نطق العقود في تلك تقع مل ما العمالء، مع المبَرمة العقود من الناشئة اإليرادات كافة على وينطبق العالقة، ذات والتفسيرات  "" اإليرادات
. العمالء مة معالمبرَ  العقود من تنشأ التي اإليرادات عن اسبةللمح خطوات خمس من مكونا نموذجا الجديد المعيار . ويضع أخرى معايير

 مقابل لمنشأة إستحقاقها تتوقع الذي الِعَوض تعكس التي القيمة حسب باإليرادات يُعتَرف (،15رقم ) المالي للتقرير الدولي المعيار وبموجب
 عميل. إلى الخدمات أو البضائع تحويل

 

ا تمارس أن المنشآت المعيار ويُلِزم  من النموذج كل خطوة بيقتط عند العالقة ذات والظروف الحقائق كافة االعتبار في آخذة محاسبي ا، تقدير 
دُ  كما .عمالئها مع المبَرمة العقود على  مباشرة تتعلق التي تكاليفوال عقد على للحصول اإلضافية التكاليف عن المحاسبة طريقة المعيار يُحد ِ

وزيعات األرباح والمرابحات وت وبعض عقود اإليجار الخدمات وتقديم البضائع بيع من إيراداتها المجموعة وتحقق. هذا بالعقد بالوفاء
 وأخرى.

 

. تقوم ب أو الرسومالضرائ تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط السداد المحددة فى العقد واستبعاد
 رادات العقود المبرمة مع العمالء بناء  على نموذج الخمس خطوات التالية:المجموعة باإلعتراف بإي

 

 التي تنشئ حقوقا  وإلتزامات قابلة للتنفيذ. مجموعةمع ال تحديد العقد مع العميل، أي االتفاقيات -
 تحديد التزامات األداء في العقد، مثل وعود نقل المنتجات أو الخدمات. -
يتم  اء أي مبالغوبإستثنة الحصول عليه مقابل الوفاء بإلتزامات األداء )مجموعالمقابل الذي تتوقع الاء  على تحديد سعر المعاملة بن -

 تحصيلها نيابة عن أطراف أخرى(.
 ميل.مة للعتوزيع سعر المعاملة لكل إلتزام أداء استنادا  إلى سعر البيع التقديري المستقل للمنتجات أو الخدمات المقد -
د مات المتعاقو الخدأة شروط أداء االلتزام، مثل أن يتم نقل المنتجات مجموعندما )أو بمجرد أن( تستوفي العتراف باإليرادات عاإل -

 عليها إلى العميل ويحصل العميل على السيطرة. قد يكون هذا مع مرور الوقت أو في وقت معين.
 

 البضائع  بيع (أ)
ترى عة إلى المشى البضاط التعاقدية المتفق عليها، عندما تنتقل السيطرة عليتم إثبات بيع البضائع عند تسليم أو شحن المنتجات، حسب الشرو

 عة.ة المباوعندما ال يكون للمجموعة عالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بالملكية وال بالسيطرة الفعالة على البضاع

 

 الخدمات  تقديم (ب)
يسية. شغيلية الرئشطة التات االداء ذات الصلة ويتم تصنيفها كجزء من إيرادات األنيتم االعتراف باإليرادات من الخدمات عند الوفاء بالتزام

دا إلى وتخضع بعض الخدمات العتبارات متغيرة مثل الخصومات واالعتراضات. كما تقوم الشركة باحتساب الخصم واالعتراض استنا
 أفضل تقديراتها وبناءا على خبراتها ومعرفتها باألحداث السابقة.

 

تقدير م اإلدارة بما  تقوكاإلدارة أفضل تقديراتها لتعديل الخصم / الرفض إستنادا  على معرفتها وخبرتها من األحداث الماضية والحالية  تقدم
فترة  حدة طوالعلى اإلدارة تطبيق طريقة وا حيث يجب ة المتوقعة للخصومات واإلعتراضاتاإلعتبارات المتغيرة بإستخدام طريقة القيم

 العقد.

 

 اإليرادات من عقود اإليجار  (ج)
ن مت المستلمة اليراداايتم االعتراف بإيرادات االيجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار. تمثل االيرادات غير المكتسبة 

 العمالء مقدما وتسجل كالتزام. يتم تسجيلها في قائمة الدخل بأساس ثابت على مدى فترة العقد عند تحقيقها.
 

 دخل من المرابحاتال (د)
الذي  و المعدلوه الالفع موجودات المالية المرتبطة بعمولة باستخدام معدل العمولةالالمتعلقة بالعمولة( ويتم تسجيل الدخل من المرابحات )

افي ورة مقابل صضرند الالتحصيالت النقدية المستقبلية المتوقعة عبر العمر اإلفتراضي لألدوات المالية أو لفترة أقل عيخفض المدفوعات أو
 القيمة الدفترية للموجودات المالية أو االلتزام.

 

 توزيعات أرباح (ه)
م يتم لبها، التي  لمستثمرتوزيعات ، ويتم ذلك عادة عند إقرار المساهمين في الشركات اليتحقق اإليراد عند أحقية المجموعة في استالم هذه ا

 .تسجيلها طبقا لحقوق الملكية، لتوزيعات األرباح
 

 أخرى)و( 
 االيرادات األخرى على اساس االستحقاق.يتم االعتراف ب



  شـركة اإلحساء للتنمية
 سعودية( )شركة مساهمة 

 (تتمة) لموحدةاإيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية فى 

- 16- 

 

 أسس اإلعداد )تتمة( -2

 )تتمة( المعايير والتعديالت الجديدة 2-4

 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( 2-4-3
 

اف باألثر التراكمى الشركة اإلعتر وفق منهجية األثر الرجعى المعدل والتى تتطلب من 15تم تطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى رقم 
لية المعروضة للفترات . وعليه فإن المعلومات الما2018يناير  1للتطبيق المبدئى كتعديل على الرصيد اإلفتتاحى لألرباح المبقاة كما فى 

 15ر الدولى للتقرير المالى رقم يق المعيا. هذا وقد تمثل أثر تطب15ار الدولى للتقرير المالى رقم المقابلة لم يتم تعديلها وفقا  لمتطلبات المعي
تاحى د اإلفتفى عرض اإليرادات والذمم المدينة ذات الصلة بالصافى بعد خصم الحسميات واإلعتراضات ولم يكن هناك أثر على الرصي

 .2018يناير  1لألرباح المبقاه كما فى 

 

 السياسات المحاسبية الهامة ملخص  -3

 المصروفات 3-1
ا متن تكلفتة المبيعتتتضمن مصروفات ا ات. تتوزع لبيع والتسويق والعمومية واإلدارية تكتاليف غيتر مباشترة والتتي ال تكتون بالضترورة جتزء 

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

 ربحية السهم  3-2
د . ال يوجتلستنةاألسهم العادية القائمة خالل المرجح لعدد ا متوسطباح بتقسيم صافي الربح على اليتم احتساب نصيب السهم األساسي من األر

هتو  لدى المجموعة أية عوامل قد تؤدي إلى تخفيض نصتيب الستهم األساستي متن األربتاح. وعليته فتإن نصتيب الستهم األساستي متن األربتاح
 من األرباح. ضمساوي لنصيب السهم المخف

 

 التأجير   3-3
تأجر. يتتم يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجتار تمويليتة عنتدما ينتتج عتن عقتد اإليجتار تحويتل جتوهري لمختاطر ومنتافع الملكيتة إلتى المست

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

 المجموعة كمؤجر
لمباشترة ر متن عقتود اإليجتار التشتغيلي علتى أستاس القستط الثابتت علتى متدى فتترة اإليجتار. تضتاف التكتاليف ايتم احتستاب إيترادات اإليجتا

 ثابتت علتى متدىالمتكبدة للتفاوض وإعداد عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويعتترف باإليجتار علتى أستاس القستط ال
 فترة اإليجار. 

 

 المجموعة كمستأجر
آختر أكثتر  ثبات دفعات اإليجارات التشغيلية كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، إال عنتدما يكتون هنتاك أستاسيتم إ

إليجتتارات اتمثتتيال  للمخطتتط الزمنتتي للمنتتافع االقتصتتادية الناتجتتة عتتن األصتتل المستتتأجر. تتتدرج اإليجتتارات المحتملتتة الناشتتئة بموجتتب عقتتود 
 .التي يتم تكبدها فيها السنة التشغيلية كمصروف في

 

 كتنقص فتي وافزبهتذه الحتفي حالة استالم حوافز اإليجار للدخول في عقود إيجار تشغيلية، يتم إدراج هتذه الحتوافز كتالتزام. ويتتم االعتتراف 
صتل اتجة عتن األقتصادية النمصاريف اإليجار على أساس القسط الثابت إال إذا كان هناك أساس آخر أكثر تمثيال  للمخطط الزمني للمنافع اال

 المستأجر.
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية 3-4
 

 عملة العرض
ئم لمدرجتة فتي القتوا. يتم قياس البنود اةمجموعالوظيفية وعملة العرض للباللاير السعودي وهو العملة  الموحدة القوائم الماليةهذه يتم عرض 

ميتع إن جظيفيتة(. ملة الرئيسية للبيئة االقتصادية التي تعمتل بهتا كتل شتركة )العملتة الوستخدام العإب ةمجموعالمالية لكل شركة من شركات ال
 .المملكة العربية السعوديةبشكل أساسي في تمارس أنشطتها  ةمجموعلالتابعة لشركات ال

 

 معامالت وأرصدة
جنبيتة( وفقتا ألستعار الصترف الستائدة فتي تتاريخ ة )العمتالت األمجموعتت أخرى غير العملتة الوظيفيتة لليتم إثبات المعامالت التي تتم بعمال

المعامالت. يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في نهايتة كتل فتترة ماليتة علتى أستاس أستعار الصترف الستائدة فتي 
يتة وفقتا ألستعار الصترف الستائدة فتي تتاريخ ذلك التاريخ. يتم ترجمة البنود غير النقديتة المدرجتة بالقيمتة العادلتة والمدرجتة بتالعمالت األجنب

 ةفتترالفتي  الموحتدة والدخل الشامل قائمة الربح أو الخسارةيتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدية في  تحديد القيمة العادلة.
  .التي تنشأ فيها
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 لموظفينالتزامات المزايا المحددة ل 3-5
 

ان . ماليتةكتل فتترة  اكتتواري فتي نهايتة باستخدام طريقة تقييم وحتدة االئتمتان، متع إجتراء تقيتيمالتزامات المزايا المحددة للموظفين يتم تحديد 
محمتتل أو اج المتتع إدرالموحتتدة إعتتادة القيتتاس التتتي تتتتألف متتن األربتتاح والخستتائر االكتواريتتة، يتتتم إثباتهتتا مباشتترة فتتي قائمتتة المركتتز المتتالي 

التدخل الشتامل  التي تحتدث فيهتا. يتتم إدراج إعتادة القيتاس المعتترف بهتا فتي السنةفي الموحدة الدخل الشامل اآلخر  قائمة في منهاالمعكوس 
رات فتي عتتراف بتالتغيالموحتدة  فتي الفتترات الالحقتة. يتتم اال التربح أو الخستارةاألخر مباشرة في األرباح المبقاه ولن يتم إعادة تبويبها إلى 

 . ف فائدةكمصروالموحدة   الربح أو الخسارةالقيمة الحالية اللتزامات المزايا الناتجة عن تعديالت الخطة أو التخفيضات مباشرة في 
 

يتا المحتددة علتى صتافي المطلوبتات أو الموجتودات المحتددة. وتصتنف تكتاليف المزا السنةيتم احتساب الفائدة بتطبيق معدل الخصم في بداية 
 النحو التالي:على 

 

 ات(.يضات والتسويتكلفة الخدمة )بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية أو تكلفة الخدمة السابقة، باإلضافة إلى المكاسب والخسائر من التخف -
 مصروف الفائدة -
 إعادة القياس -

 

، ريف إداريتة"فتي بنتد "مصتا الموحتدة  ارةقائمتة التربح أو الخست علىالعنصرين األولين من تکاليف المزايا المحددة بتحميل المجموعة  تقوم
 .وحدةمال قائمة التغيرات فى حقوق الملكيةومن ثم يتم إدراجه ب بينما يتم تحميل العنصر الثالث "إعادة القياس" على الدخل الشامل

 

بأيتتة  عتةمجموما تعتتترف اليتتا اإلنهتاء أو عنتدأن تستحب عترض مزا مجموعتتةعنتدما ال تستتطيع ال الخدمتتة يتتم االعتتراف بتتالتزام مزايتا إنهتاء
 .تكاليف إعادة هيكلة ذات عالقة، أيهما أقرب

 

 األجلقصيرة  مزايا الموظفين
توقتع التتى ي يتم االعتتراف بمطلوبتات المزايتا المستتحقة للمتوظفين بخصتوص األجتور والرواتتب واإلجتازات الستنوية واإلجتازات المرضتية

زايتا للملمتوقتع دفعته ام الخدمتة ذات الصتلة، بتالمبلغ في الفتترة التتي يتتم فيهتا تقتدي تراف بهاشهر  بعد نهاية الفترة ويتم اإلع 12سدادها خالل 
 .تزامات متداولةويتم اإلفصاح عنه فى اإلل المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة

 

 الزكاة    3-6
ستب إلستتحقاق. تحاستتدراك للزكتاة وفقتا  لمبتدأ . يتتم اإلدخل فتي المملكتة العربيتة الستعوديةألنظمة الهيئة العامة للزكاة والت مجموعةتخضع ال

يهتا الموافقتة عل الزكاة على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل، أيهما أكبر. تقيد أي فروقتات بتين التقتديرات والتربط النهتائي عنتد
 وعندها يتم تسوية المخصص.

 

 التقارير القطاعية 3-7
لتك تألنشطة(، أو اموعة التي تقوم بالبيع أو تقديم السلع والخدمات وهو ما يسمى )بالقطاعات حسب يمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في المج

يتة(، علتى أن التي تقوم بالبيع أو تقديم السلع والخدمات في نطاق بيئة اقتصتادية محتددة وهتو متا يستمى )بالقطاعتات حستب المنتاطق الجغراف
طتاع اطر ومنافع القطاعات األخترى. وتنقستم قطاعتات المجموعتة إلتى قطتاع صتناعي وقومنافعه المختلفة عن مخ هيكون لكل قطاع مخاطر

طتاعي، إال قخدمي )طبي( وقطاع استثماري. وعلى الرغم من أن "قسم الصناعة" ال يفي بمتطلبات الحدود الكمية التي تؤهلته ليكتون تقريتر 
المتوقتع أن  هذا القطاع كقطاع محتمل أن ينمتو اقتصتاديا  وإنته متن بضرورة اإلفصاح عنه بشكل منفصل حيث تقوم بمراقبة تولىإن اإلدارة 

 يساهم بشكل كبير في إيرادات المجموعة المستقبلية. 

  

 معداتأالت وممتلكات و 3-8
 تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم ومجمع خسائر االنخفاض في القيمة.

 

المعتدات وواألالت ات لتكلفة ناقصا أي انخفاض في القيمة. يتم تبويب هذه العقارات إلى البند المناستب بالممتلكتتظهر العقارات قيد اإلنشاء با
لعقاريتة اعندما تكون مكتملة وجاهزة لالستخدام المحتدد لهتا. يبتدأ استتهالك هتذه الموجتودات علتأل نفتس األستس المستتخدمة فتي الموجتودات 

 المحدد لها.  األخرى عندما تکون جاهزة لالستخدام
 

 ستعرالتكلفتة  تدرج العقارات قيد اإلنشتاء ألغتراض اإلنتتاج أو الختدمات أو اإلدارة بالتكلفتة ناقصتا أيتة خستائر انخفتاض فتي القيمتة. تتضتمن
ت لموجتودانسبة لاألتعاب المهنية، وبالالشراء وتكلفة اإلنشاء والتطوير وأية تكاليف أخرى مرتبطة باإلستحواذ على األصل كما تشتمل على 

آلالت الممتلكتات وابالمؤهلة، يتم رسملة تكاليف االقتراض وفقا للسياسة المحاسبية للمجموعة. يتم تبويب هتذه العقتارات إلتى البنتود المناستبة 
ات لموجتودتكون مكتملة وجاهزة لالستخدام المحدد لها. يبدأ استتهالك هتذه الموجتودات علتأل نفتس األستس المستتخدمة فتي ا اوالمعدات عندم

اء األراضتي والمعتدات باستتثن واألالت يتتم استتهالك الممتلكتات العقارية األخرى عنتدما تصتبح الموجتودات جتاهزة لالستتخدام المحتدد لهتا. 
 المملوكة والعقارات قيد اإلنشاء على مدى أعمارها اإلنتاجية بإستخدام طريقة القسط الثابت.
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 األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات هي كما يلي:إن 
 السنة 

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

 سنوات 4 السيارات
 سنوات 10 آالت

 سنوات 4 حاسب آلي
 

لتقتديرات  اة تغيترات فتي المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل فتترة قتوائم ماليتة، بالنستبة أليتيتم مراجعة األعمار اإلنتاجية 
 على أساس مستقبلي.

 

ستتمرار استتخدامه. منتافع اقتصتادية مستتقبلية متن اوجود والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع واألالت بند الممتلكات ب االعترافيلغى 
فتريتة والقيمة الد تحديد أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد أو االستغناء عن أحد بنود الممتلکات والمعدات بالفرق بين متحصالت البيعيتم 

 .الربح أو الخسارة الموحدةلألصل ويتم إدراجها في 
 

ليف تستجيل التكتتا . يتتتمإضتافيةنشتتاء مبتاني تتمثتل األعمتال الرأستتمالية قيتد التنفيتذ فتتي التكتاليف التراكميتتة التتي تكبتدتها المجموعتتة الخاصتة بإ
 ستملةلمنشتآت. يتتم روالمعتدات عنتد اكتمتال بنتاء هتذه اواألالت المتكبدة على األعمتال الرأستمالية قيتد التنفيتذ ثتم يتتم تحويلهتا إلتى الممتلكتات 

 حدد له. تكاليف التمويل من القروض المتعلقة ببناء الموجودات المؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة إلتمامه وإعداده للغرض الم
 

 موجودات غير ملموسة  3-9
 

وإجمالي  اء المتراكمطفيتــم تسجيل الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار المحــددة التي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا اإل
راجعتة العمتر مخسائر االنخفاض في القيمة. يتتم إثبتات اإلطفتاء باستتخدام طريقتة القستط الثابتت علتى متدى أعمارهتا اإلنتاجيتة المقتدرة. يتتم 

تتتدرج  لي.ماليتتة، ويتتتم المحاستتبة عتتن أي تغيتترات فتتي التقتتديرات علتتى أستتاس مستتتقب ة اإلطفتتاء فتتي نهايتتة كتتل فتتترةاإلنتتتاجي المقتتدر وطريقتت
ي ر االنخفتاض فتالموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا  إجمالي خستائ

 القيمة.
 

 تبعادها. إنستإيلغى إثبات الموجودات غيتر الملموستة عنتد إستتبعادها أو عنتدما ال يتوقتع وجتود منفعتة إقتصتادية مستتقبلية متن إستتخدامها أو 
ريتة متة الدفتالقيالمكاسب أو الخسائر الناتجة من إلغاء إثبات الموجودات غير الملموسة يتم قياسها بالفرق بين صتافي متحصتالت اإلستتبعاد و

 عند إلغاء إثبات األصل.الموحدة  في الربح أو الخسارةلألصل ويتم تسجيلها 
 

 وأعمارها اإلنتاجية:  تها المجموعةر ملموسة التي احتسبفيما يلي أهم الموجودات الغي
 

    العمر اإلنتاجي   الموجودات الغير ملموسة
    سنوات 4   برنامج الحاسب اآللي

     سنوات 5     عالقات تعاقدية
 
 

 انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة  3-10
 

نتاك متا همتا إذا كتان  فترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة وذلك لتحديدتقوم المجموعة في نهاية كل فترة قوائم مالية بمراجعة القيم الد
صل إلسترداد لأليشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة. في حالة وجود ذلك المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة ل

قتوم المجموعتة لتمكن من تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل محتدد، تخسائر إنخفاض القيمة )إن وجدت(. في حال عدم امدى وذلك لتحديد 
تم توزيتع يتولتة وثابتتة، بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المولدة للنقد التي يعود إليها األصل نفسه. عنتدما يمكتن تحديتد أستس توزيتع معق

حديتد أستس تا إلتى أصتغر مجموعتة متن الوحتدات المولتدة للنقتد التتي يمكتن األصول المشتركة إلى وحدات مولدة للنقد محددة، أو يتم توزيعه
 توزيع معقولة وثابتة لها.

 

ها يتتم استتخدام يتم اختبار انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة والموجودات غير الملموستة التتي لتم
 كون هناك مؤشر يدل على أن األصل قد انخفضت قيمته.بعد، مرة واحدة سنويا  على األقل، وعندما ي
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ام، يتتم خصتم يمتة االستتخدققدير إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصا  تكلفة البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. عند ت
مة الزمنية لحالية للقيسوق االتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات ال

 والمخاطر المتعلقة باألصل التي لم يتم تعديل تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لها. نقدلل
 

ل )أو لدفتريتة لألصتاال تم تقدير القيمة اإلستردادية ألصل )أو الوحدة المولتدة للنقتد( بمتا يقتل عتن القيمتة الدفتريتة، يتتم تخفتيض القيمتة في ح
 .الربح أو الخسارةالوحدة المولدة للنقد( إلى القيمة اإلستردادية. يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض مباشرة  في 

 

و القيمتة اد تقتديرها ألقيمتة الحقتا  تتتم زيتادة القيمتة الدفتريتة لألصتل )أو الوحتدة المولتدة للنقتد( إلتى القيمتة المعتفي حالة رد خسائر إنخفتاض ا
ستائر خيتتم إحتستاب  اإلستتردادية، بحيتث ال تزيتد القيمتة الدفتريتة المعدلتة عتن القيمتة الدفتريتة لألصتل )أو الوحتدة المولتدة للنقتد( فيمتا لتو لتم

 .الموحدة  الربح أو الخسارةنوات السابقة. يتم رد خسائر إنخفاض القيمة مباشرة  إلى إنخفاض القيمة في الس

 
 المخزون 3-11

 

قه المتوسط ساس طريأ، أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة المخزون على قابلة للتحققيتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة ال
 خزون للموقعول بالماء المخزون، تكاليف االنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة للوصالمرجح وتتضمن المصاريف المتكبدة إلقتن

ر المباشرة نتاج غيفي حالته الراهنة. في حالة البضاعه المصنعة والبضاعة تحت التشغيل، فإن التكلفة تشمل حصة مناسبة من مصاريف اإل
 بناء  على طاقة التشغيل العادية.

 

 .لبيعكمال والتقديرية لمصاريف اإلادي بعد خصم التكاليف اتيعهي سعر البيع التقديري في النشاط اإل قابلة للتحققة الصافي القيمإن 
 

 المخصصات   3-12
 

حتمل من الم يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة أي إلتزام حالي )قانوني أو حكمي( نتيجة لحدث في الماضي ويكون
التوقعات  سب أفضله سداد اإللتزام ويمكن تقدير مبلغ اإللتزام بشكل موثوق. إن المبلغ المعترف به كمخصص يتم إحتسابه حأن يترتب عن

م. عند طة باإللتزاة المحيللمقابل المطلوب لسداد اإللتزام كما بنهاية فترة التقرير بعد األخد بعين االعتبار المخاطر واألمور غير المؤكد
ت النقدية تلك التدفقاللحالية ص باستخدام التدفقات النقدية المقد رة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته المدرجة هي القيمة اقياس قيمة المخص

ها وقع استردادلمخصص متعندما يكون جزء أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لسداد ا جوهري(. نقد)عندما يكون تأثير القيمة الزمنية لل
 .به وقشكل موثث، فإنه يتم االعتراف بالذمة المدينة كأصل في حالة كون استالم واستعاضة المبلغ مؤكدة ويمكن قياسه بمن طرف ثال
 

 االستثمارات العقارية  3-13
 

ابلتة للتحقتق ة القبالقيمت يتتم قيتاس االستتثمارات العقاريتة الحقتا   كلفة شاملة تكاليف المعتامالت.تيتم االعتراف األولي باالستثمارات العقارية بال
ي ت العقاريتة فتبالتكلفة مخصوما منها االستهالكات المتراكمتة وأيتة خستائر ناتجتة عتن االنخفتاض فتي القيمتة. تتمثتل االستتثماراوالتى تتمثل 

خدام ستتتاالراضتي المحتتتفظ بهتتا إلنمتاء رأس المتتال ولتتيس للبيتع فتتي األجتتل القصتير فتتي الستتياق العتادي لألعمتتال واألراضتتي المحتتفظ بهتتا ال
تخدام طريقتة القستط سنة باس 30 ىمستقبلي غير محدد حاليا والمباني التي يتم االنتفاع منها بالتأجير. يتم إحتساب االستهالك للمباني على مد

 .الثابت وال يتم حساب استهالك لألراضي
 
حتدد ت. الموحتدة يتةق بتتاريخ إعتداد القتوائم الماليتم االفصاح عن القيمة العادلة لالستتثمارات العقاريتة والتتي تعكتس الظتروف الستائدة بالستو 

 .بناء على تقييم سنوى من قبل مقيم مستقلالقيمة العادلة 
إلتى  ات في الظروفمن عدم وجود إنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرة لالستثمارات العقارية للتأكد يتم مراجعة القيم الدفتري

القابلتة  يد عتن قيمتهتالالسترداد. وفي حال وجود مؤشرات تشير إلى أن القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية تزأن القيمة الدفترية غير قابلة 
لقيمتة االستترداد فتي لح أو الخستارة. تتمثتل القيمتة القابلتة بكخسائر إنخفاض في القيمة في قائمتة التر لالسترداد المقدرة، يتم إثبات ذلك الفرق

 أو القيمة االستخدامية أيهما أعلى. ،اليف البيعالعادلة مخصوما منها تك
 

ستتتقبلية متتن ميتتتم إلغتتاء االعتتتراف باالستتتثمارات العقاريتتة عنتتد استتتبعادها بصتتورة دائمتتة متتن االستتتخدام، أو عتتدم توقتتع أي فوائتتد اقتصتتادية 
ي يتتتم فيهتتا الموحتتدة  للفتتترة التتت خستتارةالتتربح أو الاستتتبعادها. يتتدرج الفتترق بتتين صتتافي متحصتتالت االستتتبعاد والقيمتتة الدفتريتتة لألصتتل فتتي 

 االستبعاد.
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 العمليات غير المستمرة 3-13
 

ركة تابعتة شتتعتبر العمليات الغير مستمرة جزء من أنشطة المجموعة، والتي تمثل مجال تجاري كبير مستقل أو قطاع جغرافي للعمليتات أو 
 ها للبيع.بيا  بهدف إعادة بيعها أو تلك التي قد تم استبعادها أو هجرها أو تلك التي تقابل التصنيف كأصول محتفظ تم اقتناؤها حصر

 
ئر محتستبة بشكل منفصل، والتي تتضمن أربتاح أو خستاة الموحد الشاملوالدخل  قائمة الربح أو الخسارةتعرض العمليات الغير مستمرة في 

 لعادلتة لألصتولقياس القيمتة ابعد الضرائب خالل عملية إعادة  مستمرة باإلضافة للمكاسب والخسائر المحتسبةبعد الضرائب للعمليات الغير 
 أو المجموعات المستبعدة والتي تمثل العمليات الغير مستمرة ناقصا  منها تكلفة البيع.  

 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
 

لتى علتتي قتد تتؤثر اة وفقا  لمبادئ المحاسبة المتعتارف عليهتا وضتع األحكتام، والتقتديرات أو االفتراضتات يتطلب إعداد القوائم المالية الموحد
معلنتة والمبتالغ ال المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة فتي تتاريخ القتوائم الماليتة الموحتدة

ألحتتداث الرغم أن هتتذه التقتتديرات مبنيتتة علتتى أستتاس أفضتتل المعلومتتات المتتتوفرة لتتدى اإلدارة عتتن الإليتترادات والمصتتاريف ختتالل الستتنة. بتت
راجعتة متتي يتتم فيهتا الحالية، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. يتتم اإلعتتراف بالتعتديالت علتى التقتديرات المحاستبية فتي الستنة ال

 .التقديرات وفي الفترات المستقبلية المتأثرة
 

 اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والمدينون اآلخرون
ة لن موعمجون هناك دليل موضوعي على أن اليتم تكوين مخصص لإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والمدينون اآلخرون عندما يك

امكانيتة جته العميتل، وإن الصعوبات الماليتة الكبيترة التتي تواتكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقا  للشروط األصلية لإلتفاقية. 
يتل موضتوعي دخول العميل في مرحلة إفالس أو إعادة الهيكلة المالية، والعجز أو التأخر في السداد تعتبتر جميعهتا مؤشترات علتى وجتود دل

ر الفرديتة ة للمبتالغ غيتراء تقيتيم علتى أستاس فتردي. وبالنستبلإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم إج
 بقة. الهامة، ولكنها متأخرة، فيتم تقييمها بشكل مجمع، ويتم تكوين مخصص على أساس مدة التأخر وفقا  لمعدالت اإلسترداد السا

 

 مخصص مخزون بطيء الحركة 
ر األدلتة تند تقتديرات صتافي القيمتة اإلستتردادية للمختزون علتى أكثتتقوم اإلدارة بتكوين مخصص بالمخزون المتقتادم وبطتيء الحركتة. وتست

تقتع  باشترة بأحتداثموثوقية في وقت إستخدام التقديرات. وتأخذ هذه التقديرات باالعتبار التقلبات في األسعار أو التكتاليف المرتبطتة بشتكل م
 ائمة كما في نهاية السنة.بعد تاريخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي يؤكد أن ظروف هذه األحداث ق

 

 المخصصات واإللتزامات المحتملة 
تكون ستيتم تكوين مخصصات عند وجود إلتزام )قانوني أو حكمي( على المجموعة ناتج من أحتداث ستابقة، وعنتدما يكتون متن المحتمتل أنته 

 هناك حاجة لتدفق موارد لتسوية هذا اإللتزام وأنه تم تقدير المبلغ بصورة موثوقة.
 

لية غيتر ميع اإللتزامات المحتملة الناشئة عن أحداث ستابقة، والتتي يتأكتد وجودهتا فقتط بحتدوث أو عتدم حتدوث حتدث أو أحتداث مستتقبإن ج
ألستباب لمؤكدة أو بشكل غير كامل مع سيطرة المجموعة، أو جميتع اإللتزامتات الحاليتة الناشتئة عتن أحتداث ستابقة ولكتن غيتر معتترف بهتا 

لتزام اإلكن قياس مبلغ ( ال يم2ن المحتمل أن تدفقا  صادرا  للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية سيكون مطلوبتا ، أو )( أنه ليس م1التالية: )
 المحتملة. ؛ يتم تقييمه في تاريخ قائمة المركز المالي واإلفصاح عنه في القوائم المالية للمجموعة ضمن اإللتزاماتكافيةوقية ثموب
 

 تلكات واآلالت والمعداتاألعمار اإلنتاجية للمم
عتبتار عتد األختذ باالبتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض إحتساب اإلستهالك. يتم تحديد هذا التقتدير 

يتتم تعتديل وجية سنويا  مار اإلنتااإلستخدام المتوقع للموجودات واإلحالل والتجديد لهذه األصول. وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألع
 التغير في مصاريف اإلستهالك )إن وجدت( في الفترات الحالية والمستقبلية. 
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 اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
رات في و التغينتيجة اإلنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أيتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر 

تجاوز قيمة التي تت( بالالظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد. ويتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة )إن وجد
يع والقيمة تكاليف الب عد خصمة لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل بفيها القيمة الدفترية لألصل قيمتها القابلة لإلسترداد. إن القيمة القابل

ة . يتم مراجعلتحديدالمتبقية لإلستخدام أيهما أعلى. يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة ل
فاض في اإلنخ ضت لإلنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالية عكسالموجودات غير المتداولة بخالف الموجودات الغير ملموسة وتلك التي تعر

وليد ل أو وحدة تة لألصالقيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. وعندما يتم الحقا  عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفتري
يما لو لم يتم فة الدفترية القيم تي تمت زيادتها يجب أن ال تتجاوزالنقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لإلسترداد، ولكن القيمة الدفترية ال

ي القيمة فنخفاض تسجيل أي خسارة لإلنخفاض في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة. ويتم إثبات عكس خسارة اإل
مة التي تم ي القيلموحدة. ال يتم عكس خسائر اإلنخفاض فكإيرادات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والدخل الشامل اآلخر ا

 إدراجها للموجودات غير الملموسة واألوراق المالية المتاحة للبيع.
 

 تقدير التزامات المزايا المحددة
تراضات واري وضع افكتاال يتم تحديد تكلفة التزامات المزايا المحددة والقيمة الحالية لاللتزام بإستخدام تقييمات اكتوارية. يتضمن التقييم

اتب. ونظرا ي الرومختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية ف
ت في هذه لتغيرالتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعتها كطويلة األجل، فإن التزام المزايا المحددة يكون شديد الحساسية ل

 االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل مركز مالي. 
 

 القيمة العادلةقياس 
ن فتي الستوق يُتدفع لتحويتل مطلتوب متا فتي معاملتة نظاميتة بتين المشتاركيمتا السعر المقبوض نظير بيع أصتل متا أو  فى تمثل القيمة العادلةت

 إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوب إما:بناء على افتراضات  قيمة العادلةبتاريخ القياس. ويُحدد قياس ال
 

 أو ،في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات -
 لموجودات والمطلوبات.ا تعبيرا عنفي حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق  -
 

 .ةمجموعيجب أن يكون متاحا لل تعبيراإن السوق الرئيسي أو السوق األكثر 
 

وبتتات تقتتاس القيمتتة العادلتتة للموجتتودات أو المطلوبتتات بتتافتراض أن المشتتاركين فتتي الستتوق سيستتتفيدون عنتتد تستتعير الموجتتودات أو المطل
ة تأختذ بعتين ماليالقياس القيمة العادلة للموجودات غير إن  وبافتراض أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم اإلقتصادية.

ى مشتارك و عتن طريتق بيعهتا إلتأألصتول لتحقيق فوائد اقتصادية باستخدام أعلتى وأفضتل استتخدام من المشاركين في السوق  االعتبار قدرة
 للظتروف تستتخدم الشتركة طترق التقيتيم الفنيتة المالئمتة وفقتا   أعلتى وأفضتل استتخدام األصتول. أيضتا  تحقيتقي من شتأنه ذآخر في السوق ال

ت غيتر تخدام المتدخالاس القيمة العادلة وزيتادة استتخدام المتدخالت ذات العالقتة والقابلتة للمالحظتة وتقليتل استوتتوفر بشأنها بيانات كافية لقي
 القابلة للمالحظة.

 

 أدوات حقوق الملكيةفى لالستثمارات  ةالعادل ةالقيم
لمعروفتة مثتتل ستتتخدام أستاليب التقيتتيم اوالغيتر مدرجتتة فتي أستتواق نشتطة با ملكيتتةالأدوات حقتوق فتتى يتتم تحديتتد القيمتة العادلتتة لالستتثمارات 

لمعلومتات التدفقات النقدية المحسومة، وأسعار أحدث المعامالت.  ويتم تحديتد القيمتة العادلتة فتي وقتت معتين علتى أستاس ظتروف الستوق وا
ن االجتهتاد، متدرجتة عاليتة أمور غير مؤكدة وتحتاج إلى ن تتضهذه التقديرات ذات طبيعة ذاتية والمتوافرة عن الشركات المستثمر فيها. إن 

 وعليه ال يمكن تحديدها بدقة متناهية. 
 

ا ، بتأن لمتتوفرة حاليتاإن األحداث المستقبلية )كاستمرار األرباح التشغيلية والقوة المالية( غيتر مؤكتدة وأنته متن الممكتن بنتاء  علتى المعلومتات 
مارات.  فتريتة لالستتثستابقا  ممتا يتطلتب تعتديالت مستتقبلية علتى القيمتة الد تختلف النتائج خالل السنة المالية التالية عن الفرضيات المستخدمة

ة متن قبتل اإلدارة يتة المستتقبليفي الحاالت التي يتم استخدام فيها نماذج التدفقات النقدية المحسومة لتقدير القيم العادلة، يتم تقدير التدفقات النقد
 ة.و غير المدققت المستثمر فيها ووفقا  ألحدث البيانات المالية المتوفرة المدققة أوفقا  للمعلومات المتوافرة مع ممثلي إدارة الشركا
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 إنخفاض الشهرة
رداد. إن لقابلتة لالستتايتم إجراء إختبار إنخفاض القيمتة علتى الوحتدات المولتدة للنقتد بمقارنتة القيمتة الدفتريتة للوحتدات المولتدة للنقتد وقيمتهتا 
ة التقيتتيم كبتتر. إن عمليتتأالقيمتتة القابلتتة لالستتترداد للوحتتدة المولتتدة للنقتتد هتتي قيمتهتتا العادلتتة ناقصتتا تكتتاليف البيتتع أو قيمتهتتا االستتتخدامية أيهمتتا 

ضتات ستتخدم افتراصومة التتي تالمستخدمة لتحديد القيمة العادلة والقيمة االستخدامية تتضمن استخدام طرق مثل طريقة التدفقات النقدية المخ
ة وكتذلك قدية المخصتوملتقدير التدفقات النقدية. تعتمد القيمة القابلة لالسترداد بشكل كبير على معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات الن

 التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.
 

 االنخفاض في قيمة االستثمارات العقارية
دات انخفضتت القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية وذلتك لتحديتد متا إذا كتان هنتاك أي مؤشترات بتأن هتذه الموجتوتقوم المجموعة بمراجعة 
ض فتي قيمتة متا إذا كتان هنتاك مؤشترات تتدل علتى وجتود إنخفتالتحديتد  وأحكتام ا كتان ضتروريا  باستتخدام تقتديراتقيمتها. تقوم اإلدارة أينم
و أشتير األحتداث تقيم الدفترية لالستثمارات العقاريتة للتأكتد متن عتدم وجتود إنخفتاض فتي قيمتهتا عنتدما يتم مراجعة ال. االستثمارات العقارية

الستتثمارات لالتغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفتريتة غيتر قابلتة لالستترداد. وفتي حتال وجتود مؤشترات تشتير إلتى أن القيمتة الدفتريتة 
تمثل القيمة تو الخسارة. المقدرة، يتم إثبات ذلك الفرق كخسائر إنخفاض في القيمة في قائمة الربح أ العقارية تزيد عن قيمتها القابلة لالسترداد

 القابلة لالسترداد في القيمة العادلة مخصوما منها تكاليف البيع، أو القيمة االستخدامية أيهما أعلى.
 

 ةة جديدير محاسبيياياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق معأثر التغير في الس -5

 : "األدوات المالية" 9لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ا 5-1
 قرير الماليلدولي للتاللمعيار  التطبيق األولىالناتجة عن واألرصدة فيما يلي ملخص التغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة 

 : 9رقم 

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

 

 

  التصنيف

 وفقا   األساسي

المحاسبة  لمعيار

 39 الدولي

 الجديد التصنيف

 الدولي للمعيار وفقا

 9 المالي للتقرير

 الدفترية القيمة

 وفقا   األساسية

 المحاسبة لمعيار

 39 الدولي

الدفترية  القيمة

 للمعيار وفقا الجديدة

 للتقرير يالدول

 9 رقم المالي

 )بالرياالت السعودية(   موجودات مالية

 85.005.863 85.005.863 المطفأة التكلفة المطفأة التكلفة نقد وما في حكمه
 73.976.959 73.976.959 المطفأة التكلفة المطفأة التكلفة خرىأوموجودات  تجاريةمدينة ذمم 

الل أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خ
بسوق األسهم  الدخل الشامل األخر مدرجة

 السعودى 
 15.947.507 15.947.507 القيمة العادلة القيمة العادلة

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

 السعودى
 186.724.155 141.356.249 القيمة العادلة التكلفة

   316.286.578 361.654.484 

   مطلوبات مالية
  

مستحقة ومطلوبات  اريفمصو تجاريةدائنة ذمم 
 أخرى

 27.608.021 27.608.021 المطفأة التكلفة المطفأة التكلفة

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

   36.808.971 36.808.971 
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 )تتمة( ةة جديدير محاسبيياأثر التغير في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق مع -5

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر إلستثماراتا( االُثر على ب
قوق حت المتاحة للبيع كأدوات إتخاذ قرارا  نهائيا  لتصنيف اإلستثمارافقد قامت المجموعة ب 9وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ئم في نخفاض الدادلة باالملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر والتي كانت تعرض سابقا كاستثمارات متاحة للبيع بالتكلفة المع
 . 39لدولي رقم االمحاسبة معيار وفقا لمتطلبات  2017ديسمبر  31 القيمة كما في

 

وفقا  لمعيار  الرصيد 

المحاسبة الدولي رقم 

 إعادة القياس 39

وفقا  للمعيار  الرصيد

الدولي للتقرير المالي 

 9رقم 

 )بالرياالت السعودية( 
 186.724.155 45.367.906 141.356.249 خربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األاستثمارات 

 

 ى القيمة العادلةإحتياط( االُثر على ج
 إحتياطى القيمة العادلة 

 )بالرياالت السعودية( 

 (3.861.000) (2017ديسمبر  31) 39الرصيد الختامي وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 (5.000.000) *تصنيف الخسارة الناشئة عن إنخفاض فى القيمةإعادة 

 دلة من خالل الدخل الشامل األخربالقيمة العا بالقيم العادلة لإلستثماراتاالعتراف 
 45.367.906 9 رقم للتقرير المالي للمعيار الدولي وفقا 

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

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

لقيمة لى إحتياطى امقابل أدوات حقوق ملكيتها المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر إ 2017ديسمبر  31المسجلة كما فى 
  .2018يناير  1العادلة من الخسائر المرحلة كما فى 

 

 :"اإليراد من العقود مع العمالء" 15م المعيار الدولى للتقرير المالى رق 5-2
باألثر التراكمى  وفق منهجية األثر الرجعى المعدل والتى تتطلب من الشركة اإلعتراف 15تم تطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى رقم 

ة المعروضة للفترات لومات المالي. وعليه فإن المع2018يناير  1للتطبيق المبدئى كتعديل على الرصيد اإلفتتاحى لألرباح المبقاة كما فى 
 15ر الدولى للتقرير المالى رقم . هذا وقد تمثل أثر تطبيق المعيا 15المقابلة لم يتم تعديلها وفقا  لمتطلبات المعيار الدولى للتقرير المالى رقم 

يد لى الرصت ولم يكن هناك أثر عفى عرض اإليرادات والذمم المدينة ذات الصلة بالصافى بعد خصم الحسميات واإلعتراضات والرفوضا
 .2018يناير  1اإلفتتاحى لألرباح المبقاه كما فى 

 
وفقا  لمعيار  الرصيد 

المحاسبة الدولي رقم 

18 

مخصص اإلنخفاض فى 

 الذمم

وفقا  للمعيار  الرصيد

الدولي للتقرير المالي 

 15رقم 

 )بالرياالت السعودية( 
 84.110.488 (4.631.519) 88.742.007 إجمالى الذمم المدينة

 (4.373.443) 4.631.519 (9.004.962) مخصص الديون واألرصدة المشكوك في تحصيلها

 79.737.045 - 79.737.045 رصيد الذمم المدينة بالصافى
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 معداتوأالت و ممتلكات  -6

 
 أراضي*

مباني وتحسينات 
على مبانى 
 سيارات آالت مستأجرة*

أثاث وتركيبات 
 آلي حاسب ومعدات مكتبية

أعمال رأسمالية 
 المجموع قيد التنفيذ**

    )بالرياالت السعودية(             

         التكلفـة

 339.774.911 5.052.884 8.951.910 18.619.480 6.300.553 123.503.019 156.367.065 20.980.000 2017ديسمبر  31في 

 23.393.314 12.815.415 218.974 1.307.677 220.900 7.814.268 1.016.080 - اإلضافات

 (3.440.301) (40.000) (359.595) (125.555) (1.046.707) (1.863.044) (5.400) - االستبعادات

 359.727.924 17.828.299 8.811.289 19.801.602 5.474.746 129.454.243 157.377.745 20.980.000 2018 ديسمبر 31في 

         االستهالك المتراكم

 172.942.391 - 7.092.633 10.766.402 5.120.856 81.273.439 68.689.061 - 2017ديسمبر  31ي ف

 14.692.463 - 1.200.700 1.342.323 596.579 6.474.436 5.078.425 - استهالك السنة

 (2.975.337) - (343.492) (90.344) (918.532) (1.620.719) (2.250) - االستبعادات

 184.659.517 - 7.949.841 12.018.381 4.798.903 86.127.156 73.765.236 -  2018ديسمبر  31في 

         صافي القيمة الدفترية

 175.068.407 17.828.299 861.448 7.783.221 675.843 43.327.087 83.612.509 20.980.000 2018ديسمبر  31فى 

 166.832.520 5.052.884 1.859.277 7.853.078 1.179.697 42.229.580 87.678.004 20.980.000 2017ديسمبر  31فى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتبع
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 )تتمة( ممتلكات وأالت ومعدات -6
 

 
 أراضي*

مباني وتحسينات 
على مبانى 
 سيارات آالت مستأجرة*

أثاث وتركيبات 
 حاسب آلي ومعدات مكتبية

أعمال رأسمالية 
 المجموع قيد التنفيذ**

         
 االت السعودية()بالري 

         التكلفـة

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

 23.527.444 1.833.750 573.231 3.820.137 285.816 14.445.131 2.569.379 - اإلضافات

 (3.337.951) - (147.475) (1.097.548) (192.350) (1.900.578) - - االستبعادات

 - (857.017) - 25.650 - 346.301 485.066 - التحويالت

 339.774.911 5.052.884 8.951.910 18.619.480 6.300.553 123.503.019 156.367.065 20.980.000 2017 ديسمبر 31في 

         االستهالك المتراكم

 160,169,939 - 5.940.566 10.194.939 4.378.372 75,947,681 63.708.381 - 2016ديسمبر  31في 

 15.179.249 - 1.264.377 1.106.456 853.409 6.974.327 4.980.680 - استهالك السنة

 (2.406.797) - (112.310) (534.993) (110.925) (1.648.569) - - االستبعادات

1172.942.39 - 7.092.633 10.766.402 5.120.856 81.273.439 68.689.061 -  2017ديسمبر  31في   

         صافي القيمة الدفترية

 166.832.520 5.052.884 1.859.277 7.853.078 1.179.697 42.229.580 87.678.004 20.980.000 2017ديسمبر  31فى 

 159,415,479 4.076.151 2.585.588 5.676.302 1.828.715 34,664,484 89.604.239 20.980.000 )معدل( 2016ديسمبر  31فى 

 
 

 (.15الية )إيضاح القرض طويل األجل الذي تم الحصول عليه من وزارة الم التفاقيةمرهونة وفقا  )شركة تابعة( إن األرض ومباني شركة اإلحساء للخدمات الطبية  * 
 
فتي كمتا بلغت تكتاليف اإلقتتراض المرستملة  مستشفى وسكن الموظفين بشركة اإلحساء للخدمات الطبية.مبنى النشاء مباني إضافية لتتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل رئيسي في التكاليف الخاصة بإ ** 

 .لاير سعودي 418.845مبلغ  2018ر ديسمب 31
 

 كما يلي: الموحدة  األخر قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  فيالمحمل خالل السنة  االستهالكتم توزيع 
 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 )بالرياالت السعودية( 

 11.829.481 11.241.460 تكلفة اإليرادات

 3.177.253 3.282.612 (23مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 

 172.515 168.391 (24مصاريف بيع وتسويق )إيضاح 

 14.692.463 15.179.249 
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 موجودات غير ملموسة  -7
 

إلضتافة إلتى با ،غير الملموسة في تكلفة برنامج الخدمات الطبية المستخدم بشركة اإلحساء للختدمات الطبيتة، شتركة تابعتةتتمثل األصول 
مثتل . وتتستتحواذبالقيمة العادلة وقتت اإل الموجودات غير الملموسة الناتجة عن عملية تقييم اإلستثمار فى شركة اإلحساء للخدمات الطبية

 موسة خالل السنة فيما يلي:حركة الموجودات غير المل
 
 2017 ديسمبر 31  2018 ديسمبر 31    

 )بالرياالت السعودية(  التكلفة

 4.019.345  4.034.450  يناير 1الرصيد في 

 15.105  -  إضافات خالل السنة

 4.034.450  4.034.450  ديسمبر  31الرصيد كما في 

     اإلطفاء المتراكم

 2.158.853  2.828.629  يناير 1الرصيد في 

 669.776  632.373  المحمل خالل السنة

 2.828.629  3.461.002  ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 

 1.205.821  573.448  صافي القيمة الدفترية    5

 

 :كما يليالموحدة  األخر  والدخل الشامل قائمة الربح أو الخسارة في السنةالمحمل خالل  االطفاءتم توزيع 
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 
 )بالرياالت السعودية(     

 456.495  449.547 تكلفة اإليرادات

 213.281  182.826 (23)إيضاح  مصاريف عمومية وإدارية

 632.373  669.776 

 
 

 أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرإستثمارت فى  -8

 
 

 2017 ديسمبر 31  2018 ديسمبر 31 

 )بالرياالت السعودية( 

 15.947.507  57.873.727 السعودي األسهمسوق بمدرجة أ( 

 141.356.249  150.946.376 السعودي  األسهمسوق بمدرجة غير ب( 
 208.820.103  157.303.756 

 

  :السعودى األسهمدرجة بسوق ( مأ
 

 القيمة السوقية العادلة 

 2017 ديسمبر 31  2018 ديسمبر 31 

 )بالرياالت السعودية( 

 15.947.507  15.176.107 شركة تكوين المتطورة للصناعات

 -  42.697.620 *الشركة السعودية للخدمات األرضية

 57.873.727  15.947.507 

 
على نقل األسهم المملوكة لها فى الشركة الموافقة ب الشركة الوطنية للمساندة األرضية للطيران، قرر الشركاء فى 2018أكتوبر  15بتاريخ * 

الشتركة الوطنيتة من  ٪5شركة اإلحساء للتنمية تملك نسبة حيث أن ظ اإلستثمارية الخاصة بالشركاء والسعودية للخدمات األرضية إلى المحاف
من إجمتالى األستهم المصتدرة  ٪0.735سهم بما يعادل  1.381.800كان نصيب الشركة من األسهم المحولة فقد  للمساندة األرضية للطيران

وال تزال اإلجراءات القانونيتة الخاصتة بنقتل تلتك األستهم بإستم الشتركة قيتد التنفيتذ حتتى تتاريخ هتذه  فى الشركة السعودية للخدمات األرضية.
 .مليون لاير سعودى نتيجة هذا القرار 10.5، هذا وقد تم اإلعتراف بتوزيعات أرباح بقيمة القوائم المالية
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 )تتمة( أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرمارات فى إستث -8
 

  :السعودى األسهمدرجة بسوق مغير ( ب
 

 

 
مين لمقي  لسعودية لامعتمد من الهيئة أعاله بواسطة خبير تقييم مستقل  وات حقوق الملكية غير المدرجة بسوق األسهم السعودىدأتم تقييم 
 31ت كما فى إلستثماراالمستقل بإصدار تقريره عن قيمة تلك . حيث قام خبير التقييم اتقريره مقيما  كافة اإلستثماراتوالذى أصدر "تقييم" 
ها فيما وغير خليجىفى تقييم كافة اإلستثمارات لشركات مثيلة بدول مجلس التعاون ال الشركات المماثلة. وقد إستخدم طريقة 2018ديسمبر 

لية فإن راية الماتحقاق. أما بخصوص صندوق شركة دحيث تم إستخدام طريقة العوائد حتى تاريخ اإلسلإلستثمار المحدودة عدا شركة تعليم 
 .إدارة الصندوق توفر القيمة العادلة للوحدات المستثمرة بالصندوق بنهاية كل فترة مالية

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

 

 2017 ديسمبر 31 2018 ديسمبر 31 

 لرياالت السعودية()با 
 139.748.373 157.303.756 اإلفتتاحى الرصيد 

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

 139.748.373 202.671.662 يناير 1الرصيد كما في 

 25.227.382 57.119.380 إضافات 

 - (33.759.000) إستبعادات

 (387.999) (17.211.939)  العادلة  التغير في القيمة

 (7.284.000) - خسائر إنخفاض فى القيمة

 157.303.756 208.820.103 الختامىالرصيد 

 

 

ت ة والمتتتتتدخالوقتتتتتد تتتتتتم اإلفصتتتتتاح عتتتتتن التسلستتتتتل الهرمتتتتتى لتحديتتتتتد القيمتتتتتة العادلتتتتتة لتتتتتألدوات الماليتتتتتة وطتتتتترق التقتتتتتويم المستتتتتتخدم
 .28اح رقم م القيمة العادلة فى إيضيالرئيسية لتقو

 

    نسبة الملكية ٪ 
 ديسمبر 31 

2018 
 ديسمبر 31

 2018 ديسمبر 31 2017

 

 2017 ديسمبر 31

 )بالرياالت السعودية(   
 35.500.000  - 0.42 0.42  إبن رشد(الشركة العربية لأللياف الصناعية ) 

 30.000.000  4.003.600 5 5 الشركة الوطنية للمساندة األرضية للطيران

 70.228.354  95.832.100 1.36 1.36 شركة التصنيع وخدمات الطاقة

 17.786.250  19.563.000 5.10 4.7 الشركة العربية لصناعة الورق )ورق(

 3.784.000  - 7.57 7.57  فيهشركة اإلحساء للسياحة والتر

 19.492.132  21.171.018 12.78 12.78 شركة تعليم لالستثمار المحدودة

صندوق بنك الخليج الدولي لإلستثمار في األسواق 
  الناشئة

-  - - 
 

3.849.513 

 -  10.376.658 -  - صندوق شركة دراية المالية

   150.946.376  180.640.249 
 (39.284.000)  -   تثمارات مخصص إنخفاض إس

   150.946.376  141.356.249 
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 إستثمارات عقارية -9
 

 تتمثل اإلستثمارات العقارية فى أراضى ومبانى مؤجرة.
 2017 ديسمبر 31  2018 ديسمبر 31 

 )بالرياالت السعودية( 

 التكلفة

 155.529.636  155.529.636 ديسمبر 31و  يناير 1الرصيد في 

 (28.120.160)  (28.120.160) يخصم : اإلنخفاض في قيمة إستثمارات عقارية *

 127.409.476  127.409.476 

    المتراكم ستهالكاإل

 2.503.188  2.686.865 يناير 1الرصيد في 

 183.677  183.674 المحمل خالل السنة

 2.686.865  2.870.539 ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

   

 124.722.611  124.538.937 صافي القيمة الدفترية 
 

لاير سعودي  مليون 141.9) 2018ديسمبر  31لاير سعودي كما في  مليون 139.7ككل مبلغ العادلة لالستثمارات العقارية  بلغت القيمة
 لة للعقاراتلقيمة العاداخبير تثمين عقاري مستقل معتمد. تم تحديد  من بناءا  على التقييم المقدم ( وقد تم تحديدها2017ديسمبر  31كما في 

 السائدة في السوق الستثمارات عقارية مماثلة. بناءا  على األسعار
 

 .قديمتبوك وجزء من أراضي طريق خريص الالمساهمة العقارية بتتمثل قيمة اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات العقارية في كامل قيمة 
  

 الشهرة -10
شتركة إضتافية  فتي ال صليتة الشتراء لحصتوذلتك بعتد إتمتام عمالسيطرة للشركة على شركة االحساء للختدمات الطبيتة  تحققنتجت الشهرة من 

 .السيطرةبها  تتحقق والتى 2015 خالل عام
 

عتاله. أجترت ة المذكورة أوفقا لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، فإن إدارة الشركة تقوم سنويا  بقياس االنخفاض في قيمة الشهر
قيتد اس القيمتة ليتات علتى أست. وقتد تتم تحديتد القيمتة القابلتة لالستترداد متن العم2018يستمبر د 31يتة فتي إدارة الشركة ذلك القياس للسنة المنته

علتى  ألعمتال، وهمتا. أن االفتراضين الرئيسيين المستخدمين في القياس هما معدل الخصم والتدفقات النقدية المستتقبلية المتوقعتة متن اماالستخدا
 النحو التالي:

   خصم التدفقات النقدية المستقبلية.٪ ل12تم استخدام معدل خصم قدره 
 .الخمس سنوات المستقبلية٪على مدى 5تم استخدام معدل نمو للربح قبل الزكاه والفوائد واإلستهالك واإلطفاء في حدود 

 

د خستائر عليته ال يوجتو هتي أكثتر متن القيمتة الدفتريتة، نمتوذج القيمتة قيتد اإلستتخدامطبقتاُ ل قابلتة لإلستتردادعدالت اعتاله، فتإن القيمتة الطبقا  للم
 .2018شهرة يجب تسجيلها خالل العام انخفاض لقيمة ال

 

 حساسية للتغيرات في االفتراضات 
ساستية ات األالفتراضتاللوحتدات المولتدة للنقتد، تعتقتد اإلدارة أنته ال يوجتد أي تغييتر محتمتل فتي أي متن  قيد اإلستخدامبتقييم القيمة  وفيما يتعلق

  .القيمة الدفترية للشهرة بصورة جوهرية عن قيمتها القابلة لالسترداد إنخفاضيمكن أن يتسبب ب
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 مخزون -11
 

 2017 ديسمبر 31 2018 ديسمبر 31 

 )بالرياالت السعودية( 

 7.544.900 8.765.313 مستهلكات طبية

 7.932.633 5.484.222 أدوية

 9.586.750 6.125.474 وأخرىمخزون تمور 

 1.254.674 727.307 ت طبيةقطع غيار معدا

 (104.795) (104.795) يخصم مخصص مخزون بطئ الحركة

 20.997.521 26.214.162 

 ديسمبر فيما يلي: 31خالل السنة المنتهية في  مخصص مخزون بطئ الحركةعلى حركة الوتتمثل 

 2017 ديسمبر 31 2018 ديسمبر 31 

 )بالرياالت السعودية( 

 39.060 104.795 نةالرصيد في بداية الس

 65.735 - المحمل خالل السنة

 104.795 104.795 الرصيد في نهاية السنة

 

 مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى و تجارية ذمم مدينة -12

 

 2017 ديسمبر 31 2018 ديسمبر 31 

 )بالرياالت السعودية( 

 79.761.869 87.136.673 ذمم مدينة تجارية *

 8.980.138 12.222.681 وأرصدة مدينة أخرى دما  مصاريف مدفوعة مق

 99.359.354 88.742.007 

 (9.004.962) (2.776.209) مشكوك في تحصيلها وأرصدة يخصم : مخصص ديون 

 96.583.145 79.737.045 

 

 يلي: ديسمبر فيما 31المشكوك في تحصيلها خالل السنة المنتهية في واألرصدة مخصص الديون على حركة الوتتمثل 
 

 2017 ديسمبر 31 2018 ديسمبر 31 

 )بالرياالت السعودية( 

 8.706.906 9.004.962 الرصيد في بداية السنة

 - (4.631.519) (5)إيضاح  15أثر تطبيق معيار الدولى للتقرير المالى رقم 

 4.373.443 8.706.906 

 المحمل خالل السنة

 

170.152 646.666 

 (348.610) (1.767.386) مخصصات إنتفي الغرض منها

 9.004.962 2.776.209 الرصيد في نهاية السنة

 

 :تجاريةالمدينة الذمم الأعمار * 

 2017 ديسمبر 31 2018 ديسمبر 31 

 )بالرياالت السعودية( 

 52.724.449 57.596.013 حتى ثالثة أشهر

 4.171.730 4.557.967 حتى ستة أشهر ثة أشهرالمن ث

 22.865.690 24.982.693 رأشه ستةأكثر من 

 87.136.673 79.761.869 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -13

كيانات ارة والتتمثل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة بصفة أساسية في المعامالت مع الشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلد -أ
نيابة عن  لمدفوعةوبعض المصاريف ا خدمات طبية مقدمةالعالقة في مبيعات تمور و وتتمثل المعامالت الهامة مع األطراف ذات التابعة لهم.

 لتالية:اطراف تلك األطراف و بيع بعض األصول الثابتة. جميع المعامالت تتم بشروط متفق عليها ويتم إعتمادها بواسطة اإلدارة مع األ
 

 العالقة   إسـم المنشـأة

 ذو عالقة ألحد الشركات التابعةطرف  شركة تكوين المتطورة للصناعات

 طرف ذو عالقة ألحد الشركات التابعة شركة نزراكو لصاحبها ناصر بن حمد الزرعة

 طرف ذو عالقة ألحد الشركات التابعة ابراهيم عبدهللا صالح العفالق

 

 

 تتمثل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة فيما يلي:   -ب

 2017 ديسمبر 31 2018 ديسمبر 31 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

 )بالرياالت السعودية(  

 1.674.874 1.547.905 واللجان مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة 

 1.751.901 2.503.022 رواتب ومزايا كبار موظفى اإلدارة

 
 يتمثل المستحق من األطراف ذات العالقة  فيما يلي:

 2017 ديسمبر 31 2018 سمبردي 31 

 )بالرياالت السعودية( 

 379.007 - شركة نزراكو لصاحبها ناصر بن حمد الزرعة

 7.390 - ابراهيم عبدهللا صالح العفالق

 - 386.397 

 (386.397) - *اف ذات عالقة مشكوك في تحصيلهامخصص أرصدة أطر

 - - 

 
 .حيث أن إدارة المجموعة ال تتوقع تحصيل تلك المبالغ أطراف ذات عالقةخالل العام قامت المجموعة بشطب المستحق من *
 

 نقد وما في حكمه -14
 كمتا.  أقل أو أشهر ثالثة خالل تستحق عالية سيولة ذات واستثمارات الطلب تحت وودائع البنوك لدى وأرصدة نقد حكمه، ومافى النقد يتضمن

 .البنوك لدى ارصدة نقد و فى لكاملبا حكمه فى وما نقد تضمن. 2017و 2018 ديسمبر 31 فى

 

 2017 ديسمبر 31 2018 ديسمبر 31 

 )بالرياالت السعودية( 

 11.667.812 25.699.210 ةحسابات جاري -نقد لدى البنوك 

 73.000.000 56.000.000 دائع قصيرة األجلو –نقد لدى البنوك 

 104.664 - سابات جاريةح -نقد لدى صناديق اإلستثمار

 233.387 164.108 لصندوقنقد با

 81.863.318 85.005.863 
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   ضوقر -15
 كما يلى: 2018 ديسمبر 31ض كما في ويتمثل رصيد القر

 

 ةـتـوزارة المالي قبتل متن الحصتول عليتهمليتون لاير ستعودي ستبق  49.5 قيمتتهمن قرض  مليون لاير سعودى 4.13بمبلغ  رصيد متبقي -
 4.13لتغ وقتدره متستاوية بمب علتى أقستاطه دادــتـع لفائتدة ويتتم سـتـال يخض التفاقيتة القترض، فإنته وفقتا   .لشركة اإلحساء للختدمات الطبيتة

ركة شال ومباني. هذا، وقد تم رهن كافة أراضي م2019هـ الموافق مارس 1440مليون لاير سعودي والذي ينتهي سداده في شهر رجب 
 التفاقية القرض. وفقا  

 
مليتون لاير  25إتفاقية تسهيالت مع أحد البنوك المحليتة بقيمتة بعة )شركة اإلحساء للخدمات الطبية( التاشركة الأبرمت  2017خالل عام  -

متن  . يسدد القرض على أقساط ربع سنوية إبتتداءا  2018ديسمبر  31كما فى مليون لاير سعودى  15.7سعودى حيث قامت بسحب مبلغ 
لستتائدة فتتي الستتوق وهتتو مضتتمون بستتند ألمتتر. طبقتتا  لخطتتاب تستتهيل . يخضتتع القتترض لمصتتاريف ماليتتة بحستتب االستتعار ا2019أبريتتل 

الت التتوازن القرض، فإن على الشركة اإللتزام ببعض التعهدات الماليتة فيمتا يتعلتق بالحتد األدنتى لصتافي حقتوق الملكيتة الملموستة ومعتد
 المالية ونسبة تغطية المديونية.

 

 كما يلي:  ةالموحد يالمركز المال قائمةفي  ةالقائمض وقرالتم عرض رصيد 
 

 2017ديسمبر  31  2018 ديسمبر 31 

 )بالرياالت السعودية( 

 5.073.678  8.068.390 المدرج ضمن المطلوبات المتداولة األجل  ةض طويلومن قرالجزء المتداول 

 4.127.272  11.823.353 المدرج ضمن المطلوبات غير المتداولةاألجل  ةض طويلومن قرالجزء غير المتداول 

 19.891.743  9.200.950 

 

 للموظفين إلتزامات المنافع المحددة -16
 

 محددة المنافع: تلتزاماعلى إ الحركةتتمثل 
 2017ديسمبر  31  2018 ديسمبر 31 

 )بالرياالت السعودية( 
 25.522.949  30.437.428 االفتتاحيالرصيد 

 5.934.089  6.795.436 الحالية –تكلفة الخدمة 

 1.010.079  1.131.364 الفائدةتكلفة 

 6.944.168  7.926.800 الموحدةاألرباح أو الخسائر  المحمل على قائمة

 1.401.558  (11.818.299) المحمل على الدخل الشامل)مكاسب( / خسائر اعادة القياس 

 (3.431.247)  (2.502.410) مدفوعة محددة للموظفين منافع التزامات 

 30.437.428  24.043.519 النهائيالرصيد 

 
 محددة المنافع هي كما يلي: تزاماتللإلاالكتوارية المستخدمة في حساب القيمة الحالية  إن أهم الفرضيات

 

 2017ديسمبر  31  2018 ديسمبر 31 

 ٪3.40  ٪4.2 معدل الخصم
 ٪4.75  ٪4.2 معدل زيادة الراتب

 متوسط  عالى معدالت دوران الموظفين
 

 ية:تحليل الحساس
 

يترة لعناصتر المتغامحدد المنافع على إحدى الفرضيات االكتوارية والتي لها نسبة تغير معقولة، مع تثبيتت كافتة  اإللتزامتم عرض  تأثير قيمة 
 :في الجدول التالىاألخرى كما 

 2017ديسمبر  31  2018 ديسمبر 31 

 26.462.056  23.215.032 ٪ 0.5معدل الخصم +

 30.118.961  24.927.902  ٪0.5-معدل الخصم 

 30.083.575  24.525.050 ٪ 0.5زيادة طويلة األجل للراتب +

 26.475.564  23.586.181 ٪ 0.5- زيادة طويلة األجل للراتب
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 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخري ذمم دائنة تجارية و -17

 

 2017ديسمبر  31  2018 ديسمبر 31 

 )بالرياالت السعودية( 

 19.453.140  22.927.135 ذمم دائنة

 6.983.922  6.593.082 أجازات وتذاكر سفر مستحقة

 33.529  1.302.921 رواتب مستحقة 

 1.137.430  1.910.671 أخرى

 32.733.809  27.608.021 

 
 الزكاة -18

 

 اإلحساء ألقمشة وشركةا لصناعة اليابانية السعودية الشركة وهما يتم تقديم إقرار زكوى موحد للشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل،
 .2017ديسمبر  31زكوية للسنوات حتي الغذائية. تم تقديم اإلقرارت ال للصناعات

 

 مخصصات الزكاة:أ(  
 تتمثل الحركة على مخصص الزكاة الشرعية فيما يلي. 

 2017ديسمبر  31  2018 ديسمبر 31 

 )بالرياالت السعودية(     

 5.587.112  5.892.789 سنةالرصيد بداية ال

 -  346.021 المخصص المكون عن مطالبات زكوية عن السنوات السابقة

 5.805.521  4.598.827 المخصص المكون عن الزكاة المستحقة عن العام الحالي 

 (5.499.844)  (4.651.382) المسدد خالل السنة

 5.892.789  6.186.255 الرصيد في نهاية السنة 

 
 قف الربوط الزكويةموب(  

 شركة اإلحساء للتنمية
 .وتم الحصول على شهادة الزكاة 2017ديسمبر  31تم تقديم اإلقرار الزكوي للسنة المنتهية في  -
 7.2افية بمبلتغ والتذى يظهتر مطالبتات زكويتة إضت 2017حتتى  2013خالل العام، إستتلمت الشتركة الربتوط الزكويتة عتن الستنوات متن  -

امتة للزكتاة . تعتقتد إدارة الشتركة أنته ستيتم قبتول اإلعتتراض المقتدم لتدى الهيئتة العقامتت الشتركة بتاإلعتراض عليته حيث مليون لاير سعودى
 .ا كما فى نهاية العامهوالدخل وأنه ال يوجد أية إلتزامات زكوية أخرى يجب تسجيل

 

 شركة اإلحساء للصناعات الغذائية 
ركة اإلحستاء عات الغذائيتة ضتمن القتوائم الماليتة الموحتدة واإلقترار الزكتوي الموحتد لشتيتم تقتديم اإلقترار الزكتوى لشتركة اإلحستاء للصتنا -

  .2013للتنمية بدء  من عام 
ات الغذائيتة شتركة اإلحستاء للصتناع تمإستتل. 2007يونيتو  30الربتوط الزكويتة للفتترات حتتى  شركة اإلحساء للصتناعات الغذائيتة  أنهت -

قتديم تتم توقتد ، لاير ستعودى 328.460إضافية بمبلتغ زكاة الذى يظهر و 2012ديسمبر  31وحتي  2007يوليو  1للفترة من  الربط الزكوي
 الهيئة العامة للزكاة والدخل.قبل مازال تحت الدراسة من وعلى تلك المبالغ اإلضافية إعتراض 

 

 "(يابانيةالشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة )"الشركة ال
م على أساس نسبة الملكية 2007ضمن اإلقرار الزكوي الموحد لشركة اإلحساء للتنمية بدء  من عام  يابانيةوى للشركة اليتم تقديم اإلقرار الزك

 .ق على الشركةوتم إستالم الربط النهائى وسداد المبلغ المستح 2005الفعلية. أنهت الشركة اليابانية اقراراتها الزكوية حتى عام 
 

  شركة تطوير اإلحساء للعقارات
 31هية في ة المنتلشركة تطوير اإلحساء للعقارات ضمن اإلقرار الزكوي الموحد لشركة اإلحساء للتنمية للسن ىيتم تقديم اإلقرار الزكو

 تم تصفية شركة تطوير اإلحساء للعقارات. 2017خالل عام  .2016ديسمبر 
 

 شركة اإلحساء للخدمات الطبية
 ت شركة . استلم2019إبريل  30وحصلت على شهادة زكاة صالحة حتى  2017ديسمبر  31حتي شركة إقرارتها الزكوية للسنوات القدمت 

حتى  2015ام من تزال الربوط عن األعو ال من الهيئة العامة للزكاة والدخل. 2014حتى سنة  الزكويةالربوط اإلحساء للخدمات الطبية 
 قيد الدراسة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. 2017
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 إلحتياطي النظاميا -19
متن  ٪30ى من صافي الدخل السنوي حتى يصل هذا االحتياطي إل ٪10، تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي قدره الشركة األساسنظام وفقا  ل

 .إن هذا اإلحتياطي غير متاح للتوزيع ،رأس المال
 

 حصص إضافية في شركة تابعة إقتناءاحتياطي  -20
رة عليها عد السيطبالمبلغ المسدد القتناء حصص إضافية في شركة اإلحساء للخـدمات الطبية، شركة تابعة، يتمثل االحتياطي في الفرق بين 

 .والقيمة العادلة لتلك الحصص اإلضافية

 
 السهم  (خسارةربحية / ) -21

ائمة د األسهم القح لعدالمرجعلى المتوسط  ةسنال (خسارةربح / )بتقسيم صافي  سنةال (خسارةربح / )السهم من  (خسارةربحية / ) تم إحتساب
 فيما يلي: (خسارةالربح / )ال وقد تمثل نصيب السهم من .سنةخالل ال

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر 31 

 )بالرياالت السعودية( 

 (9.449.924)  7.221.260 العائدة لمساهمي الشركة سنةال (خسارةربح / )صافي 
 49.000.000  49.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (0.19)  0.15 السنة( ةخسار)ربح / صافي السهم األساسي من  نصيب
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر 31 
 )بالرياالت السعودية( 

 (10.532.591)  2.839.313 العائدة لمساهمي الشركةالشاملة  (ةخسار/ )ال الدخل إجمالى
 49.000.000  49.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (0.21)  0.06 الشاملة ةخسارال الدخل / السهم األساسي من نصيب
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 )بالرياالت السعودية( 

 (9.419.541)  7.247.510  لشركةالسنة من العمليات المستمرة العائدة لمساهمي ا (خسارةربح / )صافي 
 49.000.000  49.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (0.19)  0.15 رةالسنة من العمليات المستم)خسارة( ربح/ساسي من صافي نصيب السهم األ
 

 2017ديسمبر  31   2018 ديسمبر 31  

 )بالرياالت السعودية(  

 (30.383)  (26.250)  السنة من العمليات غير المستمرة صافي خسارة

 49.000.000  49.000.000  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (0.00)  (0.00) السنة من العمليات غير المستمرة م األساسي من صافي خسارةنصيب السه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  شـركة اإلحساء للتنمية
 همة سعودية( )شركة مسا

 (تتمة) لموحدةاإيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

- 34- 

 

 التقارير القطاعية -22
ائيتتة تتمثتتل األنشتتطة الرئيستتية للمجموعتتة فتتي ثالثتتة قطاعتتات أعمتتال رئيستتية وهتتم قطتتاع التصتتنيع المتمثتتل فتتي شتتركة اإلحستتاء للصتتناعات الغذ

ي شتركة فتوالمتمثتل تخصص بإنتاج وتعبئة التمور وقطتاع الختدمات الطبيتة المتمثتل فتي شتركة اإلحستاء للختدمات الطبيتة وقطتاع االستتثمار والم
نشتطة الرئيستية المنتهية فتي ذلتك التتاريخ وفقتا  لأل السنةوعن  2017و  2018 ديسمبر 31المعلومات المالية كما في اإلحساء للتنمية. تم تلخيص 

 :كما يلي
 اإلجمالي قطاع اإلستثمار قطاع الخدمات الطبية قطاع التصنيع 

 )بالرياالت السعودية( 2018 ديسمبر 31

 175.068.407 841.543 167.714.943 6.511.921 ومعدات ممتلكات وآالت

 710.650.093 520.585.658 172.460.448 17.603.987 وجوداتمال مجموع

 85.972.610 10.458.712 73.394.620 2.119.278 المطلوبات مجموع
     

 225.653.951 - 210.946.330 14.707.621 ، بالصافىإيرادات
 من العمليات)الخسارة(  /الربح 
 المستمرة

(3.846.150) 6.409.466 13.608.337 16.171.653 

 11.200.555 6.336.508 8.577.915 (3.713.868) صافى )الخسارة( / الربح
 
 

    
     2017 برديسم 31

 166.832.520 1.097.377 158.415.306 7.319.837 ومعدات ممتلكات وآالت

 643.226.992 366.747.615 255.372.871 21.106.506 الموجودات مجموع
 76.294.472 10.923.703 62.373.634 2.997.135 المطلوبات مجموع

     
 209.074.139 - 195.921.052 13.153.087 ، بالصافىإيرادات

 )الخسارة( / الربح من العمليات
 المستمرة

(1.841.562) 6.939.918 (6.260.944) (1.162.588) 

 (6.998.492) (10.441.327) 5.284.397 (1.841.562) صافى )الخسارة( / الربح

 
ي والتى مليون لاير سعود 136.6صحة( وزارة الو -بلغت االيرادات المحققة من عميلين رئيسيين )شركة الزيت العربية السعودية )ارامكو( 

المطلوب من و٪(. كما بلغ اجمالي الرصيد القائم 57مليون لاير سعودي تمثل  120: 2017٪ من ايرادات قطاع الخدمات الطبية )65تمثل 
ديسمبر  31كما في مليون لاير سعودي  34.9مليون لاير سعودي ) 50.8مبلغ  2018ديسمبر  31هذين العميلين متضمنا الحجوزات كما فى 

2017.) 
 

 مصاريف عمومية و إدارية  -23
  2018  2017 

 )بالرياالت السعودية(  
 45.879.636   43.500.459   تكاليف موظفين

61223.28.  إستهالك    3.177.253 

 1.796.000   2.799.480  مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة 

 1.763.113   1.919.431   أتعاب مهنية

 640.203   663.688   جارات إي

 213.281  182.826  إطفاءات

 5.018.499  4.851.067  أخرى 

  57.199.563  58.487.985 

 

 مصاريف بيع وتسويق  -24
  2018  2017 

 )بالرياالت السعودية(  

 703.380  626.137  تكاليف موظفين
 279.971  235.714  مصاريف شحن

4.13125  195.926  دعاية واعالن  

 172.515  168.391  استهالكات

 162.313  187.252  أخرى

  1.413.420  1.572.310 
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  توزيعات أرباح -25
ة    بقيم لطيرانلالشركة الوطنية للمساندة األرضية من خالل العام توزيعات أرباح مستلمة بشكل رئيسي في  تتمثل توزيعات األرباح

 .مليون لاير سعودى 13.1
 

 ي إيرادات أخر -26
 ديسمبر فيما يلي:  31تتمثل إيرادات أخرى كما في 

  2018  2017 

 )بالرياالت السعودية(  
 2.338.500  2.449.699  إيجارات للغير 

 1.308.129  1.324.073  إيرادات إستثمار فى ودائع بنكية 
 -  1.370.000  إنتفى الغرض منها خصصاتم

 1.095.000  906.000  دعم مؤتمرات وندوات
 619.685  745.715  إيراد وجبات 

 41.609  650.210  أخرى

  7.445.697  5.402.923 

 

 الناتجة عن العمليات غير المستمرة  الخسائر -27
 ديسمبر فيما يلي:  31كما في  لناتجة عن العمليات غير المستمرةالخسائر ا تتمثل

  2018  2017 

 )بالرياالت السعودية(  

 30.383  26.250  اريةمصاريف عمومية وإد

  26.250  30.383 
 

 

 األدوات المالية إدارة المخاطر و -28
 

 ةات الماليالموجودوقروض، بينما تتكون مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى من ذمم دائنة و المالية الرئيسية للمجموعةالمطلوبات تتكون 
 .وجودات أخرىومجارية والذمم المدينة التدلة من خالل الدخل الشامل األخر وأدوات حقوق ملكية بالقيمة العا الرئيسية من النقد وما في حكمه

 

 تصنيف األدوات المالية
 2017 ديسمبر 31  2018 ديسمبر 31 

 )بالرياالت السعودية( 

    قيمة العادلةموجودات مالية بال

 157.303.756  208.820.103 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر أدوات حقوق ملكية

 208.820.103  157.303.756 

 طفأةموجودات مالية بالتكلفة الم

 73.976.959  86.585.580 ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى

 85.005.863  81.863.318 النقد وما في حكمه

 377.269.001  316.286.578 

    

    طفأةمالية بالتكلفة الم مطلوبات

 27.608.021  32.733.809 روفات مستحقة ومطلوبات أخرىذمم دائنة تجارية ومص

 9.200.950  19.891.743 قروض

 52.625.552  36.808.971 
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 )تتمة(األدوات المالية إدارة المخاطر و -28
 

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

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

 دوات الماليةألقياس القيمة العادلة ل
وجد في تاريخ ي ل عادلةت ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامالقيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبا

 .ةروط سلبييوجد أي نية أو شرط للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بش اللشركة هي شركة عاملة مستمرة حيث افتراض أن ا
 

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

 

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

 

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

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

 

 

 هرمي:مستوى القيمة العادلة حسب التسلسل اليعرض الجدول التالي تحليال  لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقا  ل

 

 2018ديسمبر  31 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول 

 )بالريـاالت السعودية( 

بالقيمة العادلة من  أدوات حقوق ملكية

 خالل الدخل الشامل األخر
57.873.727 - 150.946.376 208.820.103 

 

 2017ديسمبر  31 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني مستوى االولال 

 )بالريـاالت السعودية( 

بالقيمة العادلة من  أدوات حقوق ملكية

 157.303.756 141.356.249 - 15.947.507 خالل الدخل الشامل األخر

 

 .والمستوى الثاني والمستوى الثالث خالل السنة لم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول.

 
رق أخرى ن استخدام ط، إال أبالرغم من إعتقاد اإلدارة بأن التقديرات الخاصة بقياس القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالمستوى الثالث مالئمة

موعة في مجعتمد الأو افتراضات قد يؤدي إلى قياسات مختلفة للقيمة العادلة. ويتضمن المستوى الثالث استثمارات محلية غير متداولة حيث ت
ليب التقييم ات. ومن أساستثمارتقييمها على قيمة صافي الموجودات بناءا  على أحدث القوائم المالية المدققة المتاحة لتحديد القيمة العادلة لتلك اال

فإن  ءا على ذلك،ت. وبنااألخرى استخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة على أساس توزيعات األرباح المتوقعة والتي ال يتوفر بشأنها معلوما
 التأثير المحتمل من استخدام أساليب تقييم مبنية على افتراضات بديلة ال يمكن تحديده.

 

 اآلخر: الشامل فيما يلي وصف لطرق التقويم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقويم االستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خالل الدخل
 

 القابلة للمالحظة الهامة المدخالت غير طريقة التقويم

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

 متوسط صافي القيمة الموجودات ونسبة السعر إلى مضاعف القيمة الدفترية 
  

 وصافي الموجوداتتقدير النقدية وشبه النقدية القابلة للتوزيع  طريقة صافي الموجودات
  

 قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف اإليرادات طريقة العائدات المتوقعة
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 )تتمة(األدوات المالية إدارة المخاطر و -28

 

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

 نة التجاريةم المديذات جدارة مصرفية مرتفعة. تستحق الذم ا في حكمه لدى بنوك. تم إيداع النقد ومالمستحقة من العمالء واألرصدة النقدية
 .ىلكما ي ةواألخرى بشكل رئيسي من عمالء في السوق المحلية وأطراف ذات عالقة وقد تم إظهارها بقيمتها القابلة لإلسترداد المقدر

 

 2017ديسمبر  31  2018 ديسمبر 31 

 )بالرياالت السعودية( 

 73.976.959  86.585.580 ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى

 85.005.863  81.863.318 النقد وما في حكمه

 168.448.898  158.982.822 
 

 .ئتمانإلمخاطر التعرض ملاقصى ألللموجودات المالية تمثل الحد ا القيمة الدفتريةإن 
 

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

 مرتفع.ئتماني إالمحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف رصدة النقدية ألا 

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

حددة. الم جراءاتإلياسات واللس وفقا  المستمرة عن طريقة المراقبة  ءلقة بالمبالغ المستحقة من العمالئتمان المتعإلاتقوم المجموعة بإدارة مخاطر 
مة بصورة ينة القائء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدالالتي تتعلق بالعمئتمان إلمخاطر اتقوم المجموعة بالحد من 

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

 

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

المالية  ة للمطلوباتتعاقديستحقاقات الإلالقيمة العادلة لها. فيما يلي ا لى بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقاربالسيولة عن عدم المقدرة ع
 .جمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرةإلفترة المالية. تم عرض المبالغ بافي نهاية ال

 

 2018ديسمبر  31 
 المبالغ اإلجمالية غير المخصومة 

 القيمة الدفترية 

عند الطلب أو أقل  

 من سنة واحدة

سنة إلى  1من  

 سنوات 5

 5أكثر من  

 سنوات

 )بالرياالت السعودية( 
        مالية بالتكلفة المستهلكة مطلوبات

ذمم دائنة تجارية ومصروفات مستحقة 
 ومطلوبات أخرى

32.733.809 

 

32.733.809 

 -  - 
 -  11.823.353  8.068.390  19.891.743 قروض

 52.625.552  40.802.199  11.823.353  - 
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 المبالغ اإلجمالية غير المخصومة 

 القيمة الدفترية 

عند الطلب أو أقل  
 من سنة واحدة

سنة إلى  1من  
 سنوات 5

 5أكثر من  
 سنوات

 )بالرياالت السعودية( 
        مطلوبات مالية بالتكلفة المستهلكة

ذمم دائنة تجارية ومصروفات مستحقة 
 -  -  27.608.021  27.608.021 ومطلوبات أخرى

 -  4.127.272  5.073.678  9.200.950 قروض

 36.808.971  32.681.699  4.127.272  - 

 
لتزامات المستقبلية إلللوفاء با كيةت البنالزمة والتسهيالموال الألتتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر ا

 للمجموعة.



  شـركة اإلحساء للتنمية
 همة سعودية( )شركة مسا

 (تتمة) لموحدةاإيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

- 38- 

 

 )تتمة(األدوات المالية إدارة المخاطر و -28

 

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

إدارة  سوق إلىلى دخل المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السهم مما يؤثر عألت الفوائد وأسعار االومعد
 .التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد

 

 تالمخاطر أسعار العم
ت عند الماطر العجنبي. تنشأ مخألي أسعار الصرف ات المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات فالتمثل مخاطر العم

موعة رض المجيقتصر تع. ت تختلف عن عملة المجموعةالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بهما بعمالإدراج المعام
مخاطر لتعرضها  تقد إدارة المجموعة أن. تعوالدرهم اإلماراتى مريكيألر االالدوبت الجنبية بشكل أساسي على المعامألت االلمخاطر العم

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

 

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

 .اديينرباح الموزعة على المساهمين العألس المال المستخدم ومستوى اأدارة العائد على رإلعمالها. يراقب مجلس األالمستقبلي 
 

 :وتهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ما يلي

 خرينآلصالح احاب المصألائد للمساهمين والفوائد ستمرار في توفير العوإلمرار كمنشأة عاملة بحيث يمكنها استإلحماية قدرة المنشأة على ا. 

 توفير عائد كافي للمساهمين. 

 

 

  وارتباطات التزامات -29
 

 عقود اإليجارات التشغيلية  (أ)
عد يار التجديد بخواحدة مع  فترةعقود اإليجار ال تتعدى  ةمدإن سكن العاملين. و يوجد لدى المجموعة عدة عقود إيجارات تشغيلية لمكاتب اإلدارة

التتي ولتمتور أرض مصتنع ا و 2017 متارس 1من بتداء  إ الشركة بالخبر والذى يبلغ عقده ثالثة سنوات فرع مقر مدة اإليجار ماعدا إيجار انتهاء
 .قبالسو يجاريةاإلم ــس القيـوعات اإليجار إما ثابتة أو تزيد سنويا  لتعكــمدفقد تكون . 1996يناير  1من ابتداء   ةسن 50 هايبلغ مدة عقد

 

 

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

 26وافق هـ الم1434شوال  19مصنع األلمنيوم. تم رفع القضية ضد الشركة في المحكمة العامة بالرياض، وصدر قرار المحكمة في 
هائي حتي نولم يصدر حكم  2014يناير  14هـ الموافق 1435ربيع األول  13برفض القضية. وتم إستئناف القرار بتاريخ  2013أغسطس 
 نتيجة ستكون لصالح الشركة.ال. ويعتقد المستشار القانوني للشركة أن الموحدة القوائم الماليةتاريخ 

 

 أخرىأمور  -30
 

على شركة  شركةالفاهم غير ملزمة مع شركة السالم للخدمات الطبية وذلك الستحواذ مذكرة تأبرمت الشركة  2018 ديسمبر 20بتاريخ 
ة حص النافي للجهالجراءات الفإستكمال إن هذة االتفاقية مشروطة ببأ علما   ،وذلك مقابل أصدار اسهم ٪100السالم للخدمات الطبية بنسبة 

 31كما فى  .اذ عليهان خالله تحديد القيمة العادلة للشركة المراد االستحووالذي سوف يتم موموافقة الجهات المختصة  المالي و القانوني
 ال يوجد أى أثر على القوائم المالية الموحدة. ،2018ديسمبر 

 

 األحداث الالحقة -31
كة بقيمة الشر من رأس مال ٪25تفاقية شراء مع شركة طوارئيات للعناية الطبية لشراء حصة تمثل إشركة أبرمت ال 2019يناير  8بتاريخ 

 .بتمويل الصفقة من مواردها الذاتيةالشركة ستقوم  و مليون لاير 15

 

 ةإعتماد القوائم المالي -32
 .هـ 1440 رجب 7 الموافق 2019 مارس 14بتـاريخ من قبل مجلس إدارة الشركة  الموحدة تم إعتماد القوائم المالية

 
 


