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تقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

السادة / المساهمون 
شركة اإلحساء للتنمية 

 اهمة سعودية()شركة مس
المملكة العربية السعودية  -اإلحساء 

مقدمة

لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة لشركة اإلحساء للتنمية )شركة مساهمة سعودية( )"الشركة"( والشركات التابعة لها 

 ،لربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرحدة لوالقوائم األولية المو، 0202مارس  13)يشار إليهم مجتمعين بإسم "المجموعة"( كما في 

أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  الثالثةوالتدفقات النقدية لفترة  ،لتغيرات في حقوق الملكيةوا

المالية  القوائملة عن إعداد هذه . إن اإلدارة هي المسؤو("القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة") واإليضاحات التفسيرية األخرى

"التقرير المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربية  13األولية الموحدة الموجزة وعرضها العادل وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

ى فحصنا.المالية األولية الموحدة الموجزة استناداً إل القوائمالسعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه 

نطاق الفحص

المالية األولية الموحدة الموجزة المنفذ من  المعلومات( "فحص 0332لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم )

زة من توجيه المالية األولية الموحدة الموج القوائمقبل المراجع المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص 

لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى.  ياستفسارات بشكل أساس

 ويعد الفحص أقل بشكل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية

بجميع األمور المهمة التي يمكن التعرف عليها خالل عملية  سنكون على درايةة، وبالتالي لن يمكننا من الوصول إلى تأكيد بأننا السعودي

 نبدي رأي مراجعة. فإننا المراجعة. وعليه، ال

 االستنتاج

لية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من المالية األو القوائمبأن  ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاداستناداً إلى فحصنا، لم 

 المعتمد في المملكة العربية السعودية. 13جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 البسام وشركاؤهعن 

 3414صندوق بريد 

 13910الخبر 

المملكة العربية السعودية

 إبراهيم أحمد البسام

 محاسب قانوني

(113رقم ) ترخيص

 الخبر 

هـ1441شوال  26
 م2222يونيو  18

vyoussef
one stamp 2019-2020



  شـركة اإلحساء للتنمية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية الموحدة المركز المالي قائمة 

 0202مارس  13في  كما

 تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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  إيضاح 
 0202 مارس 31

  )غير مدققة(
 2212 ديسمبر 31

 )مدققة(
      الموجودات 

 )بالرياالت السعودية(   موجودات غير متداولة
 177.485.741  303.110.323   ومعدات ممتلكات وآالت

 124.542  32.302   موجودات غير ملموسة
 222.523.462  023.033.222  6   فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرستثمارات إ

 12.851.172  10.323.130   إستثمار فى شركة زميلة
 124.355.262  103.323.333   ات عقاريةستثمارإ

 5.577.232  0.333.231   أصول حق االستخدام
 2.224.678  0.233.232   الشهرة

 544.272.783  1.230.223.332   مجموع الموجودات غير المتداولة
      موجودات متداولة

 23.728.526  01.332.232   مخزون
 21.711.581  122.203.223   خرىأمدفوعات مقدمة وموجودات و تجاريةمدينة ذمم 

 13.232.726  2.230.222   نقد وما في حكمه
   132.233.121  128.742.273 

 112.536  112.032   موجودات من عمليات غير مستمرة
 128.862.522  132.323.313   مجموع الموجودات المتداولة

 673.833.222  1.022.333.110   الموجودات مجموع

      المطلوبات وحقوق الملكيه
      ملكيةحقوق ال

 422.222.222  333.302.232  أ5و  1 رأس المال
 -  (12.220.112)  أ5 أسهمخصم إصدار 

 4.627.334  3.203.333   نظامياحتياطي 
 4.536.541  02.330.131   أرباح مبقاه

 (33.332.212)  (33.330.010)   حصص إضافية في شركة تابعة اقتناء احتياطي
 42.278.324  03.313.300   القيمة العادلةاحتياطي 
 8.115.552  2.110.000   س إلتزامات المنافع المحددة للموظفينإعادة قيااحتياطي 
 516.225.532  302.213.133   حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركةمجموع 

 65.232.662  20.223.132   حقوق الملكية غير المسيطرة
 582.165.122  210.223.023   مجموع حقوق الملكية

      المطلوبات
      متداولة  غيرمطلوبات 

 12.222.222  010.303.333   الجزء غير المتداول –األجل  طويلةض وقر
 4.352.621  03.022.312   الجزء غير المتداول - إلتزامات تأجير

 28.472.821  03.123.333   إلتزامات المنافع المحددة للموظفين
 42.825.422  023.200.302   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      المطلوبات المتداولة 
 6.666.667  3.022.222   الجزء المتداول –األجل  ةض طويلوقر

 -  123.002.311   قرض قصير األجل
 33.448.211  01.323.231   مستحقة ومطلوبات أخرى اريفمصو تجاريةدائنة ذمم 

 1.285.521  3.003.232   المتداول الجزء - إلتزامات تأجير
 4.525.228  3.300.022   زكاة مخصص ال

   122.332.032  45.725.387 
 3.117.284  3.113.023   مطلوبات من عمليات غير مستمرة

 48.842.671  123.223.233   مجموع المطلوبات المتداولة
 21.668.223  303.113.230   مجموع المطلوبات

 673.833.222  1.022.333.110   الملكيةحقوق المطلوبات و مجموع

 
 بتـاريخ تمت الموافقة على اصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم

 من قبل: 2222يونيو  18الموافق  هـ1441شوال  26
 

 
 

 أ/ عبدالرحمن بالغنيم  أ/ رائد محمد النعيم  أ/ أحمد إبراهيم

ير الماليالمـد  رئيس مجلس اإلدارة  التنفيذيرئيس ال  

 



  شـركة اإلحساء للتنمية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية الموحدة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر ة قائم

 0202مارس  13المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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 مارس 31المنتهية في  الثالثة أشهر فترةل   

   0202  2212 

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  إيضاح 

 57.622.235  23.330.121  2 اإليرادات، بالصافي

 (43.222.634)  (33.300.332)   تكلفة االيرادات

 14.621.421  12.222.323   مجمل الربح 

 (13.222.222)  (10.023.321)   عمومية وإدارية مصاريف

 (233.562)  (333.230)   وتسويقبيع  مصاريف

 327.821  123.332    التشغيل ربح

 (83.254)  (21.322)   تكاليف تمويلية
 1.464.724  330.222    توزيعات أرباحإيرادات 

 -  (23.230)   الحصة من نتائج شركة زميلة
 -  13.022.223  5 شركة تابعة التفاضلي من صفقة االستحواذ علىبالسعر الشراء مكسب 

 1.622.574  1.232.123   إيرادات أخرى

 3.372.235  12.332.232   قبل الزكاة  فترةالربح صافي 

 (283.332)  (322.222)   الزكاة 

 2.326.623  12.032.232   فترةالربح صافي 
      

      الدخل الشامل اآلخر
      يتم إعادة تبويبها الحقاً إلى الربح أو الخسارةال بنود 

على أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل صافي حركة القيمة العادلة 
 (3.286.772)  (13.002.030)   الشامل األخر الدخل

 (3.286.772)  (13.002.030)   الخسارة الشاملة األخرى

 (622.167)  (0.302.332)   فترةلل ةالشامل الخسارةإجمالى 

      
      :إلىالعائد  فترةالربح صافي 

 1.412.828  10.322.222   المساهمين

 276.725  203.332    الملكية غير المسيطرة

 2.326.623  12.032.232   فترةال ربحصافي 

      
      إلى: عائدال الشامل/ الربح  (الخسارة)صافى 

 (1.666.872)  (3.333.330)   المساهمين

 276.725  203.332    الملكية غير المسيطرة

 (622.167)  (0.302.332)   فترةلل ةالشاملالخسارة إجمالى 

      
      السهم (خسارة)ربحية / 

 2.23  2.32  7 فترةال ربحصافي نصيب السهم من 

 (2.23)  (2.22)  7 فترة لشاملة لالخسارة النصيب السهم من 

 42.222.222  03.332.332   عدد األسهم القائمة

      
 

 
 بتـاريخ تمت الموافقة على اصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم

 ن قبل:م 2222يونيو  18الموافق  هـ1441شوال  26
 

 
 
 
 

 أ/ عبدالرحمن بالغنيم  أ/ رائد محمد النعيم  أ/ أحمد إبراهيم

 رئيس مجلس اإلدارة  التنفيذيرئيس ال  المـدير المالي



  شـركة اإلحساء للتنمية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية الموحدة  التغيرات في حقوق الملكيةقائمة 

 0202مارس  13المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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 رأس

 المـــــــــال

خصم إصدار 

 أرباح مبقاة احتياطي نظامي أسهم

احتياطي اقتناء 

حصص إضافية في 

 احتياطي القيمة العادلة شركة تابعة

إعادة قياس  اطيإحتي

إلتزامات المنافع 

 المحددة للموظفين

  حقوق مجموع

الملكية العائدة إلى 

 مساهمي الشركة

حقوق الملكية غير 

 المسيطرة

  حقوق مجموع

 الملكية 

 )بالرياالت السعودية( 

 403.433.3.1 99.232.293 101.423.190 9....2..4 39.093.943 (330.3.1) 4.1..1.13 3.403.113 - 392.222.222 0239يناير  3في  الرصيد

 0.194.421 934.321 .9..3.339 - - - .9..3.339 - - - فترةال ربحصافي 

 (1.2.4.332) - (1.2.4.332) - (1.2.4.332) - - - - - الخسارة الشاملة األخرى

 (492.343) 934.321 (30..3.444) - (1.2.4.332) - .9..3.339 - - - إجمالى )الخسارة( الربح الشاملة للفترة

 401.9.3.134 322.234.394 101.932.102 9....2..4 393..34.02 (330.3.1) 1.1..4.31 3.403.113 - 392.222.222 )غير مدققة( 0239مارس  13الرصيد كما في 

           

           

 1.0.341.399 41.019.442 134.901.119 331.110.. 103..30.93 (11.110.030) 3.114.133 3.403.113 - 392.222.222  0202يناير  3في  الرصيد

 .3.9010922 .0.992. 309.209.22 - - - 309.209.22 - - - فترةالربح صافي 

 (3.90009020) - (3.90009020) - (3.90009020) - - - - - الخسارة الشاملة اآلخرى

 (..0920299) .0.992. (1919.9.20) - (3.90009020) - 309.209.22 - - - إجمالى )الخسارة( / الربح الشامل للفترة

           معامالت مع المساهمين بصفتهم المساهمين

 032.332.022 - 032.332.022 - - - - - (3290009332) 2..09291029 (1)إيضاح  اإلضافي المصدر رأس المال

 03090019001 .931..090. 20292399392 093309000 01923.9200 (1191109030) 0299909393 99.029119 (3290009332) 2..21291029 )غير مدققة( 0202مارس  13الرصيد كما في 

 
 

 من قبل: 2222يونيو  18ق هـ المواف1441شوال  26ـاريخ تمت الموافقة على اصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم بت
 
 
 
 
 

 
 

 

 أ/ عبدالرحمن بالغنيم  أ/ رائد محمد النعيم  أ/ أحمد إبراهيم

 رئيس مجلس اإلدارة  التنفيذيرئيس ال  المـدير المالي



  للتنمية شـركة اإلحساء
 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموحدة  النقدية األولية قائمة التدفقات

 0202مارس  13المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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 أشهر المنتهية فىلفترة الثالثة    

 0202 مارس 31   

 )غير مدققة(

  2212 مارس 31 
 )غير مدققة(

 لرياالت السعودية()با   األنشطة التشغيلية

 3.372.235  12.332.232   فترة قبل الزكاةال ربحصافي 

      :التعديالت على

 3.423.211  3.033.321   االستهالك

 58.234  110.031   ومعدات ممتلكات وآالت إستبعادخسائر 

 284.221  133.031   ستخداماإلحق  إستهالك أصول

 117.138  33.132   ملموسة غير إطفاء موجودات

 -  23.230   الحصة من نتائج شركة زميلة

 (1.464.724)  (330.222)   إيرادات توزيعات أرباح

 83.254  21.322   أصول حق اإلستخدامتكلفة تمويل 

 -  (13.022.223)   (5)إيضاح  شركة تابعة مكسب الشراء التفاضلي من صفقة االستحواذ على

 (545.222)  -   مخصصات إنتفى الغرض منها

 1.227.614  1.033.323   التزامات المنافع المحددة للموظفين

   3.023.331  6.614.183 

      التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (4.382.383)  (11.332.222)   مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرىوتجارية  مدينة ذمم

 323.725  0.323.302   مخزون

 (4.288.822)  0.320.323   مستحقة ومطلوبات أخرى اريفمص وذمم دائنة تجارية 

 (1.762.227)  300.303   العمليات (المستخدم فىمن )الناتج النقد 

 (243.422)  (1.131.332)   التزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة

 (2.223.622)  (233.213)   التشغيليةاألنشطة المستخدم في صافي النقد 

      األنشطة االستثمارية

 (2.132.255)  (0.210.312)   شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 12.822  -   ممتلكات وآالت ومعداتالمتحصل من بيع 

 352.354  -   مستلمة نقدية توزيعات أرباح

 (15.222.222)  -   إستثمار فى شركة زميلة

 (16.762.821)  (0.210.312)   ألنشطة االستثماريةاالمستخدم في صافي النقد 

      األنشطة التمويلية

 (182.123)  (002.222)   مدفوعةإلتزامات تأجير 

 -  (1.222.223)   ضوالمسدد من القر

 1.784.152  0.022.222   ضوقرالمتحصل من 

 1.524.266  223.333   التمويليةاألنشطة من الناتج صافي النقد 
      

 (17.162.534)  (0.033.333)   في النقد وما في حكمه تغيرصافي ال

 -  233.223   شركة تابعةعلى ستحواذ اإل منالنقد وما في حكمه 

 81.863.318  13.033.332   يناير 1لنقد وما في حكمه كما في ا

 64.623.784  2.230.222   مارس 31النقد وما في حكمه كما في 
      

      ت غير نقديةمعامال

 -  033.302.232   رأس المال اإلضافي المصدر

 -  (12.220.112)   خصم إصدار أسهم

 -  001.212.233   ب(-5شركة تابعة )إيضاح على ستحواذ اإلصافي األصول المكتسبة من 

 3.286.772  13.002.030   إحتياطي القيمة العادلةالتغير في 

 
 بتـاريخ القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم تمت الموافقة على اصدار

 من قبل: 2222يونيو  18الموافق  هـ1441شوال  26
 

 أ/ عبدالرحمن بالغنيم  أ/ رائد محمد النعيم  أ/ أحمد إبراهيم

 س اإلدارةرئيس مجل  التنفيذيرئيس ال  المـدير المالي
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 واألنشطة الرئيسيةالتنظيم  -1
ربيع الثاني   14بتاريخ  573شركة االحساء للتنمية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 

الموافق  هـ1414جمادى الثاني  1بتاريخ  2252221816وتم قيدها في السجل التجاري تحت رقم   1223اكتوبر  1هـ الموافق 1414
المملكة العربية السعودية والمسجل بموجب السجل التجاري رقم  -. يوجد لدى الشركة فرع في مدينة الخبر 1223نوفمبر  15

2251264248. 
 

لاير سعودي وهو مقسم الى   737.322.622مبلغ  2222مارس  31كما في  يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع

مليون لاير سعودي  422مبلغ  2212ديسمبر  31)كما في  لاير سعودي 12ن سهم حيث تبلغ القيمة اإلسمية للسهم مليو 73.732.262

 31خالل الفترة المنتهية في تم زيادة رأس مال الشركة  .(لاير سعودي 12حيث تبلغ القيمة اإلسمية للسهم مليون سهم  42وهو مقسم إلى 

سهم  24.732.262قامت الشركة بإصدار وعليه فقد  ،(5لى أحد الشركات التابعة )إيضاح نتيجة لعملية االستحواذ ع 2222مارس 

 والمستحوذ عليها. ةجديد للمالك السابقين للشركة التابعة الجديد
 

 ق(يتمثل النشاط الرئيسي لشركة األحساء للتنمية في االنشاءات العامة للمباني غير السكنية يشمل )المدارس والمستشفيات والفناد
 

 يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة اإلحساء، المملكة العربية السعودي
 

 هيكل المجموعة 1-1
 

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

 :.)"المجموعة"(
 

 نسبة الملكيه الفعلية لة التأسيسدو الشكل القانوني الشركة

0202 2212 

 ٪122 ٪122 السعودية ولية محدودةؤشركة ذات مس  األقمشة )أ( لصناعة اليابانية السعودية الشركة

 ٪122 ٪122 السعودية ولية محدودةؤشركة ذات مس الغذائية )ب( للصناعات اإلحساء شركة

 ٪62.23 ٪23.33 السعودية همة مقفلةمساشركة  (جشركة اإلحساء للخدمات الطبية )

 - ٪122 السعودية مساهمة مقفلةشركة  شركة السالم للخدمات الطبية )د(
 

 تم إدراجها في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة. المذكورة أعالهتابعة شركات الت ومطلوبات ونتائج عمليات الإن موجودا
 

 األقمشة لصناعة اليابانية السعودية الشركة  - أ 

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

تعيين مصفي وافق مجلس اإلدارة على  2216أكتوبر  12فى . 1228أغسطس  6 الموافق هـ 1412ربيع ثان 12 بتاريخ 2257225532

ب السجل اً بإنهاء اإلجراءات المطلوبة لشطالمجموعة حاليإدارة وتقوم كة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة، قضائي لتصفية أعمال الشر

  .التجاري
 

 الغذائية للصناعات اإلحساء شركة  - ب 

 2252223852بموجب السجل التجاري رقم  هى شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة الغذائية للصناعات االحساء شركة إن

، ويتمثل نشاط شركة اإلحساء للصناعات الغذائية في إنتاج التمور ومشتقاتها التحويلية 1225يونيو 6 الموافق هـ 1416محرم  7 خـــاريبت

من نظام  181. بموجب نص المادة التابعة الخسائر المتراكمة رأس مال الشركة . تجاوزتالمجموعةوهي مملوكة بالكامل من قبل 

في  مجلس اإلدارةفي العمل وتقديم الدعم لها أو تصفيتها ، قرر  الشركة التابعةركاء اتخاذ القرار بشأن استمرارية الشركات، فإن على الش

 وتزويدها بالتمويل الالزم. الشركة التابعةفي االستمرار في دعم  2212مارس  24اجتماعهم المنعقد في 
 

 شركة اإلحساء للخدمات الطبية   - ج 

هـ 1422شعبان 22 بتاريخ 2252225213 مـــرق اريــالتج بموجب السجل هى شركة مساهمة مقفلةلطبية االحساء للخدمات ا شركة إن

، 2212مايو  1في . للخدمات الطبية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات شركة اإلحساء نشاط يتمثل (.1222 ديسمبر 8 الموافق)

الحصص غير المسيطرة للشركة التابعة والذي أدى إلى زيادة نسبة من  ٪16.32 قامت المجموعة باإلستحواذ على حصص إضافية بنسبة

 . ٪62.23إلى  ٪ 53.61الملكية الفعلية في الشركة التابعة من 
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 )تتمة( التنظيم واألنشطة الرئيسية -1
 

 )تتمة( هيكل المجموعة 1-1

 للخدمات الطبية  السالمشركة   - د 

هاـ 1436صافر  16بتااريخ  2251252611 التجاري رقم لعودية مقفلة مسجلة بموجب السجسشركة السالم للخدمات الطبية هي شركة مساهمة 
فااي إقامااة وصاايانة وتشااغيل المستشاافيات والمراكااز الطبيااة  السااالم للخاادمات الطبيااة. وتشاامل األنشااطة الرئيسااية لشااركة 2214ديساامبر  2الموافاق 

شاركة الساالم التصاويت فاي  وحقاوق٪ من رأس المال 122مجموعة على ، استحوذت ال2222مارس  15. في والمستوصفات الحكومية واألهلية
 .(5 إيضاح) وحصلت على السيطرة للخدمات الطبية

 

 أسس اإلعداد  -0

 قائمة اإللتزام 0-1
"التقرير  34رقم معيار المحاسبة الدولي لوفقا  2222مارس  31ثة أشهر المنتهية في الموجزة لفترة الثال تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة

الموجزة المرفقة كافة المعلومات واالفصاحات  المالية األولية الموحدة القوائم . ال تتضمنالمعتمد في المملكة العربية السعودية "وليالمالي األ
 .2212ديسمبر  31للسنة المنتهية في  المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية، لذا يجب قرأتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للمجموعة

 

 

 إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 0-0
 .فيما عدا ما تتطلبه المعايير الدولية للتقرير المالي للقياس بأسس أخرى تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

 

 .  مجموعةالذي يمثل العملة الوظيفية للباللاير السعودي و األولية الموحدة الموجزةالمالية يتم عرض هذه القوائم 
 

للسنة المالية السابقة وفترة  تلك المطبقةتتسق مع الموجزة  إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة
 .رنة األوليةالمقا

 

التقديرات واالفتراضات ووضع األحكام، ، يتطلب من اإلدارة  للتقرير الماليوفقاً للمعايير الدولية ائم المالية األولية الموحدة الموجزة إن اعداد القو
امة ومصادر هالمحاسبية الحكام ان هذه األ. األولية الموحدة الموجزة المصرح عنها بالقوائم الماليةالمبالغ السياسات المحاسبية والتي قد تؤثر على 

 .المدققة هي نفسها المذكورة في القوائم المالية السنوية األخيرة التقدير الرئيسية

 

  توحيدالس اأس -3
 

 . تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:1تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم 
 حكم بالمنشأة المستثمر بها. القدرة على الت  •

 نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها.• 
 القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار.• 

 
كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث تغيرات تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما 

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

عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون للشركة السيطرة على تلك 
تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد. تأخذ  المنشأة المستثمر بها عندما

يطرة ، الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق تصويت في الشركة المستثمر فيها لمنحها الس
 والظروف ما يلي:تشمل تلك الحقائق 

  ،حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين -
 ،حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األخرى -
 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى، و -
إضافية قد تشير إلى أن الشركة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة  أية حقائق وظروف -

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

ابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد الشركة السيطرة تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن الشركة من السيطرة على تلك الشركة الت
 على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في قائمة

 السيطرة حتى تاريخ فقدان السيطرة على الشركة التابعة. الموحدة من تاريخ استحواذ الشركة علىاالولية الدخل الشامل والربح أو الخسارة 
 

وحقوق الملكية غير  مساهمي الشركة ما بينوكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة الموحدة األولية إن قائمة الربح أو الخسارة 
تابعة، متى تتطلبت الحاجة، لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع للشركات ال . يتم إجراء تعديالت على القوائم الماليةالمسيطرة وفقاً لحصص الملكية

ف تلك المستخدمة من قبل المجموعة. يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصاري
 والتدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.
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 السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 المعايير الجديدة و التعديالت على المعايير و التفسيرات 3-1
والمذكورة في القاوائم المالياة الموحادة السانوية المدققاة ، 2222يناير  1من  والتي يبدأ سريانهاى المعايير الجديدة عل التعديالتعدد من  هناك

 للمجموعة.  األولية الموحدة الموجزةالمالية  القوائمهري على التي لم يكن لها تأثير جووللمجموعة 
 

 صفقة اإلستحواذ -0
 

أتمات ، 2222ماارس  15( مان اإليضااحات حاول القاوائم المالياة األولياة الموحادة الماوجزة، بتااريخ 1)رقام يضاح كما هو مشار إليه في اإل
الساابقين  الكمقابل إصدار أساهم جديادة للماسالم للخدمات الطبية من أسهم وحقوق تصويت شركة ال٪ 122على  اذستحوالمجموعة صفقة اإل

 الحصول على السايطرةمليون لاير سعودي، و 247لشركة السالم للخدمات الطبية مما أدى إلى زيادة رأس مال شركة اإلحساء للتنمية بمبلغ 
لشاركة الساالم للخادمات  والنظاام األساساي ث السجل التجااريعلى شركة السالم للخدمات الطبية. ال تزال اإلجراءات القانونية المتعلقة بتحدي

تااريخ الموافقاة  اإلنجاز حتىية قيد نمشركة السالم للخدمات الطبية بإسم شركة اإلحساء للت قروضببعض الخاصة ضمانات الالطبية وتحويل 
 .االولية الموحدة الموجزة على هذه القوائم المالية

  

 لالعوض المحو ( أ

 
 :فيما يلي لعادلة للعوض المحول في تاريخ اإلندماج التجاريالقيمة ا تتمثل

 
 المبلغ     

 )بالرياالت السعودية(     

 236.438.582     (للسهم لاير سعودي 2.56قيمة بسهم  24.732.262)المصدرة األسهم 

 
لاير  2.56بقيماة  2222ماارس  15 ياوم بتاريخلسهم المدرج للشركة ل االقفال لمصدرة على سعرالقيمة العادلة لألسهم العادية ا إستندت

ملياون لاير ساعودي تام إدراجاة  12.2بقيماة قية لألساهم الجديادة المصادرة الفرق بين القيمة اإلسمية والقيماة الساو إن سعودي لكل سهم.
 ."خصم إصدار أسهممسمى "كجزء من حقوق الملكية تحت 

 

 والمطلوبات المتكبدة المستحوذ عليهاالموجوات  ( ب
 
خااص الجاادول التااالي توزيااع سااعر الشااراء، بناااًء علااى القيمااة العادلااة للموجااودات المسااتحوذ عليهااا والمطلوبااات المتكباادة فااي تاااريخ يل

 :اإلستحواذ

 المبلغ     

 )بالرياالت السعودية(     

 545.228.352     ممتلكات ومعدات

 637.267     نقد وما في حكمه

 63.211.228     ىمدفوعات مقدمة وإرصدة مدينة أخر

 (314.881.358)     قروض

 (26.486.882)     إلتزامات تأجير

 (325.526)     إلتزامات المنافع المحددة للموظفين

 (16.384.227)     مطلوبات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 251.218.643     صافي األصول المستحوذ عليها

 
ضامن نهاج التكلفاة  األصاول قيماة، تم اساتخدام طريقاة صاافي لمستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدةللموجودات اعند تحديد القيمة العادلة 

القايم الساوقية الحالياة لكاالً مان لتحدياد  إساتخدام األحكاام بصاورة جوهرياةبعاد. يتطلاب تقادير القايم العادلاة  أنشطتهاالشركة  حيث لم تبدأ
والمطلوباات فيما يلي أساليب التقييم المساتخدمة لقيااس القيماة العادلاة للموجاودات . على حدىالمستحوذ عليها الشركة  أصول وإلتزامات

 المستحوذ عليها: الجوهرية
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 )تتمة( صفقة اإلستحواذ -0
 

 )تتمة( والمطلوبات المتكبدة المستحوذ عليهاالموجوات  ( ب
 

 أسلوب التقييم والقيمة العادلة للمكونات الجوهرية الموجودات المستحوذ عليها

  
معتمدين.  العادلة من خالل ثالثة مقيميين عقاريين مستقلين تم تحديد القيمة األراضي

تم تقييم األرض عن طريق أسلوب سعر السوق من خالل المسح الميداني 
 .للمنطقة التي توجد بها األرض ومقارنة أسعار األراضي المشابهة

  

الل حيث أن المبنى ما زال تم تقييم المبانى بإستخدام أسلوب تكلفة اإلح المباني
 .تحت اإلنشاء

  

يتم تحديد القيمة العادلة للقروض عن طريق خصم المدفوعات النقدية  قروض
 .المستقبلية بإستخدام أسعار الفائدة السائدة بالسوق

  

، فإن قيمها نظراً لإلستحقاق قصير األجل لهذه الموجودات والمطلوبات الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة
 هيالعادلة تقارب بشكل كبير قيمها الدفترية، لذلك، تعتبر قيمها العادلة 

 .القيمة الدفترية الخاصة بكل منها

  

 
 :فيما يلي اإلفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات

 

 النهج المستخدم في تحديد القيمة اإلفتراض الهام

لمباني تم تحديد تكلفة االحالل للمباني باستخدام تكلفة االنشاء المقدرة لكل متر  الحاللتكلفة ا
 مماثلة منشأة لنفس استخدام المباني محل التقييم

  

استخدمت االدارة سعر الفائدة الحالي لتعكس القيمة العادلة للقروض في تاريخ  سعر الفائدة الحالي
 االستحواذ 

 

 التفاضلي بالسعرمكسب الشراء  ( ج
 

 المبلغ     

 )بالرياالت السعودية(     

 236.438.582     أ( – 5)إيضاح  محولال العوض

 (251.218.643)     ب( – 5)إيضاح  القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد 

 (13.022.223)     التفاضليبالسعر مكسب الشراء 

 
زيادة الالتفاضلي بالسعر مكسب الشراء مليون لاير سعودي. يمثل  14.6بقيمة بالسعر التفاضلي اء رشال من مكسبصفقة اإلستحواذ نتج عن 

في هذه  المعترف بهبالسعر التفاضلي الشراء مكسب  إنالمحول.  عوضال عن المستحوذ عليهافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 
 لقروض المستحوذ عليها.األراضي والمباني واب بصورة رئيسية يتعلقالصفقة 

 

 صفقة اإلستحواذتكاليف  ( د
، )ال شيئ خاالل 2222مارس  31لاير سعودي خالل الربع األول المنتهي في  62.522بمبلغ  بصفقة االستحواذبلغت تكاليف المعامالت المتعلقة 

ماة الادخل والتادفقات النقدياة التشاغيلية فاي فاي قائ العمومياة واإلدارياة مصااريف( وهي مدرجة ضمن ال2212مارس  31الربع األول المنتهي في 
إن تكااليف المعاامالت المتعلقاة بصافقة االساتحواذ المتكبادة فاي السانوات  قائمة التدفقات النقدية. تشامل هاذه التكااليف بشاكل رئيساي أتعااب قانونياة.

قائمة الدخل والتدفقات النقدية التشاغيلية فاي قائماة  ضمن المصاريف العمومية واإلدارية فيدي تم إدراجها لاير سعو 1.385.222 السابقة والبالغة
 .التدفقات النقدية
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 )تتمة(صفقة اإلستحواذ  -0
 

 هـ(    المساهمة في اإليراد وصافي الربح
للخادمات  ، إال أنه لغرض التوحيد، تم توحيد القاوائم المالياة لشاركة الساالم2222مارس  15إكتملت بشكل قانوني بتاريخ صفقة اإلستحواذ رغم أن 

لاايس جوهرياااً علااى  2222مااارس  31إلاى  2222مااارس  15حيااث تعتقاد اإلدارة أن تااأثير المعااامالت ماان  2222مااارس  31الطبياة إعتبااارا ماان 
نتهياة فاي ر المالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. وعليه، فلم تساهم شركة السالم للخدمات الطبياة بأياة إياراد أو صاافي رباح لفتارة الثالثاة أشاه

، فإن اإليرادات وصافي الخسارة التصورية لشركة السالم ساتكون 2222يناير  1. بإفتراض أن صفقة اإلستحواذ قد تمت بتاريخ 2222مارس  31
مليااون لاير  16.5فااإن صااافي ربااح الفتاارة والبااالغ . وعليااه، 2222مااارس  31للفتاارة المنتهيااة فااي  مليااون لاير سااعودي علااى التااوالي 1.2صاافر و

 .يمليون لاير سعود 15.3 سيكونعودي س

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر أدوات حقوق ملكيةإستثمارات فى  -2
 

 0202 مارس 31 
 )غير مدققة(

 2212 ديسمبر 31 
 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

 61.225.462  31.232.222 األسهمسوق بمدرجة أ( 

 161.428.222  121.322.222 األسهمسوق بمدرجة غير ب( 
 023.033.222  222.523.462 

 

  :األسهمدرجة بسوق م( أ
 

 القيمة السوقية العادلة 

 0202مارس  31 
 )غير مدققة(

 2212 ديسمبر 31 
 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

 12.524.282  12.132.332 شركة تكوين المتطورة للصناعات

 48.521.182  31.232.330 يةالشركة السعودية للخدمات األرض

 31.232.222  61.225.462 
 

  :األسهمدرجة بسوق مغير ( ب
 

 

 

بواسطة خبير تقييم مستقل معتمد من الهيئة السعودية  سنويا تم تقييم أدوات حقوق الملكية غير المدرجة بسوق األسهم السعودى أعالهي
تقريره مقيماً كافة اإلستثمارات. حيث قام خبير التقييم المستقل بإصدار تقريره عن قيمة تلك اإلستثمارات كما للمقّيمين "تقييم" والذى أصدر 

. وقد إستخدم طريقة مضاعف الربحية لشركات مثيلة بدول مجلس التعاون الخليجى وغيرها فيما عدا شركة تعليم 2212ديسمبر  31فى 
قة التدفقات النقدية. إن طرق التقييم المستخدمة في تقييم تلك االستثمارات خالل السنة تتسق مع لإلستثمار المحدودة حيث تم إستخدام طري

 تلك المستخدمة خالل السنة الماضية.
 
 
 
 

    نسبة الملكية ٪ 
 مارس 31 

0202 
 ديسمبر 31

2212 
 0202 مارس 31

 )غير مدققة(

 2212 ديسمبر 31 
 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(   

 113.277.222  113.233.222 1.36 1.32 شركة التصنيع وخدمات الطاقة

 21.322.222  01.322.222 12.78 10.32 شركة تعليم لالستثمار المحدودة

 21.671.222  01.231.222 4.74 3.33 الشركة العربية لصناعة الورق )ورق(

 4.682.222  3.222.222 5 0 الشركة الوطنية للمساندة األرضية للطيران 

 682.222  222.222 1.36 1.32 شركة اإلحساء للسياحة والترفيه

 -  - 2.42 2.30 الشركة العربية لأللياف الصناعية ) إبن رشد(

   121.322.222  161.428.222 
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 )تتمة(بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية -2
 
 

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

 0202مارس  31 
 )غير مدققة(

 2212 ديسمبر 31 
 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 
 228.822.123  000.023.322 يناير 1الرصيد كما في 

 (12.521.222)  - إستبعادات

 24.184.656  (13.002.030)  التغير في القيمة العادلة 

 222.523.462  023.033.222 لختامىاالرصيد 
 

 

فاى  ت الرئيسية لتقويم القيماة العادلاةوقد تم اإلفصاح عن التسلسل الهرمى لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية وطرق التقويم المستخدمة والمدخال
 .12 رقم إيضاح

 

 

 السهم  (خسارة)ربحية /   -3
 

ح لعدد األسهم القائمة على المتوسط المرج ةفترال (خسارة)/  ربحبتقسيم صافي  فترةال( خسارة)/  ربحالسهم من ( خسارة)/  ربحيةتم إحتساب 
 فيما يلي: (الخسارة)/  ربح وقد تمثل نصيب السهم من .ةفترخالل ال

 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى   

  0202 
  )غير مدققة(

2212 
 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 1.412.828  10.322.222  العائدة لمساهمي الشركة الفترةربح ي صاف
 42.222.222  03.332.332  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 2.23  2.32  الفترة ربح صافيالسهم األساسي من  نصيب
 

  0202 
  )غير مدققة(

2212 
 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 (1.666.872)  (3.333.330)  مساهمي الشركةالعائدة لالشاملة  ةخسارالصافي 
 42.222.222  03.332.332  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (2.23)  (2.22)  الشاملة ةخسارالالسهم األساسي من  نصيب
 
 

 

 متوسط المرجح لعدد األسهم العادية
  0202 

  )غير مدققة(
2212 

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 42.222.222  33.222.222  يناير 1ادرة كما في األسهم الص
 -  3.332.332  (5أثر األسهم الصادرة على إستحواذ شركة تابعة )إيضاح 

 42.222.222  03.332.332  مارس 31المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية كما في 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -2
 

الطارف اآلخار أو ممارساة نفاوذ هاام فاي اتخااذ  یعلا طرةيالسا یذوي عالقة إذا کان لدى أحد األطراف القادرة علا يتم إعتبار األطراف كأطراف
. تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يكون فيهاا للمسااهمين وأعضااء ةيليوالتشغ ةيالقرارات المال

اعي، نفوذ هام. تتم معامالت المجموعة مع أطراف ذات عالقاة علاى أساس تجارياة بحتاة وفاي ساياق األعماال مجلس االدارة، بشكل فردي أو جم
 :  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسين فيما يليتتمثل . االعتيادية وتم اعتمادها من قبل اإلدارة

 

 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

 0202مارس  31

  )غير مدققة(
 2212مارس  31

 ر مدققة()غي

 )بالرياالت السعودية(  

 258.222  3309222 واللجان مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة  -

 371.127  1209.01 رواتب ومنافع كبار موظفى اإلدارة -

شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع  -
 الزراعي )ندى(

 مشتريات
 مبيعات

(.19.1.) 

399202  

- 
- 

 

 طاعيةالتقارير الق -3

 
وشركة قطاع الخدمات الطبية المتمثل في شركة اإلحساء للخدمات الطبية تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في ثالثة قطاعات أعمال رئيسية وهم 

تثمار قطااع التصاانيع المتمثاال فاي شااركة اإلحساااء للصااناعات الغذائياة والمتخصااص بإنتاااج وتعبئاة التمااور وقطاااع االسااالساالم للخاادمات الطبيااة، و
 وفقاً لألنشطة الرئيسية كما يلي:المعلومات المالية في شركة اإلحساء للتنمية. تم تلخيص والمتمثل 

 
 اإلجمالي قطاع اإلستثمار قطاع الخدمات الطبية قطاع التصنيع 

 )بالرياالت السعودية( )غير مدققة( 0202مارس  31

 209933091.1 929020. .910..23290 090.092.0 ومعدات ممتلكات وآالت

 29330..390.09 11.9.209021 3299399900. 309.219209 مجموع الموجودات

 90193319010 09.199.00 91.92309211 999.39333 مجموع المطلوبات
     

     )مدققة( 2212 ديسمبر 31

 133.485.341 286.972 130.994.458 5.808.743 ومعدات ممتلكات وآالت

 237.877.696 756.711.943 695.954.399 65.522.542 مجموع الموجودات

 91.228.097 9.077.739 38.730.794 4.624.760 مجموع المطلوبات

     
 

  : 2212مارس  31و  2222مارس  31الملخصة مصنفة حسب القطاعات الرئيسية للفترات المنتهية في المالية فيما يلي المعلومات 
 
 اإلجمالي قطاع اإلستثمار لطبيةقطاع الخدمات ا قطاع التصنيع 

 )بالرياالت السعودية( )غير مدققة( 0202مارس  31

 1911093.3. - .009902903 990039.90 ، بالصافىإيرادات

 .3.9010922 31903.9001 092.19120 009390.  صافى الربح
 
 

    
     )غير مدققة( 2212مارس  31

 53.266.075 - 57.317.634 7.908.321 ، بالصافىإيرادات

 6.792.207 35.774 6.105.461 615.848 الربحصافي 
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 األدوات المالية إدارة المخاطر و   -12
 

تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى وقروض، بينما تتكون الموجودات المالية 
 ه وأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر والذمم المدينة التجارية وموجودات أخرى.الرئيسية من النقد وما في حكم

 

 تصنيف األدوات المالية
 0202مارس  31 

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31 
 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

    قيمة العادلةموجودات مالية بال

 222.523.462  023.033.222 ة العادلة من خالل الدخل الشامل األخربالقيم أدوات حقوق ملكية

 023.033.222  222.523.462 

 طفأةموجودات مالية بالتكلفة الم

 82.128.514  102.302.323 ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى

 13.232.726  2.230.222 النقد وما في حكمه

 322.232.033  317.851.772 

    

    طفأةمالية بالتكلفة الم اتمطلوب

 31.627.342  01.323.231 مستحقة ومطلوبات أخرى اريفذمم دائنة تجارية ومص

 16.666.667  330.321.302 قروض

 323.132.133  48.364.216 
 

 

 إدارة مخاطر األدوات المالية
ر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار العمالت ومخاطر تتعرض أنشطة المجموعة لمخاطر مالية متنوعة مثل قياس القيمة العادلة ومخاط

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

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة في تاريخ يوجد  القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو

 .افتراض أن الشركة هي شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية
 

درجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من وسيط، أو مجموعة صناعة، أو تعتبر األداة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار الم
 .خدمات تسعير أو هيئة تنظيمية وأن هذه األسعار تمثل معامالت سوقية حدثت بصورة فعلية ومنتظمة على أساس تجاري

 

ى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما عند قياس القيمة العادلة، تستخدم المجموعة معلومات سوقية قابلة للمالحظة كلما كان ذلك ممكنا إل
  :يلي

 

 .: أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس 1المستوى 
أو المطلوبات بصورة مباشرة وهي قابلة للمالحظة للموجودات  1: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى  2المستوى 

 .مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار((
 .): مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة 3المستوى 

 

 

 

 

 

 

 

 



  شـركة اإلحساء للتنمية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 0202مارس  13المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

- 14- 

 

 )تتمة(األدوات المالية إدارة المخاطر و  -12

 

 )تتمة( عادلة لألدوات الماليةقياس القيمة ال

 

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

 

 )غير مدققة( 0202 مارس 31 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول 

 )بالريـاالت السعودية( 

بالقيمة العادلة من  حقوق ملكية أدوات

 023.033.222 121.322.222 - 31.232.222 خالل الدخل الشامل األخر

 31.232.222 - 121.322.222 023.033.222 

 
 

 )مدققة( 2212ديسمبر  31 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول 

 )بالريـاالت السعودية( 

لقيمة العادلة من با أدوات حقوق ملكية

 222.523.462 161.428.222 - 61.225.462 خالل الدخل الشامل األخر

 61.225.462 - 161.428.222 222.523.462 

 

 .فترةلم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث خالل ال

 
لقيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالمستوى الثالث مالئمة، إال أن استخدام طرق أخرى بالرغم من إعتقاد اإلدارة بأن التقديرات الخاصة بقياس ا

 أو افتراضات قد يؤدي إلى قياسات مختلفة للقيمة العادلة. ويتضمن المستوى الثالث استثمارات محلية غير متداولة حيث تعتمد المجموعة في
القوائم المالية المدققة المتاحة لتحديد القيمة العادلة لتلك االستثمارات. ومن أساليب التقييم تقييمها على قيمة صافي الموجودات بناءاً على أحدث 

ك، فإن األخرى استخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة على أساس توزيعات األرباح المتوقعة والتي ال يتوفر بشأنها معلومات. وبناءا على ذل
 تقييم مبنية على افتراضات بديلة ال يمكن تحديده. التأثير المحتمل من استخدام أساليب

 

 مخاطر اإلئتمان 
ة هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسائر مالية. تتمثل مخاطر اإلئتمان الجوهرية فى األرصد

لدى بنوك ذات جدارة مصرفية مرتفعة. تستحق الذمم المدينة التجارية  المستحقة من العمالء واألرصدة النقدية. تم إيداع النقد وما في حكمه
 :واألخرى بشكل رئيسي من عمالء في السوق المحلية وأطراف ذات عالقة وقد تم إظهارها بقيمتها القابلة لإلسترداد المقدرة كما يلى

 

 0202مارس  31 
 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31 
 )مدققة(

 ()بالرياالت السعودية 

 82.128.514  102.302.323 ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى

 13.232.726  2.230.222 النقد وما في حكمه

 120.031.300  25.348.312 
 

 .إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى المتعرض لمخاطر اإلئتمان
 

 يلي:األرصدة البنكية على ما والتجارية تقتصر مخاطر اإلئتمان على الذمم المدينة 

 .األرصدة النقدية المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف إئتماني مرتفع 

 .الذمم المدينة الظاهرة بالصافي بعد خصم مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 
 

طريقة المراقبة المستمرة وفقاً للسياسات واإلجراءات المحددة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالمبالغ المستحقة من العمالء عن 
ة تقوم المجموعة بالحد من مخاطر اإلئتمان التي تتعلق بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة بصور

 .وعة لمخاطر الديون المعدومة غير جوهرية، كما كانت نتائج تعرض المجمالتجارية مستمرة. يتم مراقبة األرصدة المدينة
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 0202مارس  13المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

- 15- 

 

 )تتمة(األدوات المالية إدارة المخاطر و   -12
 

  سيولةمخاطر ال
تنتج مخاطر تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء باإللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. يمكن أن 

ة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها. فيما يلي اإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية السيولة عن عدم المقدر
 .في نهاية الفترة المالية. تم عرض المبالغ باإلجمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرة

      
 )غير مدققة( 0202مارس  31 
 مالية غير المخصومةالمبالغ اإلج 

 

 القيمة الدفترية

التدفقات النقدية 

 التعاقدية

عند الطلب أو أقل 

 واحدة سنةمن 

 إلى سنة 1من 

 سنوات 0

 أكثر من 

 سنوات 0

 )بالرياالت السعودية( مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
 ف مستحقةيراذمم دائنة تجارية ومص

 - - 01.323.231 01.323.231 01.323.231 ومطلوبات أخرى

 21.020.102 021.323.023 103.213.311 323.222.230 330.321.302 قروض

 323.132.133 333.203.323 132.023.100 021.323.023 21.020.102 

      
 
      
 )مدققة( 2212ديسمبر  31 
 المبالغ اإلجمالية غير المخصومة 

 
 القيمة الدفترية

التدفقات النقدية 
 التعاقدية

عند الطلب أو أقل 
 واحدة سنةمن 

 إلى سنة 1من 
 سنوات 5

 أكثر من 
 سنوات 5

 )بالرياالت السعودية( مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
 ف مستحقةيراذمم دائنة تجارية ومص

 - - 31.627.342 31.627.342 31.627.342 ومطلوبات أخرى
 - 12.452.372 7.442.634 17.222.224 16.666.667 قروض

 48.364.216 42.527.353 32.137.283 12.452.372 - 

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

 للمجموعة.
 

 

 مخاطر السوق
سبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية مخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما ب

ومعدالت الفوائد وأسعار األسهم مما يؤثر على دخل المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة 
 .يم العوائدالتعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظ

 

 مخاطر أسعار العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تنشأ مخاطر العمالت عند 

عة. يقتصر تعرض المجموعة إدراج المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بهما بعمالت تختلف عن عملة المجمو
لمخاطر العمالت األجنبية بشكل أساسي على المعامالت بالدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتى. تعتقد إدارة المجموعة أن تعرضها لمخاطر 

 .دوالر األمريكيالعمالت األجنبية محدود حيث أن عملة المجموعة مرتبطة بال

 

 إدارة رأس المال
رة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق والمحافظة على التطوير تكمن سياسة مجلس اإلدا

 .المستقبلي ألعمالها. يراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى األرباح الموزعة على المساهمين العاديين
 

 :إلى ما يلي وتهدف المجموعة عند إدارة رأس المال

 نحماية قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة عاملة بحيث يمكنها اإلستمرار في توفير العوائد للمساهمين والفوائد ألصحاب المصالح اآلخري. 

 توفير عائد كافي للمساهمين. 



  شـركة اإلحساء للتنمية
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  وارتباطات التزامات  -11
 

 :القضائية يالدعاو
أتعاب عن خدمات إستشارية لمشروع مصنع كمليون لاير سعودي  24.5شركة بمبلغ توجد قضية ضد الشركة مقامة من طرف ثالث يطالب ال

 2213أغسطس  26هـ الموافق 1434شوال  12األلمنيوم. تم رفع القضية ضد الشركة في المحكمة العامة بالرياض، وصدر قرار المحكمة في 
الموافقة على ولم يصدر حكم نهائي حتي تاريخ  2214يناير  14ق هـ المواف1435ربيع األول  13برفض القضية. وتم إستئناف القرار بتاريخ 

 نتيجة ستكون لصالح الشركة.ال. ويعتقد المستشار القانوني للشركة أن الموجزة الموحدةاألولية المالية القوائم 
 

  اإللتزامات الرأسمالية

 :2222مارس  31االلتزامات كما في . فيما يلي تفاصيل مباني جديدة بإنشاءلدى المجموعة التزام رأسمالي يتعلق 
 

     
 0202مارس  31

 ()غير مدققة

 )بالرياالت السعودية(     

 161.725.328     جديدة مبانيإلتزام رأسمالي إلنشاء 

 28.257.677     إعتمادات مستندية

 332.222     خطابات ضمان

 

 األحداث الالحقة -10
 

بأنه جائحة وذلك بسبب انتشاره في كافة ( 12)كوفيد  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا2222مارس  31خالل الفترة المنتهية في  -أ
 أنحاء العالم.  

 
إجراءات غير مسبوقة والتي تضمنت اغالقا كليا وجزئيا وقيود على المملكة العربية السعودية السلطات في اتخذت  12وفي مواجهة وباء كوفيد 
 ه االثار التالية على المجموعة:ا نتج عنحركة عامة األفراد. مم

زيادة في أقسام  كما شهد القطاعانخفاضا في زيارات مرضى العيادات الخارجية وذلك عند تطبيق حظر التجوال ،  القطاع الطبي شهد -
 .0202كما تتوقع االدارة نفس األثر خالل الربع الثاني من سنة  .العالج الداخلية

مبيعات القطاع الصناعي خالل الربع الثاني من ر على القطاع الصناعي، إال أن االدارة تتوقع إنخفاضا في لم تشهد المجموعة أية آثا -
 .2222سنة 

متطلبات رأس مراقبة الوضع عن كثب مع التركيز على استدامة سلسلة التوريدات وتوافر االرصدة النقدية الكافية لتمويل  المجموعةتواصل 
ترى االدارة أنه ليس من . وفي هذه المرحلة المبكرة، ومع تطور األوضاع بشكل مستمر، مستويات المخزون الكافيةالمال العامل والحفاظ على 

 ل لفترة االثنى عشر شهرا القادمة.تقدم تقديرا كميا للتأثير المالي المحتم العملي أن
 

ا للمتطلبات التنظيمية بمجرد أن يكون هناك مزيدا من بابالغ أصحاب المصلحة وفقوالمسؤولون عن الحوكمة المجموعة  إدارة وستقومهذا 
 .الوضوح حول اآلثار المحتملة

 
 2222يونيو  25المقرر إنعقادها بتاريخ  عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية 2222يونيو  3أعلنت المجموعة في  -ب

 للتصويت على تغيير اسم الشركة وعنوانها المسجل.

 
 قام المقارنةأر -13

 

 .ةالحالي الفترةلتتماشى مع تبويبات المقارنة تم اعادة تبويب بعض أرقام 
 

 األولية الموحدة الموجزة ةإعتماد القوائم المالي -13
 

شوال  26 بتـاريخ بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهممن قبل مجلس إدارة الشركة  األولية الموحدة الموجزة تم إعتماد القوائم المالية
 .م2222يونيو  18الموافق  هـ1441

 
 




