
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 الموحدة القوائم المالية 

 0202 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في

 ر مراجع الحسابات المستقلتـقريمع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة أيان لإلستثمارشرك

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 القوائم المالية الموحدة 

 مع تقرير مراجع الحسابات المستقل

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 الصفحات المحتــويـات 

   

 5  -1 سابات المستقلمراجع الح تقرير 

   

 6  الموحدة المركز المالي قائمة 

   

 7  الموحدة األخر والدخل الشامل الربح أو الخسارةقائمة  

   

 8  الموحدة يرات في حقوق الملكيةقائمة التغ 

   

 11 - 9  قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

   

 77 - 11  الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات 

 

 

 

 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 

 

 



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

  الموحدةالمالي  المركزقائمة 

 0202ديسمبر  13في كما 
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 9102  0202  إيضاح 

 )بالرياالت السعودية(   الموجودات 

    موجودات غير متداولة

 011.584.150  820.838.300  6 ممتلكات وآالت ومعدات

 015.451  310.033  1 موجودات غير ملموسة

 999.415.561  373.307.032  8 إستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  

 09.840.011  31.301.337  2 إستثمار في شركة زميلة

 095.544.969  305.333.783  01 إستثمارات عقارية

 4.411.259  5.520.270  00 أصول حق االستخدام

 9.125.618  0.205.138  09 الشهرة

 455.219.185  3.327.713.527   مجموع الموجودات غير المتداولة

      موجودات متداولة

 95.128.426  05.337.501  05 مخزون

 20.100.480  305.021.382  05 ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

 -  71.081.072  06 العادلة من خالل الربح أو الخسارة  أدوات حقوق ملكية بالقيمة  فيإستثمارات 

 05.952.126  1.571.715  04 نقد وما في حكمه

   027.170.233  098.152.215 

 001.456  -   موجودات من عمليات غير مستمرة

 098.861.412  027.170.233   مجموع الموجودات المتداولة

 615.855.929  3.133.002.500   مجموع الموجودات

      حقوق الملكيه والمطلوبات

      حقوق الملكية

 521.111.111  313.102.102  0 رأس المال

 -  (32.880.332)  4 خصم إصدار أسهم

 5.691.555  3.171.325  01 احتياطي نظامي

 5.456.450  (730.151)   أرباح مبقاه)خسائر متراكمة( / 

 (55.559.909)  (11.110.030)  08 في شركة تابعةاحتياطي اقتناء حصص إضافية 

 59.218.595  55.038.535   احتياطي القيمة العادلة

 8.004.449  1.323.031   إحتياطى إعادة قياس إلتزامات المنافع المحددة للموظفين

 406.294.452  372.821.531   مجموع حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

 64.952.661  18.022.017  56 ير المسيطرةحقوق الملكية غ

 489.064.022  830.221.318   مجموع حقوق الملكية

      المطلوبات

      مطلوبات غير متداولة 

 01.111.111  303.721.230  02 الجزء غير المتداول –قرض طويل األجل 

 5.549.610  17.101.033  00 الجزء غير المتداول - إلتزامات عقود اإليجار

 98.519.890  10.013.307  90 إلتزامات المنافع المحددة للموظفين

 59.894.599  070.532.387   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      المطلوبات المتداولة 

 6.666.661  13.300.137  02 الجزء المتداول –قرض طويل األجل 

 -  7.327.588  04 بنكى لإمطلوب 

 -  300.137.335  91 ألجلقرض قصير ا

 55.558.100  77.580.820  99 ذمم دائنة تجارية ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 0.184.410  5.381.120  00 الجزء المتداول - إلتزامات عقود اإليجار

 5.494.918  1.711.738  95 مخصص الزكاة 

   010.357.800  54.194.581 

 5.001.985  -   مرةمطلوبات من عمليات غير مست

 58.859.610  010.357.800   مجموع المطلوبات المتداولة

 20.668.125  500.031.185   مجموع المطلوبات

 615.855.929  3.133.002.500   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 

 وتم توقيعها بالنيابة عن المجلس من قبل:  0101 مارس 7 الموافق هـ1770 رجب 01من قبل مجلــس اإلدارة بتـاريخ  الموحدة تم إعتماد القوائم المالية 

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

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  المدير المالي
 

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



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 الموحدة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر قائمة 

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 0119  0202 إيضاح 

 )بالرياالت السعودية(  

 075.517.809  033.313.352 06 اإليرادات، بالصافي

 (176.105.579)  (150.131.233)  تكلفة االيرادات

 69.179.051  30.533.333  مجمل الربح 

 (77.189.917)  (33.023.023) 07 عمومية وإدارية مصاريف

 (1.091.517)  (202.530) 08 وتسويقبيع  مصاريف

 (6.117.161)  1.002.023   التشغيل )خسارة(/ ربح 
 (711.795)  (0.302.513) 11 مصاريف تمويلية

 6.105.617  0.023.332 09  توزيعات أرباحإيرادات 
 (0.517.678)  003.223 9 الحصة من نتائج شركة زميلة

 -  11.352.233 )ج( 5 مكسب الشراء بالسعر التفاضلي من صفقة اإلستحواذ على شركة تابعة
 ملكية  أرباح محققة من استبعاد إستثمارات في أدوات حقوق

 -  0.100.322  العادلة من خالل الربح أو الخسارةبالقيمة        
 أرباح غير محققة من إستثمارات في أدوات حقوق ملكية 

 -  5.311.032 16 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة       

 8.111.756  0.020.221 11 رادات أخرىإي

 7.911.186  31.333.151  من العمليات المستمرة ربح السنةصافي 

 -  3.211.532 17 لعمليات غير المستمرةاربح إستبعاد 

 7.911.186  30.300.302  قبل الزكاة  ربح السنة صافي

 (7.177.797)  (3.032.130) 01 الزكاة 

 706.090  32.510.133  ربح السنة صافي
     

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

 صافي حركة القيمة العادلة على أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة 

 07.187.656  (05.112.235) 8 الشامل األخر من خالل الدخل        

 (1.119.680)  (0.220.103) 01 فع المحددة للموظفينإعادة قياس إلتزامات المنا

 00.877.977  (32.110.121)  الدخل الشامل األخر)الخسارة( 

 01.611.066  322.232  لسنةالشامل لإجمالى الدخل 

     
     :إلى ةالعائد ربح السنةصافي 

 (1.081.771)  00.023.021  المساهمين

 0.119.715  3.333.130   الملكية غير المسيطرة

 706.090  32.510.133  صافي ربح السنة

     
     الشامل العائد إلى: الدخل إجمالي

 00.168.711  (0.332.313)  المساهمين

 1.510.856  0.232.323   الملكية غير المسيطرة

 01.611.066  322.232  لسنةالشامل لإجمالى الدخل 

     
     ربحية السهم

 (1.11)  2.12 05 )خسارة( ربح السنة سهم من صافينصيب ال

 1.75  (2.21) 05 الدخل الشامل للسنة )الخسارة( نصيب السهم من 

 79.111.111  35.331.200  عدد األسهم القائمة

 

 توقيعها بالنيابة عن المجلس من قبل: وتم  0101مارس  7هـ الموافق 1770رجب  01تم إعتماد القوائم المالية الموحدة  من قبل مجلــس اإلدارة بتـاريخ 

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

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  المدير المالي
 تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة .



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(

  

 الموحدة التغيرات في حقوق الملكية قائمة 

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 رأس

 ياطي نظامياحت خصم إصدار أسهم المـــــــــال

 )خسائر متراكمة(

 / أرباح مبقاه

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

 ياالت السعودية()بالر 

 695.611.585 22.111.120 494.611.529  6.818.882  02.925.261 (559.585) 4.508.684 5.691.555 - 521.111.111  9102يناير  0الرصيد في 

 أرباح بيع إستثمار في أدوات حقوق الملكية 

 - - - - (410.922) -  410.922   - - - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر      

 196.929 9.112.154 (0.985.555) - - - (0.985.555) - - - السنةصافي ربح 

 99.815.215 (516.812) 95.540.845 (859.815) 95.085.646 - - - - - ىاآلخر ةالشامل/ )الخسارة( الدخل 

 95.610.966 0.459.846 99.168.501 (859.815) 95.085.646 - (0.985.555) - - - السنةالشامل  الدخلإجمالى  

         -  معامالت مع المساهمين بصفتهم المساهمين

 (66.005.441) (54.565.981) (51.141.965)   9.052.566  - (59.882.192) - - - - (56 حصة إضافية في شركة تابعة )إيضاح إقتناءإثر 

 489.064.022 64.952.661 406.294.452 8.004.449 59.218.595 (55.559.909) 5.456.450 5.691.555 - 521.111.111 9102 ديسمبر 50كما في 

           

 489.064.022 64.952.661 406.294.452 8.004.449 59.218.595 (55.559.909) 5.456.450 5.691.555 - 521.111.111  0202يناير  3الرصيد في 

 12.853.371 1.771.570 03.001.323 - - - 03.001.323 - - - السنةصافي ربح 

 (12.553.305) (700.853) (00.875.153) (3.535.030) (08.552.218) - - - - - ىاآلخر ةالشامل الخسارة

 100.070 0.012.127 (0.712.151) (3.535.030) (08.552.218) - 03.001.323 - - - السنةالشامل  الدخلإجمالى  

 - - - - - - (0.300.132) 0.300.132 - - ول إلى إحتياطي نظاميمح

 خسارة  بيع إستثمار بالقيمة العادلة في أدوات حقوق

 - - - - 00.182.038 - (00.182.038) - - - ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر     

           معامالت مع المساهمين بصفتهم المساهمين

 011.518.782 - 011.518.782 - - - - - (32.880.332) 053.102.102 (4رأس المال اإلضافي المصدر )إيضاح 

 830.221.318 18.022.017 372.821.531 1.323.031 55.038.535 (11.110.030) (730.151) 3.171.325 (32.880.332) 313.102.102 0202 ديسمبر 13كما في 

 
 وتم توقيعها بالنيابة عن المجلس من قبل:  0101مارس  7الموافق  هـ1770رجب  01ة بتـاريخ تم إعتماد القوائم المالية الموحدة  من قبل مجلــس اإلدار

 
 
 

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

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

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  المدير المالي



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

  النقدية الموحدة قائمة التدفقات

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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   0202  0119 

 )بالرياالت السعودية(   األنشطة التشغيلية

 7.911.186  30.300.302   سنة قبل الزكاةال ربحصافي 

      :التعديالت على

 11.811.919  11.301.311   ممتلكات وآالت ومعداتاستهالك 

 181.675  153.303   استثمارات عقارية استهالك

 1.051.517  1.103.552   االستخدام إطفاء أصول حق

 790.119  315.351   ومعدات ممتلكات وآالتخسائر بيع 

 768.918  121.312   ملموسة غير إطفاء موجودات

 711.795  0.302.513   مصاريف تمويلية

 0.517.678  (003.223)   الحصة من نتائج شركة زميلة

 (6.105.617)  (0.023.332)   إيرادات توزيعات أرباح

 (1.111.111)  (1.000.021)   الذمم المدينة انخفاض في قيمةمخصصات رد 

 (1.867.511)  -    مخصص انخفاض في قيمة استثمارات عقارية رد 

 17.667.611  3.313.352   انخفاض معترف به في ذمم مدينة تجارية

 أرباح محققة من استبعاد إستثمارات في أدوات حقوق ملكية 

 -  (0.100.322)   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة      

 أرباح غير محققة من إستثمارات في أدوات حقوق ملكية 

 -  (5.311.032)   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة      

 -  (11.352.233)   (5مكسب الشراء التفاضلي من صفقة اإلستحواذ على شركة تابعة )إيضاح 

 -  (3.211.532)   الربح من العمليات غير المستمرة

 5.011.761  3.332.203   التزامات المنافع المحددة للموظفين

   30.235.122  15.111.091 

      التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (9.718.088)  05.521.002   مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى وتجارية  مدينة ذمم

 (0.811.175)  (213.500)   مخزون

 717.010  3.133.223   مستحقة ومطلوبات أخرى اريفمصوذمم دائنة تجارية 

 01.598.111  33.323.053   النقد من العمليات

 (0.181.871)  (1.113.313)   التزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة

 (5.815.871)  (1.355.530)   الزكاة المدفوعة
 15.681.779  30.321.311   التشغيليةاألنشطة من صافي النقد       
      

      األنشطة االستثمارية

 (17.177.911)  (21.220.512)   شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 57.519  -   ممتلكات وآالت ومعدات إستبعادالمتحصل من 

 -  (130.211)   شراء موجودات غير ملموسة

 11.511.099  10.335.150   حصل من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرتالم

 6.105.617  0.023.332   مستلمة نقدية توزيعات أرباح

 (66.111.551)  -   االستحواذ على حصص اضافية في شركة تابعة

 (15.111.111)  -   شراء استثمار في شركة زميلة

 1.867.511  -   صل من المساهمات في استثمارات عقارية منخفضة القيمةالمتح

 -  11.000.033   بح أو الخسارةرالاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل المتحصل من 

 -  (31.301.133)   بح أو الخسارةرالالمسدد لشراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 (79.670.779)  (55.035.532)   طة االستثماريةاألنشالمستخدم في صافي النقد 

      
 

  .الموحدة تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
 يتبع



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( النقدية الموحدة قائمة التدفقات

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

- 01 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وتم توقيعها بالنيابة   0101مارس  7الموافق  هـ1770رجب  01تم إعتماد القوائم المالية الموحدة  من قبل مجلــس اإلدارة بتـاريخ 

 عن المجلس من قبل:
 

 

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

 

   0202  0119 

 )بالرياالت السعودية(   

      التمويليةاألنشطة 

 (1.109.611)  1.132.321   إلتزامات عقود اإليجار 

 (117.816)  3.023.155   مطلوب إلى بنك

 06.015.670  05.331.321   المتحصل من القروض

 (09.711.778)  (10.312.213)   ض وقرالالمسدد من 

 (7.660.790)  02.511.010   التمويليةاألنشطة ( المستخدم في ) /الناتج من صافي النقد 
      

 (68.601.500)  (12.103.022)   في النقد وما في حكمه تغيرصافي ال

 -  330.230   النقد وما في حكمه من اإلستحواذ على شركة تابعة

 81.861.118  13.032.023   يناير 1لنقد وما في حكمه كما في ا

 11.019.796  3.133.331   ديسمبر 31النقد وما في حكمه كما في 

 

 31ح عنها في  إيضاح إن المعلومات التكميلية الخاصة بالمعامالت غير النقدية تم االفصا

   

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

المالي المدير  رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

  لموحدةاالمالية إيضاحات حول القوائم 

 0202ديسمبر  13لسنة المنتهية في ل

- 00 - 

 

 

 واألنشطة الرئيسيةالتنظيم  -1
 05بتاريخ  415م )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رق (شركة االحساء للتنميةشركة أيان لإلستثمار )سابقاً: 

هـ 0505جمادى الثاني  0بتاريخ  9949190806في السجل التجاري تحت رقم سابقاً وتم قيدها   0225اكتوبر  0هـ الموافق 0505ربيع الثاني  

لعربية المملكة ا -بمدينة الخبر  9140165158يوجد لدى الشركة فرع مسجل سابقاً بموجب السجل التجاري رقم  .0225نوفمبر  04الموافق 

 .السعودية
9-  

 :، وافق المساهمين على ما يلي9191يونيو  94في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

 .9140165158وتغيير رقم السجل التجاري للشركة ليصبح  تغيير االسم القانوني والتجاري للشركة ليصبح "شركة أيان لإلستثمار" -

 المملكة العربية السعودية. 50249،  الخبر 11500ص.ب  تغيير العنوان المسجل للشركة ليكون -

 اإلحساء، المملكة العربية السعودية وتغيير العنوان المسجل ليكون .9949190806رقم السجل التجاري للفرع ليصبح تغيير  -
 

 .السنة خاللنتهاء من اإلجراءات القانونية المتعلقة بتحديث السجل التجاري والنظام األساسي للشركة تم اإل
 

مليون سهم حيث تبلغ  15.159.162لاير سعودي وهو مقسم الى   151.591.621يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع مبلغ 

مليون سهم حيث تبلغ القيمة  52مليون لاير سعودي وهو مقسم إلى  521مبلغ  9102ديسمبر  50لاير سعودي )كما في  01القيمة اإلسمية للسهم 

نتيجة لعملية اإلستحواذ على أحد الشركات  9191 ديسمبر 50المنتهية في  السنةلاير سعودي(. تم زيادة رأس مال الشركة خالل  01سمية للسهم اإل

 سهم جديد للمالك السابقين للشركة التابعة المستحوذ عليها. 95.159.162(، وعليه فقد قامت الشركة بإصدار 4التابعة )إيضاح 
 

 .اءات العامة للمباني غير السكنية يشمل )المدارس والمستشفيات والفنادق(شاالن لشركة فيل الرئيسي طالنشا يتمثل
 

تجاوزت المطلوبات  9191ديسمبر  50تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة بإفتراض إستمرار المجموعة في العمل وفقاً لمبدأ اإلستمرارية. كما في 

 مليون لاير سعودي حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تصنيف بعض القروض إلى المطلوبات المتداولة. 91.0ولة بمبلغ المتداولة الموجودات المتدا
 

 تقوم المجموعة حالياً بدراسة مطلوباتها وموجوداتها المتداولة وذلك لهيكلة رأس المال العامل بشكل إيجابي.

 

 هيكل المجموعة 1-1
 

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

 نسبة الملكيه الفعلية دولة التأسيس الشكل القانوني الشركة

0202 9102 

 ٪011 - السعودية شركة ذات مسؤولية محدودة  األقمشة )أ( لصناعة اليابانية السعودية الشركة

 ٪011 ٪322 السعودية شركة ذات مسؤولية محدودة الغذائية )ب( للصناعات اإلحساء شركة

 ٪62.2 ٪10.0 السعودية شركة مساهمة مقفلة شركة اإلحساء للخدمات الطبية )ج(

 - ٪322 السعودية شركة مساهمة مقفلة شركة السالم للخدمات الطبية )د(
 

  التابعة المذكورة أعاله تم إدراجها في القوائم المالية الموحدة المرفقة.إن موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركات 
 

 األقمشة لصناعة اليابانية السعودية الشركة  - أ 

هى شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  األقمشة لصناعة اليابانية السعودية إن الشركة
وافق مجلس اإلدارة على تعيين مصفي  0116أكتوبر  11 في. 1998أغسطس  6 الموافق ـه 1719ربيع ثان 10 بتاريخ 0057105519

كملت المجموعة إست،  0101سبتمبر  11لفترة المنتهية في ا خاللقضائي لتصفية أعمال الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة، 
وقد )شركة تابعة( بعد إلغاء جميع السجالت والتراخيص.  األقمشةلصناعة اإلجراءات القانونية المتعلقة بتصفية الشركة السعودية اليابانية 

 .مليون لاير سعودي 1بلغ غير المستمرة بممن العمليات  أرباحنتج عن استبعاد الشركة التابعة 
 

 الغذائية للصناعات اإلحساء شركة  - ب 

 0050101851بموجب السجل التجاري رقم  لةهى شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسج الغذائية للصناعات االحساء شركة إن
، ويتمثل نشاط شركة اإلحساء للصناعات الغذائية في إنتاج التمور ومشتقاتها التحويلية 1995يونيو 6 الموافق هـ 1716محرم  7 بتاريـــخ

من نظام  181المادة  وهي مملوكة بالكامل من قبل المجموعة. تجاوزت الخسائر المتراكمة رأس مال الشركة التابعة. بموجب نص
ي الشركات، فإن على الشركاء اتخاذ القرار بشأن استمرارية الشركة التابعة في العمل وتقديم الدعم لها أو تصفيتها ، قرر مجلس اإلدارة ف

 في االستمرار في دعم الشركة التابعة وتزويدها بالتمويل الالزم. 0119مارس  17اجتماعهم المنعقد في 
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 )تتمة(نشطة الرئيسية التنظيم واأل -3
 

 )تتمة(هيكل المجموعة  3-3

 شركة اإلحساء للخدمات الطبية   - ج 

هـ 1701شعبان 09بتاريخ  0050105011إن شركة االحساء للخدمات الطبية هى شركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجــاري رقـــم 
مايو  1اء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات. في (. يتمثل نشاط شركة اإلحساء للخدمات الطبية في إنش1999ديسمبر  8)الموافق 

٪ من الحصص غير المسيطرة للشركة التابعة والذي أدى إلى 16.10، قامت المجموعة باإلستحواذ على حصص إضافية بنسبة 0119
 .(16)إيضاح ٪ 69.9٪  إلى 51.61زيادة نسبة الملكية الفعلية في الشركة التابعة من 

 

 لطبية شركة السالم للخدمات ا  - د 

صفر  16بتاريخ  0151159611شركة السالم للخدمات الطبية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 
. وتشمل األنشطة الرئيسية لشركة السالم للخدمات الطبية في إقامة وصيانة وتشغيل المستشفيات 0117ديسمبر  9هـ الموافق 1716

٪ من رأس المال وحقوق 111، استحوذت المجموعة على 0101مارس  15فات الحكومية واألهلية. في والمراكز الطبية والمستوص
 (.5التصويت في شركة السالم للخدمات الطبية وحصلت على السيطرة )إيضاح 

 

 أسس اإلعداد -0
 

 قائمة اإللتزام 0-1
المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات  تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إعتمدتهااألخرى التي 
 

 الموحدة إعداد القوائم المالية 0-0
 الحالية بالقيمة للموظفين المحددة المنافع ماتالتزا بمستحقات االعتراففيما عدا  تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل اإلستثمار في و ،المتوقعةاإلئتمان تقييم وحدة  طريقة باستخدام المستقبلية لاللتزامات
والتي يتم قياسها الربح أو الخسارة ة العادلة من خالل واإلستثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيم والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة الشامل األخر
التقديرات ووضع األحكام، ، يتطلب من اإلدارة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإن اعداد القوائم المالية الموحدة  .بالقيمة العادلة

هذه التقديرات واإلفتراضات الهامة إن . نها بالقوائم المالية الموحدةالمصرح عالمبالغ السياسات المحاسبية وواالفتراضات التي قد تؤثر على 
 (.7د تم اإلفصاح عنها بإيضاح رقم )ق
 

 عملة الوظيفية وعملة العرض 0-3
. يتم تقريب جميع المبالغ مجموعةللوعملة العرض يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية 

 لمالية الموحدة ألقرب لاير سعودي، مالم يذكر خالف ذلك.الظاهرة في هذه القوائم ا
 

 القوائم المالية أسس توحيد 0-1
 :للمجموعة. تتحقق السيطرة عندما يكون 1تتضمن القوائم المالية  الموحدة للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم 

 ة المستثمر بها. القدرة على التحكم بالمنشأ  •
 في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها. للمجموعةنشوء حق • 
 القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار.• 
 

حقائق والظروف تشير إلى حدوث بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت ال المجموعةتقوم 
 تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المشار إليها أعاله. 

 

السيطرة  للمجموعةفي أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون  بالمجموعةعندما تقل حقوق التصويت الخاصة 
ون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تك

حقوق تصويت في الشركة  للمجموعةبعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان  المجموعةبشكل منفرد. تأخذ 
 والظروف ما يلي: المستثمر فيها لمنحها السيطرة ، تشمل تلك الحقائق

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

 الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
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 )تتمة( أسس اإلعداد -0

 القوائم المالية )تتمة( أسس توحيد 0-1
من السيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد  المجموعةالشركة التابعة عندما تتمكن تبدأ عملية توحيد 

السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو  المجموعة
على السيطرة حتى تاريخ  المجموعةالموحدة من تاريخ استحواذ  اآلخر الدخل الشاملوو الخسارة المستبعدة خالل السنة في قائمة الربح أ

 فقدان السيطرة على الشركة التابعة.
 

المجموعة وحقوق الملكية غير مساهمي  ما بينإن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة 
المجموعة وحقوق الملكية غير مساهمي  ما بينالتابعة موزع  للمجموعة. ان إجمالي الدخل الشامل حصص الملكيةالمسيطرة وفقاً ل

للشركات التابعة، متى تتطلبت الحاجة، لكي تتالئم سياساتها  يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية .المسيطرة وفقاً لحصص الملكية
 المجموعة. المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل 

 
يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن 

 المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.

 

 التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية 0-1-1
 

ت في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل إن التغيرا
ق بين القيم المدرجة لملكية المجموعة وحقوق المساهمين  غير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة. إن أي فر

ن ويكون غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق المساهمي قيمة تعديل حقوق المساهمين
 .مجموعةعائداً إلى مساهمي ال

 
الموحدة ويتم احتسابها الربح أو الخسارة عتراف بأي ربح أو خسارة في عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، يتم اال

( القيمة الدفترية المدرجة سابقاً للموجودات 0( إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقاة و )1) كالفرق بين
)بما في ذلك الشهرة(، ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم المحاسبة على جميع المبالغ المعترف بها سابقاً في 

امل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة الدخل الش
أو التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق المساهمين كما هو محدد/ الموحدة الربح أو الخسارة قائمة )بمعنى آخر، إعادة التصنيف إلى 

 الدولية إلعداد التقارير المالية(. مسموح به وفقاً للمعايير 
 

 المعايير والتعديالت الجديدة 0-3

  0202يناير  3الصادرة والمطبقة اعتباراً من المعايير  0-7-3

 المالية القوائمالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتعديالت التي ليس لها تأثير مادي على  المجموعةطبقت 
 للمجموعة. موحدةال
 

 الوصف التعديالت على المعايير 

تسري للسنوات التي تبدأ في 

 أو بعد

   
( و 0معيار المحاسبة الدولي رقم )التعديل على 

(8) 

 9191يناير  0 تعريف األهمية النسبية

 (5المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

 9191يناير  0 تعريف النشاط التجاري

تعديالت على مرجع إطار المفاهيم بالمعايير الدولية   المعدل لتقارير الماليةإطار مفاهيم ا

التعريفات المعدلة ومتطلبات تحقق وكذلك للتقرير المالي، 

 الموجودات  واإللتزامات وتوضيح بعض المفاهيم الهامة.

 

 9191يناير  0

(، ومعيار 2المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

المعيار الدولي و( 52قم )المحاسبة الدولي ر

 (1للتقرير المالي رقم )

 

 9191يناير  0 إصالح معيار سعر الفائدة

 9191يونيو  0 02 -كوفيد جائحة  المتعلق بظروفإمتيازات اإليجار  (06المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
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 أسس اإلعداد )تتمة( -0

 المعايير والتعديالت الجديدة )تتمة( 0-3

 لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعدا 0-3-0
 

 بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة التالية والتي لم يبدأ سريانها بعد: المجموعةلم تقم 

 

 الوصف التعديالت على المعايير

ات التي تبدأ تسري للسنو

 في أو بعد

   
(، ومعيار 2المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

( ، المعيار الدولي للتقرير 52المحاسبة الدولي رقم )

(، المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1المالي رقم )

 (  06(، المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )5)

 9190يناير  0 ثانيةالمرحلة ال –إصالح معيار سعر الفائدة 

   

 9199يناير  0 تكلفة إستكمال أداء العقد – المحملة بخسارةالعقود  ( 51معيار المحاسبة الدولي رقم )

(، والمعيار 06المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

(، ومعيار المحاسبة 2الدولي للتقرير المالي رقم )

لمالي رقم ( والمعيار الدولي للتقرير ا50الدولي رقم )

(0 ) 
 

 التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية

9108 - 9191 

 9199يناير  0

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت السابقة  (06معيار المحاسبة الدولي رقم )

 لإلستخدام المقصود

 9199يناير  0

   

 9199يناير  0 لى إطار المفاهيمإشارة إ (5المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
   

 9195يناير  0 عقود التأمين (01المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
   

 9195يناير  0 تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (0معيار المحاسبة الدولي )
   

( 01تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 (98لمحاسبة الدولي رقم )ومعيار ا

بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشريك أو 

 المشروع المشترك
 غير معرف

 

عندما تكون قابلة للتطبيق وأن اعتماد  للمجموعةتتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية 

 خالل فترة التطبيق األولي. للمجموعةالموحدة ات والتعديالت الجديدة، لن يكون له أي أثر جوهري على القوائم المالية هذه المعايير والتفسير

 

 السياسات المحاسبية الهامة -3

 اإلعتراف باإليرادات  3-1
العقد واستبعاد الضرائب أو الرسوم. تقوم  فيتقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط السداد المحددة 

 باإلعتراف بإيرادات العقود المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج الخمس خطوات التالية: المجموعة

 

 تحديد العقد مع العميل، أي االتفاقيات مع الشركة التي تنشئ حقوقاً وإلتزامات قابلة للتنفيذ. -

 مثل وعود نقل المنتجات أو الخدمات. تحديد التزامات األداء في العقد، -

لها نيابة تحديد سعر المعاملة بناًء على المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل الوفاء بإلتزامات األداء )وبإستثناء أي مبالغ يتم تحصي -

 عن أطراف أخرى(.

 المستقل للمنتجات أو الخدمات المقدمة للعميل. توزيع سعر المعاملة لكل إلتزام أداء استناداً إلى سعر البيع التقديري -

باإليرادات عندما )أو بمجرد أن( تستوفي المنشأة شروط أداء االلتزام، مثل أن يتم نقل المنتجات أو الخدمات المتعاقد عليها إلى  اإلعتراف -

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

 

 
 البضائع  بيع ( أ)

رى يتم إثبات بيع البضائع عند تسليم أو شحن المنتجات، حسب الشروط التعاقدية المتفق عليها، عندما تنتقل السيطرة على البضاعة إلى المشت
 وعندما ال يكون للمجموعة عالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بالملكية وال بالسيطرة الفعالة على البضاعة المباعة.

 



 شركة أيان لإلستثمار
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 )تتمة( اإلعتراف باإليرادات  3-1
 الخدمات  تقديم ( ب)

سية. يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات عند الوفاء بالتزامات االداء ذات الصلة ويتم تصنيفها كجزء من إيرادات األنشطة التشغيلية الرئي
باحتساب الخصم واالعتراض استنادا إلى  المجموعةصومات واالعتراضات. كما تقوم وتخضع بعض الخدمات العتبارات متغيرة مثل الخ

 أفضل تقديراتها وبناءا على خبراتها ومعرفتها باألحداث السابقة.
 
 اإليرادات من عقود اإليجار  ( ج)

ير المكتسبة االيرادات المستلمة من يتم االعتراف بإيرادات االيجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار. تمثل االيرادات غ
 العمالء مقدما وتسجل كالتزام. يتم تسجيلها في قائمة الدخل بأساس ثابت على مدى فترة العقد عند تحقيقها.

 
 اإليرادات من ودائع ألجل ( د)

 .العمولة الفعال بعمولة باستخدام معدل المرتبطة بالموجودات المالية والمتعلقة ودائع ألجلاليتم اإلعتراف باإليرادات من 
 
 توزيعات أرباح ( ه)

، ويتم ذلك عادة عند إقرار المساهمين في الشركات لمجموعة في استالم هذه التوزيعاتعند أحقية امن توزيعات األرباح يتحقق اإليراد 
 لتوزيعات األرباح. ر بهاالمستثم

 
 )و( أخرى

 يتم االعتراف بااليرادات األخرى على اساس االستحقاق.
 

 اريفالمص  3-0
 تتكون مصاريف التوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المتكبدة في توزيع وتسليم منتجات المجموعة. 

 

تتكون مصاريف التسويق بشكل رئيسي من التكاليف المتكبدة في التسويق واإلعالنات عن منتجات وخدمات المجموعة. يتم تصنيف جميع 

 يف التسويق ، كمصاريف إدارية.المصاريف األخرى، باستثناء تكلفة المبيعات ومصار

 

ت تتضمن المصاريف اإلدارية التكاليف غير المباشرة والتي ال تعد بالضرورة جزًء من تكلفة اإليرادات. توزع المصاريف بين تكلفة اإليرادا

 ومصاريف البيع والتسويق والمصاريف اإلدارية، إن لزم األمر، على أساس منتظم.

 

 ربحية السهم  3-3
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السننة. ال يوجند  متوسطاب نصيب السهم األساسي من األرباح بتقسيم صافي الربح على اليتم احتس

لدى المجموعة أية عوامل قد تؤدي إلى تخفيض نصنيب السنهم األساسني منن األربناح. وعلينه فنإن نصنيب السنهم األساسني منن األربناح هنو 
 من األرباح. ضمساوي لنصيب السهم المخف

 

 المعامالت بالعمالت األجنبية 3-1
 عملة العرض

. يتم قياس البنود المدرجنة فني القنوائم مجموعةباللاير السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض لل الموحدةالقوائم المالية هذه يتم عرض 
إن جمينع قتصادية التي تعمنل بهنا كنل شنركة )العملنة الوظيفينة(. ستخدام العملة الرئيسية للبيئة االإة بمجموعالمالية لكل شركة من شركات ال

 .المملكة العربية السعوديةبشكل أساسي في تمارس أنشطتها ة مجموعلالتابعة لشركات ال
 

 معامالت وأرصدة
صنرف السنائدة فني تناريخ ة )العمنالت األجنبينة( وفقنا ألسنعار المجموعنيتم إثبات المعامالت التي تتم بعمالت أخرى غير العملنة الوظيفينة لل

المعامالت. يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في نهاينة كنل فتنرة مالينة علنى أسناس أسنعار الصنرف السنائدة فني 
لسنائدة فني تناريخ ذلك التاريخ. يتم ترجمة البنود غير النقدينة المدرجنة بالقيمنة العادلنة والمدرجنة بنالعمالت األجنبينة وفقنا ألسنعار الصنرف ا

فني  الموحندة اآلخنر والدخل الشامل يتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة تحديد القيمة العادلة.
  .ة التي تنشأ فيهافترال
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 التزامات المزايا المحددة للموظفين 3-3
ان مالينة.  سننةباستخدام طريقنة تقينيم وحندة االئتمنان، منع إجنراء تقينيم اكتنواري فني نهاينة كنل التزامات المزايا المحددة للموظفين يد يتم تحد

مننع إدراج المحمننل أو الموحنندة إعننادة القينناس التنني تتننألف مننن األربنناح والخسننائر االكتواريننة، يننتم إثباتهننا مباشننرة فنني قائمننة المركننز المننالي 
في السنة التي تحدث فيها. يتم إدراج إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل األخر مباشنرة فني  الدخل الشامل اآلخر في نهامالمعكوس 

ليننة األربنناح المبقنناه ولننن يننتم إعننادة تبويبهننا إلننى الننربح أو الخسننارة الموحنندة  فنني الفتننرات الالحقننة. يننتم االعتننراف بننالتغيرات فنني القيمننة الحا
 . كمصروف فائدةالمزايا الناتجة عن تعديالت الخطة أو التخفيضات مباشرة في الربح أو الخسارة الموحدة   اللتزامات

 
يتم احتساب الفائدة بتطبيق معدل الخصم في بداية السنة علنى صنافي المطلوبنات أو الموجنودات المحنددة. وتصننف تكناليف المزاينا المحنددة 

 على النحو التالي:
 
 ا في ذلك تكلفة الخدمة الحالية أو تكلفة الخدمة السابقة، باإلضافة إلى المكاسب والخسائر من التخفيضات والتسويات(.تكلفة الخدمة )بم -
 مصروف الفائدة -
 إعادة القياس -

 
، رينة"قائمنة النربح أو الخسنارة الموحندة  فني بنند "مصناريف إدا علىالعنصرين األولين من تکاليف المزايا المحددة بتحميل المجموعة  تقوم

 حقوق الملكية الموحدة. فيبينما يتم تحميل العنصر الثالث "إعادة القياس" على الدخل الشامل ومن ثم يتم إدراجه بقائمة التغيرات 
 

بأيننة  مجموعنةأن تسنحب عنرض مزايننا اإلنهناء أو عنندما تعتننرف ال مجموعننةعنندما ال تسنتطيع ال الخدمننة ينتم االعتنراف بننالتزام مزاينا إنهناء
 .عادة هيكلة ذات عالقة، أيهما أقربتكاليف إ

 
 مزايا الموظفين قصيرة األجل

يتوقنع  التني يتم االعتنراف بمطلوبنات المزاينا المسنتحقة للمنوظفين بخصنوص األجنور والرواتنب واإلجنازات السننوية واإلجنازات المرضنية
للمزاينا المتوقنع دفعنه ا تقنديم الخدمنة ذات الصنلة، بنالمبلغ في الفتنرة التني ينتم فيهن شهًر بعد نهاية الفترة ويتم اإلعتراف بها 10سدادها خالل 

 .متداولةالاإللتزامات  فيويتم اإلفصاح عنه  المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة

 

 الزكاة    3-3
سنتحقاق. تحسنب ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والندخل فني المملكنة العربينة السنعودية. ينتم اإلسنتدراك للزكناة وفقناً لمبندأ اإل مجموعةتخضع ال

ا الزكاة على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل، أيهما أكبر. تقيد أي فروقنات بنين التقنديرات والنربط النهنائي عنند الموافقنة عليهن
 وعندها يتم تسوية المخصص.

 

 التقارير القطاعية 3-0
م السلع والخدمات وهو ما يسمى )بالقطاعات حسب األنشطة(، أو تلنك يمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في المجموعة التي تقوم بالبيع أو تقدي

التي تقوم بالبيع أو تقديم السلع والخدمات في نطاق بيئة اقتصنادية محنددة وهنو منا يسنمى )بالقطاعنات حسنب المنناطق الجغرافينة(، علنى أن 
تنقسنم قطاعنات المجموعنة إلنى قطناع صنناعي وقطناع ومنافعه المختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخنرى. و هيكون لكل قطاع مخاطر

خدمي )طبي( وقطاع استثماري. وعلى الرغم من أن "قسم الصناعة" ال يفي بمتطلبات الحدود الكمية التي تؤهلنه ليكنون تقرينر قطناعي، إال 
منو اقتصنادياً وإننه منن المتوقنع أن بضرورة اإلفصاح عنه بشكل منفصل حيث تقوم بمراقبة هذا القطاع كقطاع محتمل أن ين تولىإن اإلدارة 

 يساهم بشكل كبير في إيرادات المجموعة المستقبلية. 

 

 ممتلكات وأالت ومعدات 3-5
 المعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم ومجمع خسائر االنخفاض في القيمة.اآلالت وتظهر الممتلكات و

 
والمعندات واألالت ض في القيمة. يتم تبويب هذه العقارات إلى البند المناسب بالممتلكات قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصا أي انخفا الممتلكاتتظهر 

عندما تكون مكتملة وجاهزة لالستخدام المحندد لهنا. يبندأ اسنتهالك هنذه الموجنودات علنأل نفنس األسنس المسنتخدمة فني الموجنودات العقارينة 
 األخرى عندما تکون جاهزة لالستخدام المحدد لها. 
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 )تتمة( ممتلكات وأالت ومعدات 3-5
سنعر قيد اإلنشاء ألغراض اإلنتناج أو الخندمات أو اإلدارة بالتكلفنة ناقصنا أينة خسنائر انخفناض فني القيمنة. تتضنمن التكلفنة  الممتلكاتتدرج 

األتعاب المهنية، وبالنسبة للموجنودات اذ على األصل كما تشتمل على الشراء وتكلفة اإلنشاء والتطوير وأية تكاليف أخرى مرتبطة باإلستحو
إلى البننود المناسنبة بالممتلكنات واآلالت  الممتلكاتالمؤهلة، يتم رسملة تكاليف االقتراض وفقا للسياسة المحاسبية للمجموعة. يتم تبويب هذه 

سنتهالك هنذه الموجنودات علنأل نفنس األسنس المسنتخدمة فني الموجنودات تكون مكتملة وجاهزة لالستخدام المحدد لها. يبدأ ا اوالمعدات عندم
ينتم اسنتهالك الممتلكنات واألالت والمعندات باسنتثناء األراضني  العقارية األخرى عنندما تصنبح الموجنودات جناهزة لالسنتخدام المحندد لهنا. 

 ط الثابت.المملوكة والعقارات قيد اإلنشاء على مدى أعمارها اإلنتاجية بإستخدام طريقة القس
 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات هي كما يلي:إن 
 السنة 

 سنة 11 - 5 مباني وتحسينات على مباني مستأجرة
 سنوات 11 - 1 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 سنوات 7 السيارات
 سنوات 11 آالت

 سنوات 7 حاسب آلي
 

، بالنسنبة ألينة تغينرات فني التقنديرات  تقرير مناليتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل فترة يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم الم
 على أساس مستقبلي.

 
مننافع اقتصنادية مسنتقبلية منن اسنتمرار اسنتخدامه. وجود والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع واألالت بند الممتلكات ب االعترافيلغى 

والمعدات بالفرق بين متحصالت البيع والقيمة  واآلالت رة ناتجة عن استبعاد أو االستغناء عن أحد بنود الممتلکاتيتم تحديد أي ربح أو خسا
 .الربح أو الخسارة الموحدةقائمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في 

 
. يننتم تسنجيل التكنناليف إضنافيةبإنشنناء مبناني  تتمثنل األعمنال الرأسننمالية قيند التنفينذ فنني التكناليف التراكميننة التني تكبندتها المجموعننة الخاصنة

والمعندات عنند اكتمنال بنناء هنذه المنشنآت. ينتم رسنملة واألالت المتكبدة على األعمنال الرأسنمالية قيند التنفينذ ثنم ينتم تحويلهنا إلنى الممتلكنات 
 إلتمامه وإعداده للغرض المحدد له. تكاليف التمويل من القروض المتعلقة ببناء الموجودات المؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة 

 

 رسملة التكاليف
 والمعدات من: واآلالت تتكون تكلفة أي بند من بنود الممتلكات

 سعر شرائها شامالً رسوم االستيراد وضرائب الشراء غير القابلة لالسترداد بعد خصم الخصومات التجارية والتخفيضات.• 
 لى الموقع والحالة الالزمة ليكون قادًرا على التشغيل بالطريقة التي حددتها اإلدارة.أي تكاليف تعزى مباشرة إلى نقل األصل إ• 
جة التقدير األولي لتكاليف تفكيك وإزالة العنصر واستعادة الموقع الذي يقع فيه ، وااللتزام المتكّبد إما عند الحصول على العنصر أو نتي• 

 ير إنتاج قوائم الجرد خالل تلك السنة.الستخدام العنصر خالل فترة معينة ألغراض أخرى غ
 

يتم تضمين التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو االعتراف بها كأصل منفصل ، حسب االقتضاء ، فقط عندما يكون من المحتمل 
إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألي  أن تتدفق إلى الشركة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق. يتم

 مكون يتم المحاسبة عنه كأصل منفصل عند استبداله.
 

تتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة باألصول المؤهلة كجزء من تكلفة األصول المؤهلة حتى بدء اإلنتاج التجاري. يتم تحميل كافة 
خالل السنة المالية التي تم تكبدها فيها. يتم تحميل أعمال الصيانة  الموحدة ةالربح أو الخسار قائمةاإلصالحات والصيانة األخرى على 

عند الموحدة الربح أو الخسارة  قائمةواإلصالحات العادية التي ال تطيل العمر اإلنتاجي االقتصادي المقدر لألصل أو مخرجات اإلنتاج في 
 حدوثها.

 

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
قيد اإلنشاء أو التطوير إلى  الموجوداترأسمالية قيد التنفيذ. يتم تحويل  أعمالء أو التطوير تتم رسملتها في حساب قيد اإلنشا الموجودات

 الفئة المناسبة في الممتلكات والمعدات أو األصول غير الملموسة )اعتماًدا على طبيعة المشروع( ، بمجرد أن يكون األصل في موقع و / أو
ا على العمل في بالطريقة التي تقصدها اإلدارة. تشتمل تكلفة أي بند من بنود األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ على حالة ضرورية ليكون قادرً 

سعر شرائه وتكلفة اإلنشاء / التطوير وأي بند آخر يمكن أن ينسب مباشرة إلى إنشاء أو حيازة عنصر من يقصد به اإلدارة. التكاليف 
إتاحتها لالستخدام( تتم رسملتها بالصافي من العائدات من بيع أي إنتاج خالل فترة االختبار. ال يتم استهالك المرتبطة باختبار عناصر )قبل 

 أو إطفاء األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
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 موجودات غير ملموسة  3-2
ــار المحــددة التي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وإجمالي يتــم تسجيل الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعم

خسائر االنخفاض في القيمة. ينتم إثبنات اإلطفناء باسنتخدام طريقنة القسنط الثابنت علنى مندى أعمارهنا اإلنتاجينة المقندرة. ينتم مراجعنة العمنر 
الي ، وينتم المحاسنبة عنن أي تغينرات فني التقنديرات علنى أسناس مسنتقبلي. تندرج اإلنتاجي المقندر وطريقنة اإلطفناء فني نهاينة كنل تقرينر من

الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصاً إجمالي خسنائر االنخفناض فني 
 القيمة.

 
دما ال يتوقنع وجنود منفعنة إقتصنادية مسنتقبلية منن إسنتخدامها أو إسنتبعادها. إن يلغى إثبات الموجودات غينر الملموسنة عنند إسنتبعادها أو عنن

ة المكاسب أو الخسائر الناتجة من إلغاء إثبات الموجودات غير الملموسة يتم قياسها بالفرق بين صنافي متحصنالت اإلسنتبعاد والقيمنة الدفترين
 إثبات األصل.عند إلغاء الموحدة  في الربح أو الخسارةلألصل ويتم تسجيلها 

 
 فيما يلي أهم الموجودات الغير ملموسة التي احتسبتها المجموعة وأعمارها اإلنتاجية: 

 
    العمر اإلنتاجي   الموجودات الغير ملموسة

    سنوات 7   برنامج الحاسب اآللي
  سنوات 5     عالقات تعاقدية

 

 انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة  3-12
بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة وذلك لتحديد ما إذا كان هنناك منا  تقرير ماليالمجموعة في نهاية كل فترة تقوم 

 يشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة. في حالة وجود ذلك المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل
خسائر إنخفاض القيمة )إن وجدت(. في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل محندد، تقنوم المجموعنة مدى لتحديد وذلك 

م توزينع بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المولدة للنقد التي يعود إليها األصل نفسه. عنندما يمكنن تحديند أسنس توزينع معقولنة وثابتنة، ينت
ول المشتركة إلى وحدات مولدة للنقد محددة، أو يتم توزيعها إلنى أصنغر مجموعنة منن الوحندات المولندة للنقند التني يمكنن تحديند أسنس األص

 توزيع معقولة وثابتة لها.
 

تم اسنتخدامها يتم اختبار انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة والموجودات غير الملموسنة التني لنم ين
 بعد، مرة واحدة سنوياً على األقل، وعندما يكون هناك مؤشر يدل على أن األصل قد انخفضت قيمته.

 

م، ينتم خصنم إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكلفة البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. عند تقدير قيمنة االسنتخدا
المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية التدفقات النقدية 

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

المولندة للنقند( بمنا يقنل عنن القيمنة الدفترينة، ينتم تخفنيض القيمنة الدفترينة لألصنل )أو  في حال تم تقدير القيمة اإلستردادية ألصل )أو الوحدة
 .الموحدة الربح أو الخسارةقائمة الوحدة المولدة للنقد( إلى القيمة اإلستردادية. يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض مباشرًة في 

 

دفترينة لألصنل )أو الوحندة المولندة للنقند( إلنى القيمنة المعناد تقنديرها أو القيمنة في حالة رد خسائر إنخفناض القيمنة الحقناً تنتم زينادة القيمنة ال
ائر اإلسنتردادية، بحينث ال تزيند القيمنة الدفترينة المعدلنة عنن القيمنة الدفترينة لألصنل )أو الوحندة المولندة للنقند( فيمنا لنو لنم ينتم إحتسناب خسن

 .الموحدة والدخل الشامل اآلخر  الربح أو الخسارةقائمة ض القيمة مباشرًة إلى إنخفاض القيمة في السنوات السابقة. يتم رد خسائر إنخفا

 
 المخزون 3-11

، أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة المخزون على أساس طريقه المتوسط قابلة للتحققيتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة ال
زون، تكاليف االنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة للوصول بالمخزون للموقع المرجح وتتضمن المصاريف المتكبدة إلقتناء المخ

في حالته الراهنة. في حالة البضاعه المصنعة والبضاعة تحت التشغيل، فإن التكلفة تشمل حصة مناسبة من مصاريف اإلنتاج غير المباشرة 
 بناًء على طاقة التشغيل العادية.

 

 ادي بعد خصم التكاليف التقديرية لمصاريف اإلكمال والبيع.تيعهي سعر البيع التقديري في النشاط اإل لة للتحقققابصافي القيمة الإن 
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 المخصصات   3-10
الماضي ويكون من المحتمل يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة أي إلتزام حالي )قانوني أو حكمي( نتيجة لحدث في 

أن يترتب عنه سداد اإللتزام ويمكن تقدير مبلغ اإللتزام بشكل موثوق. إن المبلغ المعترف به كمخصص يتم إحتسابه حسب أفضل التوقعات 
حيطة باإللتزام. عند للمقابل المطلوب لسداد اإللتزام كما بنهاية فترة التقرير بعد األخد بعين االعتبار المخاطر واألمور غير المؤكدة الم

النقدية  قياس قيمة المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقّدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته المدرجة هي القيمة الحالية لتلك التدفقات
د المخصص متوقع استردادها عندما يكون جزء أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لسدا جوهري(. نقد)عندما يكون تأثير القيمة الزمنية لل

 .به من طرف ثالث، فإنه يتم االعتراف بالذمة المدينة كأصل في حالة كون استالم واستعاضة المبلغ مؤكدة ويمكن قياسه بشكل موثوق
 

 االستثمارات العقارية  3-13
االستثمارات العقارينة الحقناً بالتكلفنة مخصنوما منهنا يتم االعتراف األولي باالستثمارات العقارية بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت. يتم قياس 

االستهالكات المتراكمة وأية خسائر ناتجة عنن االنخفناض فني القيمنة. تتمثنل االسنتثمارات العقارينة فني االراضني المحنتفظ بهنا إلنمناء رأس 
دام مستقبلي غير محدد حاليا والمباني التي يتم المال وليس للبيع في األجل القصير في السياق العادي لألعمال واألراضي المحتفظ بها الستخ

 سنة باستخدام طريقة القسط الثابت وال يتم حساب استهالك لألراضي. 11االنتفاع منها بالتأجير. يتم إحتساب االستهالك للمباني على مدى 
 

. تحدد القيمة العادلة التقرير الماليبتاريخ إعداد  يتم االفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية والتي تعكس الظروف السائدة بالسوق 
 بناء على تقييم سنوى من قبل مقيم مستقل.

 

لنى يتم مراجعة القيم الدفترية لالستثمارات العقارية للتأكد من عدم وجود إنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إ
. وفي حال وجود مؤشرات تشير إلى أن القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية تزيد عنن قيمتهنا القابلنة أن القيمة الدفترية غير قابلة لالسترداد

. تتمثل القيمنة القابلنة لالسنترداد فني الموحدة لالسترداد المقدرة، يتم إثبات ذلك الفرق كخسائر إنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة
 ليف البيع، أو القيمة االستخدامية أيهما أعلى.القيمة العادلة مخصوما منها تكا

 

يننتم إلغنناء االعتننراف باالسننتثمارات العقاريننة عننند اسننتبعادها بصننورة دائمننة مننن االسننتخدام، أو عنندم توقننع أي فوائنند اقتصننادية مسننتقبلية مننن 
سننارة الموحنندة  للفتننرة التنني يننتم فيهننا اسننتبعادها. ينندرج الفننرق بننين صننافي متحصننالت االسننتبعاد والقيمننة الدفتريننة لألصننل فنني الننربح أو الخ

 االستبعاد.
 

 استثمار في شركة زميلة  3-11
٪ 91تأثير جوهري عليها ولكن ليس سيطرة، والمرتبطة غالباً  بحصص ملكية تتراوح مابين  للمجموعةالشركات الزميلة هي تلك التي يكون 

 ٪ من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت.  41إلى 

 

دة يام زيتم ثبة عن الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية. وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم اثبات االستثمار مبدئياً بالتكلفة تتم المحاس

 ء.إلقتناايخ رتاد لمحققة بعوافيها ر لمستثماكة رلشر اخسائح أو باأرفي  المجموعةب بنصير إلستثماض اتخفيأو 

 

و خسائر ما بعد االستحواذ في الدخل الشامل اآلخر يتم اإلعتراف بها في الدخل الشامل مع تسوية مقابلة أن نصيب المجموعة في أرباح أ

في خسائر الشركة الزميلة مساوية لحصتها في الشركة الزميلة أو زائدة عنها، بما في  المجموعةللقيمة الدفترية لالستثمار. عندما تكون حصة 

قانونياً أو ضمنياً بسداد مبالغ  المجموعةبإثبات أية خسائر إضافية، إال إذا التزمت  المجموعةنة، ال تقوم ذلك أية ذمم مدينة أخرى غير مضمو

بالنيابة عن الشركة الزميلة.  يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المستلمة أو المستحقة من الشركات الزميلة كتخفيض للقيمة الدفترية 

 لالستثمارات.

 

ريخ كل تقرير مالي ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة. وفي حالة تحدد المجموعة في تا

 وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بإحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة على أساس الفرق بين القيمة القابلة لإلسترداد للشركة الزميلة

 .ذلك المبلغ بشكل منفصل في الربح أوالخسارةوقيمتها الدفترية ثم اثبات 

 

 .، بما يضمن اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعةاألمر يتم تعديل السياسات المحاسبية للشرکة الزميلة، عندما يتطلب

 

 تكاليف االقتراض  3-13
ات مؤهلة، وهي الموجودات التي تتطلب حتماً فترة من الوقت يتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرًة إلى شراء، إنشاء أو إنتاج موجود

لتكون جاهزة لالستعمال المقرر أو بيعها، إلى تكاليف هذه الموجودات حتى تصبح هذه الموجودات جاهزة بشكل جوهري لالستعمال المحدد 
 لموحدة في السنة التي يتم تكبدها فيها.لها أو بيعها. يتم إدراج جميع تكاليف االقتراض األخرى في قائمة الربح أو الخسارة  ا
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 عقود إيجار  3-13
 

 يتم مبدئيا قياس الموجودات و المطلوبات الناشئة عن عقد االيجار على اساس القيمة الحالية كما يلى:
 أ( يتم قياس أصول حق استخدام بالتكلفة التي تتضمن االتي :

 قياس المبدئي لمطلوبات االيجار مبلغ ال -
 اي دفعات ايجارية تم سدادها في او قبل تاريخ بدء العقد ناقص اي حوافز ايجار مستلمة  -
 اي تكاليف مباشرة أولية متكبدة بواسطة المستأجر  -
 تقدير التكاليف التي سيتكبدها المستأجر في تفكيك وإزالة األصل محل العقد  -
 

 قود اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات االيجار التالية:ب( تتضمن إلتزامات ع
 الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها ( ناقصا اي حوافز ايجار مدينة -
 دفعات االيجار المتغيرة التي تستند الى مؤشر او معدل  -
 المتبقية المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستاجربموجب ضمانات القيمة  -
 سعر ممارسة خيار الشراء اذا كان المستاجرمتاكدا بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار  -
 دفعات الغرامات الخاصة بانهاء عقد االيجار اذا كانت مدة االيجار تعكس ممارسة المستاجر لذلك الخيار  -

مثل السعر الذي سيدفعه المستاجر ليقترض االموال االزمة يتم خصم مدفوعات عقد االيجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي و الذي ي
 للحصول على اصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط و احكام مماثلة.

 

يتم اثبات المدفوعات المرتبطة بعقود االيجار قصيرة االجل و ايجارات الموجودات منخفضة القيمة على اساس القسط الثابت كمصروف في 
 شهرا او اقل.  10ح او الخسارة الموحدة عقود االيجار قصيرة االجل هي عقود ايجار ذات فترة ايجار مدتها الرب

يتم اعادة التفاوض على شروط عقود االيجار على اساس فردي وتحتوي على نطاق واسع من الشروط و االحكام المختلفة ال تفرض 
 المؤجرة قد ال يتم استخدامها كضمان الغراض االقتراض. اتفاقيات عقود االيجار اي تعهدات ولكن الموجودات

 

 األدوات المالية 3-10

 الموجودات المالية 3-10-1
 تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية وفقا لنموذج االعمال الذي يتم من خالله إدارة الموجودات المالية و خصائص التدفقات النقدية

 التعاقدية الخاصة بها كما يلي:
 أو .موجودات مالية بالتكلفة المطفأة -
 أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -
 

يتم القياس األولى للموجودات المالية )ما لم تكن ذمم مدينة تجارية دون عنصر تمويلي جوهري مقاس بشكل أولى بسعر المعاملة( بالقيمة 
 قاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تضاف تكاليف المعاملة الي تتعلق باقتنائها بشكل مباشر .العادلة، بالنسبة للبند غير الم

 

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 3-10-1-1
 يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال من الشرطين أدناه : 

 الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و  حتفاظ بها ضمن نموذج األعماليتم اإل -
 تنشأ فترتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية الي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على اصل المبلغ القائم .  -
 

الفائدة الفعلية .يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة.  يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفاة بإستخدام طريقة
 يتم إثبات أيرادات الفائدة و أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنيبة و االنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة

 
تعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو إذا قامت بتحويل استبعاد الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عند انتهاء الحقوق البتقوم المجموعة 

الموجودات  حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية في المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع مخاطر والمنافع المرتبطة بملكية
 الربح أو الخسارة.المالية. ويتم أثبات اي ربح أو خسارة ناتجة عن التوقف عن اإلثبات ضمن 
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 أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 3-10-1-0
ر هي األدوات المالية التي إختارت المجموعة بشكل نهائي عرض أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ

 التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لها ضمن الدخل الشامل اآلخر . يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة. 
 

لربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة.يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات ضمن ا
األرباح بشكل واضح استرداد جزاء من تكلفة اإلستثمار.يتم إثبات االتغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة 

 .تصنيفها ابدا إلى الربح أو الخسارة
 

الشامل اآلخر إذا قامت المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية  يتم استبعاد أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
ت اي ربح التعاقدية للموجودات المالية في المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع مخاطر والمنافع المرتبطة بملكية الموجودات المالية. ويتم أثبا

 .ية وال يتم إعادة تصنيفها ابدا إلى الربح أو الخسارةأو خسارة ناتجة عن التوقف عن اإلثبات من خالل حقوق الملك
 

 الربح أو الخسارةأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل  3-10-1-3
 الموجودات المالية التالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: بتصنيف المجموعة تقوم

 دلة من خالل الدخل الشامل اآلخرلفة المطفأة أو بالقيمة العااستثمارات الديون غير المؤهلة للقياس إما بالتك. 

 استثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها بغرض المتاجرة 

 .استثمارات حقوق الملكية التي لم تختر المنشأة االعتراف بأرباح وخسائر القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

 عادلة. يتم االعتراف بالتغيير في القيمة العادلة لهذه األدوات وتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة يتم الحقاً قياس هذه األصول بالقيمة ال
 ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار.

 
ندما تقوم بتحويل حقوق استالم التدفقات تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ع

النقدية التعاقدية على األصل المالي في معاملة يتم فيها تحويل جميع مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي. يتم تحميل أي مكسب أو خسارة 
 .من إلغاء االعتراف على الربح أو الخسارة

 

 المطلوبات المالية 3-10-0
بات المالية غير المشتقة بتاريخ المتاجرة والذي تصبح فيه المجموعة طرفا ً في األحكام التعاقدية لألداة حيث يتم االعتراف األولي بالمطلو

 يتم االعتراف األولي بهذه المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائدا أي تكاليف معامالت مباشرة.
 

مجموعة من تقاس المطلوبات المالية الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. ًتتكون المطلوبات المالية غير المشتقة الخاصة بال
 قروض بنكية وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى.

 
أو إلغاءها أو إنتهاءها. يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات تقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية 

والمطلوبات المالية وُيعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني بمقاصة المبالغ 
 واحد. والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام في وقت

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 3-10-3
بالنسبة  .تقوم المجموعة، بناء على النظرة المستقبلية، بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بموجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

توقعة على أساس العمر من تاريخ اإلعتراف األولي للذمم للذمم المدينة، تطبق المجموعة النهج المبسط، والذي يتطلب تسجيل الخسائر الم
على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وعدد األيام المتقادمة. تم  المدينة. لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة بناءً 

لتعكس النتيجة المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن أيضا  استنتاج معدالت الخسارة المتوقعة من المعلومات التاريخية للمجموعة وتم تعديلها
 معلومات مستقبلية لعوامل االقتصاد الكلي مثل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي.

 
ثير تطبيق إن الموجودات المالية األخرى مثل الذمم المدينة للموظفين واألرصدة لدى البنوك لديها مخاطر ائتمانية منخفضة، وبالتالي فإن تأ

 خسارة األئتمان المتوقعة غير جوهري.
 
 
 



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (تتمة) لموحدةاإيضاحات حول القوائم المالية 

 0202ديسمبر  13 فيللسنة المنتهية 

- 00- 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 )تتمة( األدوات المالية 3-10
 

 الفائدة الفعليةمعدل طريقة  3-10-1
ة المرتبطة بها. إن معدل فترإن طريقة معدل الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على ال

هو ذلك المعدل الذي يستخدم لخصم الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة )ويضم جميع الرسوم والنقاط المدفوعة والمقبوضة لي الفائدة الفع
طار العمر الزمني والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وكذلك تكاليف المعامالت والعالوات والخصومات األخرى( في إ

 المتوقع ألداة الدين أو فترة أقصر، إذا كان ذلك مناسبا وذلك إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلعتراف األولي.
 

 المنح الحكومية 3-15
ح الحكومية في ستلتزم بالشروط المرتبطة بها. يتم تسجيل المن المجموعةال يتم االعتراف بالمنح الحكومية حتى يكون هناك تأكيد معقول بأن 

 الفترة التي يتم استالمها خاللها ويتم تضمينها كخصم من الموجودات الثابتة ذات الصلة.
 

 العمليات غير المستمرة 3-12
 تعتبر العمليات الغير مستمرة جزء من أنشطة المجموعة، والتي تمثل 

 مستقل أو قطاع جغرافي للعمليات أو خط أعمال رئيسي  (أ 
 منسقة الستبعاد خط أعمال رئيس منفصل أو منطقة جغرافية لعمليات  يعد جزء من خطة واحدة (ب 
 شركة تابعة تم اقتناؤها حصرياً بهدف إعادة بيعها  (ج 

 
بشكل منفصل، والتي تتضمن أربناح أو خسنائر محتسنبة ة الموحد الشاملوالدخل  قائمة الربح أو الخسارةتعرض العمليات الغير مستمرة في 

ير مستمرة باإلضافة للمكاسب والخسائر المحتسبة بعد الضرائب خالل عملية إعادة قياس القيمنة العادلنة لألصنول بعد الضرائب للعمليات الغ
 أو المجموعات المستبعدة والتي تمثل العمليات الغير مستمرة ناقصاً منها تكلفة البيع.  

 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -1
وضننع األحكننام والتقننديرات أو إدارة المجموعننة علننى  ينبغنني، 1للمجموعننة المبينننة فنني اإليضنناح رقننم عننند تطبيننق السياسننات المحاسننبية 

االفتراضننات التنني قنند تننؤثر علننى المبننالغ الفعليننة للموجننودات والمطلوبننات التنني ليسننت واضننحة مننن مصننادر أخننرى. ان هننذه التقننديرات 
 ى تعتبر هامة. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.واالفتراضات ذات العالقة قائمة على خبرة تاريخية وعوامل أخر

 
يتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بشكل مسنتمر. ينتم اإلعتنراف بنالتغيرات علنى التقنديرات المحاسنبية فني السننة التني تنم فيهنا تعنديل 

قبلية إذا كان التغيير يؤثر على كل من السنة الحالية والفتنرات التقدير إذا كان التغير يخص هذه السنة فقط أو في فترة التغيير والفترات المست
 المستقبلية.

 
 فيما يلي التقديرات الهامة واالفتراضات الرئيسية.

 

 والمعداتواآلالت انخفاض قيمة الممتلكات  ( أ
م مراجعنة القيمنة الدفترينة للممتلكنات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. ينتواآلالت يتم تسجيل الممتلكات 

والمعدات لتحديد انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات فني الظنروف إلنى أن القيمنة الدفترينة غينر قابلنة لالسنترداد. فني واآلالت 
فنيض الموجنودات إلنى قيمتهنا القابلنة حال وجود مثل هذا المؤشر وعندما تزيند القيمنة الدفترينة عنن القيمنة القابلنة لالسنترداد المقندرة، ينتم تخ

 لالسترداد والتي تمثل القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو قيمتها عند االستخدام، أيهما أكبر.

 
 واألصول غير الملمومسة للممتلكات واآلالت والمعدات والقيمة المتبقيةاألعمار اإلنتاجية  ( ب

. ينتم واالطفناءات بغرض إحتساب اإلسنتهالك واألصول غير الملموسة ات واآلالت والمعداتتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلك
المتبقينة  تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار اإلستخدام المتوقع للموجودات واإلحالل والتجديد لهذه األصول. وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة

 ر في مصاريف اإلستهالك )إن وجدت( في الفترات الحالية والمستقبلية. واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل التغي
 

 المخصصات ( ج
( نتيجننة لحنندث سننابق ، فمننن المحتمننل أن تكننون حكمننييننتم االعتننراف بالمخصصننات عننندما يكننون لنندى المجموعننة التننزام حننالي )قننانوني أو 

. يمثنل المبلنغ المعتنرف بنه كمخصنص أفضنل تقندير للمقابنل تنزامجنراء تقندير موثنوق لمبلنغ االلالمجموعة ملزمة بتسوية االلتنزام ، ويمكنن إ
المطلننوب لتسننوية االلتننزام الحننالي فنني نهايننة فتننرة التقريننر، مننع مراعنناة المخنناطر والشننكوك المحيطننة بننااللتزام. عننندما يننتم قينناس مخصننص 

يمة الحالية لتلك التدفقات النقدية )عندما يكون تأثير القيمنة ، فإن قيمته الدفترية هي القالمقدرة لتسوية االلتزام الحالي باستخدام التدفقات النقدية
مادًينا(. عنندما ُيتوقنع اسننترداد بعنض أو كنل الفوائند االقتصنادية المطلوبنة لتسننوية مخصنص منن طنرف ثالنث ، ينتم االعتننراف  للنقندالزمنينة 

 المستحق القبض بشكل موثوق. بالمدين كأصل إذا كان من المؤكد فعلًيا أنه سيتم استالم السداد ويمكن قياس مبلغ
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( -1
 

 القيمة العادلةقياس ( د
السعر المقبوض نظير بيع أصنل منا أو منا ُيندفع لتحوينل مطلنوب منا فني معاملنة نظامينة بنين المشناركين فني السنوق  فيتتمثل القيمة العادلة 

 العادلة بناء على افتراضات إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوب إما: بتاريخ القياس. وُيحدد قياس القيمة
 
 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو -
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق تعبيرا عن الموجودات والمطلوبات. -
 

 للمجموعة.إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تعبيرا يجب أن يكون متاحا 
 

تقنناس القيمننة العادلننة للموجننودات أو المطلوبننات بننافتراض أن المشنناركين فنني السننوق سيسننتفيدون عننند تسننعير الموجننودات أو المطلوبننات 
مالية تأخنذ بعنين القياس القيمة العادلة للموجودات غير وبافتراض أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم اإلقتصادية. إن 

و عنن طرينق بيعهنا إلنى مشنارك أألصنول لتحقيق فوائد اقتصادية باستخدام أعلنى وأفضنل اسنتخدام من بار قدرة المشاركين في السوق االعت
تسنتخدم الشنركة طنرق التقينيم الفنينة المالئمنة وفقناً للظنروف  أعلنى وأفضنل اسنتخدام األصنول. أيضناً تحقينقي من شنأنه ذآخر في السوق ال

افية لقياس القيمة العادلة وزينادة اسنتخدام المندخالت ذات العالقنة والقابلنة للمالحظنة وتقلينل اسنتخدام المندخالت غينر وتتوفر بشأنها بيانات ك
 القابلة للمالحظة.

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات حقوق الملكية فيلالستثمارات  ةالعادل ةالقيم( هـ
والغينر مدرجننة فني أسننواق نشنطة باسننتخدام أسناليب التقيننيم المعروفنة مثننل  أدوات حقنوق الملكيننة فننيرات ينتم تحدينند القيمنة العادلننة لالسنتثما

التدفقات النقدية المحسومة، وأسعار أحدث المعامالت.  ويتم تحديند القيمنة العادلنة فني وقنت معنين علنى أسناس ظنروف السنوق والمعلومنات 
ن أمور غير مؤكدة وتحتاج إلى درجنة عالينة منن االجتهناد، تتضقديرات ذات طبيعة ذاتية والمتوافرة عن الشركات المستثمر فيها. إن هذه الت

 وعليه ال يمكن تحديدها بدقة متناهية. 
 

، بنأن إن األحداث المستقبلية )كاستمرار األرباح التشغيلية والقوة المالية( غينر مؤكندة وأننه منن الممكنن بنناًء علنى المعلومنات المتنوفرة حاليناً 
لنتائج خالل السنة المالية التالية عن الفرضيات المستخدمة سنابقاً ممنا يتطلنب تعنديالت مسنتقبلية علنى القيمنة الدفترينة لالسنتثمارات.  تختلف ا

اإلدارة منن قبنل في الحاالت التي يتم استخدام فيها نماذج التدفقات النقدية المحسومة لتقدير القيم العادلة، يتم تقدير التدفقات النقدينة المسنتقبلية 
 وفقاً للمعلومات المتوافرة مع ممثلي إدارة الشركات المستثمر فيها ووفقاً ألحدث البيانات المالية المتوفرة المدققة أو غير المدققة.

 

 إنخفاض الشهرة( و
قيمتهنا القابلنة لالسنترداد. إن يتم إجراء إختبار إنخفاض القيمنة علنى الوحندات المولندة للنقند بمقارننة القيمنة الدفترينة للوحندات المولندة للنقند و

التقيننيم  القيمننة القابلننة لالسننترداد للوحنندة المولنندة للنقنند هنني قيمتهننا العادلننة ناقصننا تكنناليف البيننع أو قيمتهننا االسننتخدامية أيهمننا أكبننر. إن عمليننة
دية المخصومة التني تسنتخدم افتراضنات المستخدمة لتحديد القيمة العادلة والقيمة االستخدامية تتضمن استخدام طرق مثل طريقة التدفقات النق

وكنذلك لتقدير التدفقات النقدية. تعتمد القيمة القابلة لالسترداد بشكل كبير على معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصنومة 
 التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

 

 االنخفاض في قيمة االستثمارات العقارية( ز
عة بمراجعة القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية وذلنك لتحديند منا إذا كنان هنناك أي مؤشنرات بنأن هنذه الموجنودات انخفضنت تقوم المجمو

منا إذا كنان هنناك مؤشنرات تندل علنى وجنود إنخفناض فني قيمنة لتحديند  وأحكنام قيمتها. تقوم اإلدارة أينما كنان ضنرورياً باسنتخدام تقنديرات
م مراجعة القيم الدفترية لالستثمارات العقارينة للتأكند منن عندم وجنود إنخفناض فني قيمتهنا عنندما تشنير األحنداث أو يت. االستثمارات العقارية

التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترينة غينر قابلنة لالسنترداد. وفني حنال وجنود مؤشنرات تشنير إلنى أن القيمنة الدفترينة لالسنتثمارات 
ة لالسترداد المقدرة، يتم إثبات ذلك الفرق كخسائر إنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة. تتمثل القيمة العقارية تزيد عن قيمتها القابل

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

 انخفاض قيمة األصول المالية( ح
وجودات المالية على افتراضات حول مخاطر التخلف عن السنداد ومعندالت الخسنارة غينر المتوقعنة. تسنتخدم تستند مخصصات الخسارة للم

المجموعة الحكم حول هذه االفتراضات وتحديد المدخالت في احتساب انخفاض القيمة، استناًدا إلى الخبنرة التاريخينة بالمجموعنة، وظنروف 
 قبلية في نهاية كل فترة تقرير.السوق الحالية باإلضافة إلى التقديرات المست
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( -1
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين( ط
تعتمد القيمة الحالية اللتزامات التقاعد على عدد من العوامل التي تحدد على أساس اكتواري باستخدام افتراضات مختلفة قد تختلف عن 

في المستقبل. وتشمل االفتراضات المستخدمة معدل الخصم والزيادات في المرتبات في المستقبل ومعدالت الوفيات التطورات الفعلية 
والزيادات في المعاشات التقاعدية في المستقبل. ان التغيرات في هذه االفتراضات سيكون لها أثر على القيمة الدفترية اللتزام المعاش 

 التقاعدي.
 

معدل الخصم المناسب في تاريخ كل تقرير مالي. عند تحديد معدل الخصم المناسب، تأخذ اإلدارة في االعتبار  تقوم المجموعة بتحديد
المعاش معدالت الفائدة لسندات الشركات المقومة بالعملة التي سيتم بها دفع المنافع والتي لها فترات استحقاق تقارب المدة المتوقعة اللتزام 

 التقاعدي ذي الصلة.
 

 خفاض قيمة المخزون( إني
يتم يدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون متقادم أو تالف أو عرضة لتغيرات تكنولوجية، 

والمتوقع، عمل تقدير لصافي القيمة الممكن تحقيقها. عند تحديد التخفيض في المخزون يتم األخذ في اإلعتبار عوامل الطلب الحالي 
 وتفضيالت العمالء وعمر المخزون، فضال عن االتجاهات الموسمية. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم عمل هذا التقدير على أساس فردي.

مخصص يتم تقييم المبالغ التي ال تعتبر هامة بشكل فردي، ولكنها تعتبر متقادمة أو تالفة، بشكل مجمع ويتم تخفيض قيمة المخزون. تكوين 
 على أساس نوع المخزون ودرجة تقادم عمر المخزون أو تلفه استناداً إلى أسعار البيع التاريخية.

 

 ( خصومات المبيعات والخدمات المرفوضةك
  .تقدم اإلدارة أفضل تقديراتها لتعديل الخصم / الرفض إستناداً على معرفتها وخبرتها من األحداث الماضية والحالية

 

 صفقة اإلستحواذ -3
، أتمت المجموعة صفقة اإلستحواذ على 0101مارس  15القوائم المالية الموحدة ، بتاريخ  هذه( من 1كما هو مشار إليه في اإليضاح رقم )

٪ من أسهم وحقوق تصويت شركة السالم للخدمات الطبية مقابل إصدار أسهم جديدة للمالك السابقين لشركة السالم للخدمات الطبية 111
مليون لاير سعودي، والحصول على السيطرة على شركة السالم للخدمات  077بمبلغ  أيان لإلستثمارادة رأس مال شركة مما أدى إلى زي

 الطبية.
 
 العوض المحول ( أ

 تتمثل القيمة العادلة للعوض المحول في تاريخ اإلندماج التجاري فيما يلي:
 

 المبلغ   

 )بالرياالت السعودية(   

 956.558.481   لاير سعودي للسهم( 2.46سهم بقيمة  95.159.162األسهم المصدرة )

 

لاير  9.56بقيمة  0101مارس  15إستندت القيمة العادلة لألسهم العادية المصدرة على سعر االقفال للسهم المدرج للشركة بتاريخ يوم 
مليون لاير سعودي تم إدراجة كجزء  11.9بقيمة سعودي لكل سهم. إن الفرق بين القيمة اإلسمية والقيمة السوقية لألسهم الجديدة المصدرة 

 من حقوق الملكية تحت مسمى "خصم إصدار أسهم".
 

 الموجوات المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة ( ب

 :يلخص الجدول التالي توزيع سعر الشراء، بناًء على القيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة في تاريخ اإلستحواذ
 

 المبلغ    

 )بالرياالت السعودية(    

 454.998.542    ممتلكات ومعدات

 651.161    نقد وما في حكمه

 65.900.918    مدفوعات مقدمة وإرصدة مدينة أخرى

 (505.880.548)    قروض

 (96.586.881)    إلتزام عقود اإليجار

 (514.496)    إلتزامات المنافع المحددة للموظفين

 (06.585.991)    طلوبات مستحقة وأرصدة دائنة أخرىم

 073.238.151    صافي األصول المستحوذ عليها



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (تتمة) لموحدةاإيضاحات حول القوائم المالية 

 0202ديسمبر  13 فيللسنة المنتهية 

- 05- 

 

 صفقة اإلستحواذ )تتمة( -3
 )تتمة( الموجوات المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدةب( 

 
ريقة صافي قيمة األصول ضمن نهج التكلفة حيث عند تحديد القيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة، تم استخدام ط

أنشطتها بعد. يتطلب تقدير القيم العادلة إستخدام األحكام بصورة جوهرية لتحديد القيم السوقية الحالية لكالً المستحوذ عليها لم تبدأ الشركة 
ة لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات من أصول وإلتزامات الشركة المستحوذ عليها على حدى. فيما يلي أساليب التقييم المستخدم

 الجوهرية المستحوذ عليها:
 

 أسلوب التقييم والقيمة العادلة للمكونات الجوهرية الموجودات المستحوذ عليها

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

عر السوق من خالل المسح الميداني للمنطقة التي توجد بها األرض عن طريق أسلوب س
 ومقارنة أسعار األراضي المشابهة.

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

  
مستقبلية بإستخدام تحديد القيمة العادلة للقروض عن طريق خصم المدفوعات النقدية ال تم قروض

 أسعار الفائدة السائدة بالسوق.
  

نظراً لإلستحقاق قصير األجل لهذه الموجودات والمطلوبات، فإن قيمها العادلة تقارب  الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة
 ا.بشكل كبير قيمها الدفترية، لذلك، تعتبر قيمها العادلة هي القيمة الدفترية الخاصة بكل منه

  

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

 

 النهج المستخدم في تحديد القيمة اإلفتراض الهام

 تكلفة االحالل
تم تحديد تكلفة االحالل للمباني باستخدام تكلفة االنشاء المقدرة لكل متر لمباني مماثلة منشأة 

 لمباني محل التقييملنفس استخدام ا
  

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

 

 مكسب الشراء بالسعر التفاضلي ( ج

 المبلغ  

 )بالرياالت السعودية(  

 956.558.481  أ( – 4العوض المحول )إيضاح 

 (940.108.655)  ب( – 4ودات القابلة للتحديد  )إيضاح القيمة العادلة لصافي الموج

 (35.782.211)  مكسب الشراء بالسعر التفاضلي

 

مليون لاير سعودي. يمثل مكسب الشراء بالسعر التفاضلي  17.6نتج عن صفقة اإلستحواذ مكسب من الشراء بالسعر التفاضلي بقيمة 
ت المستحوذ عليها عن العوض المحول. إن مكسب الشراء بالسعر التفاضلي المعترف به في الزيادة في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبا

 هذه الصفقة يتعلق بصورة رئيسية باألراضي والمباني والقروض المستحوذ عليها.
 

 تكاليف صفقة اإلستحواذ ( د

( وهي مدرجة ضمن لاير سعودي 1.185.099: 0119لاير سعودي ) 60.511بلغت تكاليف المعامالت المتعلقة بصفقة اإلستحواذ بمبلغ 
. تشمل هذه التكاليف بشكل رئيسي أتعاب الموحدة المصاريف العمومية واإلدارية والتدفقات النقدية التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية

 قانونية. 
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 صفقة اإلستحواذ )تتمة( -3
 

 هـ(    المساهمة في اإليراد وصافي الربح

، إال أنه لغرض التوحيد، تم توحيد القوائم المالية لشركة السالم 0101مارس  15واذ إكتملت بشكل قانوني بتاريخ رغم أن صفقة اإلستح
ليس  0101مارس  11إلى  0101مارس  15حيث تعتقد اإلدارة أن تأثير المعامالت من  0101مارس  11للخدمات الطبية إعتبارا من 

 1.7شركة السالم للخدمات الطبية بإيرادات بقيمة ال شيئ وصافي خسارة بقيمة فقد ساهمت ليه، جوهرياً على القوائم المالية الموحدة. وع
سالم فإن اإلدارة تعتقد أن شركة ال، 0101يناير  1بإفتراض أن صفقة اإلستحواذ قد تمت بتاريخ  . خالل السنة الحاليةمليون لاير سعودي 

 . وعليه، فإن صافي ربحإلى المجموعةمليون لاير سعودي  7.9 بقيمةصافي الخسارة إيرادات بقيمة ال شيئ وللخدمات الطبية ستساهم ب
 مليون لاير سعودي. 09.6مليون لاير سعودي سيكون  11.8 للمجموعة البالغ السنة
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 معداتوأالت و ممتلكات  -3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  أراضي

مباني وتحسينات 
على مبانى 

 سيارات آالت  مستأجرة
أثاث ومعدات 

 حاسب آلي مكتبية
أعمال رأسمالية قيد 

 المجموع  التنفيذ

 )بالرياالت السعودية(          

         التكلفـة

 171.711.180 19.509.980 9.175.751 01.511.761 5.767.186 117.167.796 167.111.117 01.981.111 0101 يناير 1في 

 575.110.081 705.091.171 - 1.811.791 788.711 - - 115.718.751 (5إستحواذ )إيضاح 

 - (13.103.335) - - - 0.323.311 12.551.110 - (1-6التحويالت )إيضاح 

 120.131.551 20.133.120 332.213 323.015 101.313 5.231.220 010.301 - اإلضافات

 (1.155.202) - (33.031) (030.102) (31.322) (1.225.152) - - االستبعادات

 1.212.031.335 303.120.000 2.335.223 01.032.032 3.233.130 113.323.213 103.031.123 133.325.032 0101 ديسمبر 11في 

         االستهالك المتراكم

 196.077.671 - 8.016.977 11.019.907 5.117.115 91.118.161 78.665.718 - 0101 يناير 1في 

 123.200 - - 21.201 5.215 - - - (5إستحواذ )إيضاح 

 11.301.311 - 353.312 1.303.023 030.120 0.332.333 3.223.533 - (1-6)إيضاح  مل للسنةالمح
 (1.102.325) - (30.351) (131.510) (31.322) (521.300) - - االستبعادات

 022.530.003 - 5.330.202 11.033.031 3.011.032 20.323.011 53.030.311 -  0101ديسمبر  11في 

         فتريةصافي القيمة الد

 522.505.020 303.120.000 532.233 12.233.325 531.300 13.252.021 21.201.231 133.325.032 0101ديسمبر  11 في

 177.785.771 19.509.980 858.817 7.081.516 761.181 70.909.716 85.775.099 01.981.111 0119ديسمبر  11 في
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 )تتمة( متلكات وأالت ومعداتم -3

شكركة السكالم  فيوتككاليف إنشكاء مستشك. االحسكاء للخكدمات الطبيكةشكركة الخكاص ب فيتتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشككل رئيسكي فكي التككاليف الخاصكة بإنشكاء مبكاني إضكافية لمبنكى المستشك  6-0

 دمات الطبيةللخ
 

مليكون لاير سكعودي  05.61بمبلكغ  السكنةمليون لاير سعودي ، وفوائكد مرسكملة خكالل  55.5تشمل اإلضافات إلى األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ دفعات مقدمة للمقاول مقابل مصروفات رأسمالية بمبلغ  6-9

 .مليون لاير سعودي( 5.5: 9102مليون لاير ) 4.1خالل العام بمبلغ  التي تمت رسملتها العاملينمليون لاير سعودي( وتكلفة  05.88: 9102)
  
 كما يلي: قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدة   فيالمحمل خالل السنة  االستهالكتم توزيع  6-5

 
 
 

 

 
 
 
 

 مليون لاير سعودي. 118.7مبلغ  0101ديسمبر  11شركة السالم للخدمات الطبية كما في  فيمستش المتوقعة إلنجاز مشروع المتبقيةالتكلفة  تبلغ 6-7

 
 أراضي 

مباني وتحسينات 

 حاسب آلي أثاث ومعدات مكتبية سيارات آالت على مبانى مستأجرة 

أعمال رأسمالية قيد 

 المجموع التنفيذ 

 )بالرياالت السعودية(          

         التكلفـة

 159.707.907 17.808.099 8.811.089 19.811.610 5.777.776 109.757.071 157.177.775 01.981.111 0119 يناير 1في 

 - (6.578.117) - - - 0.716.181 1.810.117 - (1-6التحويالت )إيضاح 

 17.177.911 8.051.111 180.611 997.009 010.011 7.117.777 0.901.108 - اإلضافات

 (1.170.771) - (118.118) (097.171) (019.561) (0.771.177) - - االستبعادات

 171.711.180 19.509.980 9.175.751 01.511.761 5.767.186 117.167.796 167.111.117 01.981.111 0119 ديسمبر 11في 

         االستهالك المتراكم

 187.659.517 - 7.979.871 10.118.181 7.798.911 86.107.156 71.765.016 - 0119 يناير 1في 

 11.811.919 - 181.171 1.716.718 701.898 6.711.951 7.911.770 - (1-6)إيضاح  المحمل للسنة

 (0.005.785) - (117.168) (017.875) (011.796) (1.691.176) - - االستبعادات

 196.077.671 - 8.016.977 11.019.907 5.117.115 91.118.161 78.665.718 -  0119ديسمبر  11في 

         صافي القيمة الدفترية

 177.785.771 19.509.980 858.817 7.081.516 761.181 70.909.716 85.775.099 01.981.111 0119ديسمبر  11 في

 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 11.108.755 11.333.533 تكلفة اإليرادات
 0.711.187 0.231.012 (07ية وإدارية )إيضاح مصاريف عموم

 85.167 02.323 (08مصاريف بيع وتسويق )إيضاح 

 11.301.311 11.811.919 



 شركة أيان لإلستثمار

 ساء للتنمية( )سابقاً: شركة اإلح

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (تتمة) لموحدةاإيضاحات حول القوائم المالية 

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

- 09- 

 

 جودات غير ملموسة مو -0

( 0)باإلضنافة إلنى  ،تكلفنة برننامج الخندمات الطبينة المسنتخدم بشنركة اإلحسناء للخندمات الطبينة( 1) تتمثل األصول غير الملموسنة فني 
 عند السيطرة تتحقق بالقيمة العادلة وقت شركة اإلحساء للخدمات الطبية فيالموجودات غير الملموسة الناتجة عن عملية تقييم اإلستثمار 

 . وتتمثل حركة الموجودات غير الملموسة خالل السنة فيما يلي:اإلستحواذطريق 
 
    0202  0119 

 )بالرياالت السعودية(  التكلفة

 7.117.751  1.231.132  يناير 1الرصيد في 

 -  130.211  إضافات

 7.117.751  1.120.331  ديسمبر  11الرصيد في 

     اإلطفاء المتراكم

 1.761.110  3.202.212  يناير 1يد في الرص

 768.918  121.312  (1-7إيضاح ) المحمل خالل السنة

 1.909.911  1.231.132  ديسمبر  11الرصيد في 
 117.571  130.211  صافي القيمة الدفترية  5    

 
 كما يلي:الموحدة  األخر ل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشام فيالمحمل خالل السنة  االطفاءتم توزيع  7-1
 

 0202  0119 
 )بالرياالت السعودية(     

 718.177  50.232 تكلفة اإليرادات

 11.511  10.321 (07مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 

 121.312  768.918 

 

 أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر فيإستثمارت  -5

 
 0202  0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 61.195.761  - األسهم السعوديسوق بمدرجة أ( 
 161.718.111  131.003.012 األسهم السعودي سوق بمدرجة ب( غير 

 131.003.012  000.511.761 

 

 : السعودى األسهمدرجة بسوق أ( م

 

 القيمة السوقية العادلة 

 0202  0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 10.597.081  - ين المتطورة للصناعاتشركة تكو

 78.511.181  - الشركة السعودية للخدمات األرضية

 -  61.195.761 

 
مليون لاير سعودي ، والتي  59.5مقابل  المدرجة في سوق األسهم السعودي، باعت المجموعة إستثماراتها 9191ديسمبر  50السنة المنتهية في خالل 

مليكون  92.1 بمبلكغ االسكتبعاد تكاريخالعادلة في تاريخ البيع ، مما أدى إلى تحويل خسكارة القيمكة العادلكة ، المعتكرف بهكا حتكى  تمثل أيًضا القيمة السوقية

 .المبقاةلاير سعودي من إحتياطي القيمة العادلة إلى األرباح 

  



 شركة أيان لإلستثمار

 ساء للتنمية( )سابقاً: شركة اإلح

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (تتمة) لموحدةاإيضاحات حول القوائم المالية 

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

- 11- 

 

 (أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر )تتمة فيإستثمارات  -5
 

 : األسهم السعودىدرجة بسوق ب( غير م
 
    نسبة الملكية ٪ 
 0202 0119 0202  0119 

 )بالرياالت السعودية(   

 111.177.111  112.302.315 1.33 1.33 شركة التصنيع وخدمات الطاقة

 01.111.111  02.313.300 10.05 10.05 شركة تعليم لالستثمار المحدودة

 01.671.111  15.323.531 1.01 1.01 ة الورق )ورق(الشركة العربية لصناع

 7.681.111  1.123.053 3 3 الشركة الوطنية للمساندة األرضية للطيران

 681.111  1.230.301 2.10 2.10  شركة اإلحساء للسياحة والترفيه

 -  - 0.30 0.30  الشركة العربية لأللياف الصناعية ) إبن رشد(

   131.003.012  161.718.111 

 
مين معتمد من الهيئة السعودية للمقيّ أعاله بواسطة خبير تقييم مستقل  وات حقوق الملكية غير المدرجة بسوق األسهم السعودىدأتم تقييم 
 11 في. حيث قام خبير التقييم المستقل بإصدار تقريره عن قيمة تلك اإلستثمارات كما تقريره مقيماً كافة اإلستثماراتوالذى أصدر "تقييم" 
لإلستثمار وغيرها فيما عدا شركة تعليم  مثيلة بدول مجلس التعاون الخليجي لشركاتمضاعف الربحية . وقد إستخدم طريقة 0101ديسمبر 

 تتسق مع تلك المستخدمة السنةخالل إن طرق التقييم المستخدمة في تقييم تلك االستثمارات  .التدفقات النقديةحيث تم إستخدام طريقة المحدودة 
 .ةالماضي السنةخالل 

 

 يلي: كما بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر أدوات حقوق الملكيةتتمثل الحركة على ج( 
 

 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 018.801.111 000.323.132 يناير 1الرصيد كما في 

 (11.511.099) (10.335.150) إستبعادات

 07.187.656 (05.112.235)  ة التغير في القيمة العادل

 000.511.761 131.003.012 ديسمبر 11في كما الرصيد 

 

م القيمة يالمالية وطرق التقويم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقو لألدواتلوقد تم اإلفصاح عن التسلسل الهرمى لتحديد القيمة العادلة 
 .11إيضاح رقم  فيالعادلة 

 

 في شركة زميلة إستثمار -2
 

مليون لاير  15.7% من شركة طوارئيات للعناية الطبية، بتكلفة إجمالية قدرها 05، قامت المجموعة باإلستحواذ على 0119خالل مارس 
علماً بأن مبلغ التكلفة يتضمن خيار شراء بما في ذلك العوض المدفوع والمصاريف األخرى المباشرة، سعودي حيث تم إثباتها مبدئياً بالتكلفة 

من قبل مقيم مستقل معتمد من هيئة المقيمين السعوديين )تقييم( حيث بلغت من شركة طوارئيات للعناية الطبية والذي تم تقييمه  حصة أخرى
 7.1كما بلغت الشهرة المدرجة ضمن قيمة اإلستثمار مبلغ مليون لاير سعودي  11.1مبلغ ديد حالقيمة العادلة لألصول المقتناه القابلة للت

تقييم خيار شراء حصص إضافية بقيمة صفر كما في تاريخ االستحواذ وكذلك في تاريخ هذه  تمودي باإلضافة إلى ذلك فقد مليون لاير سع
. إن شركة طوارئيات للعناية الطبية هى شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية حيث يتمثل القوائم المالية الموحدة

 .اإلجتماعييم الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم الطبية وأنشطة صحة اإلنسان والعمل نشاطها الرئيسى في تقد
 

 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 
 15.168.818 10.531.102 تكلفة االستثماريناير/  1الرصيد كما في 

 (0.517.678) 003.223 الحصة في نتائج شركة زميلة *

 10.851.171 13.103.103 ديسمبر  11الرصيد في 

 
 نتنائج أعمنالحصنة فني العنة علنى األصنول القابلنة للتحديند باإلضنافة إلنى ز* تشتمل الحصة في نتائج شركة زميلنة إطفناء القيمنة العادلنة المو

 الشركة الزميلة.



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (تتمة) لموحدةاإيضاحات حول القوائم المالية 

 0202ر ديسمب 13للسنة المنتهية في 

- 11- 

 

 )تتمة( في شركة زميلة إستثمار -2
المالية للشركة الزميلة وليست حصة المجموعة من تلك القيم.  ة بالقوائمضل القيم المعروثمتإن المعلومات المالية الخاصة بالشركة الزميلة 

 :كما تم عرضها بعد تعديالت القيمة العادلة وهي كما يلي

 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 01.111.081 31.223.313 موجودات متداولة

 11.857.951 03.132.330 موجودات غير متداولة

 01.661.857 10.530.213 مطلوبات متداولة

 0.111.176 2.133.125 مطلوبات غير متداولة

 50.911.971 51.020.132 ايرادات

 (9.975.877) 5.225.313 قبل الزكاة (الخسارةالربح ) صافي

 (11.171.591) 0.331.133 الخسارة الشاملة للسنةإجمالي 

 

 إستثمارات عقارية -12
 

 ة.أراضى ومبانى مؤجر فيتتمثل اإلستثمارات العقارية 
 المجموع مباني مستأجرة أراضي 

 )بالرياالت السعودية( 

    التكلفة
 151.660.116 6.171.596 177.591.571 0101 يناير 1الرصيد في 

 (03.030.332) - (03.030.332) نخفاض في قيمة إستثمارات عقارية يخصم : اإل

 100.122.103 3.202.323 101.335.552 0101ديسمبر  11الرصيد في 

    المتراكم ستهالكاإل

 1.157.017 1.157.017 - 0101 يناير 1الرصيد في 

 153.303 153.303 - المحمل خالل السنة

 3.030.552 3.030.552 - 0101ديسمبر  11الرصيد كما في 

    صافي القيمة الدفترية 

 101.101.350 0.530.020 101.335.552 0202ديسمبر  31كما في 

 107.155.060 1.116.180 101.118.881 0119بر ديسم 11كما في 

 
 المجموع المستأجرة مباني أراضي 

 )بالرياالت السعودية( 

    التكلفة
 155.509.616 6.171.596 179.759.171 0119 يناير 1الرصيد في 

 (1.867.511) - (1.867.511) المبالغ المستردة من استثمارات عقارية منخفضة القيمة بالكامل

 (06.050.661) - (06.050.661) نخفاض في قيمة إستثمارات عقارية خصم : اإلي

 107.719.776 6.171.596 101.118.881 0119ديسمبر  11الرصيد في 

    المتراكم ستهالكاإل

 0.871.519 0.871.519 - 0119 يناير 1الرصيد في 

 181.675 181.675 - المحمل خالل السنة

 1.157.017 1.157.017 - 0119مبر ديس 11الرصيد كما في 

    صافي القيمة الدفترية 

 107.155.060 1.116.180 101.118.881 0119ديسمبر  11كما في 

 
 
 
 



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (تتمة) لموحدةاإيضاحات حول القوائم المالية 

 0202ر ديسمب 13للسنة المنتهية في 

- 10- 

 

 )تتمة( إستثمارات عقارية -12
 

مليون لاير  059.4: 9102) 9191ديسمبر  50لاير سعودي كما في مليون  059.6بلغت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ككل مبلغ 

خبير تثمين عقاري مستقل معتمد. تم تحديد القيمة العادلة للعقارات بناءاً على األسعار  من بناءاً على التقييم المقدم ( وقد تم تحديدهاسعودي

 السائدة في السوق الستثمارات عقارية مماثلة.
 

مليون لاير  9.5 مبلغ 9191ديسمبر  50للخدمات الطبية كما في من االستثمارات العقارية في شركة االحساء  المحققبلغ ايراد االيجارات 

 .(51)إيضاح  (مليون لاير سعودي 9.6: 9102)سعودي 
 

 :إن حركة مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات العقارية هي كما يلي

 0202 9102 

 )بالرياالت السعودية( 

 98.091.061 01.070.112 يناير  1الرصيد في 

 (0.861.411) - عكس المخصص

 96.949.661 01.070.112 ديسمبر 11الرصيد في 

 

 ديسمبر هو كما يلي : 50 فيان الحد االدنى للدفعات المستقبلية المتوقع استالمها من عقود االيجار التشغيلي الغير قابلة لاللغاء كما 
 

 0202 9102 

 )بالرياالت السعودية( 

 9.494.111 0.037.222 إيجارات تشغيلية مدينة
 

 والتزامات عقود االيجار أصول حق االستخدام -11
 

 راضي والمباني المستأجرة كما يليتتمثل أصول حق االستخدام في األ

 إجمالي      

 9102  9191  مباني  أراضي  

 )بالرياالت السعودية(  التكلفة

 6.898.556  1.808.551  4.024.455  0.659.205  يناير  0الرصيد في 

 -  -  -  -  إضافات

 6.898.556  1.808.551  4.024.455  0.659.205  ديسمبر 50الرصيد في 

         اإلطفاء المتراكم

 -  0.941.405  0.021.156  61.518  يناير  0الرصيد في 

 0.941.405  3.337.882  3.337.520  12.538  المحمل للسنة

 0.941.405  0.501.105  0.127.518  302.071  ديسمبر 50الرصيد في 

         

 4.411.259  5.520.270  0.802.207  3.733.073  صافي القيمة الدفترية
 

 تتمثل التزامات عقود االيجار فيما يلي

 0202  0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 6.770.101  3.135.120 يناير 1كما في 

 -  03.153.552 اإلستحواذ خالل السنة

 -  0.535.313 لسنةإضافات خالل ا

 -  1.120.033 أثر إعادة الهيكلة

 (1.109.611)  (3.105.113) مدفوع خالل السنة

 105.679  0.102.300 تكاليف تمويلية

 5.718.110  32.553.303 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
 (1.185.511)  (1.153.320) يخصم: الجزء المتداول

 7.150.611  33.323.201 الجزء غير المتداول
 

 
 
 



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (تتمة) لموحدةاإيضاحات حول القوائم المالية 

 0202ر ديسمب 13للسنة المنتهية في 

- 11- 

 

 )تتمة( أصول حق االستخدام والتزامات عقود االيجار -11
 ديسمبر فيما يلي: 11يتمثل الحد األدنى لدفعات اإليجار المتعلق بالتزامات عقود اإليجار كما في 

 0202  0119 

 )بالرياالت السعودية( 

    دفعات عقود اإليجار

 1.089.507  0.235.313 خالل السنة األولى

 1.199.600  02.503.333 السنة الثانية إلى خمسة

 0.111.111  13.112.205 أكثر من خمس سنوات

 6.789.176  30.330.212 إجمالي الحد األدنى لدفعات عقود اإليجار

 (1.151.177)  (10.132.330) يخصم: تكاليف تمويلية

 5.718.110  32.553.303 رالقيمة الحالية لصافي الحد األدنى من مدفوعات اإليجا

 
ملينون لاير سنعودي ، كمنا  06.5، تحملت المجموعة التزامنات إيجنار تبلنغ السالم للخدمات الطبيةخالل السنة، نتيجة لالستحواذ على شركة 

 75.9لي قندره عقند إيجنار لتموينل المعندات الطبينة بمبلنغ إجمنا شنركة السنالم للخندمات الطبينة، أبرمنت  0119. خنالل اإلسنتحواذفي تاريخ 
والتني كاننت تنتهني تمديد فترة اإليجنار األصنلية  عن طريقهيكلة جدول السداد الستئجار المعدات  تم إعادة، السنةمليون لاير سعودي. خالل 

اعتبناًرا  ملينون لاير سنعودي 1.77وإعادة هيكلة األقساط الشهرية وفًقنا لالتفاقينة األصنلية البالغنة  0107حتى ديسمبر  0106نوفمبر  بتاريخ
 1.77وتستكمل حتى نهاية العقد بمبلنغ  0101مليون لاير سعودي حتى يونيو  1.69أقساط ربع سنوية تبلغ إلى  لتصبح 0101أكتوبر  1من 

مليون لاير سنعودي. باإلضنافة إلنى ذلنك ، اسنتلمت الشنركة  1.1. نتج عن إعادة الهيكلة زيادة في التزامات اإليجار بمبلغ مليون لاير سعودي
مليون لاير سعودي نقًدا من شركة التأجير مقابل شراء معدات طبية. من المتوقع أن يتم اسنتالم بناقي الموجنودات  7.86أقساًطا إضافية بقيمة 

أطنراف  منن بسند ألمنر وضنمانات مشنتركة. التزام اإليجار مضمون  سعودي في الفترات المستقبليةمليون لاير 71.7المتعلقة بالعقد والبالغة 
 عالقة ذات

 

 الشهرة  -10
إضنافية   صوذلك بعد إتمام عملية الشنراء لحصنعلى شركة االحساء للخدمات الطبية يطرة عند إستحواذ المجموعة ستحقق نتجت الشهرة من 

تقنوم  وعنةالمجموفقا لمتطلبنات المعنايير الدولينة إلعنداد التقنارير المالينة، فنإن إدارة  .السيطرةبها  تتحقق التيو 0115 سنةخالل في الشركة 
. وقند تنم 0101ديسنمبر  11ينة فني ذلك القيناس للسننة المنتهالمجموعة سنوياً بقياس االنخفاض في قيمة الشهرة المذكورة أعاله. أجرت إدارة 

معندل  . أن االفتراضنين الرئيسنيين المسنتخدمين فني القيناس همناماالسنتخداقيند لينات علنى أسناس القيمنة تحديد القيمة القابلة لالسترداد منن العم
 الخصم والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األعمال، وهما على النحو التالي:

   ٪ لخصم التدفقات النقدية المستقبلية.11تم استخدام معدل خصم قدره  -
 .الخمس سنوات المستقبلية٪على مدى 7تم استخدام معدل نمو للربح قبل الزكاه والفوائد واإلستهالك واإلطفاء  -
 

هني أكثنر منن القيمنة الدفترينة، وعلينه ال يوجند خسنائر  نمنوذج القيمنة قيند اإلسنتخدامطبقناُ ل قابلنة لإلسنتردادعندالت اعناله، فنإن القيمنة الللم طبقاً 
 .0101ديسمبر   11كما في شهرة يجب تسجيلها انخفاض لقيمة ال

 

 حساسية للتغيرات في االفتراضات ال
ات األساسنية للوحندات المولندة للنقند، تعتقند اإلدارة أننه ال يوجند أي تغيينر محتمنل فني أي منن االفتراضن قيد اإلستخدامبتقييم القيمة  فيما يتعلق

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

 مخزون  -13

 
 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 
 11.016.810 12.101.105 مستهلكات طبية

 6.119.768 3.133.103 أدوية

 6.177.117 0.100.302 وأخرىمخزون تمور 

 979.817 013.210 قطع غيار معدات طبية

 01.502.015 01.911.191 

 (117.795) (121.023) مخصص مخزون بطئ الحركة

 01.013.103 01.798.596 

   

 .0119و  0101ديسمبر  11المنتهية في  واتسنلم يكن هناك حركة على مخصص المخزون بطئ الحركة خالل ال
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 مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرىتجارية و ذمم مدينة  -11

 

 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 91.819.178 105.220.231 ذمم مدينة تجارية 

 661.858 011.221 (07مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 11.500.195 11.101.130 دة مدينة أخرىوأرص مصاريف مدفوعة مقدماً 

 110.130.352 118.100.711 

 (16.111.801) (15.005.322) ذمم مدينة  في قيمة نخفاضاإليخصم : مخصص 

 101.023.052 91.711.581 
 

 ديسمبر فيما يلي: 11خالل السنة المنتهية في ذمم مدينة قيمة نخفاض في اإلمخصص على حركة الوتتمثل 
 

 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 0.776.019 13.312.502 يناير  1الرصيد في 

 17.667.611 3.313.352 المحمل خالل السنة

 (1.111.111) (1.000.021) مخصص اإلنخفاض في قيمة ذمم مدينةعكس 

 16.111.801 15.005.322 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 :تجاريةالمدينة الذمم الأعمار 

 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 
 70.017.715 33.132.123 حتى ثالثة أشهر

 7.177.101 0.131.133 حتى ستة أشهر ثة أشهرالمن ث

 17.777.601 31.152.323 أشهر ستةأكثر من 

 105.220.231 91.819.178 

 
لشركات التابعة )شركة االحساء للخدمات الطبية(، تبين وبناًء على تسوية ألرصدة الذمم المدينة الخاصة بأحد أكبر العمالء ألحد ا السنةخالل 

اسنة المحاسنبية ذات الصنلة يفي األرصدة القائمة حيث قامت اإلدارة بتكوين مخصص انخفاض في قيمة النذمم المديننة وفقنا للس وجود فروقات
حاليا بمناقشة هذا األمنر  اإلدارةتقوم  كما .انية المتوقعة( األدوات المالية إلثبات الخسائر االتم9ومتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 مع العميل للوقوف على أسباب تلك الفروقات والعمل على تسويتها.
 

 نقد وما في حكمه  -13
 اكمن. أقل أو أشهر ثالثة خالل تستحق عالية سيولة ذات واستثمارات الطلب تحت وودائع البنوك لدى وأرصدة نقد حكمه، فيوما النقد يتضمن

يننتم تصنننيف  ودائننع قصننيرة االجننل.و البنننوك لنندى ارصنندة نقنند و فنني بالكامننل حكمننه فنني ومننا نقنند تضننمن. 0119و  0101 ديسننمبر 11 فنني
 ك ضمن المطلوبات المتداولة.المطلوب إلى بن

 

 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 11.176.199 3.331.231 حسابات جارية -نقد لدى البنوك 

 191.697 121.323 نقد بالصندوق

 3.133.331 11.019.796 

 

 .لنهاية العامالالحقة تتمثل المطلوب إلى بنك في الشيكات المعلقة والتي تم  صرفها من البنك في الفترة 
 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 - 3.023.155 مطلوب إلى بنك
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 الربح أو الخسارةأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل  فيإستثمارات  -13
، قامت المجموعة باإلستثمار في محفظة ألدوات حقوق ملكينة لالحتفناظ بهنا للمتناجرة والتني ينتم قياسنها بالقيمنة العادلنة منن  السنةخالل 

 خالل الربح أو الخسارة. فيما يلي حركة اإلستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 

 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 - 31.301.133 إضافات

 - (2.322.313) إستبعادات

 - 5.311.032 ربح قياس القيمة العادلة، صافي

 - 33.053.032 رصيد ختامي

 

 اإلحتياطي النظامي -10
ن صنافي الندخل السننوي حتنى ٪ من11نظام الشركة األساس، تقوم الشركة بتكوين احتيناطي نظنامي قندره ومتطلبات نظام الشركات وفقاً ل

 .٪ من رأس المال، إن هذا اإلحتياطي غير متاح للتوزيع11يصل هذا االحتياطي إلى 
 

 حصص إضافية في شركة تابعة إقتناءاحتياطي  -15
رة بعد السيطيتمثل االحتياطي في الفرق بين المبلغ المسدد القتناء حصص إضافية في شركة اإلحساء للخـدمات الطبية، شركة تابعة، 

 .عليها والقيمة العادلة لتلك الحصص اإلضافية

 

 قروض -12
  

 ديسمبر كما يلى: 50يتمثل رصيد القروض كما في 
 

 0202 9102 

 )بالرياالت السعودية( 

 - 310.500.007 ( 0 – 02) تجاري كض من بنقر

 06.666.661 37.103.572 ( 9 – 02تجاري ) كقرض من بن

 - 55.351.880 ( 5 – 02)قرض من وزارة المالية 

 000.108.115 06.666.661 

 

علكى  شكركة السكالم للخكدمات الطبيكة. وقعكت شركة السكالم للخكدمات الطبيكةخالل السنة ، استحوذت المجموعة على شركة تابعة ،   30-3

 رض متوسك  األجكلمتعكددة طويلكة األجكل وقك ضكماناتقكروض ومليكون لاير سكعودي والتكي تتضكمن  926إتفاقية تسهيالت إئتمانيكة بمبلكغ 

شهًرا كفترة سماح بعكد السكحب األول( وأقسكاط  58سنوات )بما في ذلك  2. يتم سداد هذا القرض في غضون فيلتمويل جزئي لبناء المستش

ي ٪. يسكتحق القسك  الرئيسكي األول فك5يوًما لكل معاملة. معدل الفائدة على هذا القرض هو سيبور +  21شهًرا ، بحد أدنى  61السداد لمدة 

يكان أالشكركات مكن شكركة  منين ، وضماناتمن الشركة والضا مر موقعأل سند. القرض من البنوك التجارية مضمون بموجب 9190يونيو 

رهكن علكى  عقكاري،، ورهكن للذمم المدينكة، واتفاقية الضمان بقرارات الشركاء / مجلس اإلدارة لالستثمار وشركة العثمان القابضة مدعومة

يان لالستثمار وشركة العثمان القابضة بضخ أموال وضمانات مشكتركة وعكدة أمن شركة كتابي ، تعهد للخدمات الطبيةاألحساء  شركةأسهم 

 .مالية المالية وغير التعهدات بعض ال. تحتوي اتفاقية التسهيالت على أطراف ذات عالقةمقدمة  تكافل وتضامنضمانات 

 

مليكون لاير سكعودي حيكث قامكت  51اتفاقيكة تسكهيالت تكورق بإجمكالي قيمكة  يكة شكركة األحسكاء للخكدمات الطبأبرمكت  ،9102في   30-0

مليكون لاير سكعودي قكرض قصكير األجكل لتمويكل  5بإضكافة إلكى  مليون لاير سكعودي لتمويكل اإلنشكاءات الرأسكمالية قيكد التنفيكذ 91بسحب 

بار المسكاهمين فكي الشكركة والتنكازل عكن إيكرادات أحكد . إن اإلتفاقية مضمونة بضمانات شخصية من قبل أحد كمتطلبات رأس المال العامل

 وتنتهي في نكوفمبر متساوية ةربع سنوي أقساط 8 يتم سداد الرصيد المستحق علىالعمالء وتقديم رهن عقاري كما في تاريخ القوائم المالية،  

ن على الشركة االحتفاظ بكبعض التعهكدات فيمكا . وفقًا التفاقية التسهيالت ، يتعي%9سيبور + هذا القرض يحمل رسوم تمويل بنسبة  .9199

طبقاً إلتفاقية التسهيالت، فإن على الشركة اإللتكزام بكبعض التعهكدات الماليكة فيمكا  يتعلق بالحصول على تسهيالت جديدة من البنوك األخرى.

مليكون لاير سكعودي  1.15سكهيالت مبلكغ يتعلق بالدخول في تسهيالت جديدة من بنوك أخرى. بلغت التككاليف التمويليكة المتعلقكة فكي هكذه الت

مليون لاير سعودي تم تحميلها على الكربح  1.01مليون لاير سعودي تم رسلمتها إلى اعمال رأسمالية تحت التفيذ خالل السنة و  1.41منها 

 أو الخسارة. 
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 قروض )تتمة( -30

مليكون لاير سكعودي مكن وزارة  46رض بدون فائدة بمبلكغ على تسهيل ق شركة السالم للخدمات الطبية، حصلت  9108خالل عام   30-1

قسكطًا سكنويًا مكع اسكتحقاق القسك   91. يتم سداد هكذا القكرض علكى الخاص بالشركة فيمستشالالمالية لتمويل إنشاء وتأثيث وتجهيز مشروع 

في السوق للقكروض ذات الطبيعكة المماثلكة ، أسعار الفائدة السائدة األول بعد خمس سنوات من تاريخ العقد ، والذي يتم خصمه على متوس  

 04.2، حصكلت الشكركة علكى تسكهيل إضكافي للقكرض بكدون فوائكد بمبلكغ  9102مليون لاير سعودي. خكالل عكام  50.62بقيمة حالية تبلغ 

 سكعودي. تكم مليكون لاير 2.9 والبكالغ قيمتكهمليون لاير سعودي مكن وزارة الماليكة ، بكنفس شكروط القكرض للقكرض األول ، بصكافي القيمكة 

فككي الممتلكككات والمعككدات. القككرض  لتخفككيض مليككون لاير سككعودي كمنحككة حكوميككة 50.0قيمتككه تسككجيل الفككرق بككين القككرض المسككتلم البالغككة 

 مضمون برهن على أرض المشروع ، بناء وصيانة المبنى لوزارة المالية.

 

 استحقاق: تواريخ

 

 0202 9102 

 ) بالريـاالت السعودية ( 

 6.666.661 13.300.137 ة واحدةخالل سن

 01.111.111 358.131.383 سنوات 4سنة إلى  9من 

 - 50.800.010 سنوات 4أكثر من 

 000.108.115 06.666.661 

 

 كما يلي: الموحدة تم عرض رصيد القروض القائمة في قائمة المركز المالي

 

 0202 9102 

 )بالرياالت السعودية( 

 6.666.661 13.300.137 الجزء المتداول 

 01.111.111 303.721.230 الجزء غير المتداول

 000.108.115 06.666.661 

 

 ض قصير األجلوقر -02
لكم يكتم مليكون لاير سكعودي  4.51مليكون لاير سكعودي ، منهكا مبلكغ  054.01قصكيرة األجكل المتاحكة لكدى البنكوك  قكروضتبلغ تسكهيالت 

 .في نهاية العام سحبها

 

 للموظفين لمحددةإلتزامات المنافع ا -01
 :للموظفين المحددة المنافع تتتمثل الحركة على إلتزاما

 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 07.171.519 05.100.501 يناير 1في الرصيد 

 - 323.303 (5إستحواذ )إيضاح 

 5.011.761 3.323.230 المحمل على السنة

 1.119.680 0.220.103 كتوارية على إلتزامات المنافعاخسائر 

 - (1.321.010) دفعات مقدمة للموظفين

 (0.181.871) (0.300.325)  مدفوع خالل السنة

 08.770.801 30.030.023 ديسمبر 11في الرصيد 
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 )تتمة( للموظفين إلتزامات المنافع المحددة -01
 

 كما يلي:إن المصاريف المحملة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر هي 
 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 7.176.790 1.500.232 تكلفة الخدمة الحالية

 1.151.668 530.233 مصاريف الفائدة

  3.332.203 5.011.761 

 
 هي كما يلي: المنافع المحددةاالكتوارية المستخدمة في حساب القيمة الحالية لإللتزامات  اإلفتراضاتإن أهم 

 
 0202 0119 

 1.15 -% 0.8 %0.03-%1.02 معدل الخصم

 1.15 -% 0.8 %0.03-%1.02 معدل زيادة الراتب طويل األجل

 متوسط متوسط معدالت دوران الموظفين

 
 

 تحليل الحساسية:
 

كافنة العناصنر االكتوارينة والتني لهنا نسنبة تغينر معقولنة، منع تثبينت اإلفتراضنات على إحدى  إلتزام المنافع المحددةتم عرض  تأثير قيمة 
 المتغيرة األخرى كما في الجدول التالى:

 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 07.511.177 31.131.322 ٪ 1.5معدل الخصم +

 09.799.097 33.133.110 ٪ 1.5-معدل الخصم 

 09.118.971 33.115.130 ٪ 1.5زيادة طويلة األجل للراتب +

 07.868.781 31.132.123 ٪ 1.5-زيادة طويلة األجل للراتب 

 

 تواريخ اإلستحقاق:

 
 0202  0119 

 )بالرياالت السعودية( 
 0.771.175  3.111.132 السنة األولى

 7.599.011  3.305.105 السنة الثانية

 7.181.771  3.031.322 السنة الثالثة

 1.750.197  1.311.351 السنة الرابعة

 7.085.698  1.301.113 السنة الخامسة

 01.695.866  01.313.231 العاشرة -السنة السادسة 

 

  ىمصاريف مستحقة ومطلوبات أخرذمم دائنة تجارية و -00

 

 0202  0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 01.857.870  30.203.002 تجارية ذمم دائنة

 7.071.751  5.213.113 أجازات وتذاكر سفر مستحقة

 610.579  0.521.331 ضريبة قيمة مضافة مستحقة

 105.818  330.050 (07مطلوب إلى جهة ذات عالقة )إيضاح 

 599.191  311.330 إيجارات مقدمة

 0.981.181  1.222.522 أخرى

 33.152.520  11.778.111 
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 الزكاة -03

 

 الموقف الزكوي
 

الزكوي للسنوات  قدمت المجموعة أقرارهاوشركة األحساء للصناعات الغذائية.  ن لإلستثمارأياشركة عن  إقراراً زكويا موحداً تقدم المجموعة 
 الزكوينةالربنوط المجموعنة . اسنتلمت 0101أبرينل  11صنالحة حتنى  الشنهادة واإليصناالت الرسنميةوحصلت علنى  0119ديسمبر  11حتي 

 قيد المراجعة من قبل الهيئة. 0119مازال الربط الزكوي الخاص بسنة  .)الهيئة( من الهيئة العامة للزكاة والدخل 0118حتى سنة  النهائية
 

 شركة اإلحساء للخدمات الطبية
. استلمت الشنركة 0101إبريل  11وحصلت على شهادة زكاة صالحة حتى  0119ديسمبر  11قدمت الشركة إقرارتها الزكوية للسنوات حتي 

قيند الدراسنة منن قبنل  0119و  0118 بالسننوات وال ينزال النربط الخناصلزكناة والندخل. من الهيئة العامنة ل 0117الربوط النهائية حتى سنة 
 الهيئة العامة للزكاة والدخل.

 

 السالم للخدمات الطبيةشركة 
 إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وحصلت على شهادة 0119ديسمبر  11إقراراتها الزكوية للسنوات حتى  شركة السالم للخدمات الطبيةقدمت 

وال ينزال النربط منن الهيئنة العامنة للزكناة والندخل.  0117 حتنى سننة إسنتلمت الشنركة الربنوط النهائينة. 0101أبرينل  11صالحة حتنى  زكاة
 .قيد الدراسة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل 0119و  0118 بالسنوات الخاص

 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -01

األطراف ذات العالقة بصفة أساسية في المعامالت مع الشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة والكيانات التابعة  تتمثل المعامالت الهامة مع
 اإلدارة مع األطراف التالية: مجلس لهم. جميع المعامالت تتم بشروط متفق عليها ويتم إعتمادها بواسطة

 

 العالقة األطراف ذات العالقة

 شركة شقيقة ع الزراعي لإلنتاج والتصني العثمانشركة 

 شركة شقيقة شركة تكوين المتطورة للصناعات

 شركة شقيقة شركة راشد سعد الراشد

 شركة شقيقة محمد العثمان لإلنشاءات

 شركة شقيقة العثمان لألخشاب

 شركة شقيقة العثمان للسفريات

 شركة شقيقة نظام حلول األعمال اإلستراتيجية
  

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

 0119 0202 طبيعة المعاملة

 )بالرياالت السعودية( 

 1.878.090 1.101.222 مكافآت مجلس اإلدارة ونفقات االجتماعات

 1.711.177 1.025.500 رواتب ومزايا موظفي اإلدارة الرئيسية

 717.799 3.333.335 خدمات مقدمة لشركة شقيقة

 (061.000) (015.032) مشتريات من شركات شقيقة

 089.717 103.353 إيرادات محققة من شركات شقيقة

 - 032.035 مشتريات برامج حاسب آلي ومعدات
 
 
 
 

 0202  0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 6.186.055  1.303.025 يناير 1الرصيد 

 1.887.780  3.032.130  ةالحالي السنةستحقة عن المخصص المكون عن الزكاة الم

 087.110  - المخصص المكون عن مطالبات زكوية عن السنوات السابقة

 (5.815.871)  (1.355.530) المسدد خالل السنة

 7.505.018  3.333.315 ديسمبر 11الرصيد في 



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -01
 

 فيما يلي: ديسمبر 11كما في المستحق من األطراف ذات العالقة  الرصيد
 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 171.708 153.321 شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعي 

 77.095 05.311 شركة تكوين المتطورة للصناعات

 - 0.312 شركة منافع السالم للرعاية الطبية

 116 333 شركة راشد سعد الراشد

 771.799 - شركة السالم للخدمات الطبية

 011.221 661.858 

 
 فيما يلي: ديسمبر 11كما في األطراف ذات العالقة  إلىالمستحق  الرصيد

 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 - 055.333 العثمان للصناعات الخشبية

 105.818 13.230 ج والتصنيع الزراعيلإلنتا نشركة العثما

 330.050 105.818 

 

 السهم  ربحية -03
وقند تمثنل نصنيب السنهم  .سنةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل ال سنةال ربحبتقسيم صافي  نةسال ربحالسهم من  ربحية تم إحتساب

 فيما يلي:الربح   من

 
 0202  0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 00.168.711  (0.332.313) للمساهمينالعائد الشامل  )الخسارة( الدخل إجمالى
 79.111.111  35.331.200 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 1.75  (2.21) للسنة الدخل الشاملإجمالي )الخسارة(  ساسي منالسهم األ نصيب

 

 من العمليات المستمرة
 0202  0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 (1.081.771)  01.051.530 لمساهمي المجموعةالسنة من العمليات المستمرة العائدة ( ة)خسار ربح صافي 
 79.111.111  35.331.200 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (1.11)  2.33 )الخسارة( ربح النصيب السهم األساسي من 

 
 0202  0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 00.168.711  (3.300.153) لمساهمي المجموعةالسنة من العمليات المستمرة العائدة  ربح ( ة)خسارصافي 
 79.111.111  35.331.200 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 1.75  (2.25) ربح)الخسارة( ساسي من نصيب السهم األ

 0202  0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 (1.081.771)  00.023.021 لمساهمي المجموعةالعائدة  سنةال)خسارة(  ربح  صافي 
 79.111.111  35.331.200 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (1.11)  2.12 السنة  )خسارة( ربحصافي السهم األساسي من  نصيب



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 
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 0202ر ديسمب 13للسنة المنتهية في 

- 71- 

 

 )تتمة(السهم  ربحية -03
 

 من العمليات غير المستمرة
 

  0202  0119 

 )بالرياالت السعودية(  

 -  3.211.532  ربح السنة العائد لمساهمي المجموعةصافي 

 79.111.111  35.331.200  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 -  2.21 بحالرنصيب السهم األساسي من 

 
 متوسط المرجح لعدد األسهم العاديةال

 

 التقارير القطاعية -03
تتمثننل األنشننطة الرئيسننية للمجموعننة فنني ثالثننة قطاعننات أعمننال رئيسننية وهننم قطنناع التصنننيع المتمثننل فنني شننركة اإلحسنناء للصننناعات الغذائيننة 

فني شنركة والمتمثنل اع االسنتثمار والمتخصص بإنتاج وتعبئة التمور وقطاع الخدمات الطبية المتمثل في شركة اإلحسناء للخندمات الطبينة وقطن
وعننن السنننة المنتهيننة فنني ذلننك التنناريخ وفقنناً لألنشننطة  0119و   0101 ديسننمبر 11. تننم تلخننيص المعلومننات الماليننة كمننا فنني أيننان لالسننتثمار

 الرئيسية كما يلي:
 

 اإلجمالي قطاع اإلستثمار قطاع الخدمات الطبية قطاع التصنيع 

 لسعودية()بالرياالت ا 0202ديسمبر  31

 522.505.020 303.103 521.100.311 3.131.003 ومعدات ممتلكات وآالت

 1.311.002.100 312.010.232 231.220.501 12.351.320 مجموع الموجودات

 120.013.351 0.033.000 103.153.130 0.200.003 مجموع المطلوبات

     
 033.313.352 - 035.330.305 13.053.531 في، بالصاإيرادات

 31.333.151 01.313.235 11.123.502 1.003.313 الربح من العمليات المستمرة

 32.510.133 02.230.520 5.133.023 1.003.313 الربح  فيصا

 

 

    
     0119ديسمبر  11

 177.785.771 680.916 171.997.758 5.818.177 ومعدات ممتلكات وآالت

 671.811.090 518.178.891 171.017.855 05.566.576 مجموع الموجودات

 91.668.191 9.111.179 78.171.197 7.067.101 مجموع المطلوبات

     
 075.517.809 - 009.161.801 16.771.119 في، بالصاإيرادات

 7.911.186 (1.791.765) 7.617.075 757.116 الربح / )الخسارة( من العمليات المستمرة

 706.090 (7.871.765) 7.810.751 757.116 الربح / )الخسارة( فيصا

 
 التنيملينون لاير سنعودي و 166.1ووزارة الصنحة(  -بلغت االيرادات المحققة من عميلين رئيسيين )شركة الزيت العربية السنعودية )ارامكنو( 

ي الرصيد القنائم والمطلنوب منن ٪(. كما بلغ اجمال59مليون لاير سعودي تمثل  111.9: 0119٪ من ايرادات قطاع الخدمات الطبية )71تمثل 
 (.مليون لاير سعودي 78.6: 0119مليون لاير سعودي ) 81.1 مبلغ 0101ديسمبر  11 فيهذين العميلين كما 

 
 
 
 
 
 
 

  0202  0119 

 )بالرياالت السعودية(  

 79.111.111  12.222.222  يناير 0األسهم الصادرة كما في 

 -  12.331.200  (9191)أصدرت في مارس أثر األسهم الصادرة على إستحواذ شركة تابعة 

 79.111.111  35.331.200  المتوس  المرجح لعدد االسهم العادية
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 مصاريف عمومية و إدارية  -00
  

0202  0119 

 )بالرياالت السعودية(  
 71.877.869  13.131.233  تكاليف موظفين

 17.667.611  3.313.352  مدينة الذمم في قيمة النخفاض خسارة اال

 1.815.171  3.122.235  مهنيةقانونية وأتعاب 

 0.711.187  0.231.012  (1-6)إيضاح  إستهالك

 0.151.090  1.355.222  مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة 

 1.051.517  1.103.551  إطفاء أصول حق االستخدام

 171.559  13.225  إيجارات 

 11.511  10.321  (1-7)إيضاح فاءات إط

 5.766.971  3.105.221  أخرى 

  33.023.023  77.189.917 

 

 مصاريف بيع وتسويق   -05

 

 إيرادات توزيعات أرباح -02
  

  0202  0119 

 )بالرياالت السعودية(  
 1.617.051  1.003.111  شركة تعليم لالستثمار المحدودة

 -  250.003  توزيعات أرباح على محفظة القيمة العادلة خالل الربح والخسارة

 0.761.175  -  الشركة السعودية للخدمات األرضية
 0.151.119  -  شركة التصنيع وخدمات الطاقة

  0.023.332  6.105.617 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0202  0119 

 )بالرياالت السعودية(  

 190.786  303.012  تكاليف موظفين
 081.778  302.031  مصاريف شحن

 85.167  02.323  (1-6)إيضاح  استهالكات

 70.859  35.113  دعاية واعالن

 760.117  55.032  أخرى

  202.530  1.091.517 



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(
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 ىإيرادات أخر -32

  

 مويليةت مصاريف -31

 

 األدوات المالية إدارة المخاطر و -30
 

الموجودات المالية من ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى وقروض، بينما تتكون  المالية الرئيسية للمجموعةالمطلوبات تتكون 
إستثمارات في أدوات حقوق و أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرإستثمارات في  الرئيسية من النقد وما في حكمه

 .وموجودات أخرىوالذمم المدينة التجارية  العادلة من خالل الربح أو الخسارة ملكية بالقيمة
 

 تصنيف األدوات المالية
 0202  0119 

 )بالرياالت السعودية( موجودات مالية بالقيمة العادلة
 33.053.032 الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل  إستثمارات في أدوات حقوق ملكية

032 

 - 
 000.511.761  131.003.012 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ارات في أدوات حقوق ملكيةإستثم

 023.211.132  000.511.761 
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 80.118.517  113.333.113 ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى
 11.019.796  3.133.331 النقد وما في حكمه

 115.053.300  95.178.111 
 117.851.771  303.025.130 مجموع الموجودات المالية

    
    مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة

 11.697.179  33.151.303 ذمم دائنة تجارية ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 -  3.023.155 مطلوب لبنك

 -  102.303.101 قرض قصير األجل
 16.666.667  000.305.331 قروض

 113.122.312  78.167.116 
 

 دوات الماليةألإدارة مخاطر ا
ت ومخاطر الئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار العممخاطر اإلقياس القيمة العادلة وتعرض أنشطة المجموعة لمخاطر مالية متنوعة مثل ت

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

  0202  0119 

 )بالرياالت السعودية(  
 0.611.150  0.132.201  إيجارات للغير 

 1.111.111  1.000.021  ينةمدالذمم في قيمة النخفاض االمخصص عكس 
 577.111  235.330  مؤتمرات وندوات

 791.581  303.230  إيراد وجبات 
 1.867.511  -  (11)إيضاح  في قيمة إستثمارات عقارية نخفاضاالمخصص عكس 

 716.550  -  إيرادات ودائع بنكية 
 595.619  1.113.322  أخرى

  0.020.221  8.111.756 

  0202  0119 

 )بالرياالت السعودية(  

 105.679  0.333.152  إلتزامات عقود اإليجار –مصاريف تمويلية 

 117.816  133.012  قرض تورق –مصاريف تمويلية 

 -  30.313  قرض قصير األجل –مصاريف تمويلية 

  0.302.513  711.795 



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (تتمة) لموحدةاإيضاحات حول القوائم المالية 

 0202ر ديسمب 13للسنة المنتهية في 
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 )تتمة(األدوات المالية إدارة المخاطر و -30

 

 دوات الماليةألقياس القيمة العادلة ل
يوجد ، شروط تعامل عادلةالقيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك ب

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

سعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من وسيط، أو مجموعة صناعة، أو ألداة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األتعتبر ا
 .ت سوقية حدثت بصورة فعلية ومنتظمة على أساس تجاريالسعار تمثل معامألظيمية وأن هذه اخدمات تسعير أو هيئة تن

 
ت المستخدمة في طرق التقييم الحظة كلما كان ذلك ممكنا إلى المدخعند قياس القيمة العادلة، تستخدم المجموعة معلومات سوقية قابلة للمال

  :كما يلي
 

 .في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس (غير معدلة)أسعار مدرجة  : 1المستوى 
حظة للموجودات أو المطلوبات بصورة مباشرة الوهي قابلة للم 1سعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى ألت عدا االمدخ : 0المستوى 

 .(سعارألمشتقة من ا)أو بصورة غير مباشرة  (سعارألمثل ا(
 .)حظةالت غير قابلة للمالمدخ)حظة التستند إلى معلومات السوق القابلة للم الت لموجودات أو مطلوبات المدخ : 1مستوى ال

 

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

 

 0202ديسمبر  31 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني ولالمستوى اال 

 )بالريـاالت السعودية( 

 33.053.032 - - 33.053.032 الربح أو الخسارةأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 131.003.012 131.003.012 - - األخر

 33.053.032 - 131.003.012 023.211.132 

 

 

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

 المدخالت غير القابلة للمالحظة الهامة طريقة التقويم

 تهالك واالطفاءمولة وضريبة الدخل واالسعقيمة حقوق الملكية إلى مضاعف األرباح قبل ال  طريقة السوق

 متوسط صافي القيمة الموجودات ونسبة السعر إلى مضاعف القيمة الدفترية 
 تقدير النقدية وشبه النقدية القابلة للتوزيع وصافي الموجودات طريقة صافي الموجودات
 قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف اإليرادات طريقة العائدات المتوقعة

 

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

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

 .يلى
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 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول 

 )بالريـاالت السعودية( 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أدوات حقوق ملكية

 000.511.761 161.718.111 - 61.195.761 األخر

 61.195.761 - 161.718.111 000.511.761 



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (تتمة) لموحدةاإيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة(األدوات المالية إدارة المخاطر و -30

  )تتمة( مخاطر اإلئتمان
 

 0202  0119 

 )بالرياالت السعودية( 

 80.118.517  113.333.113 ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى

 11.019.796  2.230.323 النقد وما في حكمه

 101.322.013  95.178.111 

 
 .ئتمانمخاطر اإللتعرض ملاقصى ألالقيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد اإن 
 

  :رصدة البنكية على ما يليألئتمان على الذمم المدينة واتقتصر مخاطر اإل

 مرتفع.ئتماني إبها لدى بنوك ذات تصنيف رصدة النقدية المحتفظ ألا 

 نخفاض في قيمة الذمم المدينة التجاريةالذمم المدينة الظاهرة بالصافي بعد خصم مخصص اإل. 
 

ددة. المح جراءاتإلللسياسات وا وفقاً المستمرة عن طريقة المراقبة  ءئتمان المتعلقة بالمبالغ المستحقة من العمالتقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإل
ء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة بصورة ئتمان التي تتعلق بالعمالتقوم المجموعة بالحد من مخاطر اإل

 .مستمرة
 

  سيولةمخاطر ال
دوات المالية. يمكن أن تنتج مخاطر األلتزامات المتعلقة بموال للوفاء باإلألتتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير ا

ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية إلالسيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها. فيما يلي ا
 .المقدرة جمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدةإلفي نهاية الفترة المالية. تم عرض المبالغ با

 

 0202ديسمبر  31 
 المبالغ اإلجمالية غير المخصومة 

 القيمة الدفترية 

عند الطلب أو  

أقل من سنة 

 واحدة

سنة إلى  1من  

 سنوات 3

 3أكثر من  

 سنوات

 )بالرياالت السعودية( 

        مطلوبات مالية بالتكلفة المستهلكة

ذمم دائنة تجارية ومصروفات مستحقة 
 -  -  33.151.303  33.151.303 خرىومطلوبات أ

 -  -  3.023.155  3.023.155 مطلوب لبنك

 -  -  102.303.101  102.303.101 قروض قصيرة األجل

 31.053.133  131.102.355  31.530.022  000.305.331 قروض

 113.122.312  000.321.321  131.102.355  31.053.133 
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 اإلجمالية غير المخصومةالمبالغ  

 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 
 -  -  11.697.179  11.697.179 ومطلوبات أخرى

 -  -  17.911.117  16.666.667 ضقرو

 78.167.116  79.597.151  -  - 

 
لتزامات المستقبلية ت البنكية للوفاء باإلالزمة والتسهيالموال الألتتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر ا

 للمجموعة.



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (تتمة) لموحدةاإيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة(األدوات المالية إدارة المخاطر و -30

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

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

 

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

يقتصر تعرض المجموعة . ت تختلف عن عملة المجموعةالمطلوبات المعترف بهما بعمت التجارية المستقبلية والموجودات والالإدراج المعام
. تعتقد إدارة المجموعة أن تعرضها لمخاطر والدرهم اإلماراتى مريكيألر االالدوبت الجنبية بشكل أساسي على المعامألت االلمخاطر العم

 .يوالدرهم اإلمارات مريكيألار الجنبية محدود حيث أن عملة المجموعة مرتبطة بالدوألت االعمال
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
دة في مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائان 

ية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس تقع المسؤول. 0119و 0101ديسمبر  11السوق. لدى المجموعة قروض تحمل فوائد في 
ومتطلبات إدارة السيولة للمجموعة. تدير المجموعة مخاطر القروض اإلدارة الذي وضع إطارا مناسبا إلدارة مخاطر السيولة المتعلقة بمخاطر 

راض احتياطية من خالل مراقبة التدفقات النقدية السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات كافية والحصول على تسهيالت بنكية وتسهيالت اقت
  المتوقعة والفعلية بشكل مستمر ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

 

 إدارة رأس المال
ظة على التطوير دارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق والمحافإلتكمن سياسة مجلس ا

 .رباح الموزعة على المساهمين العاديينألس المال المستخدم ومستوى اأدارة العائد على رإلعمالها. يراقب مجلس األالمستقبلي 
 

 :وتهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ما يلي

 خرينآلصحاب المصالح األالعوائد للمساهمين والفوائد ستمرار في توفير ستمرار كمنشأة عاملة بحيث يمكنها اإلحماية قدرة المنشأة على اإل. 

 توفير عائد كافي للمساهمين. 

 

 التزامات وارتباطات  -33

 

 :)أ( اإللتزامات الرأسمالية

لشركة السالم للخدمات  فيمباني إضافية لدى شركة اإلحساء للخدمات الطبية وبناء مستشيرجد لدى المجموعة إلتزامات رأسمالية متعلقة بإنشاء 
مليون لاير سعودي  11باالضافة إلى إعتماد مستندي بقيمة  .0101 سنةلاير سعودي والمتوقع االنتهاء منه بنهاية  118.616.789بقيمة  الطبية

 مليون لاير سعودي بغرض بناء مستشفى السالم كما في تاريخ التقرير. 1.11وخطاب ضمان بقيمة 
 

 الدعاوي القضائية:)ب( 

مليون لاير سعودي كأتعاب عن خدمات إستشارية لمشروع مصنع  07.5مقامة من طرف ثالث يطالب الشركة بمبلغ توجد قضية ضد الشركة 
 0111أغسطس  06هـ الموافق 1717شوال  19األلمنيوم. تم رفع القضية ضد الشركة في المحكمة العامة بالرياض، وصدر قرار المحكمة في 

قامت المحكمة  0101سبتمبر  15. كما في  0117يناير  17هـ الموافق 1715ربيع األول  11برفض القضية. وتم إستئناف القرار بتاريخ 
 الشركة. برفض اإلستئناف المقدم ضد

 

 المعامالت غير النقدية -31
 

 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 
 (07.187.656) 05.131.321 لتغير في احتياطي القيمة العادلةا

 - 2.115.023 رسملة تكلفة االقتراض
 - 1.120.033 في التزام اإليجار التعديلأثر 

 - 323.255 الفوائد المتراكمة المرسملة
 (6.808.776) - 0119يناير  1حق استخدام األصل المعترف به في 

 186.701 - 0119يناير  1في  المقدمةالدفعات 
 6.770.101 - 0119يناير  1تم االعتراف بخصوم اإليجار في 

 511.099 - دوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأرباح بيع أ



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (تتمة) لموحدةاإيضاحات حول القوائم المالية 
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 الهامةاألحداث  -33
(. أحدث تفشي المرض 02-، عن جائحة عالمية بسبب فيروس كورونا الجديد  )كوفيد 9191أعلنت المملكة العربية السعودية في مارس 

يادة الشك في اإلقتصاد. إتخذت المجموعة بشكل استباقي مجموعة من وساعات الحظر الطويلة تغير جوهري في النشاط التجاري وز

مالء اإلجراءات التشغيلية الوقائية استجابة للحالة عن طريق تعديل بعض العمليات لتتوافق مع إرشادات الصحة والسالمة لحماية الموظفين والع

ألعمال واإلستفادة من كافة الدعم المعلن عنه من قبل الحكومة للقطاع والموردين، وتأمين عملية التوريد على نحو سلس لتتجنب أي إنقطاع في ا

 الخاص. 

 

   30 -إستجابة لكوفيد 

  من قبل البنك التجاري، وفقًا لتعليمات الحكومة، وبالتالي  9190 فبرايرتم إعفاء شركة اإلحساء للخدمات الطبية من السداد المستحق حتى

 .9199 نوفمبرتم تمديد فترة القرض حتى 

 

 شركة السالم للخدمات الطبية مما نتج عنه تخفيض المدفوعات لتكون ربع السداد الستئجار المعدات ل قام المؤجر بإعادة هيكلة جدول

. تم تعديل هذه القوائم المالية الموحدة ألثر 9191بدالً من الدفعات الشهرية وتمديد فترة اإليجار حتى ديسمبر  9190سنوية حتى يونيو 

 على عقد اإليجار.التعديل 

 

 50( لم يكن له تأثير كبير على نتائج المجموعة المبلغ عنها للفترة المنتهية في 02-تعتقد اإلدارة أنه، بإستثناء ما ورد أعاله، جائحة )كوفيد 

 ا.تقييم هذا الوضع للمضي قدمً  المجموعةوتنوع محفظتها، وستواصل  المجموعةبسبب الخطوات التي اتخذتها  9191 ديسمبر

 

 معامالت مع الحصص غير المسيطرة -33
% من أسهم 06.59، أبرمت المجموعة إتفاقية شراء أسهم مع شركة راشد وشركاه للتنمية المحدودة لالستحواذ على 9102مايو  0بتاريخ 

حقوق ملكية مع تسوية الفرق مليون لاير سعودي. تمت معالجة الزيادة في األسهم على أنها معاملة  66.0شركة األحساء للخدمات الطبية بمبلغ 

 بين المقابل المدفوع والقيمة الدفترية لألسهم مقابل احتياطي اقتناء حصص إضافية في شركة تابعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( 
 66.111.551 - المقابل المدفوع

 (15.161.087) - قيمة صافي األصول المستحوذ عليها 

 11.751.061 - قيمة صافي األصول المستحوذ عليها عنمدفوعة المبالغ الزيادة في ال

   تتضمن مايلي:
 (0.119.766) - حصة احتياطي إعادة قياس التزامات المزايا المحددة للموظفين

 10.889.709 - احتياطي اقتناء أسهم إضافية في شركة تابعة

   



 شركة أيان لإلستثمار

 )سابقاً: شركة اإلحساء للتنمية( 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (تتمة) لموحدةاإيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة( معامالت مع الحصص غير المسيطرة -33
 

المعلومات المالية للشركة التابعة )شركة األحساء للخدمات الطبية( التي لها حصة غير مسيطرة والتي تعتبر جوهرية  ملخص فيما يلي

 بين الشركات.العمليات ستبعاد اللمجموعة. هذه المبالغ المبينة أدناه هي قبل 

 0202 0119 

 )بالرياالت السعودية( ملخص المركز المالي

 116.197.991 130.120.203 وجودات متداولةم

 178.617.108 152.511.325 موجودات غير متداولة

 18.017.519 32.231.020 مطلوبات متداولة

 71.111.717 30.305.321 مطلوبات غير متداولة

 016.765.865 003.311.352 مجموع حقوق الملكية

 65.019.661 35.022.033 حقوق الملكية غير المسيطرة المتراكمة

   

   قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر ملخص 

 009.161.801 035.330.305 ايرادات

 7.810.751 11.510.003 صافي الربح بعد الزكاة للسنة

 017.779 (1.201.333) الدخل الشامل اآلخر

 5.106.911 2.513.010 إجمالي الدخل الشامل

 0.119.715 3.333.130 الملكية غير المسيطرة حقوق  ربح العائد إلىلا

   

   ملخص التدفقات النقدية

 01.018.971 1.522.112 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (16.716.716) (10.131.331) التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 (7.107.890) 0.313.350 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 

 العمليات غير المستمرة -30
الت والتراخيص، قامت المجموعة بشطب جميع الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالشركة السعودية اليابانية إلغاء جميع السج بعد اإلنتهاء من

 لصناعة المنسوجات. تتمثل صافي الموجودات التي تم شطبها من قبل المجموعة فيما يلي:

 0202ديسمبر  13    

 )بالرياالت السعودية(    

 (327.557)    ذمم مدينة أخرى

 3.103.305    ذمم دائنة تجارية

 3.221.501    مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 058.031    مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 332.303    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 1.233.810 مليات غير المستمرةوالمسجلة كربح من الع المشطوبةوالمطلوبات صافي الموجودات 

 

 أرقام المقارنة -35
 مقارنة لتتماشى مع تبويب العام الحالي.لتم إعادة تبويب بعض أرقام ا

 

 الموحدة ةإعتماد القوائم المالي -32
 .هـ1770رجب  01الموافق  0101مارس  7 دارة بتـاريخاإلتم إعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس 

 


