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 واألنشطة الرئيسيةالتنظيم  -1

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

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

1993. 
 

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

 لاير سعودي. 10للسهم 
 

. خاصة بأنشطة المستشفياتالخرى للمستشفيات األهلية والحكومية واألنشطة األ الطبيالتشغيل  في لشركة األحساء للتنمية الرئيسي النشاط يتمثل

  . يتطلب النشاط الحصول على ترخيص من وزارة الصحة

 

 المركز الرئيسي للشركة في مدينة اإلحساء، المملكة العربية السعودية.يقع 
 

 هيكل المجموعة 1-1
 

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

 :.)"المجموعة"(

 

 نسبة الملكيه الفعلية التأسيسدولة  الشكل القانوني الشركة

2019 2018 

 ٪100 ٪100 السعودية شركة ذات مسؤولية محدودة  األقمشة )أ( لصناعة اليابانية السعودية الشركة

 ٪100 ٪100 السعودية شركة ذات مسؤولية محدودة الغذائية )ب( للصناعات اإلحساء شركة

 ٪53.61 %69.93 السعودية مقفلة شركة مساهمة (جشركة اإلحساء للخدمات الطبية )
 

 إن موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الثالث شركات التابعة للشركة تم إدراجها في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة.
 

 األقمشة لصناعة اليابانية السعودية الشركة  - أ

 2257025539بموجب السجل التجاري رقم  سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلةهى شركة  األقمشة لصناعة اليابانية السعودية الشركةإن 

تعيين مصفي قضائي لتصفية أعمال وافق مجلس اإلدارة على  2016أكتوبر  10 في. 1998أغسطس  6 الموافق هـ 1419ربيع ثان 12 بتاريخ

  .وجاري استكمال إجراءات التصفيةالشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة، وقد تم تعيين مصفي للشركة 
 

 الغذائية للصناعات اإلحساء شركة  - ب

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

، ويتمثل نشاط شركة اإلحساء للصناعات الغذائية في إنتاج التمور ومشتقاتها التحويلية وهي مملوكة 1995يونيو 6 الموافق هـ 1416محرم  7

من نظام الشركات، فإن على الشركاء  181. بموجب نص المادة هارأس مالللشركة التابعة بالكامل من قبل الشركة. تجاوزت الخسائر المتراكمة 

لشركاء في في العمل وتقديم الدعم لها أو تصفيتها ، ويجب نشر القرار في الجريدة الرسمية . قرر االتابعة  ة الشركة اتخاذ القرار بشأن استمراري

 وتزويدها بالتمويل الالزم.التابعة في االستمرار في دعم الشركة  2019 مارس 14اجتماعهم المنعقد في 
 

 شركة اإلحساء للخدمات الطبية   - ج

هـ 1420شعبان 29 بتاريخ 2252025213 رقـــم التجــاري الطبية هى شركة مساهمة مقفلة بموجب السجل االحساء للخدمات شركة إن

قامت  2019مايو 1في للخدمات الطبية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات.  شركة اإلحساء نشاط يتمثل (.1999 ديسمبر 8 )الموافق

دى إلى زيادة نسبة الملكية في كة التابعة والذي ألشرلمن الحصص غير المسيطرة  %16.32الشركة باالستحواذ على حصص اضافية بنسبة 

 .%69.93إلى  %53.61من  الشركة التابعة
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 أسس اإلعداد  -2

 قائمة اإللتزام 2-1

"التقرير  34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةتم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة 

االفصاحات المطلوبة المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة كافة المعلومات و

 .2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في وائم المالية السنوية للمجموعة إلعداد القوائم المالية السنوية، لذا يجب قرأتها جنباً إلى جنب مع الق
 

السياسات  فيوقد تم توضيح التغيرات  "عقود اإليجار"( 16للتقرير المالى رقم )قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولى  2019يناير  1إعتباراً من 

 .(5و) (4رقم )اإليضاح  فيالمحاسبية الهامة 
 
 

 القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةإعداد  2-2

 بالقيمة المحددة للموظفين المنافع التزامات بمستحقات تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االعتراف

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر والتي يتم قياسها تقييم وحدة اإلئتمان و  طريقة باستخدام المستقبلية لاللتزامات الحالية

 بالقيمة العادلة.
 

 يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة.  
 

ئم المالية األولية الموحدة الموجزة تتسق مع تلك المطبقة للسنة المالية السابقة وفترة المقارنة إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد القوا

 .(4) رقم إيضاح فيمشار إليه عتماد المعايير الجديدة والمعدلة كما هو ، باستثناء إاألولية
 

إلعداد التقارير المالية، يتطلب من اإلدارة وضع األحكام، والتقديرات إن اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً للمعايير الدولية 

المحاسبية الهامة  واالفتراضات التي قد تؤثر على السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. ان هذه األحكام

قوائم المالية السنوية األخيرة، باستثناء األحكام الهامة الجديدة ومصادر التقدير الرئيسية المتعلقة ومصادر التقدير الرئيسية هي نفسها المذكورة في ال

 .(5و ) (4( التي تم اإلفصاح عنها بإيضاح رقم )16بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

  توحيدالس اأس -3
 

. تتحقق السيطرة (1)للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم القوائم المالية تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة إن هذه 

 عندما يكون للشركة:

 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها.   •

 نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها.• 

 غرض التأثير على عوائد االستثمار.القدرة على استخدام سيطرتها ب• 
 

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

 واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المشار إليها أعاله. 
 

ة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون للشركة السيطرة على تلك المنشأة عندما تقل حقوق التصويت الخاص

الشركة بعين المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد. تأخذ 

لحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق تصويت في الشركة المستثمر فيها لمنحها السيطرة ، تشمل تلك الحقائق االعتبار كافة ا

 والظروف ما يلي:

 حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين،  -

 تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األخرى،حقوق التصويت المحتملة التي  -

 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى، و -

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

 ية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.قرارات، بما في ذلك كيف
 

كة السيطرة على تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن الشركة من السيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد الشر

في قائمة الربح أو  الفترةالمستحوذ عليها أو المستبعدة خالل  الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التابعة

 الدخل الشامل االولية الموحدة من تاريخ استحواذ الشركة على السيطرة حتى تاريخ فقدان السيطرة على الشركة التابعة.والخسارة 
 

موزعة ما بين مساهمي الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة  نصر من عناصر الدخل الشامل األخرإن قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة وكل ع

ع تلك المستخدمة وفقاً لحصص الملكية. يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة، متى تتطلبت الحاجة، لكي تتالئم سياساتها المحاسبية م

ودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية من قبل المجموعة. يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموج

 الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.
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 السياسات المحاسبية الهامة -4
 

 المعايير الجديدة و التعديالت على المعايير و التفسيرات 4-1

. تم توضيييييييح أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير 2019يناير  1"عقود اإليجار" اعتباًرا من  16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 . (5)رقم وإيضاح  (3-4)في االيضاح رقم  16المالي رقم 
 

، والتي لم يكن لها أي تأثير جوهري على 2019يناير  1سارية اعتباًرا من كانت هناك عدد من المعايير الجديدة األخرى، والتعديالت على المعايير 

 . القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة
 

، ومع ذلك، تتوقع اإلدارة أن هذه التعديالت لن يكون لها أي تأثير 2020يناير  1هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري اعتباراً من 

ير أو التعديالت جوهري عند تطبيقها على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. لم تقم المجموعة بإختيار التطبيق المبكر ألي من المعاي

 .2019سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في الجديدة 
 

 السياسات المحاسبية الجديدة المطبقة  4-2
 

 فيشركة زميلة، إن السياسة المحاسبية المطبقة للمحاسبة عن اإلستثمار  فية باإلستثمار قامت المجموع ،2019 سبتمبر 30 فيخالل الفترة المنتهية 

 شركة زميلة هى كما يلى:
 

 50٪ إلى 20تأثير جوهري عليها ولكن ليس سيطرة، والمرتبطة غالباً  بحصص ملكية تتراوح مابين  للمجموعةالشركات الزميلة هي تلك التي يكون 

 ٪ من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت. 

 

دة أو يام زيتم ثوفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم اثبات االستثمار مبدئياً بالتكلفة  تتم المحاسبة عن الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية.

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

 

اإلعتراف بها في الدخل الشامل مع تسوية مقابلة للقيمة الدفترية  في أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ في الدخل الشامل اآلخر يتم المجموعةأن نصيب 

في خسائر الشركة الزميلة مساوية لحصتها في الشركة الزميلة أو زائدة عنها، بما في ذلك أية ذمم مدينة  المجموعةلالستثمار. عندما تكون حصة 

قانونياً أو ضمنياً بسداد مبالغ بالنيابة عن الشركة الزميلة.   المجموعةبإثبات أية خسائر إضافية، إال إذا التزمت  المجموعةأخرى غير مضمونة، ال تقوم 

 يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المستلمة أو المستحقة من الشركات الزميلة كتخفيض للقيمة الدفترية لالستثمارات.

 

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

بإحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة على أساس الفرق بين القيمة القابلة لإلسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ثم  المجموعةمثل هذا الدليل، تقوم 

 .ي الربح أوالخسارةف اثبات ذلك المبلغ بشكل منفصل

 

 .ةالمطبقة من قبل المجموع ، بما يضمن اتساقها مع السياساتاألمر عندما يتطلبيتم تعديل السياسات المحاسبية للشرکة الزميلة، 
 
 السياسات المحاسبية فيالتغيرات  4-3
 

 إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي تسري للفترات السنوية التي عقود اإليجار  -( 16المعيار الدولى للتقرير المالي رقم )

"عقود اإليجار"، وتفسيييير لجنة تفسييييرات المعايير الدولية للتقرير  17محل معيار المحاسيييبة الدولي رقم  16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

الحوافز"  –"التأجير التشييغيلي  15لى عقد إيجار" وتفسييير لجنة التفسيييرات الدولية السييابقة رقم "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي ع 4المالي رقم 

 " تقويم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد إيجار". 27وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة رقم 

 

نموذًجا محاسييبيًا واحًدا مدرًجا في المركز المالي للمسييتأجرين. يعترف المسييتأجر بأصييل  "عقود اإليجار" 16يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ات اختيارية حق االستخدام والذي يمثل حقه في استخدام األصل المعني والتزام عقد اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد مدفوعات اإليجار. هناك استثناء

سبة المؤجرين مماثلة للمعايير الحالية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجا أي أن المؤجرين يواصلون تصنيف  -ر المنخفضة القيمة. تظل محا

 عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية.

 

( وفقاً 16يار الدولي للتقرير المالي رقم )(، قامت المجموعة بتطبيق المع16وفًقا ألحكام التحول المذكورة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 2019يناير  1اإلعتراف به كما في  يتم( 16لمنهجية األثر الرجعي المعدل ومن ثم فإن األثر التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 مع عدم تعديل معلومات المقارنة.
 

 ن عقد االيجار على اساس القيمة الحالية كما يلى:يتم مبدئيا قياس الموجودات و المطلوبات الناشئة ع

 

 أ( يتم قياس حق استخدام االصل بالتكلفة التي تتضمن االتي :

 مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات االيجار  -

 اي دفعات ايجارية تم سدادها في او قبل تاريخ بدء العقد ناقص اي حوافز ايجار مستلمة  -

 اي تكاليف مباشرة مبدئية  -

 تكاليف التجديد  -
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4

 السياسات المحاسبية )تتمة( فيالتغيرات  4-3
 

 ب( تتضمن مطلوبات االيجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات االيجار التالية:

 لك الدفعات الثابتة في جوهرها ( ناقصا اي حوافز ايجار مدينةالدفعات الثابتة )بما في ذ -

 دفعات االيجار المتغيرة التي تستند الى مؤشر او معدل  -

 المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستاجربموجب ضمانات القيمة المتبقية  -

 ارسة خيار الشراء اذا كان المستاجرمتاكدا بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار سعر مم -

 دفعات الغرمات الخاصة بانهاء عقد االيجار اذا كانت مدة االيجار تعكس ممارسة المستاجر لذلك الخيار  -

و الذي يمثل السعر الذي سيدفعه المستاجر ليقترض االموال االزمة للحصول  فيباستخدام معدل االقتراض اإلضا يتم خصم مدفوعات عقد االيجار

 تصادية مماثلة بشروط و احكام مماثلة.على اصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اق

ح يتم اثبات المدفوعات المرتبطة بعقود االيجار قصيييرة االجل و ايجارات الموجودات منخفضيية القيمة على اسيياس القسيي  الثابت كمصييروف في الرب

 . شهرا او اقل 12فترة ايجار مدتها او الخسارة عقود االيجار قصيرة االجل هي عقود ايجار ذات 

عادة التفاوض على شيروط عقود االيجار على اسياس فردي وتحتوي على نطاق واسيع من الشيروط و االحكام المختلفة ال تفرض اتفاقيات عقود يتم ا

 االيجار اي تعهدات ولكن الموجودات المؤجرة قد ال يتم استخدامها كضمان الغراض االقتراض.

 

 ر محاسبة جديدأثر التغير في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق معيا -5

 

فيما يتعلق بعقود اإليجار التي تم تصييييينيفها سيييييابقًا على أنها تأجير ، اعترفت المجموعة بالتزامات 16عند اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

سبة الدولي رقم  شغيلية" بموجب مبادئ معيار المحا . تم قياس هذه االلتزامات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار "عقود اإليجار" (17)"عقود إيجار ت

. إن المتوسيي  المرجح لمعدل االقتراض اإلضييافي للمسييتأجر 2019يناير  1المتبقية، مخصييومة باسييتخدام معدل االقتراض اإلضييافي للمسييتأجر في 

 .٪4.5 هو 2019يناير  1في  التأجيرالمطبق على التزامات 

 

 (16دولي للتقرير المالي رقم )أثر تطبيق المعيار ال -أ

 2019يناير 1 

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

 8.219.240 2018ديسمبر  31لتزامات اإليجار التشغيلي في إ

 6.442.023 )المخصوم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة( 2019يناير 1لتزام اإليجار المعترف به في إ

  وتنقسم إلى:

 1.640.823 متداولة تأجيرلتزامات إ

 4.801.200 غير متداولة تأجيرلتزامات إ

 

 التالية المتعلقة بعقود إيجار المجموعة:البنود  ستخداماإلحق أصول يتضمن  بند  -ب

 

 

 2018ديسمبر  31

 )مدققة(

أثر تطبيق المعيار 

الدولي للتقرير المالي 

 (16رقم )

 2019 يناير 1

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

 6.828.446 6.828.446 - أصول حق االستخدام

 - (386.423) 386.423 مدفوعات مقدماً 

 6.442.023 6.442.023 - إلتزامات تأجير

 

 إن أصول حق االستخدام المتعلقة بإيجارات المجموعة هي كما يلي: -ج

 

 

 2019 سبتمبر 30 
  )غير مدققة(

 2019يناير  1

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 1،632،913  1.587.598  أرض

 5،195،533  4.293.578  مبانى

  5.881.176  6.828.446 
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 )تتمة( أثر التغير في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق معيار محاسبة جديد -5

 

 المتعلقة بإيجارات المجموعة هي كما يلي: التأجير إن إلتزامات -د

 

 

 2019 سبتمبر 30 
  )غير مدققة(

 2019يناير  1

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 1.640.823  1.648.180  الجزء المتداول

 4.801.200  4.121.439  الجزء غير المتداول

  5.769.619  6.442.023 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر أدوات حقوق ملكية فيإستثمارات  -6
 

 2019 سبتمبر 30 

  )غير مدققة(

 2018 ديسمبر 31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

 57،873،727  57.929.557 مدرجة بسوق األسهمأ( 

 150،946،376  140.569.718 غير مدرجة بسوق األسهمب( 
 198.499.275  208،820،103 

 

 درجة بسوق األسهم: م( أ
 

 القيمة السوقية العادلة 

 2019 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

 15،176،107  12.468.337 شركة تكوين المتطورة للصناعات

 42،697،620  45.461.220 *الشركة السعودية للخدمات األرضية

 57.929.557  57،873،727 

 

الشيييركة  فيالشيييركة الوطنية للمسييياندة األرضيييية للطيران بالموافقة على نقل األسيييهم المملوكة لها  في، قرر الشيييركاء 2018أكتوبر  15* بتاريخ 

٪ من الشركة الوطنية للمساندة 5السعودية للخدمات األرضية إلى المحافظ اإلستثمارية الخاصة بالشركاء وحيث أن شركة اإلحساء للتنمية تملك نسبة 

الشييركة  في٪ من إجمالى األسييهم المصييدرة 0.735سييهم بما يعادل  1.381.800ة من األسييهم المحولة األرضييية للطيران فقد كان نصيييب الشييرك

 إلى المجموعة. وقد تم اإلنتهاء من االجراءات القانونية لنقل ملكية األسهمالسعودية للخدمات األرضية. 

 

 مدرجة بسوق األسهم: غير ( ب
 

 

 

 

 

    نسبة الملكية ٪ 

 سبتمبر  30 

2019 

 ديسمبر 31

2018 
 2019 سبتمبر  30

 )غير مدققة(

 2018 ديسمبر 31 

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(   

 95،832،100  95,832,100 1.36 1.36 )طاقة( شركة التصنيع وخدمات الطاقة

 21،171،018  21,171,018 12.78 12.78 شركة تعليم لالستثمار المحدودة

 19،563،000  19,563,000 4.7 4.7 )ورق(الشركة العربية لصناعة الورق 

 10،376،658  - -  - *صندوق شركة دراية المالية

 4،003،600  4,003,600 5.00 5.00 الشركة الوطنية للمساندة األرضية للطيران 

 -  - 7.57 7.57 شركة اإلحساء للسياحة والترفيه

 -  - 0.42 0.42 الشركة العربية لأللياف الصناعية ) إبن رشد(

   140,569,718  150،946،376 
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 )تتمة( إستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر -6

 

 الذيأعاله بواسطة خبير تقييم مستقل معتمد من الهيئة السعودية للمقيّمين "تقييم" و سعوديتم تقييم أدوات حقوق الملكية غير المدرجة بسوق األسهم ال

. وقد 2018ديسمبر  31 فيأصدر تقريره مقيماً كافة اإلستثمارات. حيث قام خبير التقييم المستقل بإصدار تقريره عن قيمة تلك اإلستثمارات كما 

إلستثمارات لشركات مثيلة بدول مجلس التعاون الخليجى وغيرها فيما عدا شركة تعليم لإلستثمار تقييم كافة ا فيإستخدم طريقة الشركات المماثلة 

لعادلة المحدودة حيث تم إستخدام طريقة العوائد حتى تاريخ اإلستحقاق. أما بخصوص صندوق شركة دراية المالية فإن إدارة الصندوق توفر القيمة ا

ستثماراتها في صندوق شركة دراية المالية وحققت ، قامت المجموعة ببيع إ2019في أبريل  فترة مالية.للوحدات المستثمرة بالصندوق بنهاية كل 

 .سعوديلاير  501.299أرباح بقيمة 

 
 

 فيما يلي: ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرالأدوات حقوق تتمثل الحركة على 
 

 2019 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(

 2018 ديسمبر 31 

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

 157.303.756  208,820,103 الرصيد اإلفتتاحى 

 45.367.906  -  9أثر تطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى رقم 

 202.671.662  208.820.103 يناير 1الرصيد كما في 

 57,119,380  - إضافات 

 (33,759,000)  (10,000,000) إستبعادات

 (17,211,939)  (320.828)  التغير في القيمة العادلة 

 208,820,103  198.499.275 الرصيد الختامى
 

 

 في ت الرئيسييية لتقويم القيمة العادلةوقد تم اإلفصيياح عن التسييلسييل الهرمى لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية وطرق التقويم المسييتخدمة والمدخال

 .11 رقم إيضاح
 

 

 شركة زميلة فيإستثمار  -7

 

 سييعوديمليون لاير  15.4بتكلفة إجمالية قدرها ، الطبية شييركة طوارئيات للعنايةمن  %25ة باإلسييتحواذ على ، قامت المجموع2019مارس  خالل

علماً بأن مبلغ اريخ اإلسييييتحواذ تمن خالل فترة ال تتجاوز عام تقييم موجودات ومطلوبات الشييييركة الزميلة  على أن يتمحيث تم إثباتها مبدئياً بالتكلفة 

. الموحدة الموجزةاألولية  لم يتم تقييمه حتى تاريخ القوائم المالية الذيالتكلفة يتضيمن خيار شيراء حصية أخرى من شيركة طوارئيات للعناية الطبية و

. تعتقد إدارة 2019 سييبتمبر 30 فيالمالية للشييركة الزميلة كما  القوائمنتائج الشييركة الزميلة لعدم توفر  في المجموعةهذا ولم يتم اإلعتراف بحصيية 

 لن يكون جوهرياً.للفترة نتائج الشييركة الزميلة  فيالمجموعة بأن األثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة فيما لو أثبتت المجموعة حصييتها 

تقديم  فيحيث يتمثل نشيياطها الرئيسييى المملكة العربية السييعودية  فية مسييجلة إن شييركة طوارئيات للعناية الطبية هى شييركة ذات مسييؤولية محدود

 .اإلدارية وخدمات الدعم الطبية وأنشطة صحة اإلنسان والعمل اإلجتماعىالخدمات 

 

 السهم  (خسارة)ربحية /   -8

 
 

ح لعدد األسهم القائمة خالل على المتوس  المرج ةفترال (خسارة)/  ربحبتقسيم صافي  فترةال( خسارة)/  ربحالسهم من ( خسارة)/  ربحيةتم إحتساب 

 فيما يلي: (الخسارة)ربح / وقد تمثل نصيب السهم من  .ةفترال
 

 سبتمبر 30 فيأشهر المنتهية  التسعةلفترة   

  2019 

  )غير مدققة(
2018 

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 (1.292.373)  5.700.422  الشركةسارة( الفترة العائدة لمساهمي خ)ربح / صافي 

 49.000.000  49,000,000  المتوس  المرجح لعدد األسهم

 (0.03)  0.12  )خسارة( الفترة ربح / نصيب السهم األساسي من صافي
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 )تتمة( ربحية / )خسارة( السهم -8

 

  2019 

  )غير مدققة(
2018 

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 (401.780)  5.880.893  الشاملة العائدة لمساهمي الشركة (الخسارة) /الدخل 

 49.000.000  49,000,000  المتوس  المرجح لعدد األسهم

 (0.01)  0.12  الشاملة (الخسارة) / الدخل نصيب السهم األساسي من
 

 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -9
 

الطرف اآلخر أو ممارس     ة هاوذ هام خا اتخاذ  یعل طرةيالس      یعالقة إذا کان لدى أحد األطراف القدرة عليتم إعتبار األطراف كأطراف ذوي 
. تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التا يكون خيها للمساهمين وأعضاء ةيليوالتشغ ةيالقرارات المال

هاوذ هام. تتم معامالت المجموعة مع أطراف ذات عالقة على أس  س تجارية بحتة وخا س  ياع األعماف مجلس االدارة، بش  كف خردي أو جماعا، 
 االعتيادية وتم اعتمادها من قبف اإلدارة

 
 :  الرئيسين خيما يلا اإلدارةتعويضات موظاا تتمثف 

 

 2018 سبتمبر 30  2019سبتمبر  30 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

 السعودية()بالرياالت   

 126.000  756.400 واللجان مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة 

 6.201.827  5.520.850 قصيرة األجف كبار موظاى اإلدارة

 206.811  249.874 طويلة األجف 

 
 
 التقارير القطاعية -10

 

خصص تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في ثالثة قطاعات أعمال رئيسية وهم قطاع التصنيع المتمثل في شركة اإلحساء للصناعات الغذائية والمت

ية. تم في شييركة اإلحسيياء للتنموالمتمثل بإنتاج وتعبئة التمور وقطاع الخدمات الطبية المتمثل في شييركة اإلحسيياء للخدمات الطبية وقطاع االسييتثمار 

 المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لألنشطة الرئيسية كما يلي: فترةالوعن  2018 سبتمبر 30 و  2019 سبتمبر 30المعلومات المالية كما في تلخيص 

 
 اإلجمالي قطاع اإلستثمار قطاع الخدمات الطبية قطاع التصنيع 

 )بالرياالت السعودية( )غير مدققة( 2019 سبتمبر 30

 174.740.841 713.671 168.393.246 5.633.924 وآالت ومعداتممتلكات 

 659.212.719 361.830.826 271.429.737 25.952.156 مجموع الموجودات

 91.954.122 7.749.260 80.480.734 3.724.128 مجموع المطلوبات

     
 176.506.175 - 164.811.843 11.694.332 فيإيرادات، بالصا

 11.449.331 1.815.071 9.071.468 562.792 العمليات المستمرةالربح من 

 8.514.193 562.792 7.486.330 465.071 الربح  فيصا
 
 

    
     )غير مدققة( 2018سبتمبر  30

 170.892.216 930.283 163.100.329 6.861.604 ممتلكات وآالت ومعدات

 702.771.953 402.909.817 280.374.065 19.488.071 مجموع الموجودات

 87.994.947 9.367.929 76.170.127 2.456.891 مجموع المطلوبات
     

 164.237.326 - 153.276.427 10.960.899 فيإيرادات، بالصا
 4.924.397 (912.925) 7.543.110 (1.705.788) الربح / )الخسارة( من العمليات المستمرة

 1.585.987 (2.912.925) 6.204.700 (1.705.788) )الخسارة( / الربح  فيصا
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 األدوات المالية إدارة المخاطر و -11
 

يسية تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى وقروض، بينما تتكون الموجودات المالية الرئ

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر والذمم المدينة التجارية وموجودات أخرى.من النقد وما في حكمه وأدوات حقوق ملكية 
 

 تصنيف األدوات المالية

 2019 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

    موجودات مالية بالقيمة العادلة

 208,820,103  198.499.275 الدخل الشامل األخرأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 198.499.275  208,820,103 

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 86,585,580  98.911.081 ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى

 81,863,318  10.804.696 النقد وما في حكمه

 308.215.052  377,269,001 

    

    المطفأةمطلوبات مالية بالتكلفة 

 32,733,809  29.373.637 ذمم دائنة تجارية ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 19,891,743  22.652.495 قروض

 52.026.132  52,625,552 

 

 إدارة مخاطر األدوات المالية

السيولة ومخاطر أسعار العمالت ومخاطر إدارة تتعرض أنشطة المجموعة لمخاطر مالية متنوعة مثل قياس القيمة العادلة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر 

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

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

 يفترضين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة في تاريخ القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما ب

 .عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية مجموعةهي  المجموعةأن  فيه
 

بصورة سهلة ومنتظمة من وسي ، أو مجموعة صناعة، أو خدمات تعتبر األداة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة 

 .تسعير أو هيئة تنظيمية وأن هذه األسعار تمثل معامالت سوقية حدثت بصورة فعلية ومنتظمة على أساس تجاري
 

  :المستخدمة في طرق التقييم كما يليعند قياس القيمة العادلة، تستخدم المجموعة معلومات سوقية قابلة للمالحظة كلما كان ذلك ممكنا إلى المدخالت 
 

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

مثل (ت بصورة مباشرة وهي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبا 1: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى  2المستوى 

 .األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(

 .): مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة 3المستوى 
 

 

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

 

 )غير مدققة( 2019 سبتمبر 30 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول 

 )بالريـاالت السعودية( 

بالقيمة العادلة من  أدوات حقوق ملكية

 198.499.275 140.569.718 - 57.929.557 خالل الدخل الشامل األخر

 57.929.557 - 140.569.718 198.499.275 

 

 

 

 

 

 



  شـركة اإلحساء للتنمية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

- 14- 

 

 )تتمة(إدارة المخاطر واألدوات المالية  -11

 

 )تتمة( قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
 

 )مدققة( 2018ديسمبر  31 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول 

 )بالريـاالت السعودية( 

 208.820.103 150.946.376 - 57،873،727 العادلة من خالل الدخل الشامل األخرأدوات حقوق ملكية بالقيمة 

 57.873.727 - 150.946.376 208.820.103 

 

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

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

تعتمد المجموعة غير متداولة حيث وغير محلية افتراضات قد يؤدي إلى قياسات مختلفة للقيمة العادلة. ويتضمن المستوى الثالث استثمارات محلية 

ن أساليب التقييم في تقييمها على قيمة صافي الموجودات بناءاً على أحدث القوائم المالية المدققة المتاحة لتحديد القيمة العادلة لتلك االستثمارات. وم

نها معلومات. وبناءا على ذلك، فإن األخرى استخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة على أساس توزيعات األرباح المتوقعة والتي ال يتوفر بشأ

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

 مخاطر اإلئتمان 

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

ية واألخرى المستحقة من العمالء واألرصدة النقدية. تم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك ذات جدارة مصرفية مرتفعة. تستحق الذمم المدينة التجار

 بشكل رئيسي من عمالء في السوق المحلية وأطراف ذات عالقة وقد تم إظهارها بقيمتها القابلة لإلسترداد المقدرة كما يلى:
 

 2019سبتمبر  30 

 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

 86،585،580  98.911.081 ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى

 81،863،318  10.804.696 النقد وما في حكمه

 109.715.777  168،448،898 

 

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

  :تقتصر مخاطر اإلئتمان على الذمم المدينة واألرصدة البنكية على ما يلي

 .األرصدة النقدية المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف إئتماني مرتفع 

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

. تقوم موعة بإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالمبالغ المستحقة من العمالء عن طريقة المراقبة المستمرة وفقاً للسياسات واإلجراءات المحددةتقوم المج

تمرة. يتم المجموعة بالحد من مخاطر اإلئتمان التي تتعلق بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة بصورة مس

 .مراقبة األرصدة المدينة، كما كانت نتائج تعرض المجموعة لمخاطر الديون المعدومة غير جوهرية
 

 مخاطر السيولة 

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

الية في ة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها. فيما يلي اإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالسيول

 .نهاية الفترة المالية. تم عرض المبالغ باإلجمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرة
 

 )غير مدققة( 2019 سبتمبر 30 

 المبالغ اإلجمالية غير المخصومة 

 القيمة الدفترية 

عند الطلب أو أقل  

 واحدة سنةمن 

إلى  سنة 1من  

 سنوات 5

 5أكثر من  

 سنوات

 )بالرياالت السعودية( المطفأةمطلوبات مالية بالتكلفة 

ذمم دائنة تجارية ومصروفات مستحقة 

 -  -  29.373.637  29.373.637 ومطلوبات أخرى

 -  18.333.333  4.319.162  22.652.495 قروض

 52.026.132  33.692.799  18.333.333  - 
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 إدارة المخاطر واألدوات المالية )تتمة(-11
 

 )مدققة( 2018ديسمبر  31 
 المبالغ اإلجمالية غير المخصومة 

 القيمة الدفترية 

عند الطلب أو أقل  

 سنة واحدةمن 

 واحدة

إلى  سنة 1من  

 سنوات 5

 5أكثر من  

 سنوات

 )بالرياالت السعودية( ةطفأمطلوبات مالية بالتكلفة الم

 -  -  32،733،809  32،733،809 ذمم دائنة تجارية ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 -  11،823،353  8،068،390  19،891،743 قروض

 52،625،552  40،802،199  11،823،353  - 

 

 ة.مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية للوفاء باإللتزامات المستقبلية للمجموعتتم إدارة 
 

 مخاطر السوق

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

اطر الفوائد وأسعار األسهم مما يؤثر على دخل المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخ

 .السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد

 

 مخاطر أسعار العمالت

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

المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بهما بعمالت تختلف عن عملة المجموعة. يقتصر تعرض المجموعة لمخاطر 

لى المعامالت بالدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتى. تعتقد إدارة المجموعة أن تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية العمالت األجنبية بشكل أساسي ع

 .دوالر األمريكيمحدود حيث أن عملة المجموعة مرتبطة بال

 

 إدارة رأس المال

مر والدائن والسوق والمحافظة على التطوير المستقبلي تكمن سياسة اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة المستث

 .راقب اإلدارة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى األرباح الموزعة على المساهمينتألعمالها. 
 

 :وتهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ما يلي

 ر في توفير العوائد للمساهمين والفوائد ألصحاب المصالح اآلخرينحماية قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة عاملة بحيث يمكنها اإلستمرا. 

 توفير عائد كافي للمساهمين. 
 

 التزامات وارتباطات  -12
 

 الدعاوي القضائية:

مليون لاير سعودي كأتعاب عن خدمات إستشارية لمشروع مصنع  24.5توجد قضية ضد الشركة مقامة من طرف ثالث يطالب الشركة بمبلغ 

 2013أغسطس  26هـ الموافق 1434شوال  19األلمنيوم. تم رفع القضية ضد الشركة في المحكمة العامة بالرياض، وصدر قرار المحكمة في 

المالية ولم يصدر حكم نهائي حتي تاريخ القوائم  2014يناير  14هـ الموافق 1435ربيع األول  13ئناف القرار بتاريخ برفض القضية. وتم إست

 . ويعتقد المستشار القانوني للشركة أن النتيجة ستكون لصالح الشركة.األولية الموحدة الموجزة

 

 :اإللتزامات الرأسمالية

 4.224.581يرجد لدى المجموعة إلتزامات رأسمالية متعلقة بإنشاء مبنى جديد لدى أحد الشركات التابعة )شركة اإلحساء للخدمات الطبية( بقيمة 

 .2021منه بنهاية عام  االنتهاءوالمتوقع  2019سبتمبر  30كما في  لاير سعودي
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 أمور أخرى -13
 

ستحواذ الشركة على شركة السالم للخدمات وذلك إلملزمة مع شركة السالم للخدمات الطبية اتفاقية ة المجموع، أبرمت 2019 مارس 20بتاريخ  -أ

و الجمعية موافقة الجهات المختصة ب، علماً بأن هذة االتفاقية مشروطة لمالك شركة السالم الطبية ٪ وذلك مقابل أصدار اسهم100الطبية بنسبة 

للشركة المراد حساء للتنمية على زيادة رأس المال وإستكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة المالي و القانوني العامة غير العادية لشركة اإل

، ال يوجد أى 2019 سبتمبر 30 في. كما على ان يتم تجديدها بموافقة الطرفين 2019 نوفمبر 28تهي االتفاقية بتاريخ تنهذا و .االستحواذ عليها

 الموجزة. الموحدةاألولية أثر على القوائم المالية 

من أسهم  %16.32 شراء أسهم مع شركة راشد وشركاه للتنمية المحدودة لالستحواذ علىتفاقية إ، أبرمت المجموعة 2019مايو  1بتاريخ  -ب

في األسهم على أنها معاملة حقوق ملكية مع تسوية الفرق  ة الزيادةجلتمت معا مليون لاير سعودي. 66.1شركة األحساء للخدمات الطبية بمبلغ 

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

 

 إعتماد القوائم المالية -14
 

 2019 أكتوبر 24 بتـاريخبالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم من قبل مجلس إدارة الشركة  األولية الموحدة الموجزة تم إعتماد القوائم المالية

 .هـ 1441 صفر 25الموافق 
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