
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أيان لإلستثمارشركة 

  : شركة اإلحساء للتنمية()سابقا  
 )شركة مساهـمة سعـودية(

 
 القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مدققة(

  0303يونيو  03لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 مع تقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة أيان لإلستثمار

  (شـركة اإلحساء للتنمية)سابقا : 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 مدققة( القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير

  0303يونيو  03لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 مع تقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل

  

 

 

 الصفحات المحتــويـات 

   

 1 حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مراجع الحسابات المستقلالفحص ل تقرير 

   

 2 األولية الموحدة  المركز المالي قائمة 

   

 3  لموحدةااألولية  األخر والدخل الشامل الربح أو الخسارةقائمة  

   

 4 لموحدة ااألولية  ات في حقوق الملكيةيرقائمة التغ 

   

 5 لموحدة ااألولية  قائمة التدفقات النقدية 

   

 11 - 6 الموجزةلموحدة ااألولية حول القوائم المالية  إيضاحات 
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تقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

همون السادة / المسا

شركة أيان لإلستثمار

 (شركة اإلحساء للتنمية)سابقاً: 

 )شركة مساهمة سعودية(

المملكة العربية السعودية  - الخبر

مقدمة

شركة مساهمة سعودية ( اإلحساء للتنميةمار )سابقاً: شركة ثإلستأيان للقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة لشركة 

لربح أو الخسارة ا وقائمة، 2323 يونيو 33الشركات التابعة لها )يشار إليهم مجتمعين بإسم "المجموعة"( كما في )"الشركة"( و

، والقوائم األولية الموحدة للتغيرات 2323يونيو  33لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  األولية الموحدة والدخل الشامل اآلخر

وملخص بالسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات لنقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ في حقوق الملكية والتدفقات ا

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

ً لمعيار "التقرير المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن  34المحاسبة الدولي رقم  الموجزة وعرضها العادل وفقا

مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة استناداً إلى فحصنا.

نطاق الفحص

( "فحص المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المنفذ من 2413لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم )

 قبل المراجع المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من توجيه

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

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

ة التي يمكن التعرف عليها خالل بجميع األمور المهم سنكون على درايةالسعودية، وبالتالي لن يمكننا من الوصول إلى تأكيد بأننا 

 نبدي رأي مراجعة. فإننا المراجعة. وعليه، العملية 

 االستنتاج

بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من  ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاداستناداً إلى فحصنا، لم 

 المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34المحاسبة الدولي رقم  جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لمعيار

 البسام وشركاؤهعن 

 4636صندوق بريد 

 31952الخبر 

المملكة العربية السعودية

 إبراهيم أحمد البسام

 محاسب قانوني

(331ترخيص رقم )

 الخبر 

هـ1441 ذو الحجة 22

 2323أغسطس  12

vyoussef
one stamp 2019-2020



 شركة أيان لإلستثمار

  (شـركة اإلحساء للتنمية)سابقا : 
 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية الموحدة المركز المالي قائمة 

 0303يونيو  03في  كما

 تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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  إيضاح 
 0303يونيو  03

  )غير مدققة(
 2319 ديسمبر 31

 )مدققة(

      الموجودات 
 )بالرياالت السعودية(   موجودات غير متداولة

 111.425.141  301.300.130   ممتلكات وآالت ومعدات
 134.543  -   موجودات غير ملموسة

 222.533.463  131.034.333  6 إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  
 12.251.113  10.000.033   إستثمار فى شركة زميلة

 124.355.262  100.030.000   إستثمارات عقارية
 5.511.932  0.330.0.1   أصول حق االستخدام

 2.394.612  0.330.334   الشهرة

 544.912.123  1.303.300.303   مجموع الموجودات غير المتداولة

      جودات متداولةمو
 23.192.596  .00.034.33   مخزون

 91.111.521  133.130.303   ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى
 -  33.033..00  2 إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

 13.239.196  3.010.000.   نقد وما في حكمه

   003.011.03.  122.149.913 
 113.536  03..113   موجودات من عمليات غير مستمرة

 122.263.539  01.331..003   مجموع الموجودات المتداولة

 613.233.292  303...1.034.1   مجموع الموجودات

      المطلوبات وحقوق الملكيه
      حقوق الملكية

 493.333.333  303.003.333  أ-5،  1 رأس المال
 -  (13.440.113)  أ-5 خصم إصدار أسهم

 4.621.334  0.303.000   احتياطي نظامي
 4.536.541  (033.0.0..)   )خسائر متراكمة( أرباح مبقاه

 (33.332.212)  (00.000.010)   احتياطي اقتناء حصص إضافية في شركة تابعة
 42.912.324  0.331.030.   احتياطي القيمة العادلة

 2.115.552  0....4.11   احتياطي إعادة قياس إلتزامات المنافع المحددة للموظفين

 516.925.539  3.0.030.330   مجموع حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
 65.239.663  33.300.3.0   حقوق الملكية غير المسيطرة

 522.165.199  401.014.313   مجموع حقوق الملكية

      المطلوبات
      مطلوبات غير متداولة 
 13.333.333  013.434.044   الجزء غير المتداول –قروض طويلة األجل 

 4.352.631  03.334.301   الجزء غير المتداول - إلتزامات تأجير
 22.412.221  03.033.034   إلتزامات المنافع المحددة للموظفين

 42.225.422  030.000.313   لةمجموع المطلوبات غير المتداو

      المطلوبات المتداولة 
 6.666.661  333.333..   الجزء المتداول –قروض طويلة األجل 

 -  110.303.311   قرض قصير األجل

 33.442.311  1.300.333.   ذمم دائنة تجارية ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 1.325.531  0.034.303   الجزء المتداول - إلتزامات تأجير

 4.525.232  034..30..   مخصص الزكاة 

   133.03..303  45.125.321 
 3.111.224  0.113.040   مطلوبات من عمليات غير مستمرة

 42.242.611  140.030.310   مجموع المطلوبات المتداولة

 91.662.393  0.3.303.303   مجموع المطلوبات

 613.233.292  303...1.034.1   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

 
 22بتـاريخ تمت الموافقة على اصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم 

 من قبل: 2323 أغسطس 12الموافق  هـ1441 ذو الحجة
 

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

 رئيس مجلس اإلدارة  التنفيذيالرئيس   المـدير المالي

 



 شركة أيان لإلستثمار

 ( شـركة اإلحساء للتنمية)سابقا : 
 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية الموحدة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر قائمة 

 0303يونيو  03في  المنتهيتين والستة أشهرلفترتي الثالثة 

 تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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 يونيو 03أشهر المنتهية في  ةستاللفترة  يونيو 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  0303 2319 0303 2319 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( إيضاح 

 )بالرياالت السعودية( ودية()بالرياالت السع  

 116.242.161 .100.303.31 52.623.132 0.0..31.01 13 اإليرادات، بالصافي

 (26.643.212) (0.3..30.03) (43.639.632) (00.333.4.0)  تكلفة االيرادات

 29.632.495 .00.000.03 14.921.394 330..13.00  مجمل الربح 

 (29.363.152) (03.340.300) (15.313.132) (033.101..1)  مصاريف عمومية وإدارية

 (192.632) (.00.03.) (565.342) (140.330)  مصاريف بيع وتسويق

 (259.259) 303.004 (651.323) 330.4.4  التشغيل  )خسارة( ربح

 (149.536) (4.3.400) (66.222) (034..33)  تكاليف تمويل

 3.212.432 033..1.03 2.413.644 03..400  إيرادات توزيعات أرباح 

 - 031.103 - ..0.4.1  الحصة من نتائج شركة زميلة

مكسب الشراء بالسعر التفاضلي من صفقة االستحواذ 

 - 43.330..10 - - 5 على شركة تابعة

 أرباح محققة من استبعاد استثمارات في أدوات حقوق

 - 101.330 - 101.330  ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة      

 محققة من استثمارات في أدوات حقوق ملكية غير أرباح 

 - 0.333003 - 0.333.003  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة      

 3.112.132 0.0.0.331 2.111.522 30.403..1  إيرادات أخرى

 1.241.145 00.330.013 3.261.213 3.300.103  صافي ربح الفترة قبل الزكاة 

 (1.212.222) (1.033.333) (229.493) (1.333.333)  الزكاة 

 5.314.923 30.013..01 2.912.323 300.103..  صافي ربح الفترة

      
      الدخل الشامل اآلخر

      بنود ال يتم إعادة تبويبها الحقا  إلى الربح أو الخسارة

وق ملكية صافي حركة القيمة العادلة على أدوات حق

 (5.613.223) (14.3.3.034) (2.521.353) 31.030.  الشامل األخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 (5.613.223) (14.3.3.034) (2.521.353) 31.030.  الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى

 (292.933) 0.410.304 391.261 000..0...  الشاملة للفترة (الخسارة) الدخل إجمالى

      

      صافي ربح الفترة العائد إلى:

 3.392.161 13.433.000 1.912.263 0.3.4.300  المساهمين

 1.916.162 1.330.330 999.451 13...1.33   الملكية غير المسيطرة

 5.314.923 30.013..01 2.912.323 300.103..  صافي ربح الفترة

      

      عائد إلى:ال ةالشامل/ )الخسارة(  دخلال إجمالي

 (2.215.362) .1.133.30 (632.193) 0.0.3.313  المساهمين

 1.916.162 1.330.330 999.451 13...1.33   الملكية غير المسيطرة

 (292.933) 0.410.304 391.261 000..0...  الشاملة للفترة (الخسارة) إجمالي الدخل

      

      ربحية / )خسارة( السهم

 3.31 3.01 3.34 .3.3 1 من صافي ربح الفترةنصيب السهم 

 (3.35) 3.30 (3.31) 3.33 1 الشاملة للفترة  (الخسارة) إجمالي الدخل نصيب السهم من

 49.333.333 03.040..30 49.333.333 30.300.333  عدد األسهم القائمةالمتوسط المرجح ل

      

 

 22ة الموحدة الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم بتـاريخ تمت الموافقة على اصدار القوائم المالية األولي

 من قبل: 2323 أغسطس 12الموافق  هـ1441ذو الحجة 

 

 

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

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  المـدير المالي



 شركة أيان لإلستثمار

 ( شـركة اإلحساء للتنمية)سابقا : 
  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية الموحدة  التغيرات في حقوق الملكيةقائمة 

 0303يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية  في 

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

 احتياطي نظامي خصم إصدار أسهم المـــــــــال

 )خسائر متراكمة(

 أرباح مبقاة

احتياطي اقتناء 

حصص إضافية في 

 شركة تابعة

احتياطي القيمة 

 العادلة

إحتياطي إعادة قياس 

إلتزامات المنافع 

 المحددة للموظفين

  حقوق مجموع

الملكية العائدة إلى 

 مساهمي الشركة

حقوق الملكية غير 

 يطرةالمس

  حقوق مجموع

 الملكية 

 )بالرياالت السعودية( 

 624.611.423 99.313.391 525.631.392 6.232.229 19.294.961 (442.423) 5.312.625 4.621.334 - 493.333.333 2319يناير  1الرصيد في 

 5.314.923 1.916.162 3.392.161 - - - 3.392.161 - - - صافي ربح الفترة

 (5.613.223) - (5.613.223) - (5.613.223) - - - - - لة األخرىالخسارة الشام

 (292.933) 1.916.162 (2.215.362) - (5.613.223) - 3.392.161 - - - إجمالى )الخسارة( الربح الشاملة للفترة

أدوات حقوق  فيبالقيمة العادلة  رربح  بيع إستثما

 - - - - (531.299) - 531.299 - - - خرملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األ

           المساهمينمعامالت مع المساهمين بصفتهم 

 (66.113.553) (35.363.221) (33.153.263) 2.139.466 - (32.229.129) - - - - أثر اقتناء حصص إضافية في شركة تابعة

 552.265.333 65.622.966 492.522.361 2.942.355 13.119.245 (33.332.212) 9.212.145 4.621.334 - 493.333.333 )غير مدققة( 2319يونيو  33 الرصيد كما في 

 522.165.199 65.239.663 516.925.539 2.115.552 42.912.324 (33.332.212) 4.536.541 4.621.334 - 493.333.333  0303يناير  1الرصيد في 

 30.013..01 1.330.330 13.433.000 - - - 13.433.000 - - - صافي ربح الفترة

 (14.3.3.034) - (14.3.3.034) - (14.3.3.034) - - - - - الخسارة الشاملة اآلخرى

 0.410.304 1.330.330 .1.133.30 - (14.3.3.034) - 13.433.000 - - - الربح الشامل للفترة إجمالى

أدوات  فيخسارة  بيع إستثمار بالقيمة العادلة 

لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل حقوق ملكية با

 - - - - 03.343.014 - (03.343.014) - - - األخر

           معامالت مع المساهمين بصفتهم المساهمين

 43..003.004 - 43..003.004 - - - - - (13.440.113) 003.003.333 (5رأس المال اإلضافي المصدر )إيضاح 

 401.014.313 33.300.3.0 3.0.030.330 0....4.11 0.331.030. (00.000.010) (033.0.0..) 0.303.000 (13.440.113) 303.003.333 )غير مدققة( 0303 يونيو 03الرصيد كما في 

 
 من قبل: 2323 أغسطس 12الموافق  هـ1441ذو الحجة  22اريخ ـتمت الموافقة على اصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم بت

 

 

 

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

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  المـدير المالي



 شركة أيان لإلستثمار

 ( ء للتنميةشـركة اإلحسا)سابقا : 
 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموحدة  النقدية األولية قائمة التدفقات

 0303يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية  في 

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

 0303 يونيو 03   

 )غير مدققة(

  2319 يونيو 33 

 قة()غير مدق

 )بالرياالت السعودية(   األنشطة التشغيلية

 1.241.145  00.330.013   الفترة قبل الزكاة ربحصافي 

      التعديالت على:

 1.364.616  3.133.333   االستهالك

 (19.942)  43..100   إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات خسارة )ربح(

 592.166  341..4.   حق اإلستخدام أصول إطفاء

 234.453  03..130   إطفاء موجودات غير ملموسة

 -  (031.103)   الحصة من نتائج شركة زميلة

 (3.212.432)  (033..1.03)   إيرادات توزيعات أرباح

 149.536  4.3.400   تكلفة تمويل 

 -  (43.330..10)   (5)إيضاح  مكسب الشراء التفاضلي من صفقة االستحواذ على شركة تابعة

 -  (101.330)   أرباح محققة من استبعاد استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -  (0.333.003)   أرباح غير محققة من استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (1.133.333)  13.003   امخصصات إنتفى الغرض منه)إسترداد(  مخصص

 2.415.422  0.331.303   التزامات المنافع المحددة للموظفين

   1..031.013  12.615.612 

      التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (9.111.595)  04.313.403   ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

 1.143.324  1.033.331   مخزون

 (4.216.263)  1.444.300   ذمم دائنة تجارية و مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 (112.453)  30..33.033   العمليات (المستخدم فىمن )الناتج النقد 

 (2.513.335)  -   زكاة مدفوعة

 (119.153)  (.1.030.43)   التزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة

 (3.461.932)  343.333..3   األنشطة التشغيلية (المستخدم في) الناتج من النقد صافي

      األنشطة االستثمارية

 (1.133.293)  (01.101..00)   شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 111.399  -   المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 1.222.429  033..1.03   توزيعات أرباح نقدية مستلمةايرادات 

 13.531.299  00.004.140   المتحصل من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 -  (01.333.341)   شراء إستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة

 -  .33..3.   ربح أو الخسارةالمتحصل من بيع إستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة خالل ال

 (66.113.553)  -   المدفوع لشراء حصص إضافية في شركة تابعة

 (15.333.333)  -   إستثمار في شركة تابعة اإلستحواذ على

 (15.146.313)  (03.000.304)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

      األنشطة التمويلية

 (591.566)  (.1.000.30)   فوعةإلتزامات تأجير مد

 (15.531.521)  (.0..0.040)   المسدد من القروض

 24.319.161  33.333..0   المتحصل من قروض

 2.223.362  (0.034.043)   صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة التمويلية

 (13.922.123)  00.003.031   صافي التغير في النقد وما في حكمه

 -  303.333   النقد وما في حكمه من اإلستحواذ على شركة تابعة

 21.263.312  10.003.333   يناير 1لنقد وما في حكمه كما في ا

 13.215.135  3.010.000.   يونيو 03النقد وما في حكمه كما في 

      (10معامالت غير نقدية )إيضاح رقم 

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

 من قبل: 2323 أغسطس 12الموافق  هـ1441ذو الحجة  22بتـاريخ 
 

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

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  المـدير المالي
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 واألنشطة الرئيسيةالتنظيم  -1

 513)"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم  (شركة االحساء للتنميةشركة أيان لإلستثمار )سابقاً: 

جمادى  1بتاريخ  2252321216وتم قيدها في السجل التجاري تحت رقم   1993اكتوبر  1هـ الموافق 1414ربيع الثاني   14بتاريخ 

المملكة العربية السعودية والمسجل بموجب السجل  -. يوجد لدى الشركة فرع في مدينة الخبر 1993نوفمبر  15هـ الموافق 1414الثاني 

 .2351364342التجاري رقم 
 

سم الى لاير سعودي وهو مق  131.323.693مبلغ  2323 يونيو 33كما في  يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع

مليون لاير سعودي  493مبلغ  2319ديسمبر  31)كما في  لاير سعودي 13مليون سهم حيث تبلغ القيمة اإلسمية للسهم  13.132.369

 33خالل الفترة المنتهية في تم زيادة رأس مال الشركة  .لاير سعودي( 13مليون سهم حيث تبلغ القيمة اإلسمية للسهم  49وهو مقسم إلى 

سهم جديد  24.132.369قامت الشركة بإصدار وعليه فقد  ،(5تيجة لعملية االستحواذ على أحد الشركات التابعة )إيضاح ن 2323 يونيو

 والمستحوذ عليها. ةللمالك السابقين للشركة التابعة الجديد
 

 والفنادق( شركة في االنشاءات العامة للمباني غير السكنية يشمل )المدارس والمستشفياتليتمثل النشاط الرئيسي ل
 

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

 :، وافق المساهمين على ما يلي 2323يونيو  25في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

 تغيير االسم القانوني والتجاري للشركة ليصبح "شركة أيان لالستثمار" -

 المملكة العربية السعودية. 31952،  الخبر 11411جل للشركة ليكون ص.ب تغيير العنوان المس -
 

ً تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية المتعلقة بتحديث السجل التجاري والنظام األساسي للشركة   .2323يونيو  33لفترة المنتهية في ل الحقا
 

 هيكل المجموعة 1-1
 

 :التالية التابعة والشركات للشركة المالية القوائم ،األولية الموحدة الموجزةالمالية  القوائم تشمل
 

 نسبة الملكيه الفعلية دولة التأسيس الشكل القانوني الشركة

0303 2319 

 ٪133 ٪133 السعودية شركة ذات مسؤولية محدودة  األقمشة )أ( لصناعة اليابانية السعودية الشركة

 ٪133 ٪133 السعودية مسؤولية محدودة شركة ذات الغذائية )ب( للصناعات اإلحساء شركة

 ٪69.93 ٪33.30 السعودية شركة مساهمة مقفلة (جشركة اإلحساء للخدمات الطبية )

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

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

 يشار إلى الشركة والشركات التابعة لها بالمجموعة.
 

 األقمشة لصناعة اليابانية السعودية الشركة  - أ 

 2251325539بموجب السجل التجاري رقم  هى شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة األقمشة لصناعة اليابانية السعودية الشركةإن 

تعيين مصفي قضائي لتصفية وافق مجلس اإلدارة على  2316أكتوبر  13فى . 1992أغسطس  6 الموافق هـ 1419ربيع ثان 12 بتاريخ

، أكملت المجموعة اإلجراءات القانونية المتعلقة  2323يونيو  33حقًا للفترة المنتهية في الأعمال الشركة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة، 

الت والتراخيص. سينتج عن استبعاد الشركة التابعة )شركة تابعة( بعد إلغاء جميع السج األقمشةلشركة السعودية اليابانية لصناعة بتصفية ا

 تقريباً. مليون لاير سعودي 3بلغ غير المستمرة بممكاسب من العمليات 

 الغذائية للصناعات اإلحساء شركة  - ب 

 2252323253بموجب السجل التجاري رقم  سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة هى شركة الغذائية للصناعات االحساء شركة إن

، ويتمثل نشاط شركة اإلحساء للصناعات الغذائية في إنتاج التمور ومشتقاتها التحويلية 1995يونيو 6 الموافق هـ 1416محرم  1 بتاريـــخ

من نظام الشركات،  121. بموجب نص المادة التابعة س مال الشركة. تجاوزت الخسائر المتراكمة رأالمجموعةوهي مملوكة بالكامل من قبل 

في اجتماعهم  مجلس اإلدارةفي العمل وتقديم الدعم لها أو تصفيتها ، قرر الشركة التابعة فإن على الشركاء اتخاذ القرار بشأن استمرارية 

 لتمويل الالزم.وتزويدها باالشركة التابعة في االستمرار في دعم  2319مارس  14المنعقد في 
 

 شركة اإلحساء للخدمات الطبية   - ج 

هـ 1423شعبان 29 بتاريخ 2252325213 رقـــم التجــاري االحساء للخدمات الطبية هى شركة مساهمة مقفلة بموجب السجل شركة إن

، 2319مايو  1في ستشفيات. للخدمات الطبية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الم شركة اإلحساء نشاط يتمثل (.1999 ديسمبر 2 )الموافق

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

 ٪ .69.93٪  إلى 53.61الملكية الفعلية في الشركة التابعة من 
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية )تتمة( -1
 

 هيكل المجموعة )تتمة( 1-1

 ركة السالم للخدمات الطبية ش  - د 

هجـ 1436صجفر  16بتجاريخ  2351359611شركة السالم للخدمات الطبية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة بموجب السججل التججاري رقجم 

راكججز الطبيججة . وتشججمل األنشججطة الرئيسججية لشججركة السججالم للخججدمات الطبيججة فججي إقامججة وصججيانة وتشججغيل المستشججفيات والم2314ديسججمبر  9الموافججق 

٪ مجن رأس المجال وحقجوق التصجويت فجي شجركة السجالم 133، استحوذت المجموعة علجى 2323مارس  15والمستوصفات الحكومية واألهلية. في 

 (.5)إيضاح  وحصلت على السيطرة للخدمات الطبية
 

 أسس اإلعداد  -0

 قائمة اإللتزام 0-1

 34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2323 يونيو 33في  الثالثة والستة أشهر المنتهيتين تيترلفتم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

معلومات "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة كافة ال

ً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للمجموعة واالفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم   31للسنة المنتهية في المالية السنوية، لذا يجب قرأتها جنبا

 .2319ديسمبر 
 

 

 إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 0-0

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

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

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

 .1-4بإستثناء المذكور في إيضاح  .المقارنة األولية
 

، يتطلب من اإلدارة وضع األحكام، والتقديرات واالفتراضات للتقرير المالي إن اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً للمعايير الدولية 

ى السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. ان هذه األحكام المحاسبية الهامة ومصادر التي قد تؤثر عل

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

  توحيدالس اأس -0
 

 . تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:1الموجزة للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة 

 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها.   •

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

 ر على عوائد االستثمار.القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثي• 
 

يرات 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

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

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

 د.المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفر

 

الظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق تصويت في الشركة المستثمر فيها لمنحها تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق و 

 السيطرة ، تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:

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

 لشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األخرى،حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها ا -

 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  -

 ت في اجتماعات المساهمين السابقة.التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التصوي
 

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

عليها أو المستبعدة خالل السنة في قائمة  على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ

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

بين مساهمي الشركة وحقوق الملكية غير وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة ما الموحدة قائمة الربح أو الخسارة األولية 

محاسبية مع المسيطرة وفقاً لحصص الملكية. يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة، متى تتطلبت الحاجة، لكي تتالئم سياساتها ال

لوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصاريف تلك المستخدمة من قبل المجموعة. يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمط

 والتدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.
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 السياسات المحاسبية الهامة -0
 

 سياسات محاسبية جديدة 0-1

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أدوات حقوق ملكيةإستثمارات في 

 :الموجودات المالية التالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يفتقوم المجموعة بتصن

 ن غير المؤهلة للقياس إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات الدي في استثمارات• 

 حقوق الملكية المحتفظ بها بغرض المتاجرة في أدوات استثمارات• 

 االعتراف بأرباح وخسائر القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تقوم المجموعة بإختيارحقوق الملكية التي لم  في أدوات استثمارات• 

توزيعات األرباح في الجربح أو الخسجارة مجا  وكذلكيتم االعتراف بالتغيير في القيمة العادلة  حيث بالقيمة العادلة الموجوداتيتم الحقاً قياس هذه 

 .استرداد جزء من تكلفة االستثمار تمثل توزيعات األرباح بوضوح لم
 

إذا قامت المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقديجة التعاقديجة  الربح أو الخسارةيتم استبعاد أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

طر والمنافع المرتبطة بملكية الموججودات الماليجة. ويجتم أثبجات اي ربجح أو خسجارة للموجودات المالية في المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع مخا

 ناتجة عن التوقف عن اإلثبات من خالل الربح أو الخسارة.
 

 المعايير الجديدة و التعديالت على المعايير و التفسيرات 0-0

، والمذكورة في القجوائم الماليجة الموحجدة السجنوية المدققجة 2323ير ينا 1من  هناك عدد من التعديالت الجديدة على المعايير والتي يبدأ سريانها

 التي لم يكن لها تأثير جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. وللمجموعة 
 

 صفقة اإلستحواذ -.
 

أتمججت ، 2323مجارس  15المجوجزة، بتجاريخ  ( مجن اإليضجاحات حجول القجوائم الماليجة األوليجة الموحجدة1)رقجم يضجاح كمجا هجو مشجار إليجه فجي اإل

السجابقين  الكمقابجل إصجدار أسجهم جديجدة للمجمن أسهم وحقوق تصويت شركة السجالم للخجدمات الطبيجة ٪ 133على  اذستحوالمجموعة صفقة اإل

 الحصجول علجى السجيطرة، ومليجون لاير سجعودي 241لشركة السالم للخدمات الطبية مما أدى إلى زيادة رأس مال شركة اإلحساء للتنمية بمبلجغ 

لشجركة السجالم للخجدمات  والنظجام األساسجي على شركة السالم للخدمات الطبية. ال تزال اإلجراءات القانونيجة المتعلقجة بتحجديث السججل التججاري

تجاريخ الموافقجة  اإلنججاز حتجىيجة قيجد نمشركة السالم للخدمات الطبية بإسم شركة اإلحسجاء للت قروضببعض الخاصة ضمانات الالطبية وتحويل 

 .االولية الموحدة الموجزة على هذه القوائم المالية

  

 لالعوض المحو ( أ
 

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

 

 المبلغ     

 )بالرياالت السعودية(     

 236.432.523     (للسهم لاير سعودي 9.56قيمة بسهم  24.132.369)المصدرة األسهم 

 

لاير  9.56بقيمجة  2323مجارس  15 يجوم لسهم المدرج للشجركة بتجاريخل االقفال لمصدرة على سعرالقيمة العادلة لألسهم العادية ا إستندت

تجم إدراججة مليجون لاير سجعودي  13.9بقيمجة قية لألسجهم الجديجدة المصجدرة الفرق بجين القيمجة اإلسجمية والقيمجة السجو إن سعودي لكل سهم.

 ."خصم إصدار أسهممسمى "كجزء من حقوق الملكية تحت 

 

 والمطلوبات المتكبدة المستحوذ عليهاالموجوات  ( ب

يلخججص الجججدول التججالي توزيججع سججعر الشججراء، بنججاًء علججى القيمججة العادلججة للموجججودات المسججتحوذ عليهججا والمطلوبججات المتكبججدة فججي تججاريخ 

 :اإلستحواذ

 المبلغ     

 ت السعودية()بالرياال     
 545.222.359     ممتلكات ومعدات
 631.361     نقد وما في حكمه

 63.211.232     مدفوعات مقدمة وإرصدة مدينة أخرى
 (314.221.352)     قروض

 (26.426.223)     إلتزامات تأجير
 (335.526)     إلتزامات المنافع المحددة للموظفين

 (16.324.221)     أخرى مطلوبات مستحقة وأرصدة دائنة

 251.312.643     صافي األصول المستحوذ عليها
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 )تتمة( صفقة اإلستحواذ -.
 

 )تتمة(والمطلوبات المتكبدة المستحوذ عليها الموجوات  ( ب

التكلفجة  عند تحديد القيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة، تم استخدام طريقة صافي قيمجة األصجول ضجمن نهجج

حيث لم تبدأ الشركة أنشطتها بعد. يتطلب تقجدير القجيم العادلجة إسجتخدام األحكجام بصجورة جوهريجة لتحديجد القجيم السجوقية الحاليجة لكجالً مجن 

أصول وإلتزامات الشركة المستحوذ عليها على حدى. فيما يلي أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلجة للموججودات والمطلوبجات 

 الجوهرية المستحوذ عليها:

 أسلوب التقييم والقيمة العادلة للمكونات الجوهرية الموجودات المستحوذ عليها

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

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

  

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

  

تحديد القيمة العادلة للقروض عن طريق خصم المدفوعات النقدية  تم قروض
 .قالمستقبلية بإستخدام أسعار الفائدة السائدة بالسو

  

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

 .القيمة الدفترية الخاصة بكل منها

  

 

 :في تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوباتفيما يلي اإلفتراضات الهامة المستخدمة 

 

 النهج المستخدم في تحديد القيمة اإلفتراض الهام

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

  

خدمت االدارة سعر الفائدة الحالي لتعكس القيمة العادلة للقروض في است سعر الفائدة الحالي
 تاريخ االستحواذ 

 

 التفاضليبالسعر مكسب الشراء  ( ج

 

 المبلغ     

 )بالرياالت السعودية(     

 236.432.523     أ( – 5)إيضاح  محولال العوض

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

 (43.330..10)     التفاضليبالسعر مكسب الشراء 

 

زيادة في التفاضلي البالسعر مكسب الشراء مليون لاير سعودي. يمثل  14.6بقيمة بالسعر التفاضلي شراء ال من مكسبصفقة اإلستحواذ نتج عن 

في هذه الصفقة  المعترف بهبالسعر التفاضلي الشراء مكسب  إنحول. الم عن العوض المستحوذ عليهاالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

 األراضي والمباني والقروض المستحوذ عليها.ب بصورة رئيسية يتعلق

 

 صفقة اإلستحواذتكاليف  ( د

الفتجرة  شجيخ خجالل )ال 2323يونيجو  33الفتجرة المنتهيجة فجي لاير سعودي خجالل  62.533بمبلغ  بصفقة االستحواذبلغت تكاليف المعامالت المتعلقة 

والتدفقات النقدية التشغيلية في قائمة التجدفقات النقديجة. تشجمل هجذه  العمومية واإلدارية مصاريف( وهي مدرجة ضمن ال2319 يونيو 33المنتهية في 

لاير  1.325.299 قة والبالغجةإن تكجاليف المعجامالت المتعلقجة بصجفقة االسجتحواذ المتكبجدة فجي السجنوات السجاب التكاليف بشكل رئيسي أتعاب قانونيجة.

 .ضمن المصاريف العمومية واإلدارية في قائمة الدخل والتدفقات النقدية التشغيلية في قائمة التدفقات النقديةدي تم إدراجها سعو
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 )شركة مساهمة سعودية( 
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 )تتمة(صفقة اإلستحواذ  -.

 هـ(    المساهمة في اإليراد وصافي الربح

، إال أنججه لغججرض التوحيججد، تججم توحيججد القججوائم الماليججة لشججركة السججالم 2323مججارس  15خ رغججم أن صججفقة اإلسججتحواذ إكتملججت بشججكل قججانوني بتججاري

لججيس  2323مججارس  31إلججى  2323مججارس  15حيججث تعتقججد اإلدارة أن تججأثير المعججامالت مججن  2323مججارس  31للخججدمات الطبيججة إعتبججارا مججن 

لسالم للخدمات الطبية بإيرادات بقيمة ال شيخ وصافي خسارة بقيمة ركة اشساهمت جوهرياً على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. وعليه، 

فإن اإلدارة ، 2323يناير  1. بإفتراض أن صفقة اإلستحواذ قد تمت بتاريخ 2323 يونيو 33أشهر المنتهية في  الستةلفترة  مليون لاير سعودي 1

للفتجرة إلجى المجموعجة مليون لاير سجعودي  2.3 بقيمةوصافي الخسارة   شيخبقيمة ال إيرادات تعتقد أن شركة السالم للخدمات الطبية ستساهم في

 .لاير سعوديمليون  19.3سيكون مليون لاير سعودي  21.6 للمجموعة بمبلغ الفترة . وعليه، فإن صافي ربح2323 يونيو 33المنتهية في 

 

 ألخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا أدوات حقوق ملكيةإستثمارات فى  -3
 

 0303 يونيو 03 

 )غير مدققة(

 2319 ديسمبر 31 

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

 61.395.463  - مدرجة بسوق األسهمأ( 

 161.432.333  131.034.333 غير مدرجة بسوق األسهمب( 
 131.034.333  222.533.463 

 

 درجة بسوق األسهم: م( أ
 

 القيمة السوقية العادلة 

 0303يونيو 03 

 )غير مدققة(

 2319ديسمبر  31 

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

 12.594.223  - شركة تكوين المتطورة للصناعات

 42.531.123  - الشركة السعودية للخدمات األرضية

 -  61.395.463 
 

 

مليجون لاير سجعودي ،  42.3وراق الماليجة مقابجل ، باعت المجموعة استثماراتها المدرجة في سجوق األ 2323يونيو  33خالل الفترة المنتهية في 

 بمبلجغ االسجتبعاد تجاريخوالتي تمثل أيًضا القيمة السوقية العادلة في تاريخ البيع ، مما أدى إلى تحويجل خسجارة القيمجة العادلجة ، المعتجرف بهجا حتجى 

 . المتراكمة()الخسائر  المبقاةمليون لاير سعودي من احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح  29.1
 

 مدرجة بسوق األسهم: غير ( ب
 

 

 

بواسطة خبير تقييم مستقل معتمد من الهيئة السعودية  سنويا تم تقييم أدوات حقوق الملكية غير المدرجة بسوق األسهم السعودى أعالهي

ام خبير التقييم المستقل بإصدار تقريره عن قيمة تلك اإلستثمارات كما للمقيّمين "تقييم" والذى أصدر تقريره مقيماً كافة اإلستثمارات. حيث ق

. وقد إستخدم طريقة مضاعف الربحية لشركات مثيلة بدول مجلس التعاون الخليجى وغيرها فيما عدا شركة تعليم 2319ديسمبر  31فى 

تتسق مع الفترة لمستخدمة في تقييم تلك االستثمارات خالل لإلستثمار المحدودة حيث تم إستخدام طريقة التدفقات النقدية. إن طرق التقييم ا

 .فترة المقارنةتلك المستخدمة خالل 

    نسبة الملكية ٪ 

يونيو  03 

0303 

 ديسمبر 31

2319 
 0303 يونيو 03

 )غير مدققة(

 2319 ديسمبر 31 

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(   

 113.311.333  110.333.333 1.36 1.03 شركة التصنيع وخدمات الطاقة

 21.333.333  01.033.333 12.12 10.34 حدودةشركة تعليم لالستثمار الم

 21.611.333  01.331.333 4.14 0.30 الشركة العربية لصناعة الورق )ورق(

 4.623.333  0.343.333 5 . الشركة الوطنية للمساندة األرضية للطيران 

 623.333  343.333 1.51 3..3 شركة اإلحساء للسياحة والترفيه

 -  - 3.42 3.00 ف الصناعية ) إبن رشد(الشركة العربية لألليا

   131.034.333  161.432.333 
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  (شـركة اإلحساء للتنمية)سابقا : 
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 )تتمة(إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  -3

 

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

 0303 يونيو 03 

 )غير مدققة(

 2319 ديسمبر 31 

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

 232.223.133  30.033..000 يناير 1الرصيد كما في 

 (13.531.299)  (00.004.140) إستبعادات

 24.124.656  (14.3.3.034)  التغير في القيمة العادلة 

 222.533.463  131.034.333 الرصيد الختامى
 

 

فجى  ت الرئيسية لتقجويم القيمجة العادلجةوقد تم اإلفصاح عن التسلسل الهرمى لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية وطرق التقويم المستخدمة والمدخال

 .11 رقم إيضاح
 

 

 السهم  (خسارة)ربحية /   -3
 

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

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

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 0303يونيو  03 

 (مدققة غير)

 2319يونيو  33

 (غير مدققة)

 0303يونيو  03

 (مدققة غير)

 2319يونيو  33

 (غير مدققة)

 )بالرياالت السعودية( 

 3.392.161 13.433.000 1.912.263 0.3.4.300 صافي ربح الفترة العائدة لمساهمي الشركة

 49.333.333 03.040..30 49.333.333 30.300.333 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 3.31 3.01 3.34 .3.3 صيب السهم األساسي من صافي ربح الفترةن

 
 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 0303يونيو  03                                                

 (مدققة غير)

 2319يونيو  33

 )غير مدققة(
 0303يونيو  03

 )غير مدققة(

 2319 يونيو 33

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

 (2.215.362) .1.133.30 (632.193) 0.0.3.313 إجمالي الدخل الشامل / )الخسارة( العائد للمساهمين

 49.333.333 03.040..30 49.333.333 30.300.333 المتوسط المرجح لعدد األسهم

الدخل )الخسارة(  إجمالي نصيب السهم األساسي من

 (3.35) 3.30 (3.31) 3.33 لةالشام
 

 

 متوسط المرجح لعدد األسهم العادية

  0303 

  )غير مدققة(
2319 

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 49.333.333  03.333.333  يناير 1األسهم الصادرة كما في 

 -  03.040..10  (5أثر األسهم الصادرة على إستحواذ شركة تابعة )إيضاح 

 49.333.333  03.040..30  يونيو 33المرجح لعدد االسهم العادية كما في المتوسط 
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 إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   -4

 

 قياسجها يجتموالتجي تجاجرة لالحتفجاظ بهجا للم ألدوات حقوق ملكيجة، قامت المجموعة باالستثمار في محفظة  2323يونيو  33خالل الفترة المنتهية في 

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

 

 0303يونيو  03  

  )غير مدققة(
 2319ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  
 -  01.333.341  إضافات

 -  (030.331)  تبعاداتإس

 -  0.333.003  ربح من قياس القيمة العادلة، صافي

 -  33.033..00  الرصيد الختامي

 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -3
 

 تجم حججذف األرصججدة والمعججامالت بججين الشججركة وشججركاتها التابعججة ، وهججي أطججراف ذات عالقججة بالشججركة ، عنججد التوحيججد تججم اإلفصججاح عججن تفاصججيل

 المعامالت بين المجموعة واألطراف األخرى ذات العالقة أدناه:

 

 العالقة الشركة

 مساهم / شركة شقيقة مجموعة شركات العثمان

 

 خالل الفترة ، أبرمت المجموعة المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة ليست أعضاء في المجموعة:

 

  طبيعة المعاملة

 0303 يونيو 03

  )غير مدققة(
 2319ونيو ي 33

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 552.621  131.330  مكافآت مجلس اإلدارة ونفقات االجتماعات

 639.231  4...4.4  رواتب ومزايا موظفي اإلدارة الرئيسية

 -  0.043.344  بالنيابة عن المجموعة شركة شقيقة تكبدتهاالتي  المرسملة المصاريف

 -  130.030  بالنيابة عن المجموعة شركة شقيقة هاتكبدتالمصاريف التي 

 -  3...1.  من قبل المجموعة بالنيابة عن شركة شقيقةالمصاريف المتكبدة 

 -  .0..3..  شراء برامج ومعدات تكنولوجيا المعلومات

 -  133.333  قروض مؤقتة

 -  3.3.4.  المشتريات

 -  04.334  مبيعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة أيان لإلستثمار

  (شـركة اإلحساء للتنمية)سابقا : 
 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 0303يونيو  03في تين الستة أشهر المنتهيتي الثالثة ولفتر
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 القطاعية التقارير -13

 

قطاع الخدمات الطبية المتمثل في شركة اإلحساء للخجدمات الطبيجة وشجركة تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في ثالثة قطاعات أعمال رئيسية وهم 

االسججتثمار قطجاع التصججنيع المتمثججل فجي شججركة اإلحسججاء للصججناعات الغذائيجة والمتخصججص بإنتججاج وتعبئجة التمججور وقطججاع السجالم للخججدمات الطبيججة، و

 وفقاً لألنشطة الرئيسية كما يلي:المعلومات المالية في شركة اإلحساء للتنمية. تم تلخيص والمتمثل 

 
 اإلجمالي قطاع اإلستثمار قطاع التصنيع قطاع الخدمات الطبية 

 )بالرياالت السعودية( )غير مدققة( 0303يونيو  03

 301.300.130 313.031 001.403.. 40.430...30 ممتلكات وآالت ومعدات

 303...1.034.1 000.100.044 13.030.300 03.003..310 مجموع الموجودات

 0.3.303.303 13.004.133 311.3.3.. 001.033.431 مجموع المطلوبات
     

     )مدققة( 2319ديسمبر  31

 111.425.141 622.936 5.232.341 113.994.452 ممتلكات وآالت ومعدات

 613.233.292 352.311.941 25.566.546 295.954.199 وداتمجموع الموج

 91.662.393 9.333.319 4.264.323 12.313.394 مجموع المطلوبات
     
 

: 2319 يونيو 33و  2323 يونيو 33في المنتهية  لفترة الستة أشهرالملخصة مصنفة حسب القطاعات الرئيسية المالية فيما يلي المعلومات 

  
 اإلجمالي قطاع اإلستثمار قطاع التصنيع ت الطبيةقطاع الخدما 

 )بالرياالت السعودية( )غير مدققة( 0303يونيو  03

 .100.303.31 - 4.4.4.313 .444.33..11 إيرادات، بالصافى

 30.013..01 4.3.030..1 .1.334.03 13..0.303 صافى الربح 
 
 

    
     )غير مدققة( 2319يونيو  33

 116.242.161 - 2.316.324 132.166.443 فىإيرادات، بالصا

 5.314.923 2.235.445 (532.532) 3.611.923 صافي الربح )الخسارة(

 

 األدوات المالية إدارة المخاطر و   -11
 

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

ملكية بالقيمة العادلة من الوأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر الالرئيسية من النقد وما في حكمه وأدوات حقوق 

 والذمم المدينة التجارية وموجودات أخرى.الربح أو الخسارة  لخال
 

 تصنيف األدوات المالية

 0303يونيو  03 

 )غير مدققة(

 2319 ديسمبر 31 

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

    موجودات مالية بالقيمة العادلة

 -  33.033..00 إستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 222.533.463  131.034.333 إستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 03..310.033  222.533.463 

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 22.132.514  34.003.301 ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى
 13.239.196  3.010.000. النقد وما في حكمه

 1...3.1.33.  95.342.313 

 031..3..030  311.251.113 
   

    مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة 

 31.691.349  1.300.333. ئنة تجارية ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرىذمم دا

 16.666.661  033..000.30 قروض

 04..433.333  42.364.316 



 شركة أيان لإلستثمار

  (شـركة اإلحساء للتنمية)سابقا : 
 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 0303يونيو  03في تين الستة أشهر المنتهيتي الثالثة ولفتر
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 )تتمة(إدارة المخاطر واألدوات المالية  -11

 

 إدارة مخاطر األدوات المالية

لة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار العمالت ومخاطر تتعرض أنشطة المجموعة لمخاطر مالية متنوعة مثل قياس القيمة العاد

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

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

ات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة في تاريخ يوجد القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجود

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

سعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من وسيط، أو مجموعة صناعة، أو تعتبر األداة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األ

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

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

  :يلي
 

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

مثل (موجودات أو المطلوبات بصورة مباشرة وهي قابلة للمالحظة لل 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 
 

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

 

 )غير مدققة( 0303يونيو  03 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول 

 )بالريـاالت السعودية( 

بالقيمة العادلة من  أدوات حقوق ملكية

 33.033..00 - - 33.033..00 الربح أو الخسارةخالل 

ت حقوق ملكية بالقيمة العادلة من أدوا

 131.034.333 131.034.333 - - خالل الدخل الشامل األخر

 00..33.033 - 131.034.333 03..310.033 

 
 

 )مدققة( 2319ديسمبر  31 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول 

 )بالريـاالت السعودية( 

عادلة من أدوات حقوق ملكية بالقيمة ال

 222.533.463 161.432.333 - 61.395.463 خالل الدخل الشامل األخر

 61.395.463 - 161.432.333 222.533.463 

 

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

 

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

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

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

ك، فإن األخرى استخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة على أساس توزيعات األرباح المتوقعة والتي ال يتوفر بشأنها معلومات. وبناءا على ذل

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

 

 



 شركة أيان لإلستثمار

  (شـركة اإلحساء للتنمية)سابقا : 
 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 0303يونيو  03في تين الستة أشهر المنتهيتي الثالثة ولفتر
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 مخاطر اإلئتمان 

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

ة النقدية. تم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك ذات جدارة مصرفية مرتفعة. تستحق الذمم المدينة التجارية المستحقة من العمالء واألرصد

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

 0303 يونيو 03 

 )غير مدققة(

 2319مبر ديس 31 

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

 22.132.514  34.003.301 ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى

 13.239.196  3.010.000. النقد وما في حكمه

 1...3.1.33.  95.342.313 
 

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

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

 .األرصدة النقدية المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف إئتماني مرتفع 

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

تعلقة بالمبالغ المستحقة من العمالء عن طريقة المراقبة المستمرة وفقاً للسياسات واإلجراءات المحددة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان الم

ة تقوم المجموعة بالحد من مخاطر اإلئتمان التي تتعلق بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة بصور

 .، كما كانت نتائج تعرض المجموعة لمخاطر الديون المعدومة غير جوهريةالتجارية نةمستمرة. يتم مراقبة األرصدة المدي
 

 مخاطر السيولة 

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

بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها. فيما يلي اإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية السيولة عن عدم المقدرة على 

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

      

 )غير مدققة( 0303 يونيو 03 

 غير المخصومة المبالغ اإلجمالية 

 

 القيمة الدفترية

التدفقات النقدية 

 التعاقدية

عند الطلب أو أقل 

 واحدة سنةمن 

 إلى سنة 1من 

 سنوات .

 أكثر من 

 سنوات .

 )بالرياالت السعودية( مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة

ريف مستحقة اذمم دائنة تجارية ومص

 - - 1.300.333. 1.300.333. 1.300.333. ومطلوبات أخرى

 104..31.04 403..144.03 104.033.330 043.444.300 033..000.30 قروض

 04..433.333 003.400.010 133.000.030 144.03..403 31.04..104 

      

 

 )مدققة( 2319ديسمبر  31 

 المبالغ اإلجمالية غير المخصومة 

 

 القيمة الدفترية

التدفقات النقدية 

 التعاقدية

و أقل عند الطلب أ

 واحدة سنةمن 

 إلى سنة 1من 

 سنوات 5

 أكثر من 

 سنوات 5

 )بالرياالت السعودية( مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة

ريف مستحقة اذمم دائنة تجارية ومص

 - - 31.691.349 31.691.349 31.691.349 ومطلوبات أخرى

 - 13.459.313 1.443.634 11.933.334 16.666.661 قروض

 42.364.316 49.591.353 39.131.923 13.459.313 - 

      

ية تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية للوفاء باإللتزامات المستقبل

للمجموعة.



 شركة أيان لإلستثمار

  (شـركة اإلحساء للتنمية)سابقا : 
 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 0303يونيو  03في تين الستة أشهر المنتهيتي الثالثة ولفتر
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 مخاطر السوق

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

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

 .عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائدالسوق والسيطرة 

 

 مخاطر أسعار العمالت

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

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

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

 .دوالر األمريكيالعمالت األجنبية محدود حيث أن عملة المجموعة مرتبطة بال

 

 رأس المال إدارة

 تكمن سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق والمحافظة على التطوير

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

 :هدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ما يليوت

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

 توفير عائد كافي للمساهمين. 

 

 التزامات وارتباطات   -10
 

 القضائية:الدعاوي 

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

 2313أغسطس  26هـ الموافق 1434شوال  19األلمنيوم. تم رفع القضية ضد الشركة في المحكمة العامة بالرياض، وصدر قرار المحكمة في 

الموافقة على ولم يصدر حكم نهائي حتي تاريخ  2314يناير  14هـ الموافق 1435ربيع األول  13ريخ برفض القضية. وتم إستئناف القرار بتا

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

 

 اإللتزامات الرأسمالية 

 :2323 يونيو 33. فيما يلي تفاصيل االلتزامات كما في مباني جديدة ءلدى المجموعة التزام رأسمالي يتعلق بإنشا

 

     

 0303يونيو  03

 ()غير مدققة

 )بالرياالت السعودية(     

 122.362.213     جديدة مبانيإلتزام رأسمالي إلنشاء 

 19.592.493     إعتمادات مستندية

 333.333     خطابات ضمان

 

 معامالت غير نقدية -10
 

 0303يونيو  03 

 )غير مدققة(

 2319ديسمبر  31 

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 

لقيمة العادلة من خالل اثمارات في حقوق الملكية المصنف بالتغير في القيمة العادلة لالست

 6.115.122  14.3.3.034 الدخل الشامل اآلخر

 -  303..4..0 رسملة تكلفة االقتراض

 -  003.003.333 إصدار رأس مال إضافي

 -  (13.440.113) حصة الخصم

 -  0.1.314.300 ()ب( 5صافي األصول المقتناة عند االستحواذ على شركة تابعة )إيضاح 



 شركة أيان لإلستثمار

  (شـركة اإلحساء للتنمية)سابقا : 
 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 0303يونيو  03في تين الستة أشهر المنتهيتي الثالثة ولفتر

- 17- 

 

 األحداث الالحقة -10
 

(. أحدث تفشي المرض 19-، عن جائحة عالمية بسبب فيروس كورونا الجديد  )كوفيد 2323أعلنت المملكة العربية السعودية في مارس 

ساعات الحظر الطويلة تغير جوهري في النشاط التجاري وزيادة الشك في اإلقتصاد. إتخذت المجموعة بشكل استباقي مجموعة من و

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

مين عملية التوريد على نحو سلس لتتجنب أي انقطاع في األعمال واإلستفادة من كافة الدعم المعلن عنه من قبل الحكومة والموردين، وتأ

 للقطاع الخاص. 

 

بسبب الخطوات  2323( لم يكن له تأثير كبير على نتائج المجموعة المبلغ عنها للفترة المنتهية في يونيو 19-تعتقد اإلدارة أن جائحة )كوفيد 

 لتي اتخذتها الشركة وتنوع محفظتها، وستواصل الشركة تقييم هذا الوضع للمضي قدًما.ا

 

 أرقام المقارنة -.1
 

 تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع تبويبات الفترة الحالية.

 

 األولية الموحدة الموجزة إعتماد القوائم المالية -13
 

 ذو الحجة 22 بتـاريخبالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم من قبل مجلس إدارة الشركة  لموجزةاألولية الموحدة ا تم إعتماد القوائم المالية

 .2323أغسطس  12هـ الموافق 1441

 




