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 الوطنية للرعاية الطبية شركة ال

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 م )غري مراجعة(7302يونيو  03يف تني أشهر املنتهيستة التي الثالثة أشهر ولفرت فهرس القوائم املالية األولية املختصرة
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 72-2  األولية املختصرة )غري مراجعة(القوائم املالية حول  خمتارة إيضاحات -

   

 

   

      

    

 

      

 

 

  



2 

 

 

  



3 

 
 

 

 

 

 

 



4 

 
 



5 



 

6 



 الشركة الوطنية للرعاية الطبية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

  م7302يونيو  03يف  تنياملنتهي لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر األولية املختصرة حول القوائم املالية خمتارة إيضاحات

 )غري مراجعة(

 (ما مل يذكر خالف ذلك سعوديالريال املبالغ بال)
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 والنشاط التكوين -0

إن الشركة الوطنية للرعاية الطبية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة يف مدينةة الريةاب باململكةة العربيةة     

(. متةارس  7334فربايةر   71هةة ) املوافة    0475حمةرم   1الصادر بتاريخ  0303014225السعودية مبوجب السجل التجاري رقم 

 الشركة نشاطها عرب فروعها التالية:

                    هةةةةةة 0475حمةةةةرم  77الصةةةةادر بتةةةةاريخ   0303015075مستشةةةةفا رعايةةةةة الريةةةةاب مبوجةةةةب السةةةةجل التجةةةةاري رقةةةةم       -

 م( 7334مارس  04)املواف  
 (.  7334مارس  04املواف  ) هةة0475حمرم  77بتاريخ  0303015072املستشفا الوطين مبوجب السجل التجاري رقم  -
                               0303030742شةةةةةةةركة رعايةةةةةةةة لتوسيةةةةةةةل األدويةةةةةةةة واملسةةةةةةةتلزمات الطبيةةةةةةةة مبوجةةةةةةةب السةةةةةةةجل التجةةةةةةةاري رقةةةةةةةم        -

 م(.7300يناير  01هة ) املواف   0407صفر  04بتاريخ 
ديسةمرب   7هةة )املوافة    0405حمةرم   71بتةاريخ   0303012364مركز رعاية لطةب العائلةة مبوجةب السةجل التجةاري رقةم        -

7300 .) 
 

يتمثل نشاط الشركة يف تأسةي  ومتلةك ويهيةز املستشةفيات واملراكةز والوحةدات الصةحية وإدارتهةا وصةيانتها وتشةغيلها           

ويةارة امملةة والتجزئةة يف األدويةة واملعةدات واملسةتلزمات الطبيةة ومتثيةل شةركاتها ومتلةك السةيارات اوهةزة طبيةا  وغةةري              

اوهزة الالسمة ألداء وظيفتها وتقديم اخلدمات الصحية يف كافة اوةاتت وكةذلك اخلةدمات واألعمةال الةت قةد تعاونهةا        

 يف حتقي  أغراضها أو مكملة هلا ومتلك األراضي والعقارات لصاحل الشركة.
 

 03 تبلةغ  قيمةة إييةة للسهةةم   سةهم ب  44,253,333ريةال سعةةوديم مقسةم ا      442,533,333مال الشركة املةدفو    يبلةغ رأس

 ريال سعودي.
 

 .اململكة العربية السعوديةم00452الرياب  71010ص ب م يقل املقر الرئيسي للشركة يف مدينة الرياب
 

 تبدأ السنة املالية للشركة فا بداية شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمرب من كل سنة ميالدية.
 

 املالي ألول مرة ريرلتقلاملعايري الدولية  تطبي  -7

 خطةةة للتحةةول إ  معةةايري ا اسةةبة  (م7307) ةهةة0400 يف عةةام نياعتمةةد سلةة  إدارة اهليلةةة السةةعودية للمحاسةةبني القةةانوني  

للتقريةر  فإن تطبي  املعايري الدوليةة   نيإداراة اهليلة السعودية للمحاسبني القانونيوفقا لقرار سل    .ومعايري املراجعة الدولية

تكةون  علةا أن  م ملدرجةة يف السةوق املاليةة   ا شةركات م وذلك علةا ال 7302عام  اعتبارا من بداية مت  املعتمدة من اهليلةاملالي 

وعلةا ذلةكم يعتةرب     .م7302أول قوائم مالية سنوية للشركة معدة وفقا  للمعايري الدولية للتقرير املالي هي تلك اخلاصةة بعةام   

املعايري الدولية للتقرير املالي ألنه ميثل بداية فرتة املقارنة ألول قوائم ماليةة معةدة    م هو تاريخ التحول إ 30/30/7306تاريخ 

  .وفقا  للمعايري الدولية للتقرير املالي
 

 اإلعداد أس  -0

 "األو  املةا   التقريةر ( "04وفقا ملعيةار ا اسةبة الةدو  رقةم )    )غري املراجعة(  املرفقة القوائم املالية األولية املختصرةأعدت 

رير اووفقةا للمعيةار الةدو  للتقة    املعيار الدو  للتقرير املةا  الةذحي دةدد احلةد األدنةا  تويةات التقريةر املةالي األو (         وهو )

( "تطبي  املعايري الدولية ألول مةرة" باسةتخدام السياسةات ا اسةبية التةا تتوقةل الشةركة تطبيقهةا يف القةوائم          0املالية رقم )

 م. 7302ة لعام املالية السنوي

  



 الشركة الوطنية للرعاية الطبية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

  م7302يونيو  03يف  تنياملنتهي لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر األولية املختصرة حول القوائم املالية خمتارة إيضاحات

 )غري مراجعة(

 (ما مل يذكر خالف ذلك سعوديالريال املبالغ بال)
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 د )تتمة(اإلعدا أس  -0

الدوليةة للتقريةر املةا  املعتمةدة      املعةايري " إ  تشةري  فهةي  اإليضاحات هذه يف" املالي للتقرير الدولية ريوردت عبارة "املعاي أينما

   القانونيني". لسعودية للمحاسبنياململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرحي املعتمدة من اهليلة افا 
 التةةا واإلفصةةاحات املتطلبةةات  إ باإلضةةافة الةةدو  اولةة  مةةن صةةدرت كمةةا الدوليةةة املعةةايري هةةا املعتمةةدة املعايريالدوليةةة

وفقا ملا ورد يف وثيقة إعتماد املعايري الدولية للتقرير املةا .  ويقصةد باملعةايري واإلصةدارات      املعايري تلك لبعض اهليلة أضافتها

 من معايري وآراء فنية ملواضيل ت تغطيها املعايري الدولية. السعودية للمحاسبني القانونينيهو ما تعتمده اهليلة األخرحي 
 

إن بعض املعلومةات واتيضةاحات والتةا تعتةرب مهمةة لفهةم القةوائم املاليةة األوليةة املختصةرة والتةا يةتم دوهلةا فةا العةادة فةا                 

جبانةةب التسةةويات والتوضةةيحات  ثةةار دوليةةة للتقريةةر املةةا  مت اإلفصةةا  عنهةةا للمعةةايري ال القةةوائم املاليةةة السةةنوية املعةةدة وفقةةا

"األثةر املةالي لتطبية      (2)والدخل الشامل املةذكورة يف ايضةا  رقةم    حقوق امللكية تطبي  املعايري الدولية للتقرير املا  علا 

يضةاحات والتةا يةتم    ألولية املختصرة ت تشةمل ييةل اإل  وائم املالية ان القباستثناء ما تقدمم فإ .املعايري الدولية للتقرير املا "

 يف العادة إرفاقها مل القوائم املالية السنوية.
 
  الت مت تطبيقها من قبل الشركةاملا  للتقريراملعايري الدولية  -4

م وفقا للسياسةات ا اسةبية التةا تتوقةل الشةركة      7302 يونيو 03القوائم املالية األولية املختصرة املرفقة كما يف  مت إعداد

السةنوية  ول سموعةة كاملةة مةن القةوائم املاليةة      م والت متثةل أ 7302ديسمرب  00يف  تطبيقها يف القوائم املالية السنوية كما

الفةرتات   يةل ة ممبصةورة متسةق   ية  هةذه السياسةات   مت تطب للمعةايري الدوليةة للتقريةر املةالي. وقةد      والت سةيتم إعةدادها وفقةا    

  .م7306ينةةاير  30مةةا يف ك يةةةاملةةالي اتفتتاح قائمةةة املركةةزاملختصةةرة ويف إعةةداد  هةةذه القةةوائم املاليةةة األوليةةةاملعروضةةة يف 

 .م 00/07/7302وعلا وجه اخلصوص مت تطبي  تلك املعايري الصادرة واملعتمدة من اهليلة والت يسري مفعوهلا كما يف 

 املالية " م بشأن مبادرة اإلفصا . القوائم"عرب  0ر ا اسيب الدولي رقم التعديالت علا املعيا 

  ا تت واملعدات".م  متلكاتمل"ا 06التعديالت علا املعيار ا اسيب رقم 

   والةت تتضةمن التعةديالت علةا املعيةار       م7304 – م7307دورة التحسينات السنوية للمعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةة

 .04ورقم  01واملعيار ا اسيب الدولي رقم  2ورقم  5الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
 

 املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية امديدة واملعدلة قيد اإلصدار ومل دن موعد تطبيقها بعد. -5

مت إصةةدارها ومل دةةن  ملعةةايري والتعةةديالت والتفسةةريات امديةةدة واملعدلةةة الةةت بعض امل تقةةم الشةةركة بةةالتطبي  املبكةةر لةة

 ( .01فا ايضا  )كما هو مفصل  بعدموعد تطبيقها 
 

 واتفرتاضات ا اسبية اهلامة التقديرات-6

وافرتاضةات تةرثر يف   استعمال أحكةام وتقةديرات   وفقا  للمبادئ والسياسات ا اسبية املطبقةم القوائم املالية يتطلب إعداد 

الطارئةة. إن عةةدم   لتزامةةاتواإليضةاحات املرفقةةة جبانةب اإلفصةةا  عةن ات    لتزامةةاتوات صةول قةيم اإليةرادات واملصةةروفات واأل  

 صةةوللنتةةائت تتطلةةب تعةةديال  جوهريةةا  علةةا القةةيم الدفرتيةةة ل     ي التةةيقن وصةةوص هةةذه اتفرتاضةةات والتقةةديرات قةةد يةةرد   

 .رتات املستقبليةاملتأثرة يف الف لتزاماتوات
 

فرتاضات األساسية املتعلقة باملستقبل واملصةادر الرئيسةية األخةرحي لعةدم التأكةد كمةا يف تةاريخ قائمةة املركةز          إلفيما يلي ا

املاليةة   الفرتةخالل  لتزاماتوات صولاملالي والت تشكل خماطر عالية قد تردي إ  تعديالت جوهرية يف القيم الدفرتية ل 

وهةذه اتفرتاضةات    مالقوائم املاليةة التالية. هذا وتعتمد الشركة يف افرتاضاتها وتقديراتها علا معايري متاحة هلا عند إعداد 

الشةركة ومثةل هةذه     ةوالتقديرات حول التطورات املستقبلية قد تةتغري نتيجةة تغةريات السةوق وال ةروف اخلارجةة عةن سةيطر        

 .ايضاحها عند حدوثهافرتاضات يتم إلالتغريات علا ا

  



 الشركة الوطنية للرعاية الطبية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

  م7302يونيو  03يف  تنياملنتهي لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر األولية املختصرة حول القوائم املالية خمتارة إيضاحات

 )غري مراجعة(

 (ما مل يذكر خالف ذلك سعوديالريال املبالغ بال)
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 واتفرتاضات ا اسبية اهلامة )تتمة( التقديرات-6
 مبدأ اإلستمرارية -أ

 القةةوائم املاليةةة األوليةةة  عةةدادإ مت فقةةد وعليةةهم اتسةةتمرار علةةا الشةةركة قةةدرة حةةول يةةذكر شةةكي أ الشةةركة لةةدحي لةةي 

 .اتستمرارية مبدأ أساس علااملختصرة 
 

 واملعدات للعقارات املقدر العمر -ب

صةل  ا اإلسةتخدام املتوقةل والتقةادم ل    تقةديرها بنةاءع علة    مت املعدات علةا مةدة اخلدمةة املتوقعةة الةت     و العقاراتيتم إستهالك 

ل صةل. إن إدارة الشةركة مل تةدر      الةتقين وإعتبةارات القيمةة اتسةرتدادية    وبرنامت الصيانة واإلصال  باإلضافة إ  التقادم 

 عتبار أنها غري هامة.اعلا  صولأية قيمة متبقية ل 
 
 احلركة ءتالف وبطي خمزونخمصص  -  

إ   املخةزون تةتم التعةديالت لتخفةيض تكلفةة      أيهمةا أقةل.   سةرتداد و صةايف القيمةة القابلةة لال   أبسةعر التكلفةة    يثبت املخزون

 .سرتدادصايف القيمة القابلة لال
 

م والةةتغريات التكنولوجيةة وتةةدهور النوعيةةة  املخةزون ت الةةتغريات يف الطلةب علةةا  تتضةمن العوامةةل املةرثرة علةةا هةذه التعةةديال   

ار إلحتسةاب خمصةص خمةزون تةالف     م وبناءع علا ذلك تقوم الشركة بدراسةة هةذه العوامةل وأخةذها يف اتعتبة     ور امودةوأم

 .ة تعديالت قد تنتت عن اتختالف يف هذه العواملاحلركة. يتم دوريا  مراجعة أي وبطئ
 
 طبية متوقعة وإعرتاضات خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها -د

بةالرجو  إ  سموعةة مةن العوامةل للتأكةد أن       واإلعرتاضةات الطبيةة   يف حتصةيلها  يتم حتديةد خمصةص الةديون املشةكوك    

الةةذمم املدينةةة غةةري مبةةالغ فيهةةا نتيجةةة احتمةةال عةةدم حتصةةيلهام مبةةا يف ذلةةك إيةةالي جةةودة وأعمةةار الةةذمم املدينةةة والتقيةةيم      

ت يةتم تسةجيل خمصصةات حمةددة للحسةابا      من العمةالء. أيضةا   ئتماني املستمر ألوضا  العمالء املالية والضمانات املطلوبةإلا

 .عندما يكون هناك دليل موضوعي يشري إ  احتمالية عدم التمكن من حتصيل الذممبشكل فردي 
 
 نهاية اخلدمة للموظفني آتمكاف لتزاماتكتواري تالتقييم اإل -هة

مبوجةةب برنةةامت املكافةةآت ا ةةددة غةةري املمولةةة الةةت يةةتم قياسةةها    للمةةوظفنينهايةةة اخلدمةةة  آتيةةتم حتديةةد تكلفةةة مكافةة 

الفعليةة يف   األحةدا  ن التقييم اإلكتواري. يشمل التقييم اإلكتواري العديةد مةن اتفرتاضةات الةت قةد عتلةف عة        خدامباست

حتديد معدل اخلصمم والزيةادات املسةتقبلية يف الرواتةبم ومعةدل دوران      علا سبيل املثال وتشمل هذه اتفرتاضات املستقبل

العاملني. ون را  لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل فإن التزام املكافأة ا ددة غري املمولة شةديد احلساسةية للةتغريات يف    

 .ة عند الضرورةهذه اتفرتاضات. لذا تتم مراجعة ييل اتفرتاضات مرة أو أكثر يف السنة الواحد
 

 :السياسات ا اسبة اهلامة– 2

 أس  اإلعداد

الةذي مت قياسةه    للمةوظفني  تعويضةات نهايةة اخلدمةة    التةزام باسةتثناء  )مت إعداد القوائم املالية علا أساس التكلفة التارخيية 

ا اسةةةيب ومبةةةدأ ( وباسةةةتخدام أسةةةاس اتسةةةتحقاق اكتواريةةةا كمةةةا هةةةو مةةةبني يف السياسةةةات ا اسةةةبية املةةةذكورة أدنةةةاه

 للعوب املقدم مقابل البضائل واخلدمات. للمقابل/ تعتمد التكلفة التارخيية بشكل عام علا القيمة العادلة اتستمرارية.
 

  ومعدات عقاراتممتلكات 
 خنفاب يف القيمة املرتاكمة.  واملعدات بالتكلفة ناقصا اتستهالك املرتاكم وخسائر ات العقاراتممتلكات ت هر 

باستخدام طريقة القسط الثابةتم   اإلنتاجيةا املتبقة علا مدحي حياتها ناقصا قيمته صولتكلفة األ لتخفيضستهالك تا يتم

 ويتم مراجعة العمر اإلنتاجي املقدر والقيم املتبقية وطريقة اتستهالك يف نهاية كل فرتة مالية. 
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 :م كما يليمتلكات معقارات ومعداتاملعلا يتم تطبي  اتستهالك 

 سنوات 

 00 مباني

 03 حتسينات علا املباني

 6 معدات وأدوات طبية

 2-6 مصاعد ومعدات اتصال

 2-6 وأدوات مكتبيةأثا  ومفروشات 

 0 معدات حاسب آلي 

 4 نقل

واملعةدات عنةد اسةتبعادها أو     العقةارات تيتم استهالك األراضي واألعمال الرأيالية قيد التنفيذم  ويتم إلغاء اتعرتاف ببند 

إن املكاسةب أو اخلسةائر النايةة مةن اسةتبعاد أو      عند عدم وجود منافل اقتصادية متوقعة من اتستخدام املسةتمر ل صةلم   

عةرتاف  والقيمةة الدفرتيةة ل صةل ويةتم ات    الفرق بني صايف متحصةالت البيةل   بواملعدات يتم قياسها  العقاراتإلغاء اتعرتاف ب

 .الدخل الشاملبها يف 
 
 غري امللموسة صولاأل

حمةددة والةت مت اتسةتحواذ عليهةا بشةكل منفصةل ت هةر بالتكلفةة          اإلنتاجيةغري امللموسة الت تكون حياتها  صولإن األ

ناقصا اإلطفةاء املرتاكةم وخسةائر اتخنفةاب املرتاكمةةم ويةتم اتعةرتاف باإلطفةاء علةا أسةاس القسةط الثابةت علةا مةدحي               

بنهايةةة الفةةرتة املاليةةةم مةةل ا اسةةبة عةةن تةةأثري أيةةة تغةةيريات يف     إعةةادة تقةةدير العمةةر اتنتةةاجي تم يةةم واملقةةدرجي عمةةر اتنتةةاال

غةري حمةددة والةت مت اتسةتحواذ      اإلنتاجيةأعمارها كون تغري امللموسة الت  صولما األالتقديرات علا أساس مستقبليم أ

 .اتخنفاب املرتاكمةعليها بشكل منفصل فت هر بالتكلفة ناقصا خسائر 
 

 غري امللموسة كما يلي : صولل  اإلنتاجيةاتعمار الشركة تقدر و

 سنوات 

 0 برامت حاسب آلي

 0 تراخيص طبية

غري امللموسة عند استبعادها أو عندما يكون من املتوقل عدم وجود منةافل اقتصةادية مسةتقبلية     صولعرتاف باأليتم إلغاء ات

غةةري امللموسةةة يةةتم قياسةةها   صةةولمةةن اسةةتخدامها أو اسةةتبعادها. إن املكاسةةب أو اخلسةةائر النايةةة مةةن إلغةةاء اتعةةرتاف باأل  

عنةةد إلغةةاء اتعةةرتاف الةةدخل الشةةامل عةةرتاف بهةةا يف القيمةةة الدفرتيةةة ل صةةل ويةةتم ات الفرق بةةني صةةايف عوائةةد اتسةةتبعاد وبةة

 باألصل.

 

 امللموسة و غري امللموسة  صولاخنفاب قيمة األ

ا امللموسةة وغةري امللموسةة لتحديةد فيمةا إذا كةان       صةوهل تقوم الشركة يف نهايةة كةل فةرتة ماليةة مبراجعةة القةيم الدفرتيةة أل       

م يةتم تقةدير القيمةة    اتاملرشر تلك . يف حالة وجود مثلقيمتها الدفرتيةقد اخنفضت  صولعلا أن تلك األ اتمرشرأية هناك 

القابلةةة لالسةةرتداد لتحديةةد خسةةائر اتخنفةةاب يف القيمةةة )إن وجةةدت(. يف حةةال عةةدم الةةتمكن مةةن تقةةدير القيمةةة القابلةةة          

عنةدما   الةت ينتمةي إليهةا األصةل     للنقةد  توليدحدة ولالسرتداد ألصل حمددم تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسرتداد 

فةةرادي أو يةةتم نلنقةةد بشةةكل إتوليةةد ا وحةةدةالعامةة للشةةركة إ    صةةولاأل يةةتم توسيةةل .ميكةن حتديةةد أسةة  معقولةةة للتوسيةةل 

 لنقد الت ميكن حتديد أس  توسيل معقولة وثابتة هلا. ة توليد اوسيعها علا أصغر سموعة من وحدت
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 ة )تتمة(غري امللموسصول امللموسة و اخنفاب قيمة األ

أيهما أعلةا. وعنةد تقيةيم القيمةة      املدرجةتتمثل القيمة القابلة لالسرتداد يف القيمة العادلة ناقصا  تكلفة اتستبعاد أو القيمة 

الةذي يعكة    و مناسةب  م يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة إ  قيمتها احلالية باستخدام معدل خصةم املدرجة

 الت مل يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية هلا. ملتعلقة السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطراتقديرات 
 

( عةن قيمتةه الدفرتيةةم يةتم عفةيض قيمةة       وحةدة توليةد النقةد   إذا كان من املتوقل أن تقل القيمة القابلة تسرتداد األصل )أو 

 . الدخل الشامل( لقيمتها القابلة لالسرتداد. يتم اتعرتاف فورا  وسارة اتخنفاب يف النقدوحدة توليد أو األصل الدفرتية )
 

للنقد( م حبيث أن الزيةادة يف   توليدوحدة سيادة القيمة الدفرتية ل صل ) إذا مت تحقا  عك  خسارة اتخنفابم يتم حينها

للنقةد( يف السةنوات السةابقة.     توليةد حةدة  وب يف قيمة األصل )القيمة ت تتعدحي قيمته الدفرتية فيما لو مل يكن هناك اخنفا

 .دخل الشاملإيراد فورا  يف اليتم اتعرتاف بعك  خسارة اتخنفاب ك
 

 املخزون 

باسةتخدام طريقةة املتوسةط     التكلفةة  حتديةد  يةتم  .أقةل  أيهمةا  للتحقة   القابلةة  القيمةة  صةايف  أو بالتكلفة املخزون قياس يتم

 القابلةة  القيمةة  .  ميثةل صةايف  األدوية حيةث يةتم حتديةد التكلفةة باسةتخدام طريقةة الةوارد أوت صةادر أوت        م باستثناء املرجح
 منه التكاليف الالسمة إلمتام عملية البيل. للتحق  سعر البيل املقدر للمخزون مطروحا 

 
 النقد ومايف حكمه

لةةديها الةةت ألغةراب قائمةةة التةةدفقات النقديةةم إن النقةةد ومةةايف حكمةه يتضةةمن النقةةد يف الصةندوق والودائةةل لةةدحي البنةوك      

 كر خالف ذلك.ذمامل ي مومتاحة ليتم استخدامها من قبل الشركةمن تاريخ اتقتناء يوم أو أقل  13فرتات استحقاق من 
 

 األدوات املالية 

يةةتم قيةةاس  املاليةةة عنةةدما تصةةبح الشةةركة طرفةةا  يف البنةةود التعاقديةةة اخلاصةةة بةةاألداة.   زامةةاتلتوات صةةوليةةتم اتعةةرتاف باأل

 أصةول املالية بشكل أولي بالقيمة العادلة. إن تكاليف املعامالت املباشرة الت تتعل  باقتناء أو إصةدار   لتزاماتوات صولاأل

املاليةةة بالقيمةةة العادلةةة مةةن خةةالل األربةةا  واخلسةةائرم إن وجةةدت(م يةةتم      لتزامةةاتوات صةةولماليةةة )فيمةةا عةةدا األ  التزامةةاتو

 م أيهما أنسب.  األولي املاليةم عند اتعرتاف لتزاماتأو ات صولإضافتها أو خصمها من القيمة العادلة ل 
 

 املالية صولاأل

لعادلةةة مةةن خةةالل األربةةا  واخلسةةائر"م    ماليةةة "بالقيمةةة ا  أصةةولاملاليةةة وفقةةا  للفلةةات ا ةةددة التاليةةة:     صةةوليةةتم تصةةنيف األ 

ماليةة "متاحةة للبيةل"م "وقةروب و مةدينون". يعتمةد التصةنيف علةا          أصةول "واتستثمارات ا تفظ بهةا لتةاريخ اتسةتحقاق"م و   

املاليةةة. يةةتم اتعةةرتاف وإلغةةاء   صةةولاملاليةةة واهلةةدف منهةةا ويةةتم حتديةةد التصةةنيف عنةةد اإلعةةرتاف املبةةدئي باأل   صةةولطبيعةةة األ

املاليةة مبوجةب عقةد تتطلةب      صةول املالية علا أساس تةاريخ التةداول عنةدما يكةون شةراء أو بيةل األ       صولرتاف جبميل األاتع

 شروطه احلصول علا استثمارات ضمن اإلطار الزمين املقرر من قبل السوق املعين.  
 

 املدينون

ة يف سةوق نشةطم   غةري مدرجة  وتكةون  دفعةات ثابتةة أو قابلةة للتحديةد     هلةا   غري مشتقةمالية  أصولهي عبارة عن  نيإن  املدين

 العمولةة بالتكلفةة املطفةأة باسةتخدام طريقةة معةدل       دينةة األخةرحي   املدينني مبا فيها املدينون التجاريون والذمم املويتم قياس 

 .دخل الشاملخسارة اخنفاب يتم اتعرتاف بها يف ال ةناقصا أي لاالفع
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 املالية  صولاخنفاب قيمة األ

بالقيمةة العادلةة مةن خةالل األربةا        املصةنفة  املاليةة  صةول األ ما عةدا املاليةم  صوليتم تقييم مرشرات اتخنفاب يف القيمة ل 

املالية عند وجود دليل موضةوعيم كنتيجةة حلةد  أو أحةدا       صولواخلسائرم بنهاية كل فرتة مالية. يتم عفيض قيمة األ

 املالية. صوليشري إ  تأثر التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لتلك األ املالية صولئي بتلك األاملبد حصلت بعد اتعرتاف
 

 :األخرحيم قد يتضمن الدليل املوضوعي علا اخنفاب القيمة ما يلي صولمميل األ
 صعوبات مالية ملموسة لدحي املصدر أو الطرف املقابل؛ أو -
 عن سداد الفوائد أو الدفعات الرئيسية؛ أواإلخالل بالعقدم مثل التخلف أو التأخر  -
 يكون من ا تمل بأن يتعرب املقرتب إ  اإلفالس أو إلعادة هيكلة مالية؛ أو -
 .املالية نتيجة لصعوبات مالية صولعدم وجود سوق نشط لتلك األ -

وصةوص اخنفةاب القيمةة علةا      صةول املاليةم مثل الذمم املدينة التجاريةم يتم تقيةيم األ  صولفيما يتعل  بفلات معينة من األ

حتا وإن مت تقييمها بأنها غري منخفضة القيمة بشكل فردي. قد يتضمن الدليل املوضةوعي علةا    سموعات اتصولاساس 

اخنفةةاب قيمةةة حمف ةةة الةةذمم املدينةةة اخلةةربة السةةابقة للشةةركة فيمةةا يتعلةة  بتحصةةيل الةةدفعات وسيةةادة يف عةةدد الةةدفعات        

والت تزيد عن معدل فرتة اإلئتمان باإلضافة إ  الةتغريات الةت ميكةن مالح تهةا يف ال ةروف       املتأخرة السداد يف ا ف ة

 .اإلقتصادية الوطنية أو ا لية الت تتالسم مل التأخري يف الذمم املدينة
 

املالية املقتناة بالتكلفة املطفاةم فإن اتخنفاب يف القيمة هةو الفةرق بةني القيمةة الدفرتيةة ل صةل والقيمةة         صولبالنسبة ل 

 الفعلي األساسي ل صل احلالي. العائداحلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة املخصومة مبعدل 
 

لقيمةةة هةةو الفةةرق بةةني القيمةةة الدفرتيةةة والقيمةةة احلاليةةة     املاليةةة املدرجةةة بالتكلفةةةم فةةإن اتخنفةةاب يف ا   صةةولبالنسةةبة ل 

 مالية مماثلة. صولللتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة و املخصومة علا أساس نسبة معدل عائد السوق احلالي أل
 

دينون املةة املاليةةة باسةةتثناء  صةةوليةةتم عفةةيض القيمةةة الدفرتيةةة ل صةةل املةةالي بقيمةةة خسةةارة اتخنفةةاب مباشةةرة مميةةل األ      

التجاريون حيث يتم عفيض القيمة الدفرتية من خالل استخدام حسةاب خمصةصم وعنةدما تصةنف الذمةة املدينةة التجاريةة        

علا أنه ت ميكةن حتصةيلها يةتم شةطبها مقابةل حسةاب املخصةص. وعنةدما يةتم اسةرتداد املبةالغ الةت مت شةطبها سةابقا يةتم                

 .الدخل الشاملتغريات يف القيمة الدفرتية حلساب املخصص ضمنإضافتها مقابل حساب املخصصم ويتم اتعرتاف بال
 

 املالية  صولإلغاء اإلعرتاف باأل

املاليةة عنةد انتهةاء فةرتة صةالحية احلقةوق التعاقديةة للتةدفقات النقديةة النايةة عةن             صولتقوم الشركة بإلغاء اتعرتاف باأل

. أو عنةةدما تقةةوم الشةةركة بتحويةةل األصةةل املةةالي وييةةل املخةةاطر ومنةةافل امللكيةةة بشةةكل جةةوهري إ  جهةةة   صةةولتلةةك األ

أخرحيم أما يف حالة عدم قيام الشركة بتحويل أو اإلحتفةاظ  بشةكل جةوهري جبميةل خمةاطر ومنةافل امللكيةة واسةتمراها         

املتعلقةة بةه. أمةا     لتزامةات يف األصةل ا ةول وات   بقيةة املتبالسيطرة علا األصل ا ول فإن الشركة تقوم باتعرتاف حبصتها 

يف حالةة إحتفةةاظ الشةركة بشةةكل جةةوهري بكافةة خماطرومنةةافل امللكيةةة ل صةل املةةالي ا مةةول فةإن الشةةركة تسةةتمر      

 .املتعلقة به لتزاماتا ول وات باإلعرتاف باألصل املالي
 

العةوب املسةتلم و والةربح    البدل /لقيمة الدفرتية ل صل وإيالي عند إلغاء اتعرتاف بأصل مالي بأكملهم فإن الفرق بني ا

وتراكمةت يف حقةوق امللكيةة يةتم اتعةرتاف بةه ضةمن         ا خر أو اخلسارة املرتاكمة الت مت اتعرتاف بها يف الدخل الشامل

 .دخل الشامللا
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 املالية وأدوات حقوق امللكية لتزاماتتا

 ملكية حقوقكأدوات  ين أووات ددأالتصنيف ك

ماليةة أو كحقةوق ملكيةة وفقةا       التزامةات حقةوق امللكيةة الصةادرة مةن قبةل الشةركة ك      أدوات يتم تصنيف أدوات الةدين و 

 .موهر الرتتيبات التعاقدية وتعريفات اإللتزام املالي وأداة حقوق امللكية

 أدوات حقوق امللكية

هةا. يةتم اإلعةرتاف بةأدوات     التزاماتشةأة بعةد طةر  كافةة     نامل أصةول حصةة يف   يرتتب عليةه إن أداة حقوق امللكية هي أي عقد 

يةتم اتعةرتاف بإعةادة     حقوق امللكية الصادرة من قبل الشركة وفقا  للمبالغ املستلمة بعد تنزيل تكاليف اإلصدار املباشرة.

أو خسةارة يف  شراء أدوات حقوق امللكية اخلاصة بالشركة وخصمها مباشرة من حقوق امللكية. ت يتم اتعرتاف بةأي ربةح   

 .عند شراء أو بيل أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة بالشركة دخل الشاملال

 املالية لتزاماتات

ماليةة   التزامةات مالية "بالقيمة العادلة من خالل حسةاب األربةا  واخلسةائر "أو" ك    التزاماتاملالية ك لتزاماتيتم تصنيف ات

 أخرحي".

 مالية بالقيمة العادلة من خالل حساب األربا  واخلسائر التزامات

بالقيمةةة العادلةةة مةةن خةةالل حسةةاب األربةةا  واخلسةةائر )أ( عنةةدما تكةةون مقتنةةاة ألغةةراب       التزامةةاتك لتزامةةاتتصةةنف ات

 .( عندما يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل حساب األربا  واخلسائرباملتاجرة أو )

 :الي كمحتفظ به للمتاجرة يف حاليتم تصنيف اإللتزام امل
 أو مت اإلستحواذ عليه مبدئيا بهدف إعادة شراؤه يف املستقبل القريب؛ -
عند اتعرتاف األولي كونه جزء من حمف ة أدوات مالية حمددة تقوم الشركة بإدارتهةا وهلةا  ةط فعلةي حةديث ي هةر        -

 حتصيل أربا  قصرية األجل؛ أو
 .املشتقة كعقد ضمان مالي أو املصنفة والفعالة كأداة حتوط هو أداة مشتقةم باستثناء األداة -

املاليةةة املصةةنفة بالقيمةةة العادلةة مةةن خةةالل حسةةاب األربةةا  واخلسةائر بقيمتهةةا العادلةةة ويةةتم اإلعةةرتاف بأيةةة    لتزامةةاتت هةر ات 

رتف بها يف حسةاب  . تشمل املكاسب أو اخلسائر املعدخل الشاملمكاسب أو خسائر ناية عن إعادة القياس يف حساب ال

 فائدة مدفوعة عن اتلتزام املالي وتدر  يف بند "مكاسب وخسائر أخرحي".  ةأي دخل الشاملال

 املالية األخرحي لتزاماتات
املالية األخرحي )مبا فيها الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنةة األخةرحي( يةتم قياسةها تحقةا  بالتكلفةة املطفةأة         لتزاماتإن ات

 الفعلي. العمولةعدل املقة باستخدام طري
علةا   العمةوتت املاليةة وتوسيةل مصةاريف     لتزامةات الفعلي هةي طريقةة تحتسةاب التكلفةة املطفةأة لال      العمولةإن طريقة معدل 

هو املعدل الذي خيصم وبشكل تام الدفعات النقدية املسةتقبلية املتوقعةة )ويضةم     لاالفعالعمولة ة. إن معدل يمدحي الفرتة املعن

الفعلةةي وكةةذلك تكةةاليف   العمولةةةكافةةة الرسةةوم والنقةةاط املدفوعةةة أو املسةةتلمةم والةةت تعتةةرب جةةزءا  ت يتجةةزأ مةةن معةةدل    

املاليةة أو فةرتة أقصةر )إذا كةان ذلةك       لتزامةات املعامالت والعالوات واخلصومات األخرحي( يف إطار العمةر الةزمين املتوقةل لال   

 مناسبا( وذلك إ  صايف القيمة الدفرتية املدرجة عند اإلعرتاف املبدئي.

املاليةة عنةدما وفقةط عنةدما يةتم اسةتيفاء اإللتةزام التعاقةدي أو إلغائةه أو إنتهةاء            لتزامةات تقوم الشةركة بإلغةاء اإلعةرتاف بات   

دفرتيةة لاللتةزام املةالي الةذي مت إلغةاء اتعةرتاف بةه والعةوب املةدفو  واملسةتح  يف           مدته. يتم اإلعةرتاف بةالفرق بةني القيمةة ال    

 .دخل الشاملحساب ال
 

 املخصصات

يةتم قيةد املخصصةةات عنةد وجةود إلتةةزام قةانوني أو اسةتدتلي علةةا الشةركة نةاتت عةةن حةد  سةاب م ومةةن ا تمةل أن تقةةوم            

 لذلك اإللتزام.الشركة بتسوية اإللتزام مل إمكانية عمل تقدير موثوق 
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 اتعرتاف باإليرادات
. يةةتم عفةةيض اإليةةرادات ضةةمن النشةةاط العةةادي للمنشةةأة أو املسةةتح للمقابةةل املسةةتلم تم قيةةاس اإليةةرادات بالقيمةةة العادلةةة يةة

 .األخرحي املماثلةصومات واخل واحلسوماتمن العمالء املقدرة  باتعرتاضات
 مبيعات األدوية

م وانتقةال امللكيةةم يف الوقةت الةذي     بضةاعة التوصيل  تسليم /عندما يتم  )األدوية( املخزونعرتاف باإليرادات من بيل يتم ات

 :تنطب  فيه ييل الشروط التالية
 .إ  املشرتي البضاعةخاطر ومنافل ملكية أهم املقيام الشركة بتحويل -
 البضةاعة عندما ت حتتفظ الشركة بعالقة إدارية مستمرة إ  احلةد املةرتبط عةادة  بامللكيةة وت بالسةيطرة الفععالةة علةا        -

 .ةاملباع
 .إمكانية قياس قيمة اإليراد بصورة موثوقة-
 .يكون من ا تمل أن تتدف  املنافل اتقتصادية املرتبطة باملعاملة إ  الشركة-
 .ف الت ُتِكبِّدت أو الت سيتم تكبدها املتعلقة باملعاملة بصورة موثوقةإمكانية قياس التكالي-

 تقديم اخلدمات

تقةديم اخلةدمات إذا اسةتوفت ييةل الشةروط التاليةةم ويةتم اتعةرتاف بةاإليراد بةالرجو  إ             مةن  بةإإليرادات  اإلعةرتاف  يةتم 

 العمل املنجز(:مرحلة اكتمال املعاملة يف تاريخ قائمة املركز املالي )طريقة نسبة 

 و موثوقة؛ بصورة اإليراد قيمة قياس إمكانية -
 و الشركة؛ إ  املرتبطة باملعاملة اتقتصادية املنافل تتدف  أن ا تمل من يكون -

 إمكانية قياس مرحلة اتكتمال بتاريخ قائمة املركز املالي بشكل موثوق؛ و -
 .موثوقة بصورة باملعاملة دها املتعلقةتكب سيتم الت أو ُتِكبِّدت الت التكاليف قياس إمكانية -

إذا مل يتم استيفاء الشةروط املةذكورة أعةاله فيةتم اتعةرتاف بةاإليراد النةاتت مةن تقةديم اخلةدمات فقةط إ  حةد املصةاريف              

 املتحققة الت ميكن اسرتدادها.

 اإليرادات غري املفوترة

 العال  املقدم للمرضا ومل يقدم بها فواتري هلم. تتكون اإليرادات غري املفوترة من إيالي املبالغ املستحقة عن

 
 العمالت األجنبية

عمةالت أجنبيةة( حسةب    أي بيتم اتعرتاف باملعامالت الت تتم بعمالت غري العملةة الوظيفيةة للمنشةأة وهةي الريةال السةعودي )      

ود النقديةة املصةنفة بعمةالت أجنبيةة     أسعار الصرف السائدة بتاريخ املعامالت. يف نهاية كل فرتة مالية يةتم إعةادة حتويةل البنة    

استنادا علةا أسةعار الصةرف السةائدة بةذلك التةاريخ. أمةا البنةود غةري النقديةة الةت تقةاس وفقةا  للتكلفةة التارخييةة بعمةالت                 

 يف الفةرتة الةت تنشةأ    الةدخل الشةامل  أجنبية فال يعاد حتويلهام يتم اتعرتاف بالفروقات الناية عن صرف البنود النقدية يف 

 فيها. 
 

 فآت املوظفنيمكا
 للموظفني تعويضات نهاية اخلدمةالتزام 

تعويضات نهاية اخلدمة باسةتخدام طريقةة تكلفةة الوحةدة املتوقعةة مةل إجةراء تقيةيم اكتةواري بنهايةة كةل            قياس التزام يتم 

علا رصةيد التةزام تعويضةات نهايةة     إعادة القياس الت تشمل املكاسب واخلسائر اتكتوارية  إثباتفرتة مالية سنويةم ويتم 

الدخل الشةامل  بند ضمن أثر هذه املكاسب واخلسائر مباشرة يف قائمة املركز املالي يف حني يتم إدرا  اخلدمة للموظفني 

 .ضمن الربح أو اخلسارة هاإدراج وت يتم إعادةفيهام )والذي يعترب جزء من األربا  املبقاة( للفرتة الت مت تكبدها  ا خر
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 )تتمة( فآت املوظفنيمكا
قيمةة الزمنيةة   يف فرتة تعديل اخلطةم ويةتم احتسةاب ال   دخل الشاملتكلفة اخلدمة الت مت تقدميها سابقا ضمن ال يتم إدرا 

من خالل تطبية  معةدل خصةم يف بدايةة الفةرتة علةا صةايف اتلتةزام أو األصةل اخلةاص باملنفعةة ا ةددةم وتصةنف تكةاليف               

 ملا يلي: املنافل ا ددة وفقا

تكلفةةة اخلدمةةة )وتشةةمل تكلفةةة اخلةةدمات احلاليةةة وتكلفةةة اخلةةدمات السةةابقة واملكاسةةب واخلسةةائر النايةةة عةةن          -

 .(تقليصها وتسديدها
 قيمة الزمنيةمصاريف ال -
 اإلكتواري إعادة القياس -

و  "املصاريف العمومية واإلدارية" بنديالشركة أول عنصرين لتكاليف املنفعة ا ددة ضمن الربح أو اخلسارة يف  تدر 

 "تكلفة املبيعات".

 املوظفني قصرية األجل  مزايا

يةتم اتعةةرتاف بةاإللتزام عةةن املزايةةا املسةتحقة للمةةوظفني بالنسةةبة ل جةور والرواتةةبم واإلجةةاسة السةنوية واإلجةةاسة املرضةةية يف      

 تلك اخلدمة.  لاملبلغ غري املخصوم للمزايا املتوقل أن يتم دفعها مقابل الفرتة الت يتم فيها تقديم اخلدمة املتعلقة بها 

تقاس اإللتزامات املعرتف بها واملتعلقة مبزايا املوظفني قصرية األجل باملبلغ غري املخصوم واملتوقل أن يتم دفعه مقابل اخلدمةة  

 .  املقدمة

 
 الزكاة

السةةعودية ويةةتم  ت اهليلةةة العامةةة الزكةةاة والةةدخللتعليمةةايةةتم احتسةةاب الزكةةاة وتكةةوين خمصةةص الزكةةاة للشةةركة وفقةةا 

املطبقةة أو الةت سةيتم تطبيقهةا بنهايةة الفةرتة        الزكةاة حتميلها علةا الةربح أو اخلسةارةم ويةتم احتسةابها باسةتخدام معةدتت        

 املالية.

 .املالية للشركةتم تكوين خمصص الزكاة يف هذه القوائم املالية علا أساس التقدير وسيتم إنهاؤها بنهاية السنة ي
 

 اتحتياطي القانوني 

 إ  السنوي إ  اتحتياطي الن امي حتا يصةل هةذا اتحتيةاطي   الربح % من صايف 03الشركة حتول وفقا  للن ام األساسي 

 .قابل للتوسيل كأربا   % من رأس املال. هذا اتحتياطي غري 03
 

 املعايري الدولية للتقرير املا  األثر املالي لتطبي  -2
اململكة العربية  يف ( واملعتمدتطبي  املعايري الدولية للتقرير املالي ألول مرة) 0يتطلب املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

م بعد إدخال التعديالت الالسمة للتحول من 7306يناير  0السعودية إعداد قائمة املركز املالي اتفتتاحية للشركة كما يف 

معايري ا اسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية. كما يتطلب املعيار الدولي اإلفصا  عن التسويات الت تبني 

كان ذلك نتيجة إعادة القياس أو نتيجة إعادة  ت الت متت علا املراكز املالية و قوائم الدخل الشامل سواء أثر التعديال

التصنيف جراء التحول من معايري ا اسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية ا  املعايري الدولية للتقرير املالي. و 

م و كذلك 7306ديسمرب  00م و7306يناير 0ت متت علا حقوق امللكية كما يف تشتمل هذه التسويات علا التعديالت ال

م و الت كان قد مت اإلفصا  عنها يف القوائم املالية األولية  7306ديسمرب  00التسوية علا الدخل الشامل للسنة املنتهية يف 

ل واملنشورة علا موقل تداول( والت ميكن ) قوائم الربل األو 7302مارس  00املختصرة لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

يونيو  03لستة املنتهية يف ملستخدمي القوائم املالية الرجو  إليها. وفيما يلي تسويات التحول الت عص فرتتي الثالثة أشهر وا

 م.7306
  

http://www.socpa.org.sa/getattachment/Socpa/International-Standards/Endorsed/IFRS-1.pdf.aspx
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 م30/63/7306حقوق امللكية كما يف التسويات علا 

 
 إيضا 

وف  معايري  
ا اسبة 
 السعودية

 
املا   األثر

 للتحول
 

وف  املعايري 
الدولية للتقرير 

 املا 

    األصول
    

    :غري املتداولة األصول
    

0م  2 م صايفممتلكات عقارات ومعدات    603,700,025  76,303,701  656,740,434 

0م  2 روعات حتت التنفيذمش   76,303,701  (76,303,701)  - 

 7,014,556  -  7,014,556   أصول غري ملموسة م صايف 

 
  652,402,163  -  652,402,163 

        املتداولة األصول

 21,120,143    21,120,143   خمزون م صايف

 617,207,072  03,577,110  667,731,005  7م  2 مدينون ياريون وأرصدة مدينة أخرحيم صايف 

 -  (76,052,722)  76,052,722  7م  2 مقدما  وأرصدة مدينة أخرحي دفعات

 -  (4,065,236)  4,065,236  7م  2 إيرادات غري مفوترة

 47,110,272  -  47,110,272   وما يف حكمهنقد 

 
  205,232,216  -  205,232,216 

 0,424,045,256  -  0,424,045,256   األصولسمو  

        

        حقوق املساهمني واتلتزامات

        :حقوق املساهمني

 442,533,333  -  442,533,333   رأس املال

 020,313,242  -  020,313,242   احتياطي ن امي

 001,772,011  (5,265,661)  075,310,262  0م  2 أربا  مبقاة

 142,201,342  (5,265,661)  154,624,206   سمو  حقوق املساهمني

        اللتزامات:

        :تداولةغري امل اتلتزامات

 735,041,570  -  735,041,570   قروب طويلة األجل

 25,055,517  5,265,661  61,421,170  4م  2 للموظفني نهاية اخلدمة التزام تعويضات

 
  724,601,444  5,265,661  723,535,000 

        تداولةامل اتلتزامات

 777,222,267  05,605,163  022,720,137  5م 2 دائنون ياريون وأرصدة دائنة أخرحي

 -  (05,056,746)  05,056,746  5م 2 مستحقات اخرحي

 -  (751,204)  751,204  5م 2 مستح  إ  جهات  ذات عالقة

 2,701,223  -  2,701,223    خمصص الزكاة 

 00,610,164  -  00,610,164   امزء املتداول من قروب طويلة األجل

   744,270,616  -  744,270,616 

 575,076,231  5,265,661  501,460,043    اتلتزاماتسمو  

 0,424,045,256  -  0,424,045,256   واتلتزامات سمو  حقوق املساهمني
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 م 30/63/7306املنتهية يف أشهر  الستةلفرتة الدخل الشامل  التسويات علا

 
 

 7306يونيو  03لفرتة الستة أشهر املنتهية يف   7306يونيو  03املنتهية يف لفرتة الثالثة أشهر   

 

 إيضا 

 وف  معايري

 ا اسبة

 السعودية
 األثر

 املا  للتحول

 وف  املعايري

 الدولية للتقرير

 املا 

 وف  معايري 

 ا اسبة

 السعودية
 األثر

 املا  للتحول

 وف  املعايري

 الدولية للتقرير

 املا 

 500,236,037 - 500,236,037  751,220,052 - 751,220,052  اتيرادات بالصايف

 (067,000,507) 0,722,402 (060,013,161)  (025,423,713) 0,025,203 (026,656,073) 6م  2 تكلفة اتيرادات

 050,517,223 0,722,402 053,005,000  24,033,262 0,025,203 20,005,302  سمل الربح

مصروفات بيعة 

 وتسويقية

 (000,206) - 

(000,206) 

 (727,321) - (727,321) 

مصروفات إدارية 

 وعمومية

 772,600 (70,052,000) 2م  2

(77,103,423) 

 (55,713,357) 742,025 (55,340,622) 

 4,026,750 - 4,026,750  0,134,501 - 0,134,501  إيرادات أخرحي

صايف ربح الفرتة قبل 

 الزكاة   

 60,272,653 0,400,460 60,040,000  11,071,455 0,575,207 033,655,762 

 (2,701,223) - (2,701,223)  (0,242,365) - (0,242,365)  مصروف الزكاة  

 17,405,012 0,575,207 13,221,525  51,710,346 0,400,460 52,221,525  صايف ربح للفرتة

         

بنود الدخل الشامل 

 ا خر:

     

   

يعاد بنود لن 

إ  تصنيفها تحقا 

 و اخلسائر:أاألربا  

     

   

كتوارية خسائر ا

 من إعادة قياس

تعويضات  التزام

 نهاية اخلدمة

 

- (270,350) (270,350) 

 

- (0,446,036) (0,446,036) 

 13,161,710 21,236 13,221,525  52,561,110 613,432 52,221,525  الدخل الشامل للفرتة

  



 الشركة الوطنية للرعاية الطبية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

  م7302يونيو  03يف  تنياملنتهي لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر األولية املختصرة حول القوائم املالية خمتارة إيضاحات

 )غري مراجعة(

 (ما مل يذكر خالف ذلك سعوديالريال املبالغ بال)
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 املعايري الدولية للتقرير املالي )تتمة(األثر املالي لتطبي  -2

م. إن املبالغ اخلاصة بهذه التسويات توضح 03/36/7306يف  كماالت متت علا القوائم املالية  التسويات لطبيعة ملخص يلي وفيما

 :التواريخ تلك فا السعودية ا اسبة ومعايري املا  للتقرير الدولية املعايري بنياألثر الرتاكما للفروقات 

 غري املتداولة صولالتسويات علا بنود األ 2-0

 م03/36/7306 

أحد بنود العقارات د منفصل بقائمة املركز املالي ليصبح التنفيذ من بنمشروعات حتت إعادة تبويب بند  -

 76,303,701 .(06)معيار ا اسبة الدولي رقم  ا  ملتطلباتوفقواملعدات 

أحد بنود العقارات  ليصبحالتنفيذ من بند منفصل بقائمة املركز املالي مشروعات حتت إلغاء عرب بند  -

 (76,303,701) .(06)معيار ا اسبة الدولي رقم  ا  ملتطلباتوفقواملعدات 

 - غري املتداولة صولصايف قيمة التسويات علا بنود األ

 

 املتداولة صولات علا بنود األالتسوي 2-7

إعادة تبويب بنود دفعات مقدما  وأرصدة مدينة أخرحي وإيرادات غري مفوترة من بنةود منفصةلة يف قائمةة املركةز      -

 03,577,110 (. 0املالي ليصبحا من مكونات بند مدينون ياريون وأرصدة مدينة أخرحي وف  معيار ا اسبة الدولي رقم )

عةةرب بنةةد دفعةةات مقةةدما  وأرصةةدة مدينةةة أخةةرحي مةةن بنةةد منفصةةل يف قائمةةة املركةةز املةةالي ليصةةبح مةةن       إلغةةاء -

 (76,052,722) (.0مكونات بند مدينون ياريون وأرصدة مدينة أخرحي وف  معيار ا اسبة الدولي رقم )

مكونةات بنةد مةدينون    إلغاء عرب بند إيرادات غري مفوترة من بند منفصل يف قائمة املركز املالي ليصبح مةن   -

 (4,065,236) (.0ياريون وأرصدة مدينة أخرحي وف  معيار ا اسبة الدولي رقم )

 - املتداولة صولصايف قيمة التسويات علا بنود األ

 

 التسويات علا بنود حقوق املساهمني 2-0

  

م وفةة  متطلبةةات معيةةار ا اسةةبة مةةن األربةةا  املبقةةاة نهايةةة اخلدمةةة لتعويضةةاتكتةةواري اتتقيةةيم ال خصةةم فةةرق -

 (5,265,661) .(01)الدولي رقم 

 (5,265,661) صايف قيمة التسويات علا بنود حقوق املساهمني
 

 غري املتداولة لتزاماتالتسويات علا بنود ات 2-4

  

 5,265,661 (.01)تطلبات معيار ا اسبة الدولي رقم مل انهاية اخلدمةم وفق لتعويضاتكتواري اتتقييم ال إثبات فرق -

 5,265,661 غري املتداولة  لتزاماتصايف قيمة التسويات علا بنود ات

 

  



 الشركة الوطنية للرعاية الطبية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

  م7302يونيو  03يف  تنياملنتهي لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر األولية املختصرة حول القوائم املالية خمتارة إيضاحات

 )غري مراجعة(

 (ما مل يذكر خالف ذلك سعوديالريال املبالغ بال)
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 املتداولة لتزاماتالتسويات علا بنود ات 2-5

 م03/36/7306 

دائنةون يةاريون    إعادة تبويب بند مستحقات أخرحي من بند منفصل يف قائمة املركةز املةالي ليصةبح ضةمن بنةود      -

 05,605,163 (.0وأرصدة دائنة أخرحي وفقا ملتطلبات ملعيار ا اسبة الدولي رقم )

إلغاء عةرب املسةتحقات األخةرحي مةن بنةد مسةتقل بقائمةة املركةز املةالي ليصةبح أحةد بنةود الةدائنون التجةاريون                -

 (05,056,746) (.0واألرصدة الدائنة األخرحي وفقا ملتطلبات معيار ا اسبة الدولي رقم )

حتسةةني عةةرب بنةةد مسةةتح  إ  جهةةات ذات عالقةةة مةةن بنةةد مسةةتقل بقائمةةة املركةةز املةةالي ليصةةبح أحةةد بنةةود      -

 (751,204) (.0الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرحي وفقا ملتطلبات معيار ا اسبة الدولي رقم )

 - املتداولة لتزاماتصايف قيمة التسويات علا بنود ات
 

 إليراداتا تكلفة علا التسويات 2-6

 

أشهر  ثالثةلفرتة ال

 املنتهية يف

 7306يونيو  03

لفرتة الستة أشهر 

 املنتهية يف

 7306يونيو  03

 0,722,402 0,025,203 لخدمة لتعويضات نهاية الفروق التقييم اتكتواري إثبات  -

 0,722,402 0,025,203 تكلفة اإليرادات صايف قيمة التسويات علا

 

 دارية والعموميةوفات اإلرصامل علا التسويات 2-2

 742,025 772,600 للموظفني خلدمةلتعويضات نهاية افروق التقييم اتكتواري إثبات  -

 742,025 772,600 املصروفات اإلدارية والعموميةصايف قيمة التسويات علا 

 

 ممتلكات معقارات ومعدات-1

ها تمنشةآ علا تطوير تقريبا سعودي مليون ريال  40,0انفقت الشركة مبلغ  م7302يونيو  03 يف املنتهية/ السنة خالل الفرتة 

    .مليون ريال سعودي( 04,5:  م7306يونيو  03-ريال سعودي مليون  52:  م7306ديسمرب  00الطبية )
 

 .(07إيضا  الشركة )مليون ريال مرهونة لصاحل وسارة املالية مقابل قرب ممنو  ا   713لدحي الشركة ممتلكات مببلغ 

  



 الشركة الوطنية للرعاية الطبية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

  م7302يونيو  03يف  تنياملنتهي لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر األولية املختصرة حول القوائم املالية خمتارة إيضاحات

 )غري مراجعة(

 (ما مل يذكر خالف ذلك سعوديالريال املبالغ بال)
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 مدينون ياريون وأرصدة مدينة أخرحي م صايف -03

 كما يف

  م7302يونيو  03

 كما يف

 م7306ديسمرب  00

 402,023,502  457,532,207 )أ( مدينون ياريون

 755,332,707  711,222,142 (00ا  )إيض)أ( ذات عالقة  مستح  من جهات

 0,532,002  0,227,063 إيرادات غري مفوترة )أ(

 254,023,043  626,622,342 

    خيصم:

 (00,050,251)  (40,023,035) )ب(  خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

 (65,255,026)  (62,762,043) ) ( متوقعة طبية ملطالبات اعرتاضات

 522,421,137  640,507,615 صايف املدينون التجاريون

 0,040,007  0,312,145 دفعات مقدما  ملوردين

 07,471,264  1,517,721 تأمني خطابات ضمان

 0,753,464  2,505,014 مصروفات مدفوعة مقدما 

 163,201  7,620,721 أخرحي

 666,431,437  515,464,720 

 

 .ت حتمل فائدةوإيرادات غري مفوترة  ذات عالقة جهاتومستح  من إن أرصدة املدينني التجاريني  ( أ)

 علا مبالغ قدرهاوإيرادات غري مفوترة ذات عالقة  جهاتمستح  من والتجاريني  املديننيشتمل إيالي رصيد ب

مستحقة من  (ريال سعودي 420,172,562م: 7306ديسمرب  00) م7302 يونيو 03ريال سعودي كما يف  562,216,314

إيالي الذمم املدينة % تقريبا من 25نسبة م 7302يونيو  03كما يف مرسسات حكومية و شبة حكوميةم ومتثل 

 .)%27م: 7306ديسمرب  00)
 

بتوفري خدمة التنويم ملرضا م خاصة 7302يونيو  75بتاريخ وسارة احلرس الوطين مت ترسية مناقصة علا الشركة من 

ملدينة امللك عبدالعزيز الطبية بالرياب التابعة  "حسب الطلب"اإلقامة الطويلة الذين دتاجون لرعاية طبية بسيطة 

مت توقيل العقد اخلاص بها  مليون ريال سعودي 755,1 . إن املناقصة بقيمةللشرون الصحية بوسارة احلرس الوطين

 .م7302أبريل  00من اعتبارا م وتستمر ملدة ثال  سنوات 7302يونيو  07بتاريخ 
 

بتوقيل إتفاقيات تسوية وخمالصات نهائية مل إثنني من كبار العمالء علا  7306قامت الشركة يف شهر ديسمرب 

مليون ريال مت حتميلها علا الربل الرابل من  73,77مم مببلغ وقدره 7306كامل مستحقات الشركة حتا نهاية العام 

 م.7306العام املالي 

 

عامة للتأمينات اتجتماعية متضمنا م وقعت الشركة عقد تقديم خدمات طبية مل املرسسة ال72/36/7306بتاريخ 

م مددت الشركة 36/34/7302وملدة سنةم وبتاريخ  م30/30/7306قائمة أسعار حمدثة علا أن يسري العقد بتاريخ 

 .م00/07/7302العقد ليكون تاريخ نهايته 

 

 



 الشركة الوطنية للرعاية الطبية

 )شركة مساهمة سعودية(
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 )غري مراجعة(

 (ما مل يذكر خالف ذلك سعوديالريال املبالغ بال)
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 مدينون ياريون وأرصدة مدينة أخرحي م صايف )تتمة(-03

مليون ريال سعودي  65,25متوقعة ألحد كبار العمالء وشركات التأمني مببلغ مت إحتساب إعرتاضات ملطالبات طبية 

مليون ريال  03,07م. ومت سيادة خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها ل فراد مببلغ 7306ديسمرب  00كما يف 

 م.7306ديسمرب  00كما يف  سعودي

 

 :يلي كما حتصيلها يف املشكوك الديون خمصص حركة إن  ( ب)

  

 املنتهية يفللفرتة 

  م7302 يونيو 03

 يفللسنة املنتهية 

 م7306ديسمرب 00

 07,010,233  00,050,251 الرصيد يف بداية الفرتة / السنة

 70,725,141  03,372,046 مكون

 (0,551,735)  - مستخدم

 0,400,005  - حمول من إيرادات غري مفوترة

 00,050,251  40,023,035 الرصيد يف نهاية الفرتة / السنة
 

 :يلي كماطبية متوقعة ملطالبات اعرتاضات  حركة إن ) (

 05,422,052  65,255,026 الرصيد يف بداية الفرتة / السنة

 64,042,224  05,315,527 مكون

 (00,123,255)  (00,620,672) مستخدم

 65,255,026  62,762,043 الرصيد يف نهاية الفرتة / السنة

 

 إن ا.قيمته يف دائم اخنفاب يوجد أصول ةأي األخرحي املدينة واألرصدة املدينني من األخرحي الفلات تتضمنت )د( 

 أرصدة فلات من فلة لكل العادلة القيمة املالية هوقوائم ال تاريخ اتئتمان كما يف خلطر للتعرب األقصا احلد

كضمان ألرصدة املدينني واألرصدة املدينة  اتنوره ةبأي الشركة حتتفظ أعالهم كما ت إليها املشار املدينني

 . األخرحي

 

  ذات العالقة امهاتاملعامالت مل -00

موظفي اإلدارة العليا للشركة    مأعضاء سل  اإلدارةم ذات العالقة يف املساهمني الرئيسيني امهاتتتمثل 

هذه املعامالت من قبل إدارة . متت املوافقة علا شروط امهاتلك توالشركات اململوكة املتأثرة بشكل جوهري 

 ذات العالقة واألرصدة الناية عنها: امهاتفيما يلي أهم املعامالت مل  الشركة.

 عالقة اتذ جهةمن مستح  

 العالقة اسم امهة ذي عالقة
طبيعة 

 املعامالت

 الرصيد كما يف لفرتة الستة أشهر املنتهية يف املعامالت

 يونيو 03
  م7302 

 يونيو 03
 م7306 

 يونيو 03
  م7302 

 ديسمرب 00
 م7306

 املرسسة العامة للتأمينات

 755,332,707  711,222,142 060,206,654  052,560,612 خدمات طبية مساهم (03)إيضا   إلجتماعيةا
 

 
 
 

  



 الشركة الوطنية للرعاية الطبية

 )شركة مساهمة سعودية(
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  عالقة اتذ جهات إ  مستح 

 

 العالقة اسم امهة ذي العالقة
طبيعة 

 املعامالت

 الرصيد كما يف  لفرتة الستة أشهر املنتهية يف املعامالت
 يونيو 03

  م7302
 يونيو 0

 م7306
 يونيو 03

  م7302
 ديسمرب 00

 م7306

الشركة العربية لإلمدادات 

 الطبية

مملوكة 

 02,032  70,622 502,240  76,212 مشرتيات ملساهم

شركة دراجر العربية 

 ا دودة

مملوكة 

 047,614  40,611 005,514  44,311 مشرتيات ملساهم

      62,026  063,337 

 
 العليا: اإلدارة أفراد مزايا

 

 الدخل الشامل ا مل علا

 الرصيد كما يف  لفرتة الستة أشهر املنتهية يف

 يونيو 03
  م7302

 يونيو 03
 م7306

 يونيو 03
  م7302

 ديسمرب 00
 م7306

 -  - 5,037,032  4,120,773 مزايا قصرية األجل

 7,234,012  0,117,126 402,015  072,724 مزايا ما بعد التوظيف

 5,030,534  5,501,030 0,117,126  7,234,012 
 

 

 القروب -07
 يف كما

  م7302يونيو  03
 يف كما

 م7306ديسمرب 00

    قروب طويلة األجل

 707,662,745  770,522,423 إيالي التزام القروب طويلة األجل

    خيصم :

 (00,274,263)  (00,205,135) تكاليف متويل مستقبلية غري مطفأة

 702,240,425  731,257,525 القيمة احلالية تلتزام القروب طويلة األجل

    يقسم إ  : 

 74,070,117  74,070,117 امزء املتداول من قروب طويلة األجل

 014,201,410  025,672,520 قروب طويلة األجلامزء غري املتداول من 

 702,240,425  731,257,525 القيمة احلالية تلتزام القروب

    قروب قصرية األجل 

 -  00,727,133 إيالي التزام القروب

    خيصم :

 -  (0,727,133) تكاليف متويل مستقبلية غري مطفأة

 -  03,333,333 القيمة احلالية تلتزام القرب
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 القروب )تتمة( -07
ريةال سةعودي    054,007,333مت توقيل عقد قرب مل وسارة املالية لتمويل إنشاء مستشفا مببلةغ   7307ديسمرب  03بتاريخ 

والدفعةةةةة الثانيةةةةة والبالغةةةةة   7300أبريةةةةل  72ريةةةةال سةةةةعودي بتةةةةاريخ   66,527,033ومت اسةةةةتالم الدفعةةةةة األو  والبالغةةةةة  

نةةوفمرب  4ريةةال سةةعودي بتةةاريخ  40,313,425ة الثالثةةة والبالغةةة والدفعةة 7304ينةةاير  00ريةةال سةةعودي بتةةاريخ  00,023,133

ويستح  سةداد أول قسةط بعةد مضةي نة  سةنوات مةن تةاريخ العقةد.           متساوحي قسط سنوي 73. يتم السداد علا 7304

 .(1)إيضا   هذا القرب مضمون برهن عقاري.

 

ريال سعودي من بنك الرياب وذلك لغرب مليون  033م حصلت الشركة علا عقد مراحبة مببلغ 7305نوفمرب  5بتاريخ 

مستشفا الوطين. ويتضمن فرتة يا  لسنة واحدة بضمان سند ألمرم لل د وترميم ويهيز املبنا الشماليتوسعة ويدي

 يتم سداد القرب علا أقساط نصف سنوية ملدة ن  سنوات. 

 

مليون ريال سعودي علا  53متويل تورق مببلغ اتفقت الشركة مل بنك الرياب علا منحها حد  7306ديسمرب  75بتاريخ 

 1من جانب الشركة بتاريخ  العقد يوم لكل شردة. مت توقيل 063أن يستخدم احلد علا شكل شرائح حبد أقصا 

ريال سعودي من حد التورق  مليون 03غ مبل 7302فرباير  70م هذا واستخدمت الشركة بالفعل بتاريخ 7302فرباير 

 .املذكور

  للموظفني اخلدمة نهايةتعويضات التزام  -00

 يفللفرتة املنتهية 

  م7302 يونيو 03

 يف للسنة املنتهية

 م7306 ديسمرب 00

 20,042,050  21,324,740 / السنة الفرتة ولأ رصيد

 05,607,333  2,105,514 معامل اخلصم  تكلفة اخلدمة وتكلفة 

 (07,252,505)  (2,500,226) املدفو  خالل الفرتة /السنة

 7,260,435  0,206,227 اخلدمة نهايةتعويضات  التزام إعادة قياس منكتوارية ا خسائر

 21,324,740  20,774,100 / السنة الفرتةنهاية  رصيد

 

 التقارير القطاعية-04

 إن القطاعات بالشركة الت يتم التقرير عنها هي كما يلي :

 .والعمليات طويلة األمدوأقامات املرضا يرية باخلدمات السرخاص :  هو قسم التنويم والعمليات -
  .الباطنة وأمراب القلب والصدرك سموعة من التخصصات الفرعيةيقدم هو  :قسم العيادات اخلارجية -
 خدمات فنية للعال  مثل املختربات واألشعة. دمتققسام أهي  :األقسام الطبية األخرحي -
 األدوية.لبيل داخلية منافذ هي   :الصيدليات -
وحةدة خاصةة   املركةز الةرئي  للشةركة    وهي   :لتوسيل األدوية ومركز طب العائلة رعايةاخلدمات املشرتكة و -

 ز الصحة.كاملرا دحكذلك أوها بشراء األدوية وتوسيع
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قسم التنويم 
 والعمليات

قسم العيادات 
 اخلارجية

األقسام 
 الصيدليات الطبية األخرحي

اخلدمات 
 املشرتكة

توسيل ل رعايةو
مركز و األدوية

 اومو  طب العائلة

       م  7302 يونيو 30

 402,120,025 07,001,420 57,200,002 015,173,023 06,223,352 070,042,172 إيرادات من عمالء خارجيني 

 00,402,172 00,402,172 - - - - إيرادات من قطاعات داخل الشركة

 05,340,346 (02,222,302) 02,457,534 01,116,143 0,627,767 07,212,022 صايف الربح

 0,440,527,601 732,030,644 052,244,543 510,025,247 003,745,055 024,005,502  األصولإيالي 

 534,116,400 060,700,132 02,622,477 62,400,242 07,120,107 40,661,444  تزاماتاتلإيالي 

 

 م  7306يونيو  03
 

     

 500,236,037 42,452,243 67,220,464 732,611,623 43,206,707 055,303,006 إيرادات من عمالء خارجيني 

 63,755,413 63,755,413 - - - - إيرادات من قطاعات داخل الشركة

 17,405,012 (70,233,715) 01,526,042 02,066,307 2,570,570 72,653,300 صايف الربح

 0,424,045,256 020,270,530 020,225,270 520,777,442 004,604,222 407,621,032  األصولإيالي 

 575,076,231 476,222,425 00,074,265 40,250,305 2,512,034 07,220,073  اتلتزاماتإيالي 

 

 الربحرحبية السهم األساسية واملخفضة من صايف  -05

 لفرتة الستة أشهر املنتهية يف   لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  

 م7306  م7302  م7306  م7302  

 17,405,012  05,340,346  51,710,346  01,530,307 لفرتةصايف ربح ا 

 44,253,333  44,253,333  44,253,333  44,253,333 املتوسط املرجح لعدد األسهم 

 7,36  3,22  0,07  3,40 من صايف ربح الفرتة للسهم واملخفض الربح األساسي 

 
  اجتماعات اممعية العامة للمساهمني-06

 0,2م صةرف مكافةأة قةدرها    7302إبريةل   73اممعية العامة للمساهمني للشةركة فةا اجتماعهةا املنعقةد بتةاريخ      أقرت 

 لبةات ن ةام  ام األساسةي للشةركة ليتةوائم مةل متط    تعديل الن ة أقرت مليون ريال سعودي ألعضاء سل  اإلدارة وكذلك 

 الشركات امديد.
 

بتوسيةل  توصةية سلة  اإلدارة   م 7306إبريةل   72أقرت اممعية العامة للمساهمني للشركة فا اجتماعهةا املنعقةد بتةاريخ    

 .م7306ريال سعودي للسهم وقد دفعت خالل الربل الثاني من عام  3,25ريال سعودي بواقل  00,062,533أربا  مببلغ 
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 اتلتزامات ا تملة واترتباطات الرأيالية -02

 م7302 يونيةو  03لدي الشركة إرتباطات رأيالية ناية من أعمةال توسةعة ويديةد مستشةفي رعايةة الةوطين كمةا فةا        

 .)مليون ريال سعودي 02,6 :م7306ديسمرب  00) مليون ريال سعودي 04,4 مببلغ
 

 م 7302يونيةةو  03كمةةا فةةاخطابةةات ضةةمان صةةادرة لصةةاحل بعةةض املةةوردين نايةةة مةةن التزامةةات حمتملةةة لةةدي الشةةركة 

ت يوجةةد لةةدحي الشةةركة التزامةةات     .)ريةةال سةةعودي  07,471,264:  7306ديسةةمرب  00) ريةةال سةةعودي  1,517,721 مببلةةغ

 حمتملة نتيجة عقود إجيار تشغيلي كما يف تاريخ التقرير.

 إدارة املخاطر القيمة العادلة و –املالية  األدوات-02
دينون املم لدحي البنوكوأرصدة نقد  من يأساس بشكل للشركة املالي املركز قائمة يف املقيدة املالية األدوات تتكون

 .التجاريون واألرصدة الدائنة األخرحي والدائنونالقروب م التجاريون واألرصدة املدينة األخرحي 

 القيمة العادلةأوت : 
ضةمن معةامالت    لتزامةات م أو دفعهةا لتحويةل أي مةن ات   صةول الت سيتم استالمها لبيةل احةد األ  القيمة العادلة هي القيمة 

( بغةض الن ةر إن   لسةائدة )مثةل السةعر احلاضةر    يف ظةل ظةروف السةوق ا    بالسةوق يف تةاريخ القيةاس    منت مة بني املتعةاملني 

يسةتند قيةاس القيمةة العادلةة إ  اتفةرتاب       .كان السعر ملحوظا  بصورة مباشرة أو مقدر باسةتعمال أسةلوب تقيةيم آخةر    

 :بأن بيل األصل أو حتويل اتلتزام سيتم إما

 من خالل السوق الرئيسية ل صل أو اتلتزامم أو -
 .من خالل السوق األكثر منفعة ل صل أو اتلتزام يف ظل غياب السوق الرئيسية -

 .ركة للوصول إليهاجيب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الش

السوق عند تسعري  املشاركني يفيتم قياس القيمة العادلة ل صل أو اتلتزام باستعمال اتفرتاضات الت يستخدمها 

 .السوق يعملون مبا دق  أفضل مصاحل اقتصادية هلم املشاركني يفاألصل أو اتلتزام علا افرتاب أن 
السةةوق علةةا تةةوفري منةةافل اقتصةةادية   املشةةاركني يفيف احلسةةبان قةةدرة  يأخةةذ قيةةاس القيمةةة العادلةةة ل صةةل غةةري املةةالي  

بيعه إ  طرف آخر من أطراف السةوق تسةتخدامه فيمةا دقة  أفضةل      صل فيما دق  أفضل منفعة منه أو باستخدام األ

القيمةة  منفعة منه. تستخدم الشةركة أسةاليب تقيةيم تتناسةب مةل ال ةروف واألحةوال وتتةوافر هلةا بيانةات كافيةة لقيةاس             

 .العادلة وتع يم استخدام املعطيات امللحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام املعطيات غري امللحوظة إ  أكرب حد

 

يةةتم  القةةوائم املاليةةة يف  العادلةةة هةةاقيمت اتفصةةا  عةةن يةةتم أو  الةةت تقةةاس بالقيمةةة العادلةةة لتزامةةاتوات صةةولييةةل األإن 

ستنادا إ  معطيات املسةتوي اتدنةا الةذي يعتةرب جوهريةا       إللقيم العادلة املبني أدناه نطاق اهليكل اهلرمي ها وفقا  لتصنيف

 :لقياس القيمة العادلة ككل

يف األسواق النشطة ل صول أو اتلتزامات املطابقةة لتلةك الةت     واملتداولةاألسعار املعلنة )غري املعدلة( املستوحي اتول:  -

 يتم قياسها.

التا من املمكن مالح تها أو رصدها ل صل أو اإللتةزام بشةكل مباشةر أو غةري مباشةر         املدخالتالثاني:  حياملستو -

 والف األسعار املعلنه املدرجة ضمن املستوحي األول.
 ا أو مالح تها ل صل أو اإللتزام.املدخالت التا ت ميكن رصدهالثالث:  حياملستو -

خرحي والدائنون التجاريون واألرصدة املدينة األللمدينون التجاريون وأرصدة  إدارة الشركة أن القيمة العادلة تعترب

ات األول والثاني حتويالت ما بني املستوي ةمل تتم أي تقارب قيمتها الدفرتية بشكل كبري. الدائنة األخرحي والقروب أنها

 .فرتة التقرير املالي األوليةوالثالث خالل 
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 اطرخثانيا : إدارة امل

 للمخاطر التالية نتيجة استخدامها ل دوات املالية: الشركةتتعرب 

 )أ ( خماطر سعر الصرف األجنيب.
 .خماطر اإلئتمان)ب( 
 .خماطر السيولة)جة( 

 .خماطر العمولة)د( 

 سعر الصرف األجنيبخماطر  ( أ)

 صرف أسعار يف للتغري نتيجة املالية األدوات قيمة يف والتذبذبات التغريات من األجنيب الصرف سعر خماطر تنتت

تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا الريال السعوديم الدوتر األمريكي.  مل .األجنبية العمالت

 إدارة تراقبأن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدوتر األمريكي ت متثل خماطر عمالت هامة.  وحيث

 .جوهرية غري العمالت خماطر أن وتعتقد العمالت صرف أسعار الشركة

 خماطر اتئتمان ( ب)

خلسارة مالية يف حال عجز العميل أو الطرف املقابل يف الوفاء  تتمثل خماطر اتئتمان يف خماطر تعرب الشركة

 والنقد وما يف حكمه . دينون التجاريون واألرصدة املدينة األخرحيبالتزاماته التعاقديةم وتنشأ بصورة رئيسية من امل
 

 القيمة الدفرتية للموجودات املالية متثل احلد األقصا من التعرب ملخاطر اتئتمان. إن 

 مدينون ياريون وأرصدة مدينة أخرحي -0

يتأثر تعرب الشركة ملخاطر اتئتمان بصورة رئيسية باخلصائص الفردية لكل عميل علا حدة, إت أن اإلدارة تضل  

 .تئتمان لقاعدة العمالءأثري علا خماطر اباعتبارها أيضا  العوامل الت قد يكون هلا ت
 

اخلسائر املقدرة من قبل الت متثل ديون مشكوك يف حتصيلها واعرتاضات طبية متوقعة خمصص بلغت أرصدة 

ريال  40,032,035ي مبلغ 7302يونيو  03كما يف  فيما يتعل  باملدينني التجاريني واألرصدة املدينة األخرحيالشركة 

 65,255,026ريال سعودي و 00,050,251مبلغي  7306 ديسمرب 00يال سعودي علا التوالي )ر 62,762,043و سعودي

 .(ريال سعودي علا التوالي
 النقد وما يف حكمه -7

ديسمرب  00ريال سعودي ) 62,400,556مببلغ وقدره  7302يونيو  03كما يف بنقد وما يف حكمه الشركة حتتفظ  

تتمثل خماطر السيولة يف  ,عالية الثقةيتم إيدا  النقد وما يف حكمه لدحي بنوك  ,(ريال سعودي 034,375,002م: 7306

الوفاء بالتزاماتها املرتبطة مبطلوباتها املالية الت تتم تسويتها عن طري  السداد  ملصعوبة عند الشركةخماطر مواجهة 

إ  ضمان أن يكون لديها سيولة  يف إدارة السيولة الشركةويهدف منهت  ,نقدا  أو من خالل موجودات مالية أخرحي

قدر اإلمكان للوفاء بالتزاماتها يف ظل ال روف العادية وال روف احلرجةم دون تكبد و بشكل مستمر كافية

 للخطر . الشركةخسائر غري مقبولة أو تعرب يعة 

 خماطر السيولة)جة( 

. املالية باألدوات املتعلقة التزاماتها لسداد الالسمة األموال توفري علا الشركة مقدرة عدم عن السيولة خماطر تنتت

مل عطيط وإدارة التدفقات النقدية  دوري بشكل لعمالئها املالية املقدرة بتقييم الشركة تقوم املخاطر هذه وإلدارة

املتوقعة للشركة من خالل اتحتفاظ باحتياطيات نقدية مناسبة وخطوط ائتمان بنكية سارية ومتاحة ومقابلة 

 ت األصول موجودات واتلتزامات املالية.استحقاقا
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 :المالية لتزاماتاإل اتاستحقاق جدول

 م7302يونيو  03 

  أقل من سنة 
 من

  سنوات 5 إ 0 

 سيادة

  سنوات 5عن  

 
 اومو 

 701,257,525  17,720,053  10,042,700  54,070,117 قروب

 026,402,751  -  -  026,402,751 رصدة دائنة اخرحيدائنون ياريون وأ

 2,630,662  -  -  2,630,662  خمصص الزكاة 

 702,047,101  10,042,700  17,720,053  470,220,537 

 

 م7306ديسمرب  00 

  أقل من سنة 
 من

  سنوات 5 إ 0 

 سيادة

  سنوات 5عن  

 
 اومو 

 702,240,425  17,720,053  037,402,040  74,070,117 قروب

 025,561,335  -  -  025,561,335 رصدة دائنة اخرحيوأدائنون ياريون 

 06,266,272  -  -  06,266,272  خمصص الزكاة 

 776,451,274  037,402,040  17,720,053  470,021,002 

  عمولةخماطر سعر ال)د(  

ها املالية التزاماتا وصوهلأل عمولةال سعر معدتت يف التغريات نتيجة القيمة يف التغريات ملخاطر املالية األدوات تتعرب

 لتزاماتوات صولاأل استحقاق أو تسعري إعادة خالهلا يتم الت والفرتات الفعلية العمولة أسعار املتغرية. إنعمولة ذات ال
 بها. املتعلقة اإليضاحات املاليةة قد مت اإلشارة إليها فةي

 

  ربح علا األخرحيم املتغريات ثبات مل معمولةال أسعار يف ا تمل املعقول التغري حساسية أثر التالي امدول يبني
 :الدخل الشاملعلا  تأثري هناك لي م اتقرتاب عمولةتغيري معدل  أثر خالل منالشركة 

 

  الرصيد  الدخل الشامل على األثر
 الزيادة )النقص( 

   العمولةفي معدل 

 م7002يونيو  03      

 قروض  نقطة أساس 000 +  73,92379323  793,29372 + 

 

  الرصيد  الدخل الشامل على األثر
 الزيادة )النقص( 

   العمولةفي معدل 

 م6132ديسمبر  13      

  قروض  نقطة أساس 311 +  63888218282  683888212 + 
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 بعدالت مت إصدارها ومل دن وقت تطبيقها  امديدة واملعدلة الدولية للتقرير املا عايري امل-01

 فيما يلي وصف خمتصر لبعض املعايري قابلة التطبي  علا بنود القوائم املالية للشركة والتا مل يسرحي مفعوهلا بعد:

 "األدوات املالية" 1املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 1املالية الدولي رقم  عيار إعداد التقاريرميف نسخته األخرية ) 1مت إصدار املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

ويتضمن املتطلبات املتعلقة بالتصنيف والقياس واخنفاب القيمة وحماسبة  م7304( يف يوليو 7304) "األدوات املالية"

 طريقة جديدةاملاليةم كما يقدم  صولالتحوط العام وإلغاء اتعرتاف. يقوم املعيار بتعديل متطلبات قياس وتصنيف األ

 وما بعدها. 30/30/7302ويطب  املعيار علا الفرتات املالية الت تبدأ يف  خسائر اخنفاب القيمة.إلثبات وقياس جديد 
 "العمالء مل العقود من"اإليرادات  05 رقم املالي للتقرير الدولي املعيار

م م والذي يقدم  وذ  واحد شامل إلستخدامه يف حماسبة 7304يف مايو  05إصدار املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  مت

 ة عن العقود املربمة مل العمالء.اإليرادات الناي

 دماتاخل مقابل باإليرادات تعرتف أن ينبغيلشركة ا أن هو 05 رقم املا  للتقرير الدولي للمعيار األساسي اهلدفإن 

 يقدم التحديدم وجه علا. اخلدمات تلك مقابللشركة ا تتوقعه الذي املادي التعويض يعك  الذي باملبلغ للعمالء املقدمة

 :باإليرادات لإلعرتاف خطوات ن  من  وذ  املعيار
 العمالء مل العقود أو العقد حتديد: األو  اخلطوة. 
 العقد يف األداء التزامات حتديد: الثانية اخلطوة. 
 الصفقة سعر حتديد: الثالثة اخلطوة. 
 العقد يف األداء التزامات علا الصفقة سعر حتميل: الرابعة اخلطوة. 
 األداء متطلبات بتنفيذ املنشأة تقوم عندما باإليرادات اتعرتاف: اخلامسة اخلطوة. 
 السيطرة تنتقل عندما أي اتلتزام أداء عندلشركة ل باإليرادات اإلعرتاف يتم 05 رقم املا  للتقرير الدولي للمعيار وفقا 

 سيناريوهات مل للتعامل تقييدا أكثر توجيهات علا املعيار يتضمن. العميل إ  معني إلتزام بأداء املنوطة اخلدمات علا

 .واسعة إفصاحات املعيار يتطلب ذلك علا وعالوة حمددةم

 ات"عقود اإلجيار" 06رقم للتقرير املالي املعيار الدولي 
والةذي يطبة  علةا الفةرتات املاليةة       7306يف ينةاير   06أصدر سل  معايري ا اسبة الدولي املعيار الدولي للتقرير املةالي رقةم   

وما بعدها مل السما  بالتطبي  املبكر للشركات الت تطب  املعيار الةدولي للتقريةر املةالي رقةم      30/30/7301الت تبدأ يف 

لومات مالئمة ملستخدمي القوائم املالية لتقييم أثر اإلجيارات علا مركز املنشأة املالي وأدائها . يهدف املعيار ا  توفري مع05

 املالي وتدفقاتها النقدية.

كيفية اتعرتافم القيةاسم العةرب واإلفصةا  عةن عقةود اإلجيةار. يقةدم         06ددد املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

ييةل عقةود اإلجيةار إت إذا كانةت مةدة       التزامةات و أصةول يتطلةب مةن املسةتأجرين اتعةرتاف ب    املعيار  وذ  حماسيب واحدم 

شةةةهرا أو اقةةةل أو أن األصةةةل موضةةةو  العقةةةد ذو قيمةةةة منخفضةةةة. يسةةةتمر املةةةرجرين بتصةةةنيف عقةةةود اإلجيةةةارات    07اإلجيةةةار 

املتعلةة  با اسةةبة للمةةرجر دون تغةةيري    06كتشةةغيلية أو متويليةةةم ضةةمن مفهةةوم املعيةةار الةةدولي إلعةةداد التقةةارير املاليةةة رقةةم     

 .02جوهري عن املعيار ا اسيب الدولي الساب  رقم 

 الت مت إصدارها ومل دن وقت تطبيقها بعد: امديدة واملعدلة الدولية للتقرير املا  رياألثر ا تمل للمعاي

املبةالغ املدرجةة واتفصةاحات     علةا  املعةايري هةذه   تقييم معقول لتةأثري تطبية    إ لوصول تقوم الشركة حاليا  بدراسة مفصلة ل 

 .من تلك الدراسة املفصلة الشركة إنتهاءني م وسيتم اإلفصا  عن ذلك حاملالية للشركة قوائمالواردة يف ال

 )غري مراجعة( القوائم املالية األولية املختصرةاعتماد  -73

هة املواف  0402 ذو القعدة 30 فا تاريخ سل  اإلدارةمن قبل  )غري مراجعة( القوائم املالية األولية املختصرةاعتمدت هذه 
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