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األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢٠یونیو ٣٠

٧

والنشاطات معلومات حول الشركة -١

تأـسـست ـشركة مجموعة الدكتور ـسلیمان الحبیب للخدمات الطبیة (ـشركة مـساھمة مدرجة) (ویـشار إلیھا فیما بعد بــــــ "الـشركة") في 
ــ (الموافق  ١٤١٤جمادى اآلخر ١١الصادر بتاریخ ١٠١٠١١٨٣٣٠المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم   ٢٥ھـــ

(الموافق ــــــــ ھ٢٢/٠٧/١٤٤١یاض، وتم إدراج الشـــركة في الســـوق المالیة الســـعودیة (تداول) بتاریخ م) بمدینة الر ١٩٩٣نوفمبر 
، ١١٣٧٢، الریاض  ٣٠١٥٧٨م). یقع عنوان المكتب الرئیســــي للشــــركة في حي العلیا، طریق الملك فھد، ص.ب.  ١٧/٠٣/٢٠٢٠

.المملكة العربیة السعودیة

ــ "المجموعة") في تقدیم الخدمات الصـحیة الخاصـة والخدمات  ار إلیھا مجتمعة بــــ ركات التابعة لھا (ویـش ركة والـش تتمثل أنشـطة الـش
اندة لعملیاتھا في المملكة والمنطقة من خالل إقامة وإدارة وتـشغیل المـستـشفیات والمجمعات الطبیة العامة والمتخصـصـة ومراكز ا لمـس

جراحة الیوم الواحد والمنشــــآت الصــــیدالنیة، والمجاالت المســــاندة األخرى والتي تشــــمل تقدیم خدمات الرعایة الطبیة المنزلیة 
ة وخدمات تقنیة وأنظمة المعلومات وخدمات صیانة المرافق.والمختبرات الطبیة المتخصص

الشركة فرعین، األول في المملكة العربیة السعودیة باسم "فرع شركة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة" ("الفرع") لدىیوجد  
ــ (الموافق  ١٤٣٤محرم ٢٤الصـادر بتاریخ ١٠١٠٣٥٧١٤٦بموجب السـجل التجاري رقم  م)، ویتمثل نشـاط ٢٠١٢دیسـمبر ٨ھــــ

ــم  ــتحضــرات التجمیل وصــیانة أجھزة ومعدات طبیة. والفرع الثاني في مملكة البحرین باس الفرع في تجارة الجملة والتجزئة في مس
فرع ـشركة أجنبیة" ("الفرع األجنبي") بموجب الـسجل التجاري -"ـشركة مجموعة الدكتور ـسلیمان الحبیب للخدمات الطبیة القابضـة  

ــ (الموافق  ١٤٣٣رجب ٢٢الصــادر بتاریخ ١–٨١٦٠٩رقم  م)، ویتمثل نشــاط الفرع األجنبي في أنشــطة ٢٠١٢یونیو ١٢ھـــــ
المكاتب الرئیسة أو اإلداریة.

.) لایر سعودي١٠القیمة االسمیة للسھم (تبلغو) سھم ٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠یتكون رأس مال الشركة من (

والشــركات التابعة المشــار الیھا في لفروع المشــار الیھا أعالهلالبیانات المالیة  األولیة الموحدة الموجزةتتضــمن ھذه القوائم المالیة  
.٣إیضاح 

أسس اإلعداد-٢

الـیة األولـیة الموـحدة الموجزة  داد القوائم الـم ا تم أـع ار وفـق دولي (لمعـی ـــبة اـل د في المملـكة ) "التقریر الـمالي األولي"  ٣٤المـحاســ المعتـم
الھیئة الســـعودیة للمحاســـبین القانونیین (ویشـــار إلیھم مجتمعین قبلمنالمعتمدةالعربیة الســـعودیة والمعاییر واإلصـــدارات األخرى 

بـ"المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة").

المطلوبة في القوائم المالیة الموحدة الســنویة، واالفصــاحاتالمعلومات  جمیعة ال تتضــمن القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجز إن
.٢٠١٩دیسمبر ٣١فيالمنتھیةللسنةةویجب أن تقرأ جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموع

باســتثناء المنح الحكومیة والقروض طویلة األجل من لمبدأ التكلفة التاریخیةوفقاً  الموجزة  الموحدةاألولیة  تم إعداد ھذه القوائم المالیة  
باللایر السـعودي والذي یعتبر  الموجزة  الموحدةاألولیة  . تم عرض ھذه القوائم المالیة  ، والتي یتم ادراجھا بالقیمة العادلةوزارة المالیة

خالف ذلك.یردغ الى أقرب لایر السعودي، مالم العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة. تم تقریب كافة المبال
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(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢٠یونیو ٣٠

٨

أسس التوحید-٣

ــ"المجموعة") ولھا  شركات التابعة  الالقوائم المالیة للشركة واألولیة الموحدة الموجزةالقوائم المالیة  ھذه  تتضمن  المتواجدة(یشار إلیھا مجتمعة بـ
:٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠یونیو٣٠كما في في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة

نسبة الملكیة األنشطة بلد التأسیس والعمل 
دیسمبر  ٣١

٢٠١٩
یونیو٣٠

٢٠٢٠
 ────  ────  ───────────  ─── ── ───

١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  شركة مجمع صحة العلیا الطبي  
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ صیدلیة  السعودیة  (أ) شركة صیدلیات الشرق األوسط 

١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  اإلمارات  ذ.م.م. -مستشفى الدكتور سلیمان الحبیب منطقة حرة
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  شركة مستشفى بریدة التخصصي للرعایة الطبیة 
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  شركة مستشفى الریان للرعایة الطبیة
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ العنایة الصحیة المنزلیة  السعودیة  شركة العنایة الصحیة المنزلیة  
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ خدمات مساعدة  السعودیة  شركة أنتاب الریاض للتشغیل والصیانة 
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  الطبیة شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعایة  
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ خدمات مخبریة  السعودیة  شركة المختبرات التشخیصیة الطبیة 
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  شركة صحة السویدي الطبیة  
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ خدمات تقنیة المعلومات  السعودیة  شركة حلول السحابة لالتصاالت وتقنیة المعلومات 
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ خدمات مساعدة  السعودیة  الریان للصیانة والتشغیلشركة 
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ صیدلیة  السعودیة  (أ) شركة صیدلیات العافیة لألدویة 

١٠٠٪ ١٠٠ ٪ خدمات طبیة السعودیة  شركة العنایة المركزة للرعایة الطبیة 
٥٠٪ ٥٠ ٪ مستشفى  السعودیة  شركة صحة الشرق الطبیة المحدودة  
٥٠٪ ٥٠ ٪ مستشفى  السعودیة  شركة الوسطى الطبیة المحدودة  
٥٠٪ ٥٠ ٪ مستشفى  السعودیة  شركة مستشفى غرب جدة  
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  شركة شمال الریاض للرعایة الطبیة
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  شركة مستشفى المحمدیة للرعایة الطبیة  

الملكیة لصالح الشركة.تنازل الشریك (الطرف اآلخر) عن حصتھ في )أ

لمخاطر، أو یكون لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا، المجموعةتتحقق السیطرة عندما تتعرض 
بالسیطرة على  المجموعةولدیھا المقدرة في التأثیر على تلك العوائد من خالل ممارسة سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا. وبشكل خاص، تقوم  

: یھا ون لدالشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یك

 المقدرة على توجیھ األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر فیھا).المجموعةالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي وجود حقوق بمنح
.التعرض لمخاطر، أو لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا
على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عائداتھا. المقدرة على استخدام سلطاتھا

أقل من األغلبیة  المجموعة وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأییدًا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى 
تبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد بعین االعالمجموعة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ 
فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك: 

 آلخرین في الشركة المستثمر فیھا.ا) التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت التعاقدیة(الترتیباتالتعاقدي الترتیب
األخرى. الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة
 وحقوق التصویت المحتملة.بالمجموعة حقوق التصویت الخاصة
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(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢٠یونیو ٣٠

٩

أسس التوحید (تتمة)-٣

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس ســــیطرة على الشــــركة المســــتثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشــــیر الحقائق 
نتقال السـیطرة على الشـركة ایبدأ توحید الشـركة التابعة عند  .الثالثةعناصـر السـیطرةوالظروف إلى وجود تغیر في عنصـر واحد او أكثر من 

تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصـاریف الشـركة التابعة التي التابعة إلى المجموعة ویتم التوقف عند فقدان المجموعة مثل ھذه السـیطرة.
اعتبارًا من تاریخ انتقال السیطرة إلى المجموعة ولحین األولیة الموحدة الموجزةم المالیة  في القوائفترةتم االستحواذ علیھا أو استبعادھا خالل ال

توقف المجموعة عن ممارسة مثل ھذه السیطرة.

وحقوق الملكیة غیر المسـیطرة حتى لو أدى ذلك المجموعةالخسـارة وكل بند من بنود الدخل الشـامل اآلخر إلى المسـاھمین في أو  الربح ینسـب
رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجزًا.بإلى أن یكون 

اتھا المحاـسبی یاـس ة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. یتم عند الضـرورة، یتم اجراء تـسویات على القوائم المالیة للـشركات التابعة كي تتماـشى ـس
ــركات  ــاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین شــ حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكیة والدخل والمصــ

المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة.

ركة التابع ركة المجموعةة، دون فقدان السـیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت  تتم المحاسـبة عن التغیر في حصـة ملكیة الـش السـیطرة على ـش
تابعة، فإنھا تقوم بـ:

التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة
التوقف عن إثبات القیمة الدفتریة ألي حقوق ملكیة غیر مسیطرة
 إثبات القیمة العادلة للعوض المستلم
  القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھإثبات
 الربح أو الخسارةإثبات أي فائض أو عجز في
  ــابقا في بنود ــاھمین من البنود المثبتة س ـنیف حصــة المس ــامل  قائمة إعادة تصـ ــارةإلى  اآلخر الدخل الش أو األرباح المبقاة، الربح أو الخس

تبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة مباشرة.حسبما ھو مالئم، وكما ھو مطلوب في حالة قیام المجموعة باس

الھامة لسیاسات المحاسبیةلملخص -٤

مئ وا لقادادعإفيلمتبعةالمحاسبیةاتلسیاسااكتلمعمتماثلةزةجولمادةحولمالیةوألالمالیةامئوالقھذه ادادعإفيلمتبعةالمحاسبیةاتلسیاساإن ا
.٢٠١٩دیسمبر ٣١فيلمنتھیةاللسنةعةوللمجمیةولسنادةحولمالمالیةا

المعلومات القطاعیة -٥

لإلدارة المالیة تحدید القطاعات التشغیلیة بناًء على التقاریر الداخلیة للمجموعة المعدة لصانع القرار للعملیات التشغیلیة. تم تعیین المدیر المالي  یتم
كصانع القرار للعملیات التشغیلیة بما أنھ المسؤول عن توزیع المصادر للقطاعات التشغیلیة وتقییم أداء كل قطاع.

المراجعة من قبل اللجنة التنفیذیة واألداء في اجتماعاتھا الشــھریة كمقیاس األســاســیةاإلیراداتع القرار للعملیات التشــغیلیة باســتخدام  یقوم صــان
عة.للفترة المعنًیة. تعتبر اإلیرادات والدخل التشغیلي كمقیاس ثابت في المجموالقطاعاتأداءأساسي لنتائج القطاعات التشغیلیة بما أنھا تعكس 

.أخرى/الحلولوقطاعتم تحدید المستشفیات والصیدلیات 

فیما البشــریةالمواردوتوفیر المعلومات وخدمات الرعایة الصــحیة  تكنولوجیاوحلولبالمختبراتالمتعلقةالعملیاتأخرى/الحلولقطاعیشــمل
یتعلق بوحدات الرعایة الحرجة فیما یتعلق بوزارة الصحة (المملكة العربیة السعودیة).
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٢٠٢٠یونیو ٣٠

١٠

(تتمة)المعلومات القطاعیة-٥

ــنة المنتھیة في   ــویة بین القطاعات والبنود النظامیة المعنیة ٢٠٢٠یونیو٣٠ان نتائج القطاعات للس في القوائم المالیة الموحدة ھي المدرجةوالتس
كما یلي:

اإلجمالي أخرى /قطاع الحلول الصیدلیات المستشفیات (غیر مراجعة) ٢٠٢٠یونیو٣٠في المنتھیةأشھرالستة لفترة
مالیین الریاالت السعودیة 

في المملكة العربیة السعودیة 
١٬٧٧٧٤٣٩١١٤٢٬٣٣٠اإلیرادات 

٥٢٨١٤٦٥٣٧٢٧إجمالي الربح 

خارج المملكة العربیة السعودیة 
٢٠٧٧٢٢١٦اإلیرادات 

٣٠١٢٣٣إجمالي الربح 

اإلجمالي 
١٬٩٨٤٤٤٦١١٦٢٬٥٤٦اإلیرادات 

٥٥٨١٤٧٥٥٧٦٠إجمالي الربح 

) غیر موزعة مصاریف ( إیرادات

)٧٦(بیع وتسویق
)٢٢٢(عمومیة وإداریة 

٤٦٢العملیات من الدخل 
) ٤(الشركات الزمیلة دخل حصة في  

)٢٧(تكالیف مالیة 
٣٠إیرادات أخرى 

٤٦١قبل الزكاة الدخل
)٤٢(زكاة 
٤١٩للسنة الدخل

(غیر مراجعة) ٢٠٢٠یونیو٣٠كما في 
في المملكة العربیة السعودیة 

٦٬٠٦٠٢٩٥١٬٨٦٥٨٬٢٢٠إجمالي الموجودات 
٢٬٤٩١٣٩٩١٬٠٤٣٣٬٩٣٣إجمالي المطلوبات 

خارج المملكة العربیة السعودیة 
٦٢٢١٠٣٢٦٦٤إجمالي الموجودات 
١٢٤-١١٢١٢إجمالي المطلوبات 

اإلجمالي 
٦٬٦٨٢٣٠٥١٬٨٩٧٨٬٨٨٤إجمالي الموجودات 
٢٬٦٠٣٤١١١٬٠٤٣٤٬٠٥٧إجمالي المطلوبات 



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢٠یونیو ٣٠

١١

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٥

اإلجمالي أخرى قطاع الحلول /الصیدلیات المستشفیات مراجعة) غیر(٢٠١٩یونیو ٣٠في ھیة  نتالمأشھرالستة لفترة
مالیین الریاالت السعودیة 

في المملكة العربیة السعودیة 
١٬٧٠٨٤٠٦٥٩٢٬١٧٣اإلیرادات 

٥٤٥١٣٧٣٥٧١٧إجمالي الربح 

السعودیة خارج المملكة العربیة 
٢٠٧٣٢٢١٢اإلیرادات 

٢٢٢- ٢٠إجمالي الربح 

اإلجمالي 
١٬٩١٥٤٠٩٦١٢٬٣٨٥اإلیرادات 

٥٦٥١٣٧٣٧٧٣٩إجمالي الربح 

) غیر موزعة مصاریف ( إیرادات

) ٨٦(بیع وتسویق
)٢٤٢(وإداریة عمومیة 

٤١١العملیات من الدخل 
٢الشركات الزمیلة دخل حصة في 

) ١١(تكالیف مالیة 
٣٣إیرادات أخرى 

٤٣٥قبل الزكاة الدخل
) ٤٥(زكاة 
٣٩٠للسنة الدخل

(مراجعة) ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
المملكة العربیة السعودیة في 

٦٬٤٣١٢٥٢١٬١٣٦٧٬٨١٩إجمالي الموجودات 
٢٬٥٤٢٢٦٤٩٥٥٣٬٧٦١إجمالي المطلوبات 

خارج المملكة العربیة السعودیة 
٦٠٤٨٣٦٦٤٨إجمالي الموجودات 
١٠٣١٠٣١١٦إجمالي المطلوبات 

اإلجمالي 
٧٬٠٣٥٢٦٠١٬١٧٢٨٬٤٦٧إجمالي الموجودات 
٢٬٦٤٥٢٧٤٩٥٨٣٬٨٧٧إجمالي المطلوبات 

والمعدات الممتلكات -٦

كما في 
٢٠٢٠یونیو٣٠

لایر سعودي 
(غیر مراجعة)

كما في
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي
(مراجعة)

٤٬٩٧٩٬٠١٣٬٢٠٠٤٬٨١١٬٨٧٠٬٨٣٨ومعداتممتلكات
٣٠٢٬٩٨٤٬٢٢٦٣٣٠٬٤٠٧٬٩٣٤الحق في استخدام األصول 

٥٬٢٨١٬٩٩٧٬٤٢٦٥٬١٤٢٬٢٧٨٬٧٧٢



  لها التابعة والشركاتشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)   األولية الموحدة الموجزة المالية  القوائم  حول إيضاحات 
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠

 

١٢  

 توزيعات األرباح   - ٧
 

ة في ن فترة الملا خالل  لایر ٠٫٥ بواقع ســــعودي لایر ١٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ بقيمة حليةرم حباأر يعوزت  دارةإلا سمجل ررق ٢٠٢٠ يونيو ٣٠تهـي
على أن يتم اعتماد تلك  للســـهم)لایر ســـعودي   ١٫٧١  بواقع  لایر ســـعودي ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  توزيعات أرباح قدرها  :٢٠١٩(  للســـهم  ســـعودي

  التوزيعات خالل الجمعية العمومية القادمة للشركة.
  

د  يخربتا لمنعقدا لعموميةا لجمعيةا عجتماا في لك، وذ٢٠١٩ يونيو ٣٠ في لمنتهيةا الفترة لخال يعهازتو تم لتيا لمرحليةا حبارالا داعتما تم لـق
  م).١٧/١٢/٢٠١٩هـ (الموافق: ٢٠/٤/١٤٤١
  

 القروض طويلة األجل   - ٨
 

 
  

  الجزء المتداول من القروض 

  كما في     
  ٢٠١٩ يونيو ٣٠

  لایر سعودي 
 (غير مراجعة) 

  كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  لایر سعودي 
 (مراجعة) 

       
  ٢١٥٬٦٨١٬١٨٠   ٢٨٠٬٨٣٠٬١٤٨      قروض من بنوك محلية 

  ٢٤٬٢٠٣٬٤٠٨   ٢٤٬٢٠٣٬٤٠٨      قروض من وزارة المالية 
      ٢٣٩٬٨٨٤٬٥٨٨   ٣٠٥٬٠٣٣٬٥٥٦  
       
 

  غير المتداولة من القروض الجزء
    

 
 

 
           

  ١٬٣٩٢٬٢٠٥٬٤٠٢   ١٬٣٧٧٬٨٠٢٬٤٥٤      قروض من بنوك محلية 
  ٣٨٨٬٠٥٣٬٣٨٢   ٤١٣٬٥٩٧٬٩٣٢      قروض من وزارة المالية 

      ١٬٧٨٠٬٢٥٨٬٧٨٤   ١٬٧٩١٬٤٠٠٬٣٨٦  
 محلية  بنوك من قروض  )أ

حصلت المجموعة على تسهيالت بنكية متوافقة مع احكام الشريعة االسالمية على شكل قروض طويلة وقصيرة األجل من بنوك محلية.  
التسهيالت لعمولة وفقاً لمعدالت العمولة المتعارف عليها ما بين البنوك في السعودية (سايبور) باالضافة الى هامش متفق عليه.  تخضع هذه  

 . ان هذه التسهيالت مضمونة بسندات امر
  

  المالية  وزارة من قروض  )ب

مولة وذلك لتمويل المصاريف الرأسمالية الخاصة  تشتمل القروض طويلة األجل الخاصة بالمجموعة على قروض من وزارة المالية ال تحمل أي ع
بالشركة والشركات التابعة لها. تستحق هذه القروض السداد على أقساط متساوية. إن بعض الموجودات مرهونة مقابل القروض التي تم الحصول  

  . عليها من وزارة المالية
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(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢٠یونیو ٣٠

١٣

ربح السھم -٩

في الشــركة على المتوســط المرجح لعدد العادیین  العائد للمســاھمین  فترةالالدخلصــافيیتم احتســاب ربح الســھم األســاســي والمخفض بقســمة 
األساسي حیث أنھ ال یوجد للمجموعة العادي أو  . یتم احتساب ربح السھم المخفض مثل احتساب ربح السھم  السنةاألسھم العادیة المصدرة خالل  

.لممارستھامخفضةأیة سندات قابلة للتحویل أو أدوات 

الدخل واألسھم المستخدمة الحتساب ربح السھم األساسي والمخفض:دخل العملیات ویوضح الجدول التالي بیانات 

ربح السھم األساسي والمخفض للدخل من العملیات
أشھر المنتھیة في الستةلفترة المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر 

٢٠٢٠یونیو٣٠
لایر سعودي 

٢٠١٩یونیو٣٠
لایر سعودي

٢٠٢٠یونیو٣٠
لایر سعودي 

٢٠١٩یونیو٣٠
لایر سعودي

٢٠٣٬٣١١٬٥٢٢١٦٣٬٥٧٥٬٢٩٩٤٦١٬٩١٨٬٩٧٢٤١١٬٧٥١٬٣٦١للفترةالدخل من العملیات الرئیسیة 
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠لعدد األسھم العادیةالمتوسط المرجح 

٠٫٥٨٠٫٤٧١٫٣٢١٫١٨ربح السھم األساسي والمخفض  

:األمالشركةفيالمساھمینالىالعائدالدخللصافيربح السھم األساسي والمخفض 
أشھر المنتھیة في الستةلفترة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢٠یونیو٣٠
لایر سعودي 

٢٠١٩یونیو٣٠
لایر سعودي

٢٠٢٠یونیو٣٠
لایر سعودي 

٢٠١٩یونیو٣٠
لایر سعودي

صافي الدخل للفترة العائد الى  
١٩٢٬٢٥٣٬٨٢٣١٦٧٬٩٧١٬٧٤٠٤٣٨٬٨٥٣٬١٤١٤٠٢٬٠٥١٬٩٨١األم الشركةفينھمیالمسا

٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ةیالمتوسط المرجح لعدد األسھم العاد
٠٫٥٥٠٫٤٨١٫٢٥١٫١٥ربح السھم األساسي والمخفض  

القیمة العادلة -١٠

تتضمن األدوات المالیة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. 

وما یماثلھ والمدینین. تتضمن المطلوبات المالیة القروض طویلة األجل والدائنین والمقبوض مقدًما من العمالء تتضمن الموجودات المالیة النقد 
والمطلوب من األطراف ذات العالقة والمصاریف المستحقة والمطلوبات األخرى والزكاة المستحقة.

یمكن بھ تبادل األداة المالیة في معاملة متداولة بین أطراف راغبة في ذلك،  یتم إدراج القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بالمبلغ الذي
ولیس في معامالت إلزامیة أو بیع من خالل التصفیة. 

إن القیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة بتاریخ إعداد القوائم المالیة 

األحداث الھامة -١١

، وانتـشر على مـستوى العالم بما في ذلك المملكة العربیة الـسعودیة ٢٠٢٠) في بدایة ـسنة COVID-19د فیروس كورونا الجدید (تم تأكید وجو
مما تسبب في تعطل العدید من الشركات واألنشطة االقتصادیة. 

ــكل دقیق   ــتقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بشــ في الوقت ال یزال من غیر المؤكد تحدید حجم ومدى تلك اآلثار ویتوقف ذلك على التطورات المســ
من الحالي، مثل معدل انتقال الفیروس وحجم ومدى فعالیة اإلجراءات المتخذة بھدف احتوائھ. وفي ضـوء عدم التأكد من األثر االقتصـادي، فإنھ 

ر على النـتائج غیر الممكن إجراء تـقدیر موثوق ـبھ لألثر الـناتج عن ذـلك بـتاریخ اعتـماد ـھذه القوائم الـمالـیة. إن ـھذه التطورات من الممكن أن تؤث
المالیة والتدفقات النقدیة والوضع المالي للشركة مستقبًال.
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(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢٠یونیو ٣٠

١٤

الالحقةاألحداث-١٢

لمالياز كر لماعلىوھريجر تأثیلھاونیكأن  نیمك٢٠٢٠یونیو٣٠فيلمنتھیةارةلفتاذمنامةھالحقةداثحأكناھنتكملدارة،إلرأي افي
.زةجولمادةحولمالیةوألالمالیةامئوالقھذه افيضحومھو كماعةوللمجم

الموجزةاعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة-١٣

اغـسطس١٥:قھــــــ (المواف١٤٤١ذو الحجة٢٥اإلدارة بتاریخمجلسمن قبل الموجزةالموحدة  األولیةتم اعتماد إـصدار ھذه القوائم المالیة  
٢٠٢٠.(
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