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  (غ"!�مراجعة)
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  صفحة    

      

  
  ا�الية�ا"ولية�ا�ختصرة�القوائم�فحص تقرير

٢  

      

  ٣   ا�ختصرة�ا"ولية�قائمة�ا�ركز�ا�ا%ي  

      

  ٤  ا�ختصرة�ا"ولية�دخل�الشاملقائمة�ال  

      

  ٥  �ا�ختصرة�مة�التغ/4ات�2ي�حقوق�ا�ساهم/ن�ا"وليةقائ  

      

  ٦  ا�ختصرة��قائمة�التدفقات�النقدية�ا"ولية  

      

 �١٤-�٧ ا�ختصرة��ا"وليةإيضاحات�مختارة�حول�القوائم�ا�الية�  

      

  

     

           

       

 

            

  

  

  





4JJ 	t~JI 

4~ 

AIJ kjqIl jW.Al ZL4u 

t9--4JI JL)JL 

(4) rL 

Jj.+ 2I 

JJ_j.IJ 	Jj.+ l 

rYrAA 

,. 11 f rl, T I A Jj 

4L4I J.+Jl 
oo, 	oV OA , I t 

,o,AVr 

rAt,AV 

y cto,yyA,o. AO,VA,A 

U U 	&W 

4LiL 	L$iI 

,oA ' 	 ' V (J.,. 
A,or,VV 

JL4 

V 

rA,Vr,rr 

S . 

-- 	 - L4,i 
L,Jl 

r 



	

'2j 	jJ 

!ij4J 

kipi 4LJ J.Ji 4U 

(çhJ JL,Jli 

j 	 3JI }.aJ 	 j 	il1 kiI ;pJ 

r 	 i r. 

	

vr,4w,rvo 	A 

	

(v,o,rY) 	(r,tV,t) 	 (rT,t.,V) 

rr,\'r,rrv 

	

(.ct,AoA) 	(YtA,V) 	(r\',Ar) 	(rr,no) 

	

(0,1v',ro) 	(ot,krY,AV) 	(A,Voo,00\') 

	

,oA,M. 	'IY,AT,VVY 	t, j Y \ , AV 	r,rv,v 

	

(I i,iro,joi (o,v,AAr) 	(,r.,oA.) 	(,UY,flt) 

	

Vo,00A,f. i 	R,rA,rr 	V,oA.,\'V 

	

(,V,oV) 	 (At ,r) 

4,Uc j .b 

	

- 	(or,o) 	 - 

flJi3l 

	

(,rrv,•o) 	(Y,AtA,øA) 	 (o,VY,AY) 

ov,r.,otA  

,rV 

-,-- 
;U 

t 	 LJI 	JL 



> 

3- 

3 9 

a 

. 
9 9 

a 

7' 7' 

)a 

I 

a a a I a a a 	a 

0 0 0 

a 	a a 	a I I 	I a 	a 

a: 

a- r 



U 	ii 4Ji 
44.AL4 

Ujj..tj 	4iL9 

JJL,Jt. 

J4 	r. j 	 i.2.4JI 	J 

4Ø4t 
JtJi ) Jl ) jL4  

:3 

- 
Ao,V°A 

o,vt,AAr 	, 

0 

11,A  
L,Jk34.0 	 LêK4 	L--3 	bJI 

(A,°c,V) 

/ 
(t,.O,AO) 

(,ov,rAA) (,tY,YOt) 

(vr,4AA) (V,Vfl,OtA) 

LLI Jfl 

('A,oA,.) (A,A,'c) 

(A,o ,A,4I (A,A f ¶, 

( ( 	0 rr, 	A J-'2I 

(,Ao.,. (tt,AO, 	.) 	
t 

(ØO,AAr,At) 

(ri,AVY,iA 

Y,ro 	,AA t t,°V,A I A 



  لشركة�الوطنية�للرعاية�الطبيةا

  شركة�مساهمة�سعودية

 ٢٠١٩سبتم8!�5٣٠ي�أشهر�ا�ن/.يت"ن��والتسعة لف%!تي�الث*ثة�أشهر�ا�ولية�ا�ختصرة�مختارة�حول�القوائم�ا�الية��إيضاحات

  م�(غ"!�مراجعة)
   ا�بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�خTف�ذلك

٧ 

  التكوين�والنشاط - ١

إن�الشركة�الوطنية�للرعاية�الطبية�("الشركة")�bي�شركة�مساهمة�سعودية�مسجلة�2ي�مدينة�الرياض�با�ملكة�العربية�السعودية�بموجب�

ــــ�(�ا�وافق�١٤٢٥محرم��٩صـــادر�بتاريخ�ال�١٠١٠١٩٤٧٨٥الســـجل�التجاري�رقم� ــــــ ــــــ ).�تمارس�الشـــركة�نشـــاطها�ع�4Iفروعها�م٢٠٠٤ف4Iاير��٢٩هـــ

  التالية:

ــــــل�الـــــــتـــــــجــــــــاري�رقـــــــم� - ــــــــجــ ـــــ ــــــ ــــمـــــــوجــــــــب�الســـ ـــــاض�بـــ ــــريـــ ــــــة�الـــ ـــــى�رعــــــــايــ ـــفــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــتشــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــتــــــــاريـــــــخ��١٠١٠١٩٥٣٢٥مسـ ــــادر�بــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــرم��٢٢الصــ ـــــحـ   �ـه١٤٢٥مــ

 م).٢٠٠٤مارس��١٤(ا�وافق�

 ).�م٢٠٠٤مارس��١٤هــ�(ا�وافق�١٤٢٥محرم��٢٢بتاريخ�لصادر�ا�١٠١٠١٩٥٣٢٧ا�ستشفى�الوط¤}�بموجب�السجل�التجاري�رقم� -

ـــــجل�التجاري�رقم� - ــــــركة�رعاية�لتوزيع�ا"دوية�وا�ســــــــتلزمات�الطبية�بموجب�الســـ ــــادر��١٠١٠٣٠١٢٤٧شــ ــــفر��١٤بتاريخ�الصــــ   هـ١٤٣٢صــــ

 م).٢٠١١يناير��١٩(�ا�وافق�

ــــاري�رقـــــــم� - ـــتـــــــجــــ ــــــــجــــــــل�الــــ ــــــ ــــــ �بـــــــمـــــــوجــــــــب�الســ ــــعــــــــائـــــــلــــــــة �لـــــــطــــــــب�الـــ ــــة ـــــايــــ ـــــادر��١٠١٠٣٩٧٠٦٤مـــــــركـــــــز�رعـــ ـــــ ــــــ ـــــرم��٢٩تــــــــاريـــــــخ�بـــــــالصـــــــ ــــحــ   هــــــــ�١٤٣٥مـــ

  ).�م٢٠١٣ديسم٢��4I(ا�وافق�
 

ــــاط�الشـــــركة�2ي�تأســـــيس�وتملك�وتجهي ــــــــيتمثل�نشـ ـــــ ــــــ ــــيانWXا�وتشـــــغيلها�وتجارة�الجملة�إز�ا�ســـــتشـــــفيات�وا�راكز�والوحدات�الصـــــحية�و ــ دار©Wا�وصـ

ــــــــيــارات�ا�جهزة�طب ــــــ ــــركــا©Wــا�وتملــك�السـ ـــــ ـــــــــتلزمــات�الطبيــة�وتمثيــل�شــــــ �وغ/�4ا�جهزة�الTزمــة�"داء�وظيفWXــا�والتجزئــة�2ي�ا"دويــة�وا�عــدات�وا�ســــــ
ً
يــا

ــــ|}� ــــها�أو�مكملة�لها�وتملك�ا"راªـــ ـــــحية�2ي�كافة�ا�جا�ت�وكذلك�الخدمات�وا"عمال�ال�}�قد�تعاو�Wا�2ي�تحقيق�أغراضــــ وتقديم�الخدمات�الصـــ

 والعقارات�لصالح�الشركة.
  

�ريال�سعودي.��١٠تبلغ�سهم�بقيمة�إسمية�للسهـــم�٤٤٬٨٥٠٬٠٠٠ريال�سعـــودي،�مقسم�ا%ى��٤٤٨٬٥٠٠٬٠٠٠مال�الشركة�ا�دفوع��يبلـــغ�رأس

  .ا�ملكة�العربية�السعودية،١١٤٥٧الرياض��٢٩٣٩٣ص�ب�،�يقع�ا�قر�الرئي|}�للشركة�2ي�مدينة�الرياض
  

  تبدأ�السنة�ا�الية�للشركة�2ى�بداية�شهر�يناير�وتنت°}�ب¯Wاية�شهر�ديسم�4Iمن�كل�سنة�ميTدية. 

 

 اlعدادأسس� - ٢

  سبية�ا�طبقةا�عاي"!�ا�حا  )أ

ــــبــة�الــدو%ي�رقم�( ــــــ ��عيــار�ا�حــاســـــ
ً
ــــرة�ا�رفقــة�وفقــا ــــــ ا��ــا�أقرتــه�ا�ملكــة�)�"التقرير�ا�ــا%ي�ا"و%ي"�٣٤تم�إعــداد�القوائم�ا�ــاليــة�ا"وليــة�ا�ختصـــــ

ً
وفقــ

لقوائم�ا�الية�ا"ولية�ويجب�قراءة�ا�العربية�الســــعودية�وغ/4ها�من�ا�عاي/�4والبيانات�الصــــادرة�عن�الهيئة�الســــعودية�للمحاســــب/ن�القانوني/ن�

م.���تتضمن�القوائم�ا�الية�ا�رفقة�كافة�ا�علومات�٢٠١٨ديسم٣١��4Iا�ختصرة�ا�رفقة�مع�القوائم�ا�الية�للسنة�السابقة�للشركة�كما�2ي�

�للمعاي/�4الدولية�للتقرير�ا�ا%ي.
ً
 ا�طلوبة�_عداد�مجموعة�كاملة�من�القوائم�ا�الية�ا�عدة�وفقا

 

ـــ ا�رفقة�bي�نفس�الســــياســــات�ا�حاســــبية�ا�ذكورة�2ي�القوائم�ـ�ا"ولية�ا�ختصــــرة�ات�ا�حاســــبية�ا�طبقة�2ي�إعداد�القوائم�ا�اليةاســــيإن�السـ

وكما�هو��"ا_يجار)�"عقود�١٦لمعيار�الدو%ي�للتقرير�ا�ا%ي�رقم�(الســـياســـات�ا�حاســـبية�لم�باســـتثناء�٢٠١٨ديســـم٣١��4Iا�الية�للشـــركة�كما�2ي�

  .)�٣يضاح�رقم�(ا_ 2ي��مذكور 

  

  القياسأسس� •

��بدأ�التكلفة�التاريخية�بإســـــــتخدام�مبدأ�ا�ســـــــتحقاق�ا�حاســـــــ³}�ومفهوم�ا�ســـــــتمراريةتم�إعداد�القوائم�ا�الية�ا"ولية�ا�ختصـــــــرة�
ً
فيما��وفقا

  .توقعةا�ا�ستقبلية�بإستخدام�طريقة�وحدة�ا�ئتمان��لTل�Nاماتبالقيمة�الحالية��عدا�منافع�ا�وظف/ن�وال�}�تقاس

  و�النشاط�العرضعملة� •

  والذي�يمثل�العملة�الوظيفية�للشركة.�تم�عرض�هذه�القوائم�ا�الية�ا"ولية�ا�ختصرة�بالريال�السعودي

  
 

 



  لشركة�الوطنية�للرعاية�الطبيةا

  شركة�مساهمة�سعودية

 ٢٠١٩سبتم8!�5٣٠ي�أشهر�ا�ن/.يت"ن��والتسعة لف%!تي�الث*ثة�أشهر�ا�ولية�ا�ختصرة�مختارة�حول�القوائم�ا�الية��إيضاحات

  م�(غ"!�مراجعة)
   ا�بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�خTف�ذلك

٨ 

  

  التقديرات�ا�حاسبية�  )ب

عzى�ا�بالغ�ا�فصح�ع¯Wا�ثر�ؤ يتطلب�إعداد�القوائم�ا�الية�ا"ولية�ا�ختصرة�من�ا_دارة�إستخدام�التقديرات�وا"حكام�وا_ف4Nاضات�ال�}�قد�ت

  .�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�هذه�التقديرات.يرادات�وا�صاريف_ �Nامات�وال_من�ا"صول�وا
  

._ يتم�امستمر.�و �بشكلساسية�" ف4Nاضات�ا_ تم�مراجعة�التقديرات�واتو 
ً
T4اف�بمراجعات�التقديرات�مستقبNع  

  

ــــات�ا�حاســــــبية�الهامة�_ التقديرات�واان� ــــركة�ومصــــــادر�التقديرات��ســــــتخدمة�من�قبل�ا_دارةا�ف4Nاضــ 2ي�تطبيق�الســــــياســــــات�ا�حاســــــبية�للشــ

  سنوية.خر�قوائم�مالية�� الرئيسية�كانت�مماثلة�

 

 السياسات�ا�حاسبية�الهامة� -٣

�طبقة�2ي�القوائم�bي�نفســــها�االقوائم�ا�الية�ا"ولية�ا�ختصــــرة�ســــتثناء�ما�هو�موضــــح�أدناه�،�فإن�الســــياســــات�ا�حاســــبية�ا�طبقة�2ي�هذه�إب

  .٢٠١٨ديسم2٣١��4Iي�ا�الية�السنوية�للشركة�كما�
  

يحل�ا�عيار�الدو%ي�للتقرير�ا�ا%ي�حيث�.�٢٠١٩يناير��١إعتبارا�من�يجار�)�عقود�ا_ ١٦%ي�رقم�(بيق�ا�عيار�الدو%ي�للتقرير�ا�اقامت�الشركة�بتط

)�"تحديد�ما�إذا�كان�٤"�،�و�تفس/�4لجنة�تفس/4ات�التقرير�ا�ا%ي�الدولية�رقم�()�"عقود�ا_يجار١٧)�محل�معيار�ا�حاسبة�الدو%ي�رقم�(١٦رقم�(

الحوافز"�،�وتفس/�4لجنة�تفس/4ات�-)�"عقود�ا_يجار�التشغيzي�١٥ ترتيب�ينطوي�عzى�عقد�إيجار"�،�و�تفس/�4لجنة�تفس/4ات�ا�عاي/�4رقم�(

  قانوني�لعقد�ا_يجار".)�"تقييم�جوهر�ا�عامTت�ال�}�تأخذ�الشكل�ال٢٧ا�عاي/�4رقم�(
  

يجار.�يقوم�ا�ستأجر�با�ع4Nاف�با"صل�ا�تعلق�_ )�للمستأجرين�نموذج�وحيد�للمحاسبة�عن�عقود�ا١٦يقدم�ا�عيار�الدو%ي�للتقرير�ا�ا%ي�رقم�(

توجد��.ه�بسداد�دفعات�ا_يجارال�Nاما_يجار�الذي�يمثل��ال�Nامستخدام�ا"صل�ذو�الصلة�با_ضافة�إ%ى�إستخدام�الذي�يمثل�حقه�2ي�_ بحق�ا

ختيارية�لعقود�ا_يجار�قص/4ة�ا"جل�وعقود�ا_يجار�للموجودات�ذات�القيمة�ا�نخفضة.�تبقى�طريقة�ا�حاسبة�ا�تبعة�من�ا�ؤجر�إإعفاءات�

 
ً
.�إن�أنشطة�الشركة�كمؤجر�له�2ي�تصنيف�عقود�ا_يجار�إ%ى�عقود�إيجار�تمويzي�أو�تشغيzي�مشا�Wه�للمعيار�الحا%ي�أي�يستمر�ا�ؤجرون�طبقا

  )�عzى�القوائم�ا�الية.١٦أو�مستأجر�ليست�جوهرية�لذلك،��تتوقع�الشركة�أي�أثر�هام�لتطبيق�ا�عيار�الدو%ي�للتقرير�ا�ا%ي�رقم�(�
  

  هامة.،�حيث�ان�الشركة��يوجد�لد¸Wا�عقود�ايجار�تطبيق�هذا�ا�عيار�نتيجة��يوجد�أثر�جوهري�عzى�البيانات�ا�الية�للشركة�

  

 عقارات�وآZت�ومعدات - ٤

�ا%ىبشــكل�أســا{ــ|}� تعود�مليون�ريال�ســعودي�٨٫٨بلغ�الشــركة�م�ضــافات�ال�}�قامت��Wا_ بلغت�ام��٢٠١٩ســبتم٣٠�4IخTل�الف4Nة�ا�نWXية�2ي�

  مليون�ريال�سعودي).�١٩٫٢م:�٢٠١٨ديسم٣١��4I(�ا�%ي�أجهزة�الحاسب

ــــــــبتم٣٠�4IخTل�الف4Nة�ا�نWXية�2ي� ــــــ ـــــملةتقم�لم�م��٢٠١٩سـ ــــــ ـــــــــركة�برســــ ـــــــــم٣١��4Iومعدات�(�وآ�ت�عzى�بند�عقاراتتكاليف�تمويل��يأ�الشــــــ ديســــــ

  مليون�ريال�سعودي).�٠٫٧م:�٢٠١٨

ــــا2ي�قيمWXا�الدف4Nية�كما�2ي� ـــ|}�ومباني�بلغ�صـــ ـــ ــــركة�أراªـ ـــــبتم٣٠�4Iلدى�الشـــ ــــعودي�(�٣٤٠م�نحو��٢٠١٩ســ ــــــم٣١��4Iمليون�ريال�ســـ م:�٢٠١٨ديسـ

  ).�٧�الية�مقابل�قرض�ممنوح�إ%ى�الشركة�(إيضاحمليون�ريال�سعودي)�مرهونة�لصالح�وزارة�ا�٣٥٠

  

  

  

  

  

  
 

  



  لشركة�الوطنية�للرعاية�الطبيةا

  شركة�مساهمة�سعودية

 ٢٠١٩سبتم8!�5٣٠ي�أشهر�ا�ن/.يت"ن��والتسعة لف%!تي�الث*ثة�أشهر�ا�ولية�ا�ختصرة�مختارة�حول�القوائم�ا�الية��إيضاحات

  م�(غ"!�مراجعة)
   ا�بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�خTف�ذلك

٩ 

  وأخرونتجاريون��مدينون  - ٥

  م٢٠١٨ديسم8!��٣١   م�٢٠١٩سبتم8! �٣٠ 

 ٤١٠،٤٠٨،٣٩٨   ٣٦١،٩٥٩،٣٣٢  مدينون�تجاريون 

 ١١٧،٤٦٩،٦٣٨   ٢٧٤،٤٤٧،٨٥٢ )٦عTقة��(إيضاح��ة�ذيمستحق�من�جه

  ٥٢٧،٨٧٨،٠٣٦   ٦٣٦،٤٠٧،١٨٤ 

        :يخصم

 )٦٩،١٧٢،٣٢١(   (٧٣،٤٣٢،٠٦٥) ئر�ائتمانية�متوقعة�مخصص�خسا
 )٨٨،٨٣٦،١٤٥(   (١٠٥،٣٠٧،٤٨٥)  ع4Nاضات��طالبات�طبية�متوقعةإ

  ٣٦٩،٨٦٩،٥٧٠   ٤٥٧،٦٦٧،٦٣٤ 

��وردين
ً
 ٨،٥٢٨،٣٤٩   ٦،٦٧٧،٠٥٤  دفعات�مقدما

 ٨،٧١٩،٣٤٥   ٥،٦١٢،٥٦٣  تأم/ن�خطابات�ضمان

 
ً
 ،٩٧١٣،١٢٢   ٦،٣٢٨،٣٠٢  مصروفات�مدفوعة�مقدما

 ١،٢٤٤،٤٢٧   ٢،٦١٩،٣٤٩  أخرى 

  ٣٩١،٤٨٤،٦٦٢   ٤٧٨،٩٠٤،٩٠٢ 

 ��تحمل�فائدة.�وأخرونتجاريون�الدينون�ا�إن�أرصدة�

ا�دينون�التجاريون�ومســتحق�من�إجما%ي�رصــيد��%٧٥بة�نســ�ما�جهات�حكومية�وغ/�4حكومية�م�بلغ�ا�ســتحق�من�٢٠١٩ســبتم8! �٣٠كما�2ي�

  .)%٢٠١٨�:�٦٦ديسم٣١��4I(عTقة��هة�ذيمن�ج

عTقة)��دة�ثTث�ي�ذ(طرف��ا�جتماعية�م�وقعت�الشـــركة�عzى�تجديد�العقد�بي¯Wا�وب/ن�ا�ؤســـســـة�العامة�للتأمينات٢٠١٨مارس��٢٩بتاريخ�

�منإسنوات�
ً
  .م٢٠١٨يناير���١عتبارا

  
  :يzي كماائر�ائتمانية�متوقعة�مخصص�خس حركة إن

 
  للف%!ة�ا�ن/.ية�5ي

 م�٢٠١٩سبتم8! �٣٠
  ية�5يللسنة�ا�ن/.  

 م٢٠١٨ديسم8!��٣١

 ٤٧،٤١٨،٤٩٠   ٦٩،١٧٢،٣٢١  الرصيد�2ي�بداية�الف4Nة�/�السنة�قبل�التعديل
 ٧،٥٢١،٤٦٢   -   تعديTت

 ٥٤،٩٣٩،٩٥٢   ٦٩،١٧٢،٣٢١  الرصيد�2ي�بداية�الف4Nة�/�السنة�بعد�التعديل

 ١٩،٤٣٦،٨٤٤   ٥،٧٠٤،٨٨٣  ا�حمل�عzى�الف4Nة�/�السنة

 )٤،٣١٦،٣٢٢(   -  سنةمخصص�معكوس�خTل�الف4Nة�/�ال

 )٨٨٨،١٥٣(   (١،٤٤٥،١٣٩)  مخصص�مستخدم�خTل�الف4Nة�/�السنة

 ٦٩،١٧٢،٣٢١     ٧٣،٤٣٢،٠٦٥  الرصيد�2ي��Wاية�الف4Nة�/�السنة
  

  :يzي ات��طالبات�طبية�متوقعة�كماع4Nاضإ حركة إن

      

 ٦٥٬٥٦٤٬٤٥٨   ٨٨،٨٣٦،١٤٥  الرصيد�2ي�بداية�الف4Nة�/�السنة

Nى�الفzحمل�ع�٥٤٬٥٤٠٬٥٠٩   ٢٨،٥٦٥،٢٥٣  4ة�/�السنةا 

 (٣١٬٢٦٨٬٨٢٢)   (١٢،٠٩٣،٩١٣)  مخصص�مستخدم�خTل�الف4Nة�/�السنة

 ٨٨٬٨٣٦٬١٤٥   ١٠٥،٣٠٧،٤٨٥ الرصيد�2ي��Wاية�الف4Nة�/�السنة

ـــــمن ــــول  أيالتجاريون�وأخرون� نون ا�دي من ا"خرى  الفئات ��تتضـــــ ـــــ ـــــــــ|½ الحد إن قيمWXا. 2ي دائم وطبه �Wا��يوجد أصـ  لخطر للتعرض ا"ق¾ـ

ـــــدة فئات من فئة لكل العادلة القيمة ا�الية�هوقوائم�ال تاريخ ئتمان�كما�2ي_ ا �ةبأي الشــــــركة تحتفظ أعTه،�كما�� إل�Wا ا�شــــــار ا�دينون  أرصـ

  . وا"رصدة�ا�دينة�ا"خرى  ا�دينون كضمان�"رصدة� اتنو ره



  لشركة�الوطنية�للرعاية�الطبيةا

  شركة�مساهمة�سعودية

 ٢٠١٩سبتم8!�5٣٠ي�أشهر�ا�ن/.يت"ن��والتسعة لف%!تي�الث*ثة�أشهر�ا�ولية�ا�ختصرة�مختارة�حول�القوائم�ا�الية��إيضاحات

  م�(غ"!�مراجعة)
   ا�بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�خTف�ذلك

١٠ 

  الجهات�ذات�الع*قة - ٦

ــــــاهم/ن ــــــركات�ا�ملوكة�ا�تأثرة��تتمثل�الجهات�ذات�العTقة�2ي�ا�سـ ــــركة�والشـ الرئيســـــــي/ن،�أعضـــــــاء�مجلس�ا_دارة،�موظفي�ا_دارة�العليا�للشـــ

ـــــــركة. ـــــكل�جوهري�بتلك�الجهات.�تمت�ا�وافقة�عzى�شــــــــــروط�هذه�ا�عامTت�من�قبل�إدارة�الشـــ فيما�يzي�أهم�ا�عامTت�مع�الجهات�ذات� بشـــــ

  العTقة�وا"رصدة�الناتجة�ع¯Wا:
  

 

طبيعة� الع*قة
 ام*تا�ع

 الرصيد�كما�5ي   ا�عام*ت�خ*ل�الف%!ة�

�سبتم8! �٣٠
 م�٢٠١٩

��٢٠١٨سبتم8! �٣٠ 
 م

  سبتم8!�٣٠  
 م٢٠١٩

 ديسم8!�٣١ 
 م٢٠١٨

         :الع*قة�ذاتمستحق�من�جهة�

ا�ؤسسة�العامة�

للتأمينات�ا_جتماعية�

  )٥(إيضاح�

  مساهم

غ/�4

  مباشر

خدمات�

  طبية
٢٠٣،٩٨٨،٥٠

١١٧،٤٦٩،٦٣٨  ٢٧٤،٤٤٧،٨٥٢   ٢١٩،٨٦٢،٦٢٠  ٢ 

            :ع*قةذات�مستحق�إaى�جهة�

شركة�دراجر�العربية�

  ا�حدودة

مملوكة�

 ٥٥،٥٠٩  ٨٩،٩٦٨   ٤٨،٨٥٦  ٨٩،٩٦٨  مش4Nيات  �ساهم

              :العليا اlدارة مزايا

  ٨،٥٥٤،٨٢٦      مزايا�قص/4ة�ا"جل
٩،٢١٢،٧٨٨   -  - 

  ٢٨٧،٨٣١      مزايا�ما�بعد�التوظيف
٢،٢٩٠،٦٩٢   ٣٤٦،٩٨٧  

٢،١١٨،٨٩٣ 

      
٨،٨٤٢،٦٥٧ 

 
٩،٥٥٩،٧٧٥  

 
٢،٢٩٠،٦٩٢ 

 
٢،١١٨،٨٩٣ 

  

  القروض - ٧

  م٢٠١٨ديسم8!�٣١   م�٢٠١٩سبتم8! �٣٠  
  ١٧٦،٤٢٩،٥٩٠    ١٥٩،٩٧١،١٥٩  القروض��ال�Nامإجما%ي�

        يخصم�

  (٥،٨٣٤،٠٩٠)    (٤،٤٠٨،٧٤٣)  تكاليف�تمويل�مستقبلية�غ/�4مطفأة

  ١٧٠،٥٩٥،٥٠٠      ١٥٥،٥٦٢،٤١٦  

     يقسم�إaى

  ٢٤،١٢٣،٩٩٢     ٢٤،١٢٣،٩٩٢  الجزء�ا�تداول�من�قروض�طويلة�ا"جل

  ١٤٦،٤٧١،٥٠٨    ١٣١،٤٣٨،٤٢٤  الجزء�غ/�4ا�تداول�من�قروض�طويلة�ا"جل

  ١٧٠،٥٩٥،٥٠٠       ١٥٥،٥٦٢،٤١٦  
  

ــــعودي��١٥٤٬١١٢٬٠٠٠بمبلغ��فيذزارة�ا�الية�لتمويل�إنشــــــــاء�أعمال�تحت�التنتم�توقيع�عقد�قرض�مع�و �م٢٠١٢ديســــــــم١٠��4Iبتاريخ� ريال�ســــ

ـــــــــتTم�الـدفعـة�ا"و%ى�والبـالغـة� ـــــ ــــــــعودي�بتـاريخ��٦٦٬٥٧٢٬١٠٠وتم�اسـ ـــــ ريـال��١١٬١٨٠٬٩٠٠والـدفعـة�الثـانيـة�والبـالغـة��م٢٠١٣أبريـل��٢٨ريـال�ســ

ــــــــعودي�بتاريخ� ـــــ ــــــــعودي�بتاريخ��٤١٬٠٩٠٬٤٨٥والدفعة�الثالثة�والبالغة��م٢٠١٤يناير��١٣ســ ـــــ ـــــداد�عzى�.�يتم�الم٢٠١٤نوفم٤��4Iريال�ســ ــــــ �٢٠ســـــ

.�هذا�القرض�ـم٢٠١٧أكتوبر��2١١ي��تاريخ�العقد�بعد�مÁـــ|}�خمس�ســـنوات�منويســـتحق�ســـداد�أول�قســـط��القيمة�ي�قســـط�ســـنوي�متســـاو 

  .)٤(إيضاح��مضمون�برهن�عقاري.بدون�فائدة�

رض�توسعة�وتجديد�وذلك�لغمن�بنك�الرياض�مليون�ريال�سعودي��١٠٠م�حصلت�الشركة�عzى�عقد�مرابحة�بمبلغ�٢٠١٥نوفم٥��4Iبتاريخ�

ـــــوترميم�وتجهي ــــــ ز�ا�ب¤½�الشــما%ي�للمســتشــفى�الوط¤}.�ويتضــمن�ف4Nة�ســماح�لســنة�واحدة�يتم�ســداد�القرض�عzى�أقســاط�نصــف�ســنوية��دة�ـــــــ

  مليون�ريال�سعودي��١٤٥بقيمه�بسند�"مر��مونةا�رابحه�مض�خمس�سنوات.

  



  لشركة�الوطنية�للرعاية�الطبيةا

  شركة�مساهمة�سعودية

 ٢٠١٩سبتم8!�5٣٠ي�أشهر�ا�ن/.يت"ن��والتسعة لف%!تي�الث*ثة�أشهر�ا�ولية�ا�ختصرة�مختارة�حول�القوائم�ا�الية��إيضاحات

  م�(غ"!�مراجعة)
   ا�بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�خTف�ذلك

١١ 

  اlيرادات�من�العقود�مع�العم*ء - ٨

  
  5ي�لف%!ة�الث*ثة�أشهر�ا�ن/.ية

  سبتم8!�٣٠
  

  أشهر�ا�ن/.ية�5ي�التسعةلف%!ة�

  سبتم8!�٣٠

  م٢٠١٨    م٢٠١٩    م٢٠١٨    م٢٠١٩  تصنيف�اlيرادات

  ٥١٤،٩٧٩،٢٠١    ٤٦١،٣٣٦،٨٥٤    ١٥٥،٦٥٨،٢٨٥    ١٥٣،٧٥٨،١٤٧  إيرادات�تقديم�خدمات��طبية
  ٦٧،١٣٤،٤١٣    ٦١،٥٤٢،٣٣٦    ٢٠،٧٣٦،٤٦٢    ١٩،٧٥٥،٢٢٨  إيرادات�بيع�أدوية

  ٥٨٢،١١٣،٦١٤    ٥٢٢،٨٧٩،١٩٠    ١٧٦،٣٩٤،٧٤٧    ١٧٣،٥١٣،٣٧٥  
  

                توقيت�إثبات�باlيرادات

  ٤١٨،٩٩٥،٥٢٤    ٣٩٩،٠٠٣،٠٠٣    ١٢٦،٦٥٠،٦٣١    ١٤٦،٩٧٨،٢٠١  عzى�مدى�زم¤}
  ١٦٣،١١٨،٠٩٠    ١٢٣،٨٧٦،١٨٧    ٤٩،٧٤٤،١١٦    ٢٦،٥٣٥،١٧٤  عند�نقطة�من�الزمن�

  ٥٨٢،١١٣،٦١٤    ٥٢٢،٨٧٩،١٩٠    ١٧٦،٣٩٤،٧٤٧    ١٧٣،٥١٣،٣٧٥  
  

  يةالقطاع�التقارير  - ٩

ــــركةتتكون�عمليات� ــــ|}�واحد�وهو�الخدمات�الصـــــــــحية،�وبناء�الشـــــ  بشـــــــــكل�أســـــــــاس�من�قطاع�تشـــــــــغيzي�رئيـــــ
ً
عzى�ذلك،�فإن�تقديم�معلومات��ا

  لكة�العربية�السعودية.تجري�2ي�ا�م�عمليات�الشركةالقطاعات�ا�ختلفة�غ/�4قابل�للتطبيق,�وعTوة�عzى�ذلك،�فإن�
  

 سية�وا�خفضة�من�صا5ي�الربح�ربحية�السهم�ا�سا - ١٠

  

  لف%!ة�الث*ثة�أشهر�ا�ن/.ية�5ي

  سبتم8!��٣٠

  أشهر�ا�ن/.ية�5ي�التسعةلف%!ة�  

  سبتم8!��٣٠

  م٢٠١٨    م٢٠١٩    م٢٠١٨    م٢٠١٩  

  ٥٧،٣١٠،٥٤٨    ٦٠،٤٤٧،٣٧١    ١١،٤٤٣،٥٢٢    ١٦،٦٤٣،٤٦٩  صا2ي�ربح�الف4Nة�
  ٤٤،٨٥٠،٠٠٠    ٤٤،٨٥٠،٠٠٠    ٤٤،٨٥٠،٠٠٠    ٤٤،٨٥٠،٠٠٠  ا�توسط�ا�رجح�لعدد�ا"سهم

الربح�ا"سا{|}�وا�خفض�للسهم�

  ٠٫٢٦    ٠٫٣٧  من�صا2ي�ربح�الف4Nة�

  

١٫٢٨    ١٫٣٥  
  

١١ - Zرتباطات�الرأسمالية�واlاماk%ات�ا�حتملةل 

ــــمالية�ناتجة�من�أعمال�توســــــعة�وتجديد�مســــــتشــــــفى�رعاية�الوط¤}�بلغت�رصــــــيدها�كما�2ي�� م��٢٠١٩ســــــبتم٣٠�4Iلدى�الشــــــركة�إرتباطات�رأســ

 مليون�ريال�سعودي).�٠٫٩م:�٢٠١٨ديسم٣١��4Iمليون�ريال�سعودي�(� ٠٫٩مبلغ
 

ــــــركة� ـــــادرة�لصـــــــــالح�بعض�العمTء�ل�Nامإلدى�الشـــ ــــــــيدها�كما�2ى��بلغات�محتملة�ناتجة�من�خطابات�ضـــــــــمان�صــــ ـــــبتم٣٠�4Iرصـ   مبلغم��٢٠١٩ســــ

  مليون�ريال�سعودي).��٢١٫٥م�:�٢٠١٨ديسم٣١��4Iمليون�ريال�سعودي�( ��٥٬٦
 

القضـــايا�القانونية�ا�رفوعة�ضـــد�الشـــركة،�ولكن�النتيجة�ال¯Wائية�لهذه�القضـــايا�ليســـت�مؤكدة�بعد�و���تتوقع�ا_دارة�أن�تكون�ـهناك�بعض�

  هذه�القضايا�جوهرية.لال¯Wائية�نتائج�ال

  

  

  

  

  



  لشركة�الوطنية�للرعاية�الطبيةا

  شركة�مساهمة�سعودية

 ٢٠١٩سبتم8!�5٣٠ي�أشهر�ا�ن/.يت"ن��والتسعة لف%!تي�الث*ثة�أشهر�ا�ولية�ا�ختصرة�مختارة�حول�القوائم�ا�الية��إيضاحات

  م�(غ"!�مراجعة)
   ا�بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�خTف�ذلك

١٢ 

 القيمة�العادلة�والتصنيف –ا�دوات�ا�الية� - ١٢

ــــا{ــــــــ|}�من�نقد�و�أرصــــــــدة�لدى�البنوك،�ا�دينون�التجاريون�وأخرون،�تتكون�ا"دوات�ا�الية�ا�قيدة�2ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا%ي�للشــــــــ ــــكل�أســــ ركة�بشــــ

  �القروض�والدائنون�وأخرون.
 

  القيمة�العادلة�

ـــــيتم��القيمــة�العــادلــة ـــــ ــــــتTمهــا�إbي�القيمــة�ال�}�ســـــ ـــــ ـــــاحــد�ع�لبيســــ ــــــ ــــمن�معــامTتل�Nامــ_ا�ا�لتحويــل�أي�منل�أو�دفعهــو ا"صــــ ــــــ تظمــة�ب/ن�من�ات�ضـــــ

ــــوق�2ي�تاريخ�ا .�يعتمد�قياس�القيمة�العادلة�عzى�فرضــــــية�إتمام�عملية�بيع�ا"صــــــل�أو�لقياس�2ي�ظل�ظروف�الســــــوق�الســــــائدةا�تعامل/ن�بالســ

  بإحدى�الطرق�التالية:سيتم��ل�Nام_ا�تحويل

 .ل�Nام_من�خTل�السوق�الرئي|}�لÆصل�أو�ا -

 2ي�حال�عدم�وجود�سوق�رئي|}.�ل�Nام_لÆصل�أو�ا�منفعة��ك4Ç السوق�ا"�من�خTل -

  كون�السوق�الرئيسية�أو�ا�ك�4Çمنفعة�متاحة�أمام�الشركة�للوصول�إل�Wا.يجب�أن�ت

عzى��ل�Nامف4Nاضـات�ال�}�يسـتخدمها�ا�شـارك/ن�2ي�السـوق�عند�تسـع/�4ا"صـل�او�ا�_ باسـتعمال�ا�ل�Nاميتم�قياس�القيمة�العادلة�لÆصـل�أو�ا_

  ية�لهم.عملون�بما�يحقق�أفضل�مصالح�اقتصاديف4Nاض�أن�ا�شارك/ن�2ي�السوق�إ

ســــــتخدام�ا"صــــــل�فيما�إقتصــــــادية�بإيأخذ�قياس�القيمة�العادلة�لÆصــــــل�غ/�4ا�ا%ي�2ي�الحســــــبان�قدرة�ا�شــــــارك/ن�2ي�الســــــوق�عzى�توف/�4منافع�

ســـتخدامه�فيما�يحقق�أفضـــل�منفعة�منه.�تســـتخدم�الشـــركة�أســـاليب�يحقق�أفضـــل�منفعة�منه�أو�بيعه�إ%ى�طرف�آخر�من�أطراف�الســـوق�_ 

ســــــتخدام�ا�عطيات�ا�لحوظة�ذات�العTقة�ـإع�الظروف�وا"حوال�وتتوافر�لها�بيانات�كافية�لقياس�القيمة�العادلة�وتعظيم�تقييم�تتناســــــب�م

  ستخدام�ا�عطيات�غ/�4ا�لحوظة�ا%ى�أك�4Iحد.إوتقليص�

ــــــول�وا ـــــ ــــاح�عن�قيمWXا�العادلة�2ي�القوائم�ا�ا_ ات�ال�}�تقاس�بالقيمة�العادلة�أو�ال�Nام_إن�جميع�ا"صــــ ــــــ �لنطاق�فصــــــ
ً
ــــــــنيفها�وفقا ــــــ لية�يتم�تصـ

�لقياس�القيمة�العادلة�ككل:
ً
�ا%ى�معطيات�ا�ستوى�ا"دنى�الذي�يعت�4Iجوهريا

ً
  الهيكل�الهرمي�للقيم�العادلة�ا�ب/ن�أدناه�إستنادا

 ا�ستوى�ا"ول:�ويشمل�أسعار�السوق�النشط�ا�علنة�(غ/�4ا�عدلة)�للموجودات�وا�طلوبات�ا�تماثلة.� -

 ا�ســـــتوى�الثان -
ً
ـــبة�إ%ى�قياس�القيمة�العادلة�متاحا إما�بشـــــكل��ي:�ويشـــــمل�أســـــس�التقييم�ال�}�يكون�ف�Wا�أقل�مســـــتوى�مدخTت�جوهري�نســ

 مباشر�أو�غ/�4مباشر.

 ا�ستوى�الثالث:�ويشمل�أسس�التقييم�ال�}�يكون�ف�Wا�أقل�مستوى�مدخTت�جوهري�نسبة�إ%ى�قياس�القيمة�العادلة�غ/�4متاح. -

 4Iالية��القيمة�العادلة�إدارة�الشركة�أن�تعت�دوات�اÆ4ية.لNا�الدفWXب/ن��عادة�تصنيفإلم�تتم��تقارب�قيم�ه�اتستوياTذكورة�أع�ثة�اTالث�

  .قوائم�ا�اليةخTل�ف4Nة�ال

 تصنيف�ا�دوات�ا�الية

 كما�5ي
  

 كما�5ي

  م�٢٠١٩سبتم8! �٣٠
ديسم8!��٣١

  م٢٠١٨

     ا�صول�ا�الية

    ةأصول�مالية�بالتكلفة�ا�طفأ

   ٣٦١،٩٥٩،٣٣٢ مدينون�تجاريون 
٤١٠،٤٠٨،٣٩٨ 

   ٢٧٤،٤٤٧،٨٥٢  عTقة�مستحق�من�جهة�ذي
١١٧،٤٦٩،٦٣٨ 

  ٨،٧١٩،٣٤٥   ٥،٦١٢،٥٦٣  تأم/ن�خطابات�ضمان
  ٣٤٤،٥٥٧،٨١٨   ٣٠٤،٦٨٤،٨٣٧  النقد�وما�يعادله

      ات�ا�اليةل%kامlا

     ات�مالية�بالتكلفة�ا�طفأةل%kامإ

  ١٧٠،٥٩٥،٥٠٠   ١٥٥،٥٦٢،٤١٦ قروض
  ١٠٧،٨٥٤،٣٦١   ١٠٣،٨٠٢،٤٩٦  دائنون�تجاريون�وأخرون



  لشركة�الوطنية�للرعاية�الطبيةا

  شركة�مساهمة�سعودية

 ٢٠١٩سبتم8!�5٣٠ي�أشهر�ا�ن/.يت"ن��والتسعة لف%!تي�الث*ثة�أشهر�ا�ولية�ا�ختصرة�مختارة�حول�القوائم�ا�الية��إيضاحات

  م�(غ"!�مراجعة)
   ا�بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�خTف�ذلك

١٣ 

 وا�عاي"!�الصادرة�وغ"!�جارية�التأث"!�ا�عاي"! التعدي*ت�ع�ى� - ١٣

لف4Nة�الحالية�لللشركة��ا�ختصرة�ا"وليةا�الية��القوائمعzى��هامله�أي�تأث/�4ما%ي���يوجدإن�تطبيق�التعديTت�التالية�عzى�ا�عاي/�4الحالية�

 و�الف4Nات�السابقة�،�ومن�ا�توقع�أ��يكون�له�تأث/�4كب/2�4ي�الف4Nات�ا�ستقبلية:أ

 ٢٠١٧ – �٢٠١٥ا�عاي"!�الدولية�للتقرير�ا�اaيع�ى��الدورية�التحسينات�السنوية  )أ

4كة�عندما�تحصل�عادة�قياس�حصWXا�السابقة�2ي�عملية�مشNإتقوم�الشركة�ب –�تجميع�ا"عمال)�٣الدو%ي�للتقرير�ا�ا%ي�رقم�(�ا�عيار  •

 الشركة�عzى�السيطرة�2ي�ا"عمال.

عادة�قياس�حصWXا�السابقة�2ي�عملية�مش4Nكة�عندما�إ�تقوم�الشركة�ب –�)�ال4Nتيبات�ا�ش4Nكة�١١�عيار�الدو%ي�للتقرير�ا�ا%ي�رقم�(ا •

 تحصل�الشركة�عzى�السيطرة�2ي�ا"عمال.

عzى�توزيعات�ا"رباح��لشركة�با�حاسبة�عzى�جميع�عواقب�ضريبة�الدخل�تقوم�ا –�)�ضريبة�الدخل١٢معيار�ا�حاسبة�الدو%ي�رقم�( •

 بنفس�الطريقة.

تقوم�الشركة�بمعاملة�كجزء�من�القروض�العامة�اية�قروض�تم� –�)�تكلفة�ا�ق4Nاض٢٣معيار�ا�حاسبة�الدو%ي�رقم�(تحسينات�عzى� •

 ام�الذي�ان�É|Êمن�أجله.صول�عل�Wا�بغرض�تطوير�أصول�ثابتة�عندما�يكون�ا"صل�جاهز�لTستخدحال

  

 أخرى تعدي*ت�  )ب

  ا�ختصرة:ا"ولية�عzى�القوائم�ا�الية��هامعzى�ا�عاي/�4الحالية�لم�يكن�له�أي�تأث/�4ما%ي�والتفس/4ات�إن�تطبيق�التعديTت�التالية�

 )�"عدم�التيقن�بشأن�معامTت�ضريبة�الدخل".٢٣التفس/�4الدو%ي�( •

 .)T�٩ت�عzى�معيار�الدو%ي�للتقرير�ا�ا%ي�رقم�تعدي(الدفع�ا�سبق�مع�التعويض�السل³}� •

 .)٢٨تعديTت�عzى�معيار�ا�حاسبة�الدو%ي�رقم�(طويلة�ا"جل�2ي�الشركات�الزميلة�وا�شروعات�ا�ش4Nكة��اتستثمار _ ا •

  �.)١٩تعديTت�عzى�معيار�ا�حاسبة�الدو%ي�رقم�(تعديTت�الخطة،�تقليصها�او�تسويWXا� •
  

  

  ن�لم�تطبق�التعدي*ت�ال���صدرت�ولك

.�ومع�ذلك،�فإن�٢٠٢٠يناير��١تسرى�عدد�من�التعديTت�الجديدة�عzى�الف4Nات�السنوية�ال�}�تبدء�بعد�
ً
م�وال�}�يسمح�بتطبيقها�مبكرا

 :الشركة�لم�تقم�بالتطبيق�ا�بكر�لهذه�التعديTت�عند�اعداد�هذه�القوائم�ا�الية�ا"ولية�ا�ختصرة

 2ي�ا�عاي/�4الدولية�للتقرير�ا�ا%ي�التعديTت�عzى�مراجع�إطار�ا�فاهيم •

 )�٣رقم�ا�عيار�الدو%ي�للتقرير�ا�ا%يالتعديTت�عzى�تعريف�ا"عمال�( •

 )�٨رقم�ومعيار�ا�حاسبة�الدو%ي��١رقم�معيار�ا�حاسبة�الدو%يتعريف�ا"همية�النسبية�(التعديTت�عzى� •

 عقود�التأم/ن )١٧(�رقم�معيار ا�عيار�الدو%ي�للتقرير�ا�ا%ي� •

ــــاهمة�ب • ـــــول يع�أو�مســــ ــــــ4Nك�(التعديTت�عzى�ا�عيار�الدو%ي�للتقرير�ا�ا%ي��ا"صـــ ـــــركته�الزميلة�أو�ا�شــــــــروع�ا�شــ ومعيار��١٠ب/ن�ا�ســــــــتثمر�وشـــ

 .)٢٨ا�حاسبة�الدو%ي�

  

  

  

  

 
 



  لشركة�الوطنية�للرعاية�الطبيةا

  شركة�مساهمة�سعودية

 ٢٠١٩سبتم8!�5٣٠ي�أشهر�ا�ن/.يت"ن��والتسعة لف%!تي�الث*ثة�أشهر�ا�ولية�ا�ختصرة�مختارة�حول�القوائم�ا�الية��إيضاحات

  م�(غ"!�مراجعة)
   ا�بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�خTف�ذلك

١٤ 

 قرارات�واجتماعات�هامة� - ١٤

دارة�الشركة�بتوزيع�أرياح�إعzى�توصية�مجلس�م�٢٠١٩ابريل��٢٣وافق�مساهموا�الشركة�2ي�اجتماع�الجمعية�العامة�العادية�ا�نعقدة�بتاريخ�

جما%ي�مكافأت�مجلس�إعتماد�إكما�تم��.ريال�لكل�سهم�١ريال�سعودي�بواقع��٤٤٬٨٥٠٬٠٠٠م�بمبلغ�٢٠١٨عن�عام�عzى�ا�ساهم/ن�نقدية�

  مليون�ريال�سعودي.��١٬٩بمبلغة�الشركة�ار دإ

  .٢٠١٩م�خTل�الربع�الثاني�من�عا�عzى�مساهم}�الشركة�تم�توزيع�ا"رباح

�تاريخ� �ا٢٠١٩مارس��2٥ي �من�شركة�حصانة
ً
�تلقت�الشركة�خطابا ،� �للتأمينات�_ م �للمؤسسة�العامة �تابعة �شركة �(حصانة)، ستثمارية

ا�جتماعية�(ا�ؤسسة)،�يش/�4إ%ى�أن�حصانة�نيابة�عن�نفسها�وعن�ا�ؤسسة�قد�توصلت�إ%ى�اتفاق��Wائي�وملزم�مع�شركة�ان�إم�{|}�ا_مارات�

ن�ام�{|}�ا)�إ%ى�%٣٨٫٨٨،�شركة�تابعة�ومملوكة�بالكامل�لشركة�ان�إم�{|}�هيلت�بي�إل�{|}�،�لتحويل�حصصهما�2ي�الشركة�((إن�إم�{|})

  العربية�السعودية�للرعاية�الصحية.�

�
ً
�من�شركة�ان�ام�{|}�العربية�السعودية�للرعاية�الطبية�تعلن�فيه�٢٠١٩مايو��2٢٤ي�بتاريخ��حقا

ً
ق��Wائي�مع�%ى�اتفاإم�تلقت�الشركة�خطابا

ستحواذ�عzى�أسهم�اضافية�من�قبل�شركة�ان�ام�{|}�العربية�السعودية�للرعاية�الطبية�وبذلك�_ ا�ؤسسة�وحصانة.�عTوة�عن�ذلك،�تم�ا

  .2ي�الشركة�غ/�4مباشر �ستستمر�ا�ؤسسة�كمساهم�،وعليه.�%٤٩٫٢جما%ي�الحصص�إيصبح�

 

 اعتماد�القوائم�ا�الية� - ١٥
ــــ �ا�ــــ ــــــدت�الــــقــــوائــــم ـــمــ ـــــة�اعــــتـ ـــــــرة�(الــــغــــيا"و الــــيـــ ــــــ ــــة�ا�ــــخــــتصــــــ ـــلــــيــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ �ـــ ــــة)   هـــــ��١٤٤١ربــــيــــع�ا"ول �2�١٠ــــي�تــــــــاريــــخ�مــــجــــلــــس�ا_دارةمــــن�قــــبــــــــل�ر�مــــراجــــعــــ
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