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 التكوين والنشاط -1

إن الشركة الوهنية للرااية ال بية  "الشركة"( هي شركة مسداهمة سدعودية ملد لة فدي مديندة الريدا   اململكدة العربيدة السدعودية  موعد  

(. تمددددااس الشددددركة نشدددداهها ابددددر فرواهددددا 2004فبرايددددر  29هددددد   املوافددددا 1425محددددرم  9الصددددادا  قدددداايس  1010194785اللدددد   القجدددداا  اقددددم 

 القالية:

مددددددااس  14 املوافددددددا   دهدددددد1425محدددددرم  22الصددددددادا  قدددددداايس  1010195325مستشدددددفى ااايددددددة الريددددددا   موعددددد  اللدددددد   القجدددددداا  اقدددددم  -

 .م(2004

 (. م2004مااس  14د  املوافا هد1425محرم  22 قاايس  1010195327املستشفى الوه ي  موع  الل   القجاا  اقم  -

هددد   املوافددا  1432صددفر  14 قدداايس   1010301247شددركة ااايددة لقوز دد  األدويددة واملسددقلزمات ال بيددة  موعدد  اللدد   القجدداا  اقددم  -

 م(.2011يناير  19

 (. م2013ديسمبر  2هد  املوافا 1435محرم  29 قاايس  1010397064مركز اااية ل   العائلة  موع  الل   القجاا  اقم  -
 

داانهددددا وصدددديا تها وتشددددغيلها وتجددددااة ا  ملددددة إز املستشددددفيات واملراكددددز والوحدددددات ال ددددحية و ديقمثدددد  نشددددا  الشددددركة فددددي ت سددددي  وتملددددم وتجهيدددد

 و يدر املجهدزة الالزمدة ألداال و يفتهد
 
وتقدديم ا والقجزئة في األدوية واملعدات واملسقلزمات ال بية وتمثي  شركانها وتملدم السديااات املجهدزة هبيدا

ا  دمات ال حية في كافة املجاالت وكذلم ا  دمات واألامال التي قدد تعاواهدا فدي تحقيدا ، راضدها ،و مكملدة لهدا وتملدم األااقدحي والعقدااات 

 لصا   الشركة.
 

 ايال سعود . 10 تبل  سهم  قيمة إسمية للسهدم 44,850,000ايال سعدود ، مقسم الق  448,500,000مال الشركة املدفو   يبلد  ا،س
 

 .اململكة العربية السعودية،11457الريا   29393ت ب ، يق  املقر الرئي حي للشركة في مدينة الريا 
 
 تبد، السنة املالية للشركة فق  داية شهر يناير وت قهي   هاية شهر ديسمبر م  ك  سنة ميالدية. 

 
 معايير صادرة غير جارية التأثير -2

مدد    سددم   ددالق بيا املبكددر لهددا ،و ،و لعدددها  2019يندداير  1رات السددنوية التددي تبددد، فددي دوالقعددديالت ا  ديدددة التددي تسددر  للفقددفيمددا يلددي املعددايير 

 ولم ، فملن الشركة لم تعقمد الق بيا املبكر لهذه املعايير في إاداد القوائم املالية املرفقة.
 

 م(2019يناير  1)يبدأ تطبيقه في "عقود اليجار"  (16املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

( "اقدددود ا يجددداا"، وتفسدددير   ندددة تفسددديرات الققريدددر املدددالي 17محددد  معيددداا املحاسدددبة الددددولي اقدددم  ( 16يحددد  املعيددداا الددددولي للققريدددر املدددالي اقدددم  

 –( "اقدود ال يجداا التشددغيلي 15( "تحديددد مدا إوا كدان ترتيدد  ين دو  الدق اقددد إيجداا"، وتفسدير   نددة تفسديرات املعدايير اقددم  4الدوليدة اقدم  

 ( "تقييم عوهر املعامالت التي ت خذ الشة  القا وني لعقد ا يجاا".27ا حوافز"، وتفسير   نة تفسيرات املعايير اقم  
 

( للمسددددق عري   مددددوو  وحيدددد للمحاسددددبة ادددد  اقددددود ا يجددداا. يقددددوم املسددددق عر  دددداالازراف  األصدددد  16يقددددم املعيدددداا الدددددولي للققريددددر املدددالي اقددددم  

ا لسدددداد دفعدددات الزاامدددا يجددداا الدددذ  يمثددد   زامدالقددداملقعلدددا  حدددا االسدددق دام الدددذ  يمثددد  حقدددا فدددي اسدددق دام األصددد  وو الصدددلة  ا ضدددافة إلدددق 

د إافدداالات اخقياايدددة لعقددود ا يجدداا قصدديرة األعددد  واقددود ا يجدداا للموعددودات وات القيمدددة املن فضددة. تبقددى هريقددة املحاسدددبة ا يجدداا. توعدد

،نشددد ة إن  لي.تشدددغي لدددق اقدددود إيجددداا تمدددويلي ،واملقبعدددة مددد  املدددؤعر مشدددانهة للمعيددداا ا حدددالي  ،  يسدددقمر املدددؤعرون فدددي تصددد يق اقدددود ا يجددداا إ

الددق القددوائم ( 16لق بيددا املعيدداا الدددولي للققريددر املددالي اقددم  ،  ،ثددر هددام الشددركة ليسددت عوهريددة لددذلم، ال تقوقدد  كمددؤعر ،و مسددق عر الشددركة 

 .املالية
 

 أخرى 

   األدوات املالية" تقعلدا   صدائ  الددف  املسدبا مد  القعدويب السدلبي  تداايس السدريان 9تعديالت الق معياا الدولي للققرير املالي اقم" )

 (.2019يناير  1

   االسدتثمااات فدي امل شدآت الزميلدة واملشدرواات املشدزركة" تقعلدا   سد  االسدتثماا هويلدة 28تعديالت الق معياا املحاسبة الددولي اقدم" )

 (.2019يناير  1األع  في الشركات الزميلة واملشرواات املشزركة  تاايس السريان 
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   يندداير  1العدداملين" تقعلددا  قعددديالت ا   ددة، تقليصددها او تسددويتها  تدداايس السددريان (  "مزايددا 19تعددديالت الددق معيدداا املحاسددبة الدددولي اقددم

2019.) 

   فدددي العمليدددة املشدددزركة  تددداايس 3تحسدددينات الدددق املعيددداا الددددولي للققريدددر املدددالي اقدددم 
 
( "تجميددد  األامدددال" تقعلدددا  ا حصدددة املحدددقف  نهدددا سدددا قا

 (.2019يناير  1السريان 

  فدي العمليدة املشدزركة  تداايس “الزرتيبات املشزركة ( “11للققرير املالي اقم  تحسينات الق املعياا الدولي 
 
تقعلا  ا حصدة املحدقف  نهدا سدا قا

 (.2019يناير  1السريان 

   ضريبة الدخ " تقعلا   ثاا ضريبة الدخ  ملدفواات األدوات املالية املصدنفة الدق ،اهدا 12تحسينات الق معياا املحاسبة الدولي اقم" )

 (.2019يناير  1لكية  تاايس السريان حقوق م

   ينددداير  1( "تةلفدددة االقزدددرا " تقعلددا  قةلفدددة االقزدددرا  املؤهلدددة للرسددملة  تددداايس السدددريان 23تحسددينات الدددق معيددداا املحاسدددبة الدددولي اقدددم

2019.) 

   2021يناير 1الق مين" تاايس السريان  ( "اقود17املعياا الدولي للققرير املالي اقم.) 

 2019يناير  1( "ادم القيق  لش ن معامالت ضريبة الدخ " تاايس السريان 23ولي  القفسير الد.) 

 تعم  ا دااة 
 
 .تن با الق الشركة في حال إوا كا ت الق القوائم املاليةاملذكواة ،االه الق تحديد األثر م  ت بيا هذه املعايير  حاليا

 
 اسبةاملحأسس  -3

 ،ادددددت القددددوائم املاليددددة املرفقددددة 
 
للمعددددايير الدوليددددة للققريددددر املددددالي، املعقمدددددة فددددق اململكددددة العربيددددة السددددعودية واملعددددايير وا صدددددااات األخددددرى  وفقددددا

  املعقمدة م  الهيئة السعودية للمحاسبين القا و يين".
 

املسدققبلي  زامدلقدة ا حاليدة لالوالدذى يقداس  القيمد للمدو فين مةافد ة اهايدة ا  دمدة زامدالقد،ادت القوائم املالية  القةلفة القااي ية،  اسدق ناال 

  اسق دام هريقة الوحدة االئقما ية.
 

 ت هر القوائم املالية  الريال السعود  والذ  يمث  املة ال شا  والعر  للشركة.
 
 ملخص السياسات املحاسبية الهامة -4

 2018يناير  1املعايير الصادرة واملطبقة من  4-1

   األدوات املالية".( 9املعياا الدولي للققرير املالي اقم" 

   ات م  العقود م  العمالال".يراد( "ا  15املعياا الدولي للققرير املالي اقم 
 

 ( "األدوات املالية"9املعيار الدولي رقم )

املاليدة. إال ات لزاامد( لقصد يق وقيداس اال39معيداا املحاسدبة الددولي اقدم  ق لبدات مر  د( لشدة  كبيد9 يحقف  املعيداا الددولي للققريدر املدالي اقدم 

 فددددي معيدددداا املحاسددددبة الدددددولي اقددددم  
 
ى تدددداايس االسددددقحقاق داملاليددددة املحددددقف  نهددددا حقدددد صددددول ( املقعلقددددة  األ 39، ددددا يسددددتبعد الفئددددات الددددواادة سددددا قا

 املقاحة للبي .و والقرو  والذمم املدينة 
 

ا  مق لبدددات القصددد يق والقيددداس   مدددا فدددي ولدددم لعددددم تعددددي  املعلومدددات املقاا دددة للفزدددرات السدددا قة فيمدددا يقعلدددهبقدددت الشدددركة إافددداال يسدددم  

ات املاليدة الناتجدة اد  ت بيدا املعيداا الددولي للققريدر املدالي لزاامداملالية واال صول م إثبات الفروقات في القيم الدفزرية ل  في القيمة( . ت الهبو 

م لشددة  اددام مق لبددات املعيدداا الدددولي 2017وضددة لسددنة م. واليددا، ال تعكدد  املعلومددات املعر 2018يندداير  1( فددي األابددا  املبقدداة كمددا فددي 9اقددم  

 (. 39(    تعر  معلومات معياا املحاسبة الدولي اقم  9للققرير املالي اقم  
 

 في األحةام القعاقدية ل داال.لزااماملالية ،و اال صول تقوم الشركة  ملثبات األ 
 
 ات املالية في قائمة املركز املالي اندما تصب  هرفا

 
ت ا ثبددات األولددي، تقددوم الشددركة  ملثبددات األدوات املاليددة  القيمددة العادلددة مدد  زيددادة ،و  قدد  القةدداليق  فددي حالددة األدوات املاليددة التددي ليسددانددد 

  القيمة العادلة م  خالل األابا  ،و ا  سائر( امل سوبة لشة  مباشر إلق اققناال ،و إصداا األداة املالية.
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 املالية صول األ 

( 9يق لدددد  املعيددداا الددددولي  اددددداد الققدددااير املاليدددة اقددددم  لمالیة. ول ال صتصددد يق وقيددداس عديدددد ( 9م  قالمالیة ا ایالي للتقادولا المعیادم ایق

  القةلفددة املسددتنفذة ،و القيمددة العادلدد صددول "األدوات املاليددة" تصدد يق عميدد  األ 
 
 ،امددالة. يعقمددد القصدد يق الددق  مددوو  املاليددة وقياسددها الحقددا

 املالية وخصائ  القدفقات النقدية القعاقدية للموعودات املالية، والتي يقم تحديدها في وقت االازراف األولي. صول إدااة األ 
 

 بالتكلفة املطفأة مالية أصول 

ول املاليدة مد  ،عد  ا حصد صدول يقم قيداس األصد  املدالي  القةلفدة امل فد ة إوا تدم االحقفدا   األصد  ضدم   مدوو  ،امدال نهددف االحقفدا   األ 

 تحص  دفعات م  ،ص  املبل  والفائدة فق .الق القدفقات النقدية القعاقدية التي تسقوفي معياا 
 

ماليدة  القيمدة العادلدة مد   ،صدول ال يوعد لدى الشركة كما في فزرة الققرير ، ،دوات دي   القيمدة العادلدة مد  خدالل الددخ  الشدام  اآلخدر ، 

خر.
ّ
 خالل الرب  ،و ا  سااة ،و ،دوات ملكية  القيمة العادلة م  خالل الدخ  الشام  اال

 
 املالية صول قيمة األ  هبوط

بددة املاليددة  اسددق دام تجر  صددول فددي القيمددة يددقم تقدددير ا  سددائر االئقما يددة املقوقعددة الددق األ  الهبددو ت بددا الشددركة املددنبا املبسدد  فددي احتسدداب 

خسددااة االئقمددان القااي يددة للشددركة، مدد  تعددديلها  ددال روف االققصددادية العامددة وتقيدديم كدد  مدد  االتجدداه ا حددالي وكددذلم توقعددات ال ددروف فددي 

ا.  تاايس الققرير،  ما في ولم القيمة الزمنية للنقود حيثما كان ولم مناسب 
 

ية   مع دى ج دم ا  سدااة إوا كدان فزراضدالسداد، ،و ا  سااة املع اة اال يعد قياس خسائر االئقمان املقوقعة دلي  الق احقمال الق لق ا  

هندداك ت لددق ادد  السددداد(. يعقمددد تقيدديم احقماليددة الق لددق ادد  السددداد  ندداال الددق البيا ددات القااي يددة التددي يددقم تعددديلها  واسدد ة معلومددات 

 تق ب   املسققب  كما هو موض  ،االه.
 

 القيمة في قائمة الرب  ،و ا  سااة م  خالل حساب م ص  لذلم. الهبو تعزرف الشركة   ابا  ،و خسائر 
 

 املالية صول استبعاد األ 

ي ا حقوق القعاقدية للقدفقات النقدية م  األصد  ،و تقدوم  قحويد  األصد  املدالي و م داهر دتقوم الشركة  مللغاال األص  املالي فق  اندما تنته

ة  نقد  ،و االحقفدا  لشدة  عدوهر   جميد  م داهر ومنداف  امللكيدة ل صد  فتسدقمر الشدركة ومزايا امللكية  إلدق عهدة ،خدرى. إوا لدم تقدم الشدرك

 وامل لوبات املرتب ة  األص  املالي إلق املبال  التي قد تض ر لدفعها. صول  االازراف  حصتها املحقف  نها في األ 
 

 ات املاليةلتااماال

ات املاليددة لزاامدمدة العادلدة مدد  خدالل األابدا  ،و ا  سدائر.تم تصد يق وقيداس عميد  االات املاليدة إمدا  القةلفدة امل فد ة ،و  القيلزاامدتصدنق اال

ات ماليددة  القيمددة العادلددة مدد  خددالل األابددا  الزاامددلدددى الشددركة  القةلفددة امل فدد ة  اسددق دام هريقددة العائددد الفعلددي. وال يوعددد لدددى الشددركة 

 ،وا  سائر.
 

 ات املاليةلتاامإلغاء االعتراف باال

 ات.لزاامإلغاال ،و ا تهاال هذه االات املالية فق  اندما يقم الوفاال ،و لزاامالشركة  مللغاال االازراف  االتقوم 
 
 ات من العقود مع العمالء"يراد( "ال 15ملعيار الدولي للتقرير املالي رقم )ا

"اقددددود  (11 ات مدددد  العقدددود مدددد  العمدددالال"  حدددد  محددد  معيدددداا املحاسدددبة الدددددولي اقدددم يدددراد( "ا  15املعيددداا الدددددولي  ادددداد الققددددااير املاليدددة اقددددم  

ات الناتجددددة ادددد  العقددددود مدددد  يددددرادت" وا صدددددااات وات الصددددلة وين بددددا الددددق عميدددد  ا  يددددراد( "ا  18ا نشدددداال" ومعيدددداا املحاسددددبة الدددددولي اقددددم  

ات الناتجدة يدرادا  للمحاسدبة اد   خ دوات  ديدد  مووعدا مد  خمد عيداا ا العمالال، ما لم تك  هذه العقود في   داق معدايير ،خدرى. يحددد امل

،ن امل شددد ة   تقوقددد  الدددذ  مبلددد  يعكددد  العدددو   يدددرادبدددات ا  ( يدددقم إث15 موعددد  املعيددداا الددددولي للققريدددر املدددالي اقدددم   العقدددود مددد  العمدددالال.  اددد

 .تحص  اليا في مقا   تحوي  البضائ  وت دية ا  دمات إلق العمي 
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امل شددد ت ممااسدددة الققددديرات ، مددد  األخدددذ فددي االاقبددداا عميدد  ا حقدددائا وال دددروف وات الصددلة اندددد ت بيدددا كدد  خ دددوة الدددق  يق لدد  املعيددداا مدد 

 العقود م  العمالال. كما يحدد املعياا املحاسبة ا  القةاليق ا ضافية ل حصول الق العقد والقةاليق املرتب ة مباشرة  تنفيذ العقد.

لشددة  منفصدد   كددال ،مدري ، ا  دددمات ال بيدة وبيدد  األدويدة. ويددقم  يدد  السدل  وت ديددة ا  ددمات فددي العقدود انهدا مدد  تقدديم إيرادتحقدا الشددركة 

 .وبشة  مجم  كوحدة واحدة م  السل  ،و ا  دماتم  العمالال 

 بيع األدوية

ا  دددداألداال. وخلصددددت الشددددركةالزاامددددتقضددددم  اقددددود الشددددركة مدددد  العمددددالال لبيدددد  األدويددددة والعقدددداقير لشددددة  اددددام  راف دإلددددق ، ددددا ي ببددددي االاقدددد ا واحددددد 

ات م   ي  األدويدة والعقداقير اندد  ق دة مد  الدزم  والتدي تقحددد اندد ا ققدال السدي رة إلدق العميد  ، وبشدة  ادام اندد تسدليم األدويدة يراد ا  

 ات املعزرف نها.يرادمقداا ا  ات و يرادت ثير الق توقيت االازراف  ا   (15 والعقاقير. لذلم، لم يك  لق بيا املعياا الدولي للققااير املالية 
 

 تقديم الخدمات الطبية

األداال(. تقضددم  لعددب  زامدالقددالفدداتواة  ،  لعددد تمددام إصددداا ويددقم  ا  دددماتانددد تقددديم  يرادراف  ددا  د ال سددبة   دددمات القنددويم ، يددقم ا اقدد

ت ماوقعة للخصولمتالقیمة ایقة دام هددددرخدددد استدااة العددددو  املقغيددددر  دا ا. تقال بيددددة اتازراضددددال ومات وار مثدددد  ا  صدددددقددددود اددددو  مقغيددددالع

. ت بددا ا دااة هريقددة واحدددة لشددة  مقناسددا هددوال العقددد انددد تقدددير تدد ثير ادددم القدديق  مدد  العددو  املقغيددر املسددقحا للشددركة. اتازراضددواال 

للشدركة لقحددد العدو . إن ت بيددا   ا ضدافة إلدق ولدم ، تعقبددر ا دااة عميد  املعلومدات  القااي يدة وا حاليددة واملقوقعدة( مقاحدة لشدة  معقددول 

 .ات التشغي إيرادات الناتجة ا  يراد( لم يك  لا ت ثير عوهر  الق ا  15املعياا الدولي للققرير املالي اقم  
 
  معداتآالت و عقارات و  4-2

 في القيمة املزراكمة.  الهبو معدات  القةلفة  اقصا االستهالك املزراكم وخسائر و آالت لعقااات و ات هر 
 

 اقصددددا قيمتهددددا املقبقددددة الددددق مدددددى حيانهددددا ا  قاعيددددة  اسددددق دام هريقددددة القسدددد   معددددداتو آالت لعقددددااات و ايددددقم االسددددتهالك لق فدددديب تةلفددددة 

 الثا ت، ويقم مراععة العمر ا  قاجي املقدا والقيم املقبقية وهريقة االستهالك في اهاية ك  فزرة مالية. 
 

 معدات، كما يلي:و  آالتيقم ت بيا االستهالك الق العقااات و 
 

 سنوات 

 33 مباني

 10 تحسينات الق املباني

 6 هبية و،عهزةمعدات 

 7-6 اتصال و،عهزةمصااد 

 7-6 مكقبية ومعدات،ثا  ومفروشات 

 3 حاس  آلي  ،عهزة

 4  ق وسائ  
 

انددد اسددتبعادها ،و انددد ادددم وعددود  معددداتو آالت اقددااات و اليددقم اسددتهالك األااقددحي واملشددرواات تحددت القنفيددذ،  ويددقم إلغدداال االازددراف  بنددد 

لعقدددددااات ا راف دمندددداف  اققصددددادية مقوقعددددة مدددد  االسددددق دام املسددددقمر ل صدددد ، إن املةاسددددد  ،و ا  سددددائر الناتجددددة مدددد  اسددددتبعاد ،و إلغدددداال االاقدددد

 نها في الدخ  الشام . يقم قياسها  الفرق  ين صافي مقحصالت البي  والقيمة الدفزرية ل ص  ويقم االازرافعدات املو  اآلالتو 
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 غير امللموسة صول األ  4-3

ي تدددم االسدددقحواو اليهدددا لشدددة  منفصددد  ت هدددر  القةلفدددة  اقصدددا ا هفددداال دي تةدددون اامااهدددا ا  قاعيدددة محدددددة والقددددر امللموسدددة القدددد يددد صدددول إن األ 

املزراكمددة، ويددقم االازددراف  ا هفدداال الددق ،سدداس القسدد  الثا ددت الددق مدددى العمددر اال قدداجي املقدددا، ويددقم إاددادة تقدددير  الهبددو املزددراكم وخسددائر 

ر امللموسدة التددي د يد صدول رات فدي الققدديرات الددق ،سداس مسدققبلي، ،مدا األ دالعمدر اال قداجي   هايدة الفزدرة املاليدة، مد  املحاسددبة اد  تد ثير ،يدة تغييد

 املزراكمة. الهبو اعية  ير محددة والتي تم االسقحواو اليها لشة  منفص  فق هر  القةلفة  اقصا خسائر تةون ،امااها ا  ق

  ير امللموسة كما يلي : صول وتقدا الشركة االاماا ا  قاعية ل  
 

 سنوات 

 3  رامج حاس  آلي

 3 تراخي  هبية
 

 يدددددر امللموسدددددة اندددددد اسدددددتبعادها ،و انددددددما يةدددددون مددددد  املقوقددددد  اددددددم وعدددددود منددددداف  اققصدددددادية مسدددددققبلية مددددد   صدددددول يدددددقم إلغددددداال االازدددددراف  األ 

 يددر امللموسددة يددقم قياسددها  ددالفرق  ددين صددافي اوائددد  صددول راف  األ داسددق دامها ،و اسددتبعادها. إن املةاسدد  ،و ا  سددائر الناتجددة مدد  إلغدداال االاقدد

 الازراف نها في الدخ  الشام  اند إلغاال االازراف  األص .االستبعاد و القيمة الدفزرية ل ص  ويقم ا

 

 غير املالية صول األ  قيمةهبوط  4-4
 ير املالية قد تعر  لهبو  في القيمة. في حال وعود مث   األصول  قاايس إاداد الققرير املالي  ققييم ما إوا كان يوعد مؤشر   ن ،حد  الشركةتقوم 

 ققدير القيمة القا لة لالسزرداد  الشركة، تقوم صول هذا املؤشر، ،و إوا كان م  الضروا  إعراال اخقباا سنو    صوت الهبو  في القيمة ألحد األ 

 تةاليق االستبعاد والقيمة االسق دامية ،يهما ل ص . إن القيمة القا لة لالسزرداد ل ص  تمث  القيمة العادلة ل ص  ،و 
 
وحدة توليد النقد  اقصا

الفردية إال في حال ادم قيام األص   قوليد تدفقات  قدية داخلة تةون مسققلة لشة  ائي  ا  تلم املولدة م   صول ،الق، ويقم تحديدها ألحد األ 

األخرى. اندما تزيد القيمة الدفزرية ألص  ما ،و اندما تزيد قيمة وحدات توليد النقد ا  القيمة القا لة لالسزرداد،  صول ،و مجمواة م  األ  ،صول 

 يعقبر األص  من فب القيمة ويقم ت فيضا إلق القيمة القا لة لالسزرداد.

يمتها ا حالية وولم  اسق دام معدل خصم يعك  الققديرات اند تقييم القيمة االسق دامية، يقم خصم القدفقات النقدية املسققبلية املقداة إلق ق

 تةاليق االستبعاد، يقم 
 
،خذ ا حالية في السوق للقيمة الزمنية ل موال و،  م اهر معينة مقعلقة  األص . اند تحديد القيمة العادلة  اقصا

 في االاقباا. في حال ادم توفر مث  تلم امل
 
يقم دام هذه ا حسا ات  عامالت، يقم اسق دام  موو  تقييم مناس .املعامالت املقداولة في السوق حديثا

 ادلة. اسق دام مضاافات الققييم و،سعاا األسهم املقداولة في السوق للشركات املقداولة لدى العموم ،و املؤشرات األخرى املقوفرة للقيمة الع

فصلة والقوقعات املسققبلية التي يقم إادادها  صواة منفصلة لة  وحدة م   احتساب الهبو  في القيمة لديها الق ،ساس املواز ات امل الشركةتقوم 

الفردية اليها. تغ ي هذه املواز ات والقوقعات  صواة اامة فزرة خم  سنوات. يقم  صول التي يقم ت صي  األ  الشركةوحدات توليد النقد لدى 

 املسققبلية لعد السنة ا  امسة. احتساب معدل النمو هوي  األع  و سق دم لقوقعات القدفقات النقدية

الذ  تثبت خسائر الهبو  في القيمة ا  العمليات املسقمرة في قائمة الدخ  الشام  ضم  البنود املقعلقة  املصاايق  ما يقفا م  و يفة األص  

 ا  فضت قيمقا.

 إثبات خسااة هبو  في القيمة.  اندما تةون القيمة القا لة لالسزرداد لوحدة توليد النقد ،ق  م  القيمة الدفزرية، يقم
 
 يعادله النقد وما 4-5

يقضدم  النقدد فدي الصدندوق والودائد  لددى البندوك التدي لدديها فزدرات اسدقحقاق مد  ا يعادلا قدفقات النقدية، فملن النقد ومأل را  قائمة ال

 خالف ولم.يوم ،و ،ق  م  تاايس االققناال ومقاحة ليقم اسق دامها م  قب  الشركة، مالم يذكر  90
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 املخزون  4-6

 اسدق دام هريقدة املقوسد  املدرب ،  اسدق ناال  القةلفدة تحديدد يدقم .،قد  ،يهمدا للقحقدا القا لدة القيمدة صدافي ،و  القةلفدة امل دزون قيداس يدقم

البيد  املقددا للم ددزون  للقحقدا سدعر  القا لدة القيمدة األدويدة حيدث يدقم تحديدد القةلفددة  اسدق دام هريقدة الدوااد ،وال صدادا ،وال.  يمثدد  صدافي

 
 
 الالزمة  تمام املية البي .املقداه  منا القةاليق  م روحا

 

 اتيرادال  7 -4

 تقديم الخدمات الطبية 

الرسدددوم املفروضدددة الدددق خددددمات املستشدددفيات للمرقدددحى الدددداخليين وا  دددااعيين. تشدددم  الدددق ات مددد  ا  ددددمات فدددي املقدددام األول يدددرادتشدددم  ا  

 وا  دمات املهنية ال بية، واملعدات، واألشعة، وامل قبر ا  دمات اسوم ا قامة،
 

 ات الصدديدليات.إيددرادعددة كحزمددة واحدددة عنبددا إلددق عندد  مدد  ا  دددمات السددريرية لشددة  مسددقق  هبقددا للعقددود مدد  العمددالال ،و مجمتقددديم يددقم 

سيقم االازراف نهدا الدق مددى ات م  ا  دمات املجمعة يراد(،خلصت الشركة إلق ،ن ا  15 موع  املعياا الدولي إاداد الققااير املالية اقم  

 زم ي.

 مبيعات األدوية

شدددح   ت إلدددق العميددد . يحدددد  التسدددليم اندددد، او انددددما يدددقم تسدددليم املنقجدددااملنقجدددات ات انددددما  يدددقم  قددد   السدددي ره الدددق يدددراديدددقم إثبدددات ا  

  ق  امل اهر وا  سااة إلق العمي .املنقجات إلق املوق  املحدد م  
 

،خدددرى. تقحمددد  الشدددركة محدددددة نقجدددات م ققدددديم املسقحضدددرات الصددديدال ية و انهدددا الزاامتةدددون الشدددركة مسدددئولة لشدددة  ،سالدددحي اددد  الوفددداال  

لدددى الشددركة سددل ة يةددون امل ددزون قبدد  ،ن يددقم  قدد  املسقحضددرات الصدديدال ية واملنقجددات األخددرى إلددق العميدد .  ا ضددافة إلددق ولددم،  م دداهر

 نقجات الصيدال ية املحددة.تقديرية في تحديد سعر امل

 خصم حجم التعامل 

ددا مددا يددقم اثبددات ا    شددهر  12لددق ،سدداس إعمددالي الددق مددداا ات   صددومات ايددراد الب 
 
ات الددق ،سدداس السددعر املحدددد فددي يددراد. يددقم إثبددات هددذه ا  ا

راف دالقيمددة املقوقعددة، ويددقم االاقدد العقددد، لعددد خصددم الكميددة املقدددا. يددقم اسددق دام ا  بددرة املزراكمددة لققدددير ا  صددومات،  اسددق دام هريقددة

 فق  إلق ا حد الذ  يةون فيا م  املحقم  ،ال يحد  انعةاس كبير فيا.  يراد ا  
 

 ات الطبيةعترا اال 

ا إلددق عميدد  املعلومددات  القااي يددة وا حاليددازراضدديدقم تقيدديم حدداالت اال  تلدد يلها خصددما  ، يددقمة واملقوقعددة( واملقددوفرة للشددركةات ال بيددة اسددتناد 

 ات خالل العام.يرادم  ا  
 
 االحتياطي النظامي  4-8

 
 
% مدد  صددافي الددرب  السددنو  إلددق االحقيدداهي 10تحددول الشددركة و  ددام الشددركات فددي اململكددة العربيددة السددعودية األسالددحي لن ددام  الشددركة  وفقددا

 .ملساهمي الشركة ا   للقوز   ك ابا % م  ا،س املال. هذا االحقياهي  ير  ق30الن امي حتى يص  هذا االحقياهي إلق 
 
 مكافآت املوظفين4-9

 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين التاام

رة ماليدة سدنوية، د  هايدة كد  فقد اكقدواا  تعويضات اهاية ا  دمة  اسق دام هريقة تةلفدة الوحددة املقوقعدة مد  إعدراال تقيديم  الزااميقم قياس 

تعويضددات اهايددة ا  دمددة للمددو فين فددي قائمددة املركددز  الزدداامة الددق اصدديد كقواايدداملةاسدد  وا  سددائر االويددقم إثبددات إاددادة القيدداس التددي تشددم  

ة املددالي فددي حددين يددقم إداا  ،ثددر هددذه املةاسدد  وا  سددائر مباشددرة ضددم   نددد الدددخ  الشددام  اآلخددر  والددذ  يعقبددر عددزال مدد  األابددا  املبقدداة( للفزددر 

 عها ضم  الرب  ،و ا  سااة.التي تم تكبدها فيها، وال يقم إاادة إداا
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ي تددم تقددديمها سددا قا ضددم  الدددخ  الشددام  فددي فزددرة تعدددي  ا   ددة، ويددقم احتسدداب القيمددة الزمنيددة مدد  خددالل ديددقم إداا  تةلفددة ا  دمددة القدد

 ،و األص  ا  ات  املنفعة املحددة، وتصنق تةاليق املناف  املحددة  لزاامت بيا معدل خصم في  داية الفزرة الق صافي اال
 
 ملا يلي: وفقا

 تشم  تةلفة ا  دمات ا حالية وتةلفة ا  دمات السا قة واملةاس  وا  سائر الناتجة ا  تقليصها وتسديدها(.تةلفة ا  دمة   -

 .ةالفائد ةفتةل -

 .كقواا  إاادة القياس اال -

تةلفدددددة  "بنددددددالعموميدددددة " و  ا داايدددددة و  "املصددددداايق ددة ضدددددم  الدددددرب  ،و ا  سدددددااة فدددددي  نددددددلقةددددداليق املنفعدددددة املحدددددتددددددا  الشدددددركة ،ول انصدددددري  

 ".اتيراد  ا

 مزايا املوظفين قصيرة األجل 

رة التدي يدقم فيهدا دا  املزايا املسدقحقة للمدو فين  ال سدبة ل عدوا والرواتد ، وا عدازة السدنوية وا عدازة املرضدية فدي الفقد لزااميقم االازراف  اال

 تقديم ا  دمة املقعلقة نها مقا   املبل   ير امل صوم للمزايا املقوق  ،ن يقم دفعها لقلم ا  دمة. 
 

 ات املعزرف نها واملقعلقة  مزايا املو فين قصيرة األع   املبل   ير امل صوم واملقوق  ،ن يقم دفعا مقا   ا  دمة املقدمة. لزاامتقاس اال
 
 املخصصات 4-10

الدددق الشدددركة  ددداتج اددد  حدددد  سدددا ا، ومددد  املحقمددد  ،ن تقدددوم الشدددركة  تسدددوية  يدحكمدددقدددا وني ،و  الزددداامندددد وعدددود امل صصدددات ا إثبددداتيدددقم 

 .لزااموق لذلم االم  إمةا ية ام  تقدير موث لزااماال
 

تدداايس فددي ر موثوقيددة املقاحددة دا حددالي، اسددتنادا إلددق األدلددة األكثدد زامدلقدديددقم قيدداس امل صصددات الددق ،سدداس النفقددات املقددداة امل لوبددة لتسددوية اال

ات املقماثلدة، يدقم تحديدد احقماليددة ،ن لزاامدد. واندددما يةدون هنداك ادددا مد  االزامدلقدالققريدر،  مدا فدي ولدم امل دداهر والشدةوك املرتب دة نهدذا اال

ا حاليدددة، حيدددث تةدددون  قيمتهددداكةددد . يدددقم خصدددم امل صصدددات إلدددق  اتلزاامددديةدددون القددددفا ا  ددداا  م لوبدددا للتسدددوية مددد  خدددالل الن دددر فدددي فئدددة اال

 القيمة الزمنية للنقود عوهرية.
 
 تكاليف التمويل 4-11

 
 
 كددي يةددون عددداهزا

 
 هددويال

 
 تددقم اسددملة تةدداليق القمويدد  املقعلقددة مباشددرة لشددراال ،و إنشدداال ،و إ قددا  ،صددد  مؤهدد ، يق لدد  إنشددا ه ،و إ قاعددا وققددا

ي. يددقم تحميدد  كافددة تةدداليق القمويدد  األخددرى الددق قائمددة الدددخ  د يعددا، كجددزال مدد  تةلفددة ولددم األصدد  املعنددللغددر  الددذ  ،نمددحج مدد  ،علددا ،و 

 الشام  في الفزرة التي تقكبد فيها.
 
 الزكاة 4-12

 يدددقم احتسددداب الزكددداة وتةدددوي  م صددد  الزكددداة للشدددركة 
 
لقعليمدددات الهيئدددة العامدددة الزكددداة والددددخ  السدددعودية ويدددقم تحميلهدددا الدددق الدددرب  ،و  وفقدددا

تددقم املحاسددبة ادد  الربددو  الزكويددة . رة املاليددةدالتددي سدديقم ت بيقهددا   هايددة الفقددا  سددااة، ويددقم احتسددانها  اسددق دام معدددالت الزكدداة امل بقددة ،و 

 الرب  ال هائي.الناشئة ا  سنوات سا قة في السنة التي يقم فيها اسقالم 
 
 ةالتقارير القطاعي 4-13

ات ،و تكبدد مصداايق. يدقم ا فصدا  اد  الق اادات إيدرادإن الق ا  هدو عدزال مدد  الشدركة يعمد  فدي ،نشد ة األامدال التدي ي دقج ا هدا اكتسداب 

الشددد   املسدددؤول اددد  توز ددد  التشدددغيلية الدددي ،سددداس الققدددااير الداخليدددة التدددى يدددقم مراععتهدددا مددد  قبددد  مق دددذ القدددراا التشدددغيلي الرئي دددحي وهدددو 

 املوااد وتقييم األداال وات او القرااات ا سزراتيجية حول الق ااات التشغيلية.
 

 العمالت األجنبية 4-14

لعمددالت  يددر العملددة الو يفيددة للم شدد ة وهددي الريددال السددعود   ،  لعمددالت ،عنبيددة( حسدد  ،سددعاا الصددرف السددائدة قم االازددراف  املعددامالت يدد

  قاايس املعامالت. في اهاية ك  فزرة ماليدة يدقم إادادة تحويد  البندود النقديدة املصدنفة لعمدالت ،عنبيدة 
 
فدي الدق ،سدعاا الصدرف السدائدة  اسدتنادا

 لنقدية التي تقداس ولم القاايس. ،ما البنود  ير ا
 
راف  الفروقدات الناتجدة دللقةلفدة القااي يدة لعمدالت ،عنبيدة فدال يعداد تحويلهدا، يدقم االاقد وفقدا

 ا  صرف البنود النقدية في الدخ  الشام  في الفزرة التي ت ش  فيها.
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 ات املحاسبية الهامةفترا التقديرات واال  -5

  يق لدددددد  إادددددددداد القددددددوائم املاليدددددددة
 
  ا يدددددددرادات ات تدددددددؤثر فددددددي قددددددديمافزراضددددددد، اسدددددددقعمال ،حةدددددددام وتقددددددديرات و للمعددددددايير الدوليدددددددة للققريدددددددر املددددددالي وفقدددددددا

ات فزراضددددات ال اائددددة. إن ادددددم القدددديق    صددددوت هددددذه اال لزاامدددد جا دددد  ا فصددددا  ادددد  االات وا يضدددداحات لزاامددددواال صددددول واملصددددروفات واأل 

 الق
 
 عوهريا

 
 .ات املق ثرة في الفزرات املسققبليةلزاامواال صول القيم الدفزرية ل   والققديرات قد يؤد   لنقائج تق ل  تعديال

 
 عداتاملو  اآلالتالعمر املقدر للعقارات و  5-1

ي، دامددال الصدديا ة واالصددال  والققددادم الفندد،مة فددي حسدداب االسددتهالك مدد  مراععددة تقددوم الشددركة  مراععددة مالئمددة االامدداا اال قاعيددة املسددق د

 ،مك  يقم تقدير القيمة القا لة لالسزرداد الق ،ساس سنو .االوة الق ولم حيثما 
  

 ئتمانية املتوقعة مخصص الخسائر ال  5-2

املاليدة  يدر مبدال  فيهدا  تيجدة احقمدال  صدول يقم تحديد م ص  ا  سائر االئقما ية املقوقعة  الرعو  إلق مجمواة م  العوام  للق كدد ،ن األ 

 .ادم تحصيلها،  ما في ولم عودنها و،امااها الققييم ا ئقماني والضما ات. كما يؤخذ في ا حسبان البيا ات واملؤشرات االققصادية
 
 ات الطبيةعترا اال  5-3

 واملقوقعة واملقاحة لدى الشركة ولة  امي  الق حدة.املعلومات القااي ية وا حالية ال الق  نا شركةم  قب  ال  بيةات الازراضتل   اال 
 
 ات مكافآت نهاية الخدمة للموظفينلتاامال كتواري التقييم اال 5-4

يددددقم تحديددددد تةلفددددة مةافددددآت اهايددددة ا  دمددددة للمددددو فين  موعدددد   ر ددددامج املةافددددآت املحددددددة  يددددر املمولددددة التددددي يددددقم قياسددددها  اسددددق دام الققيدددديم 

ات فزراضددات التددي قددد ت قلددق ادد  األحدددا  الفعليددة فددي املسددققب  وتشددم  هددذه اال فزراضددالعديددد مدد  اال  كقددواا  ال. يشددم  الققيدديم اكقددواا  اال

 لقعقيدد الققيديم وهبيعقدا هويلدة 
 
الق سبي  املثال تحديد معددل ا  صدم، والزيدادات املسدققبلية فدي الرواتد ، ومعددل دواان العداملين. و  درا

ات مددرة ،و فزراضددات. لددذا تددقم مراععددة عميدد  اال فزراضدداملةافدد ة املحددددة  يددر املمولددة شددديد ا حساسددية للقغيددرات فددي هددذه اال  الزددااماألعدد  فددملن 

 .،كثر في السنة الواحدة اند الضرواة
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 معداتآالت و عقارات و  -6

 مبانى أراض ى 
 علي تحسينات
 مباني

 معدات
 وأجهزة طبية

 مصاعد
 وأجهزة اتصاالت

اثاث ومفروشات 
 وسائل نقل أجهزة حاسب آلى ومعدات مكتبية

 مشروعات تحت
 مجموع التنفيذ

           التكلفة 

 1,210,208,201 40,799,850 10,511,012 37,902,359 30,426,249 30,013,821 321,935,693 24,481,738 655,356,819 58,780,660 م2017يناير  1فق 

 73,392,898 42,104,157 246,898 465,529 2,433,691 84,962 26,719,519 1,338,142 - - ،ضافات 

 (47,608,210  - (1,231,997  (17,749,779  (5,676,719  (312,300  (21,210,349  (1,294,401  (132,665  - استبعادات 

 - (833,785  - - - - - - 833,785 - تحويالت

 1,235,992,889 82,070,222 9,525,913 20,618,109 27,183,221 29,786,483 327,444,863 24,525,479 656,057,939 58,780,660 م2017ديسمبر  31في 

 19,194,603 2,718,018 - 1,171,582 114,223 56,000 15,051,934 14,106 68,740 - ،ضافات 

 (23,011,834) - (884,148) (1,731,907) (1,303,122) (456,363) (18,622,477) - (13,817) - استبعادات 

 (2,166,294) (2,166,294) - - - - - - - -  هبو 

 - (81,065,093) - - - - - - 81,065,093 - تحويالت

 1,230,009,364 1,556,853 8,641,765 20,057,784 25,994,322 29,386,120 323,874,320 24,539,585 737,177,955 58,780,660 م2018ديسمبر  31في 

           مجمع االستهالك

 (562,799,361  - (6,909,048  (32,188,307  (17,942,126  (16,683,904  )196,909,719( (17,372,904  (274,793,353  - م2017يناير  1فق 

 (67,603,349  - (1,490,233  (3,758,186  (3,288,570  (1,980,576  )34,830,332( )2,589,336( (19,666,116  - محم  الق السنة 

 46,053,535 - 1,233,912 17,725,636 5,558,793 294,339 20,440,194 702,781 97,880 - ستبعادات ا

 (584,349,175) - (7,165,369) (18,220,857) (15,671,903) (18,370,141) (211,299,857) )19,259,459( (294,361,589) - م2017ديسمبر  31فق 

 (72,151,905) - (1,149,654) (2,039,808) (3,326,012) (2,704,593) (40,274,148) (1,236,125) (21,421,565)  محم  الق السنة 

 22,755,427 - 884,148 1,731,814 1,275,842 427,697 18,422,112 - 13,814   ستبعادات ا

 (633,745,653) - (7,430,875) (18,528,851) (17,722,073) (20,647,037) (233,151,893) (20,495,584) (315,769,340) - م2018ديسمبر  31في 

           صافي القيمة الدفترية

 596,263,711 1,556,853 1,210,890 1,528,933 8,272,249 8,739,083 90,722,427 4,044,001 421,408,615 58,780,660 م2018ديسمبر  31في 

 651,643,714 82,070,222 2,360,544 2,397,252 11,511,318 11,416,342 116,145,006 5,266,020 361,696,350 58,780,660 م 2017ديسمبر  31فق 
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 تم تسجيل االستهالك املحمل على السنة على النحو التالى:

 للسنة املنتهية في  
 م2018ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في  
 م2017ديسمبر  31

 48,094,035  55,002,397 اتيرادتةلفة ا  
 19,509,314  17,149,508 (17مصاايق امومية وإدااية  إيضا  

 72,151,905  67,603,349 

مليدون ايدال  279 م:2017مليدون ايدال سدعود    269م  حدو 2018ديسدمبر  31ريدة كمدا فدي لدى الشركة ،ااقحي ومباني  لد  صدافي قيمتهدا الدفز

 (.12املالية مقا   قر  ممنو  إلق الشركة  إيضا  رهو ة لصا   وزااة مسعود ( 
 

ايدددال  3,059,759م:2017مليدددون ايدددال سدددعود    717,714لددد  وقدددداه  برا  الدددق املمقلةدددات واملعددددات  مدة تةلفدددة اققدددلقامدددت الشدددركة  رسدددم

 سعود (.
 

 مث  تةلفة  رامج  ير مكقملة.ايال سعود  وت 2,166,294س لت الشركة هبو  في قيمة املشرواات تحت القنفيذ  مبل   وقداه 
 
 غير ملموسة أصول  -7

  

 للسنة املنتهية في
 م2018ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في  
 م2017ديسمبر  31

    التكلفة

 4,308,226  4,500,725 يناير  1كما في 
 192,499  - إضافات

 4,500,725  4,500,725 ديسمبر 31كما في 

    الطفاء املتراكم 
 (2,592,408   (3,399,576) يناير  1كما في 

 (807,168   (730,761) املحم  الق السنة

 (3,399,576   (4,130,337) ديسمبر 31كما في 

 370,388  1,101,149 
 
 مخزون -8

  

 كما في

  م2018ديسمبر  31

 كما في

 م2017ديسمبر  31

 27,197,729  32,810,182 ،دوية واقاقير 

 30,853,709  22,360,714 مسقلزمات هبية
 1,512,925  1,012,066 مواد استهالكية و  افة

 56,182,962  59,564,363 
 (1,102,711   (986,805) م ص  م زون ااكد وب يال ا حركة 

 55,196,157  58,461,652 

 ا حركة كما يلي إن حركة م ص  م زون ااكد وب يال

  
 للسنة املنتهية في 

 م2018ديسمبر  31
 للسنة املنتهية في  

 م2017ديسمبر  31

 1,102,711  1,102,711  يناير  1الرصيد كما في 

 -  62,459  املةون 
 -  (178,365)  املسق دم

 1,102,711  986,805  ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 تجاريون وأرصدة مدينة أخرى  مدينون  -9

  

 كما في

  م2018 ديسمبر 31

 كما في 

 م2017ديسمبر  31

 414,293,734  410,408,398 مدينون تجاايون 
 279,745,086  117,469,638 (11االقة   إيضا   وو مسقحا م  عهة 

 527,878,036  694,038,820 
    ميخص

 (47,418,490   (69,172,321) ( : م ص  ديون مشةوك في تحصيلها 2017م ص  خسائر ائقما ية مقوقعة  
 (65,564,458   (88,836,145) مقوقعةات مل البات هبية اازراض

 369,869,570  581,055,872 
 ملوادي 

 
 3,937,474  8,528,349 دفعات مقدما

 8,832,279  8,719,345 ت مين خ ا ات ضمان
 
 
 694,765  3,122,971 مصروفات مدفواة مقدما

 2,057,892  1,244,427 ،خرى 
 391,484,662  596,578,282 

 ال تحم  فائدة.،خرى ،اصدة مدينة تجاايون و مدينون إن ،اصدة 
 

املددينون القجداايون ومسدقحا مد  % مد  إعمدالي اصديد 66م  لد  املسدقحا مد  عهدات حةوميدة و يدر حةوميدة نسدبة 2018ديسدمبر  31كما فدي 

 .%(75: 2017 االقة  وو  ةعه
 

  وو م وقعت الشركة الق تجديد العقد  ي ها وبين املؤسسة العامة للق مينات  هرف 2018مااس  29 قاايس 
 
االقة( ملدة ثدال  سدنوات ااقبدااا

 م2018يناير  1 م 
 

ويلدددة  قدددوفير خدمدددة القندددويم ملرقدددحى ا قامدددة ال م خاصدددة 2017يو يدددو  25 قددداايس وزااة ا حدددرس الدددوه ي تدددم ترسدددية مناقصدددة الدددق الشدددركة مددد  

ملديندددة امللدددم ابددددالعزيز ال بيدددة  الريدددا  القالعدددة للشدددؤون ال دددحية  دددوزااة ا حدددرس  "حسددد  ال لددد "الدددذي  يحقددداعون لراايدددة هبيدددة لسدددي ة 

م وتسدددقمر ملددددة ثدددال  سدددنوات 2017يو يدددو  12 تدددم توقيددد  العقددد ا  دددات نهدددا  قددداايسمليدددون ايدددال سدددعود   255.9. إن املناقصدددة  قيمدددة الددوه ي

 .م2017، ري   11م  ااقبااا 
 

 :يلي تحصيلها( كما في املشةوك الديون  : م ص  2017م ص  خسائر ائقما ية مقوقعة   حركة إن

  

 للسنة املنتهية في

  م2018 ديسمبر 31

 للسنة املنتهية في

 م2017ديسمبر  31

 33,351,759  47.418.490 الرصيد في  داية السنة قب  القعدي 
 -  7.521.462 (24 إيضا    تعديالت

 33,351,759  54.939.952 السنة لعد القعدي الرصيد في  داية 
 17,360,461  19,436,844 املحم  الق السنة

 -  (4,316,322) معةوس خالل السنةم ص  
 (3,293,730   (888,153) م ص  مسق دم خالل السنة

 47,418,490  69,172,321 الرصيد في اهاية السنة
 

 :يلي ات مل البات هبية مقوقعة كمااازراض حركة إن
 65,855,386  65.564.458 الرصيد في  داية السنة

 30,538,999  54,540,509 املحم  الق السنة
 (30,829,927   (31,268,822) م ص  مسق دم خالل السنة

 65,564,458  88,836,145 الرصيد في اهاية السنة
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    در للقعدر  األقصدحى ا حدد إن قيمتهدا. فدي دائدم و بده يوعدد ،صدول  ة،يد األخدرى  املديندة واألاصددة املددينين مد  األخدرى  الفئدات ال تقضدم 

 ة  يد الشدركة تحدقف  ،اداله، كمدا ال إليهدا املشداا املددينين ،اصددة فئدات مد  فئدة لةد  العادلدة القيمدة املاليدة هدوقدوائم ال تداايس االئقمدان كمدا فدي

 . واألاصدة املدينة األخرى كضمان ألاصدة املدينين  ات و اه
 

 نقد وما يعادله -10

  

 كما في

  م2018ديسمبر  31

 كما في

 م2017ديسمبر  31

 422,286  290,223  قد  الصندوق 

 116,928,522  94,267,595 حسا ات عااية لدى البنوك
 -  250,000,000 يوما م  تاايس الشراال 90ألع  خالل ودائ  

 344,557,818  117,350,808 
 

 الجهات ذات العالقة -11

تقمثدددد  ا  هددددات وات العالقددددة فددددي املسدددداهمين الرئيسدددديين، ،اضدددداال مجلدددد  ا دااة، مددددو في ا دااة العليددددا للشددددركة والشددددركات اململوكددددة املقدددد ثرة 

وات  فيمددا يلددي ،هددم املعددامالت مدد  ا  هددات لشددة  عددوهر   قلددم ا  هددات. تمددت املوافقددة الددق شددرو  هددذه املعددامالت مدد  قبدد  إدااة الشددركة.

 العالقة واألاصدة الناتجة ا ها:

 ةالعالق هة ذو مستحق من ج

 العالقة 
طبيعة 
 املعامالت

 الرصيد كما في املنتهية في السنةاملعامالت خالل 

 ديسمبر 31
  م2018

 ديسمبر 31
 م2017

 ديسمبر 31
  م2018 

 ديسمبر 31
 م2017

مة للق مينات املؤسسة العا
 مساهم (9ا عقمااية  إيضا  

خدمات 
 279,745,086   117,469,638 304,536,175  293,132,299 هبية

 
 مستحق إلى جهات ذات عالقة

 العالقة 
طبيعة 
 املعامالت

 كما في الرصيد املنتهية في السنةخالل  املعامالت
 ديسمبر 31

  م2018
 ديسمبر 31

 م2017
 ديسمبر 31
  م2018 

 ديسمبر 31
 م2017

ل مدادات الشركة العربية 
 ال بية

مملوكة 
 -  - 26,917  - مشزريات ملساهم

مملوكة  شركة دااعر العربية املحدودة
 1,125,360  55,509 1,222,079  95,976 مشزريات ملساهم

      55,509  1,125,360 
 

 العليا الدارة مزايا

 

 املحمل على الدخل الشامل

 املنتهية في  السنةخالل 

 

 الرصيد كما في 

 ديسمبر 31
  م2018

 ديسمبر 31
 م2017

 
 ديسمبر 31
  م2018 

 ديسمبر 31
 م2017

 -  -  6,143,734  10,547,984 مزايا قصيرة األع 

 -  -  1,900,000  1,900,000 (21 ايضا   ةداا مجل  ا   آتمةاف

 2,169,447  2,118,893  377,348  277,467 مزايا ما لعد القو يق
 12,725,451  8,421,082  2,118,893  2,169,447 
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 القروض  -12

  
 كما في

  م2018ديسمبر  31
 كما في

 م2017ديسمبر 31
 204,129,537  176,429,590 القرو   الزاامإعمالي 

    ي صم :
 (9,410,045   (5,834,090) تةاليق تموي  مسققبلية  ير م ف ة

 194,719,492  170,595,500 القرو   لزاامالقيمة ا حالية ال

    يقسم إلق 
 24,123,992  24,123,992 ا  زال املقداول م  قرو  هويلة األع 

 170,595,500  146,471,508 ا  زال  ير املقداول م  قرو  هويلة األع 

 170,595,500  194,719,492 
 

ايدال سدعود  وتدم  154.112.000 مبل   ،امال تحت القنفيذ زااة املالية لقموي  إنشاالتم توقي  اقد قر  م  و  م2012ديسمبر  10 قاايس 

ايددال سددعود   11.180.900والدفعددة الثا يددة والبالغددة  م2013، ريدد   28ايددال سددعود   قدداايس  66.572.100اسددقالم الدفعددة األولددق والبالغددة 

قسدد  سددنو   20. يددقم السددداد الددق م2014 ددوفمبر  4ايددال سددعود   قدداايس  41.090.485والدفعددة الثالثددة والبالغددة  م2014يندداير  13 قدداايس 

 ددددون فائددددة . هدددذا القدددر  م2017،كقدددوبر  11فدددي  و سدددقحا سدددداد ،ول قسددد  لعدددد مضدددحي خمددد  سدددنوات مددد  تددداايس العقدددد القيمدددة متسددداوى 

 .(6 إيضا   مضمون  ره  اقاا .
 

ز دمليددون ايددال سددعود  وولددم لغددر  توسددعة وتجديددد وتددرميم وتجهيدد 100م حصددلت الشددركة الددق اقددد مرا حددة  مبلدد  2015 ددوفمبر  5 قدداايس 

املب ى الشمالي للمستشفى الوه ي. ويقضم  فزرة سما  لسدنة واحددة  ضدمان سدند ألمدر، يدقم سدداد القدر  الدق ،قسدا   صدق سدنوية ملددة 

 مليون ايال سعود   145 ره   قيما  ةو ماملرا حا مض خم  سنوات.
 

مليددون ايددال  30اسددق دمت الشددركة مبلدد  م 2017. خددالل  اددام مليددون ايددال سددعود  50حددده  لدد  تمويدد  الشددركة وقعددت م 2016خددالل اددام 

 . الةام  هاسددنو سعود  

 
 

 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين التاام -13

  

 للسنة املنتهية في

  م2018ديسمبر  31

 املنتهية فيللسنة 

 م2017ديسمبر  31

 79,084,241  81,555,405  اية السنةفي  دالرصيد 

 16,405,254  15,086,022    العوائدتةلفة ا  دمة وتةلفة 
 (18,867,865   (13,679,575) املدفو  خالل السنة

 4,933,775  (1,429,055)    كقواا  الققييم اال اادهإ

 81,555,405  81,532,797  ةالسن ةالرصيد في اهاي
 
 :دمة للمو فين كما يليتعويضات اهاية ا   لزاامالة الرئيسية املسق دمة الحتساب القيمة ا حالية كقوااياالات فزراضن اال إ

  
 كما في

  م2018ديسمبر  31
 كما في

 م2017ديسمبر 31
 %3.60  %4.10 معام  ا  صم

 %4.24  %4.07 النمو املقوق  للرات 

 %12.10  %11.30 املقوق  للمناف  املدفواةالنمو 
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 قدددداال الددددق مدددد  ا   كمددددا فددددي تدددداايس املركددددز املددددالي الرئيسدددديةات فزراضددددلال تعويضددددات اهايددددة ا  دمددددة  الزدددداامالددددق اصدددديد  فيمددددا يلددددي تحليدددد  ا حساسددددية

 ات االخرى فزراضاال 

 
 

 الزيادة/) النقص(

 
 كما في

 م2018ديسمبر  31
 كما في 

 م2017ديسمبر 31

 ا  صم معام 
1%  75,962,701  78,396,739 

 1)%  87,939,364  84,923,305 

 النمو املقوق  للرات 
1%  88,283,881  85,268,376 

 1)%  75,557,063  78,061,257 

 النمو املقوق  للمناف  املدفواة
10%  80,683,292  80,057,322 

 10)%  82,624,222  83,237,455 

 

 وأرصدة دائنة أخرى دائنون تجاريون  -14

  
 كما في

  م2018ديسمبر  31
 كما في

 م2017ديسمبر 31
 89,568,510  55,195,844 دائنون تجاايون 

 19,806,784  18,729,370 ،عازات وتذاكر سفر مسقحقة

 20,183,693  16,520,173 مسقحقات مو فين 

 11,921,659  11,410,872 مصروفات مسقحقة
 -  2,896,043   ةاملضاف ةالقيم ةضريب
 2,639,307  3,102,059 ،خرى 

 107,854,361  144,119,953 

 

 مخصص الزكاة الشرعية -15

 وعاء الزكوي ال
 كما في

  م2018يسمبر 31
 كما في

 م2017ديسمبر 31
 905,262,012  978,103,219   امللكيةحقوق 

 115,880,556  139,220,248 صافي الدخ  املعدل 

 329,388,127  276,109,705 إضافات
 (585,887,696   (536,300,960) حسميات 

 857,132,212  764,642,999 

  

 حركة مخصص الزكاة خالل السنة

 للسنة املنتهية في

  م2018ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 م2017ديسمبر  31

 16,766,827  19,116,074 يناير 1الرصيد في 

 14,836,539  21,428,305 املةون خالل السنة
 (12,487,292   (6,157,388) املدفو  خالل السنة

 19,116,074  34,386,991 ديسمبر 31الرصيد في 
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 املوقف الزكوي 

م وحصددلت 2017اددام قامددت الشددركة  ققددديم االقددرااات الزكويددة وسددداد املسددقحا اليهددا  موعدد  ا قددرااات الزكويددة ادد  السددنوات املاليددة حتددى 

وقامدت الشدركة لسدداد املسدقحا  م2007 ادام اسدقلمت الشدركة الربدو  مد  مصد حة الزكداة والددخ  للسدنوات املاليدة حتدى الق شهادة الزكداة.

 تجر  الشركة و   .اليها  موع  تلم الربو 
 
 .ولم تصدا  قائج اهائية لعدم 2015م حتى 2008 عراالات اب  للسنوات م إ حاليا

 

 من العقود مع العمالءات يرادال  -16
 ديسمبر 31املنتهية في للسنة  

 م2017  م2018 اتيرادتصنيف ال 

 734,683,691  669,929,416 ات تقديم خدمات  إيراد

 120,399,890  93,874,711 ات  ي  ،دويةإيراد

 763,804,127  855,083,581 

    اتيرادتوقيت االعتراف بال 

 592,883,840  544,649,321 الق مدى زم ي

 262,199,741  219,154,806 اند  ق ة م  الزم  

 763,804,127  855,083,581 
  
 2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 ات العقودالتاام  العقود أصول  أرصدة العقود

 3,107,226  - يناير 1الرصيد كما في 

 -  5,176,539 خالل السنة ةو ااقود م ،صول 
 -  (636,666) العقود إلق املدينون القجاايون  ،صول محول م  

 2,097,297  - خالل السنة ةو ةات اقود مالزاام
 (4,026,225)  - ات خالل السنةمليرادثبانها كإاقود تم ات الزاام

 1,178,298  4,539,873 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 مصروفات إدارية وعمومية -17

  
 للسنة املنتهية في 

 م2018ديسمبر 31

  
 للسنة املنتهية في 

 م2017ديسمبر  31
 40,848,028  31,018,597 اوات  و،عوا ومافي حكمها

 19,509,314  17,149,508 (6استهالك  إيضا  

 5,407,124  5,251,401 مصروفات صيا ة
 5,244,318  4,063,092 استشااات و،تعاب مهنية

 3,294,872  2,318,462 قرهاسية
 1,900,000  1,900,000 ا دااة مةاف ة ،اضاال مجل 

 1,018,648  1,289,004 يجاااتإ
 1,856,047  773,580 خدمات ،م  وحراسة

 622,349  720,227 مين ت
 294,034  386,991 مصاايق خدمات  نكية

 7,692,981  7,933,819 ،خرى 

 72,804,681  87,687,715 
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 ات أخرى إيراد -18

  
 للسنة املنتهية في 

 م2018ديسمبر 31

  
 للسنة املنتهية في 

 م2017ديسمبر  31
 3,116,259  3,854,004 إيجااات إيراد
 3,770,048  2,623,233 ترفيا    ات تداي  ودام المي و إيراد

 2,186,704  1,444,100 دام منقجات  ذائية للرض 
 -  1,143,032 فوائد الودائ 
 1,121,129  455,610  رامات تاخير

 775,809  5,013 خصم كميات
 238,821  66,275 مناقصات

 2,597,499  738,186 ،خرى 

 10,329,453  13,806,269 
 

 يةالقطاع التقارير  -19

وبندددداال الددددق ولددددم، فددددملن تقددددديم معلومددددات  ال ددددحية،  دددددماتا واحددددد وهددددو   ددددحيلشددددة  ،سدددداس مدددد  ق ددددا  تشددددغيلي ائي الشددددركةتقةددددون امليددددات 

 تجر  في اململكة العربية السعودية. شركةامليات الالق ااات امل قلفة  ير قا   للق بيا، واالوة الق ولم، فملن 
 

  من صافي ربح السنة ةالسهم األساسي يةربح -20
 ديسمبر   31للسنة املنتهية في  
 م2017  م2018 

 85,296,444  62,182,388 صافي اب  السنة

 44,850,000  44,850,000 املقوس  املرب  لعدد األسهم

 1,90  1.39 ابحية السهم األساسية م  صافي اب  السنة 
 

 قرارات واجتماعات هامة  -21

 م وافقددت ا  معيددة العامددة للمسدداهمين الددق توصددية مجلدد  إدااة الشددركة  قوز دد  ،ابددا   قديددة الددق مسدداهمي الشددركة2018، ريدد   15 قدداايس 

 م.2018ايال لة  سهم، وقد تم توز   األابا  خالل الرب  الثاني م  اام  1ايال سعود   واق   44,850,000م،  مبل  2017ا  اام 
 

تلقددددت الشددددركة مراسددددلة مدددد  قبدددد  شددددركة ا حمدددداد  للقنميددددة واالسددددتثماا ،شدددداات فيهددددا إلددددق الر بددددة فددددي إيقدددداف وادددددم  م 2018يو يددددو  24فددددي تدددداايس 

 املناقشات ا  اصة  صفقة اال دما   ين الشركقين.االسقمراا في 
 

مليون ايال سعود  ألاضاال مجل  ا دااة  1.8مةاف ة  قيمة  صرف القامى للشركة ، وافقت ا  معية العم2017، ري   20 قاايس 

 .  ام الشركات ا  ديدق لبات يقوافا م  مالن ام األسالحي للشركة ل ووافقت الق تعدي 
 

 املحتملةات لتااماال -22

م  مبلد  2018ديسدمبر  31لدى الشركة إاتباهات ا،سمالية  اتجة م  ،امال توسعة وتجديد مستشفى اااية الوه ي  لغدت اصديدها كمدا فدي  

 مليون ايال سعود (. 1.5م: 2017ديسمبر  31مليون ايال سعود     0.9
 

 21.5م  نحدو2018ديسدمبر  31اصديدها كمدا فدق   لد ات محقملة  اتجة مد  خ ا دات ضدمان صداداة لصدا   لعدب العمدالال الزااملدى الشركة 

 مليون ايال سعود (.  8.8م : ينحو 2017ديسمبر  31مليون ايال سعود   
 

 الشددددركة هنددداك لعددددب القضدددايا القا و يددددة املرفواددددة ضدددد الشددددركة، وتقدددوم 
 
النتيجددددة ال هائيدددة لهددددذه القضددددايا تسدددويتها، ولكدددد   ق العمددد  الدددد حاليددددا

 هذه القضايا عوهرية.لال هائية نقائج الليست مؤكدة لعد و ال تقوق  ا دااة ،ن تةون 
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 إدارة املخاطر القيمة العادلة و تصنيف األدوات املالية و  –األدوات املالية  -23

 ات املاليةلتاامواال صول صنيف األ ت)أ( 
 

 

 كما في

 م2018 ديسمبر 31

 كما في 

 م2017ديسمبر  31

     املالية صول األ 

     مالية بالتكلفة املطفأة أصول 

 414,293,734  410,408,398  مدينون تجاايون 

 279,745,086  117,469,638  االقة وو مسقحا م  عهة 

 8,832,279  8,719,345  خ ا ات ضمانت مين 

 117,350,808  344,557,818  يعادلاالنقد وما 

 
 

   
     ات املاليةلتااماال

     ات مالية بالتكلفة املطفأةالتاام

 194,719,492  170,595,500  قرو 

 89,568,510  55,195,844  دائنون تجاايون 

 القيمة العادلة)ب( 

مددد  خدددالل امليدددة تجاايدددة  حقدددة  دددين ،هدددراف  لزدددااماملبلددد  املمكددد  اسدددقالما مددد   يددد  األصددد  ،و املمكددد  دفعدددا لسدددداد االفدددي تمثددد  القيمدددة العادلدددة 

  ملحدى ال رق القالية: لزاامالسوق كما في تاايس القياس. يعقمد قياس القيمة العادلة الق فرضية إتمام املية  ي  األص  ،و سداد اال

 .لزاامم  خالل السوق الرئي حي ل ص  ،و اال -

 وعود سوق ائي حي. في حال ادم لزاامم  خالل ،كثر األسواق ابحية ل ص  ،و اال -

التددي يددقم قياسددها ،و ا فصددا  ا هددا  القيمددة العادلددة فددي البيا ددات املاليددة مدد  خددالل مسددقوى قيدداس  اتلزاامددالتصدد يق عميدد  املوعددودات وا يددقم

 متسلس  
 
 إلق ،ق  مسقوى مدخالت عوهر  نسبة إلق قياس القيمة العادلة كة  كما يلي: استنادا

 وق ال ش  املعلنة   ير املعدلة( للموعودات وامل لوبات املقماثلة.املسقوى األول: و شم  ،سعاا الس -

املسددقوى الثدداني: و شددم  ،سدد  الققيدديم التددي يةددون فيهددا ،قدد  مسددقوى مدددخالت عددوهر  نسددبة إلددق قيدداس القيمددة العادلددة مقاحددا إمددا  -

 لشة  مباشر ،و  ير مباشر.

 ى مدخالت عوهر  نسبة إلق قياس القيمة العادلة  ير مقا .املسقوى الثالث: و شم  ،س  الققييم التي يةون فيها ،ق  مسقو  -

واألاصدة والدائنون القجاايون العقود  ،صول االقة و  ووعهة واملسقحا م  للمدينون القجاايون  إدااة الشركة ،ن القيمة العادلة تعقبر 

القيمة العادلة  اتسقويتحويالت ما  ين م ةلم تقم ،ي .  را لقرب مواايد اسقحقاقها تقااب قيمتها الدفزرية لشة  كبير  ،اهاالدائنة األخرى 

 .قوائم املاليةخالل فزرة ال (األول والثاني والثالث 
 

 اطرخإدارة امل)جـ( 

 للم اهر القالية  تيجة اسق دامها ل دوات املالية: تقعر  الشركة

 م اهر سعر الصرف األعنبي 

 م اهر ا ئقمان 

 م اهر السيولة 

 م اهر العمولة 
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 سعر الصرف األجنبي مخاطر 

لم تقم  ت قج م اهر سعر الصرف األعنبي م  القغيرات والقذ ذ ات في قيمة األدوات املالية  تيجة للقغير في ،سعاا صرف العمالت األعنبية.

د  مثبت الشركة   ية امليات وات ،همية نسبية  العمالت ادا الريال السعود ، الدوالا األمريةي. وحيث ،ن سعر صرف الريال السعو 

  اهر  ير عوهرية.هذه املمقا   الدوالا األمريةي ال تمث  م اهر امالت هامة. تراق  إدااة الشركة ،سعاا صرف العمالت وتعققد ،ن 
 

 مخاطر االئتمان

القعاقدية، وت ش  اتا الزاامتقمث  م اهر االئقمان في م اهر تعر  الشركة   سااة مالية في حال ع ز العمي  ،و ال رف املقا   في الوفاال  

 والنقد وما في حكما.العقود  ،صول و واألهراف وات العالقة دينون القجاايون  صواة ائيسية م  امل
 

 إن القيمة الدفزرية للموعودات املالية تمث  ا حد األقصحى م  القعر  مل اهر االئقمان.

 العقود أصول و واألطراف ذات العالقة  تجاريون الدينون امل -1

 كما يلي:العقود  ،صول و   االقة وو واملسقحا م  هرف  املدينون القجاايون ،اماا إن 
 

 م2017ديسمبر  31  م2018ديسمبر  31 

     ةعالق ومستحق من طرف ذو مدينون تجاريون 

 263,824,446  206,912,380 ،شهر  6حتى 

 176,357,143  97,319,199 ،شهر حتى سنة 6م  

 181,142,707  113,487,339 م  سنة حتى س قين

 58,003,722  60,903,904 م  س قين حتى ثال  سنوات

 14,710,802  49,255,214 ،كثر م  ثال  سنوات

 527,878,036  694,038,820 

     عقود أصول 

 4,539,873 شهر ، 6حتى 
 

- 

املالي القو  ، حيث تمث  نسبة ا  هات ا حةومية املوقق وو   م  امالالهو القعام  م  خ ر ا ئقمان ل حد م   ا دااةتقمث  اسزراتيجية 

 .%(14: 2017%   19%( وشركات الق مين  حو 75م: 2017لعمالال  % م  إعمالي اصيد ا66وشبة ا حةومية  حو 
 

:  ل  م ص  الديون 2017ايال سعود    69,172,321مبل   2018ديسمبر  31في  لغت م صصات خسائر االئقمان املقوقعة كما 

 ايال سعود (. 47،418،490في تحصيلها  املشةوك
 
 يعادلهالنقد وما  -2

انها الزاامالوفاال   مدلصعوبة ا ، تقمث  م اهر السيولة في م اهر مواعهة الشركةاالية الثقةيقم إيدا  النقد وما في حكما لدى  نوك 

 ،و م  خالل 
 
في إدااة  موعودات مالية ،خرى، ويهدف منبا الشركةاملرتب ة  م لوبانها املالية التي تقم تسويتها ا  هريا السداد  قدا

انها في    ال روف العادية وال روف ا حرعة، الزاامقدا ا مةان للوفاال  و  لشة  مسقمر  السيولة إلق ضمان ،ن يةون لديها سيولة كافية

 ل   ر . دون تكبد خسائر  ير مقبولة ،و تعر  سمعة الشركة
 

 مخاطر السيولة

 تقوم امل اهر هذه املالية. و دااة  األدوات املقعلقة انهاالزاام لسداد الالزمة األموال توفير الشركة الق مقداة ادم ا  السيولة م اهر ت قج

م  ت  ي  وإدااة القدفقات النقدية املقوقعة للشركة م  خالل االحقفا   احقياهيات  دوا  لشة  لعمالئها املالية املقداة الشركة  ققييم

 ات املالية.لزاامموعودات واال صول ناسبة وخ و  ائقمان  نكية سااية ومقاحة ومقا لة اسقحقاقات األ  قدية م
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 املالية اتلزااماال اسقحقاقات عدول 

  سنة  اقل من  م8201ديسمبر  31كما في 

 من

  سنوات 5 إلى 2 

 زيادة

  سنوات 5عن  

 

 املجموع

 176,429,590  77,248,267  72,355,347  26,825,976 "متضمن الفوائد" القروض

 107,854,361  -  -  107,854,361 دائنة اخرى  دائنون تجاريون وأرصدة

 134,680,337  72,355,347  77,248,267  284,283,951 
 

 

  أقل من سنة م2017ديسمبر  31كما في 

 من

  سنوات 5 إلى 2

 زيادة

  سنوات 5عن  

 

 املجموع

 204,129,537  83,190,437  93,239,154  27,699,946 "مقضم  الفوائد" القرو 

 144,119,953  -  -  144,119,953 دائنة اخرى  دائنون تجاايون و،اصدة

 171,819,899  93,239,154  83,190,437  348,249,490 

  عمولةمخاطر سعر ال

السائدة الق املراكز املالي للشركة والقدفقات عمولة  ق ثير الققلبات في ،سعاا الهي القعر  مل اهر مقنواة مرتب ة عمولة م اهر ،سعاا ال

 .النقدية
 

ت ض   اادة التسعير لشة  منق م وتراق  ا دااة التي لسعر فائدة مقغير االقزرا  ت ش  م اهر ،سعاا الفائدة للشركة لشة  ائي حي م  

 ا  كث  القغييرات في ،سعاا الفائدة.
 

 م  ثبات العوام  األخرى  الق اب  الشركة العمولة ،سعاا في املحقم  املعقول  القغير حساسية ،ثر القالي ل ا  دو  يبين

 القروض  

الزياده او النقص  

                  العمولةباسعار 

املحتمل على  التاثير

                                                                                        الشاملالدخل 

 1,279,240+ %1 +                        2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 +2,039,851 %1 +                         2017ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 را ألن اقودها تقضم  معدل امولة ثا ت. مل اهر العمولة  ال ت ض  للودائ  البنكية 

 

 أثر تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة  -24
الدوات "ا( 9 ات م  العقود م  العمالال واملعياا الدولي للققرير املالي اقم يراد( " ا  15اقم  ااقمدت الشركة املعايير الدولية للققرير املالي 

 اسق دام هريقة األثر الرععي املعدلة. اازرفت الشركة  الق ثير الزراكمي كتسوية الق الرصيد االفققاحي ل ابا  املبقاة ولم يقم  ة"املالي

 يير املحاسبية السااية في حي ها.إاادة ار  املعلومات املالية ألاقام املقاا ة وتم اسقمراا ارضها  موع  املعا
 

 م2018يناير  1كما في  األثر على قائمة املركز املالي

 
بدون تطبيق 

 املعايير الجديدة

أثر تطبيق املعيار 
 الدولي للتقرير املالي

 (15) رقم

أثر تطبيق املعيار 
الدولي للتقرير 

 (9) رقم املالي
مع تطبيق املعايير 

 الجديدة

 343,581,272 (7,521,462) - 351,102,734 ،ابا  مبقاة  ،(
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 م2018 ديسمبر  31املالي كما في قائمة املركز األثر على 

 
بدون تطبيق 

 املعايير الجديدة

أثر تطبيق املعيار 
 الدولي للتقرير املالي

 (15) رقم

أثر تطبيق املعيار 
الدولي للتقرير 

 (9) رقم املالي
مع تطبيق املعايير 

 الجديدة

 391,484,662 795,265 (3,361,575) 394,050,972 مدينون تجاايون و،اصدة مدينة ،خرى  ب(
 4,539,873 - 4,539,873 - اقود م  العمالال  ب( ،صول 
 1,178,298 - 1,178,298 -   (ات اقود الزاام

 362,342,715 795,265 - 361,547,450 ،ابا  مبقاة  ،(
 

 م2018 ديسمبر  31لسنة املنتهية في األثر على قائمة الدخل الشامل ا

 
بدون تطبيق 

 املعايير الجديدة

تطبيق املعيار أثر 
 الدولي للتقرير املالي

 (15) رقم

أثر تطبيق املعيار 
الدولي للتقرير 

 (9) رقم املالي
مع تطبيق املعايير 

 الجديدة
 92,241,525 (795,265) - 93,036,790 مصاايق إدااية وامومية  ،(

 
 

 ويمكن بيان أثر تطبيق املعايير الدولية الجديدة للتقرير املالي كما يلي :

 )،  
 
الديون املشةوك في تحصيلها  ص  مة قياس فقد ،اادت الشرك "ةاالدوات املالي"( 9  ملق لبات املعياا الدولي للققرير املالي اقم وفقا

 
 
،دى م 2018ديسمبر  31كما في ل ريقة ا  سائر االئقما ية املقوقعة ما ،دى إلق ت فيب األابا  املبقاة وولم اند الق بيا األولي.  وفقا

 .لعموميةامل ص  و املصاايق ا دااية وات فيب قة ا  سائر ا ئقما ية املقوقعة ت بيا هري
 

  ب( 
 
ات  ير يرادفقد تم إاادة تص يق ا   "العقود م  العمالالات م  يراد"ا  ( 15قرير املالي اقم معياا  عياا الدولي للقملق لبات امل وفقا

اقود م  العمالال كبند مسقق   قائمة  ،صول اقود م  العمالال ، ما ،دى إلق ت فيب املدينون القجاايون وإثبات  ند  ،صول املفوترة إلق  ند 

 املركز املالي.
 

)    
 
 ند م  ج م القعام  خصم فقد تم إاادة تص يق  ات العقود م  العمالال" ،إيراد( "15ملق لبات املعياا الدولي للققااير املالية   وفقا

 .ات العقود كبند مسقق  في قائمة املركز املاليالزااماملدينون القجاايون ، ما ،دى ،لق زيادة اصيد املدينون القجاايون وإثبات  ند 
 

 هامة الحقة  أحداث -25
ا م  شركة حصا ة االستثمااية2019مااس  5في  للق مينات االعقمااية  ، شركة تالعة للمؤسسة العامة حصا ة( م ، تلقت الشركة خ ا  

، يشير إلق ،ن حصا ة  يا ة ا   فسها وا  املؤسسة قد توصلت إلق اتفاق اهائي وملزم م  شركة ان إم لحي ا مااات  إن إم  املؤسسة(

ية إن ام لحي العرب%( إلق 38.88لقحوي  حصصهما في الشركة  مملوكة  الةام  لشركة ان إم لحي هيلت بي إل لحي ، و  تالعة لحي(، شركة

 السعود  للرااية ال حية. واليا ستسمر املؤسسة كمساهم في الشركة لشة   ير مباشر.
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