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 معلومات عامة -1

باململكـــــة العربيـــــة إن الشـــــركة الوطنيـــــة للرعايـــــة الطبيـــــة )"الشـــــركة"( هـــــي شـــــركة مســـــاهمة ســـــعودية م ـــــجلة فـــــي مدينـــــة الريـــــاض 

م(. تمــارس 2004فبرايــر  29هـــ ) املوافــق 1425محــرم  9الصــادر بتـاريخ  1010194785السـعودية بموجــب ال ــجل التجــاري رقــم 

 الشركة نشاطها عبر فروعها التالية:

 هـــــــــــــ 1425محــــــــــــرم  22الصــــــــــــادر بتــــــــــــاريخ  1010195325مستشــــــــــــفا رعايــــــــــــة الريــــــــــــاض بموجــــــــــــب ال ــــــــــــجل التجــــــــــــاري رقــــــــــــم  -

 م(.2004رس ما 14)املوافق 

 ه1425محــــــــــــــــــــرم  22الصـــــــــــــــــــادر بتــــــــــــــــــــاريخ  1010195327املستشـــــــــــــــــــفا الــــــــــــــــــــوط ي بموجـــــــــــــــــــب ال ــــــــــــــــــــجل التجـــــــــــــــــــاري رقــــــــــــــــــــم  -

 م(. 2004مارس  14)املوافق 

صفر  14الصادر بتاريخ   1010301247شركة رعاية لتوزيع األدوية واملستلزمات الطبية بموجب ال جل التجاري رقم  -

 م(.2011يناير  19) املوافق  هـ1432

 هــــــــــــ 1435محـــــــــــرم  29الصـــــــــــادر بتـــــــــــاريخ  1010397064رعايـــــــــــة لطـــــــــــب العائلـــــــــــة بموجـــــــــــب ال ـــــــــــجل التجـــــــــــاري رقـــــــــــم  مركـــــــــــز  -

 م(. 2013ديسمبر  2)املوافق 

يتمثــل نشــاش الشــركة فــي تأســـجه وتملــك وتجهيـــز املستشــفيات واملراكــز والوحـــدات ال ــحية وإدارجهــا وصــيانتها وتشــغيلها وتجـــارة 

 وغيــر املجهــزة الالزمــة الجملــة والتجزئــة فــي األدويــة واملعــدا
 
ت واملســتلزمات الطبيــة وتمثيــل شــركاجها وتملــك الســيارات املجهــزة طبيــا

ألداء وظيفتهــا وتقـــديم الخـــدمات ال ـــحية فــي كافـــة املجـــاالت وكـــذلك الخــدمات واألعمـــال التـــي قـــد تعاو هــا فـــي تحقيـــق أغراضـــها أو 

 مكملة لها وتملك األراض ي والعقارات لصالح الشركة.

 ســــــــهم بقيمــــــــة إســــــــمية للسهــــــــــم  44,850,000ريــــــــال سعـــــــــودي، مقســــــــم الــــــــى  448,500,000مــــــــال الشــــــــركة املــــــــدفو  يبلـــــــــغ رأس 

،اململكـــــــة العربيـــــــة 11457الريـــــــاض  29393ريـــــــال ســـــــعودي. يقـــــــع املقـــــــر الرئجصـــــــ ي للشـــــــركة فـــــــي مدينـــــــة الريـــــــاض، ص    10تبلـــــــغ 

 السعودية.

 بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية.تبدأ السنة املالية للشركة فى بداية شهر يناير وتنتهي  

 أسس اإلعداد -2
 

 بيان اإللتزام (أ

 ملعيـار املحاسـبة الـدولي العـداد التقـارير املاليـة األوليـة رقـم )
 
( "التقريـر 34تم إعداد القوائم املالية األوليـة املختصـرة املرفقـة وفقـا

املعـــــايير واإلصـــــدارات األخـــــرى الصـــــادرة عـــــن الهي ـــــة الســـــعودية املـــــالي األولـــــي" املعتمـــــد فـــــي اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية وغيرهـــــا مـــــن 

للمحاســبين القـــانونيين . كمـــا يجـــب قـــراءة القـــوائم املاليـــة األوليـــة املختصـــرة املرفقـــة مـــع القـــوائم املاليـــة للســـنة الســـابقة للشـــركة 

ملطلوبـــة إلعـــداد مجموعـــة كاملـــة مـــن م. ال تتضـــمن القـــوائم املاليـــة املرفقـــة كافـــة املعلومـــات ا2019ديســـمبر  31للســـنة املنتهيـــة فـــي 

 للمعايير الدولية للتقرير املالي.
 
 القوائم املالية املعدة وفقا

املرفقـة تتسـق مـع السياسـات املحاسـبية املطبقـة فـي  األولية املختصرة إن السياسات املحاسبية املطبقة في إعداد القوائم املالية

 م .2019ديسمبر  31اعداد القوائم املالية للشركة للسنة املنتهية في في 

 أسس القياس 

 ملبــــــدأ التكلفــــــة التاريخيــــــة بإســــــتخدام مبــــــدأ االســــــتحقاق املحاســــــ ي ومفهــــــوم 
 
تــــــم إعــــــداد القــــــوائم املاليــــــة األوليــــــة املختصــــــرة وفقــــــا

دا منـــافع املـــوظفين والتـــي تقـــاس بالقيمـــة الحاليـــة لاللتزامـــات املســـتقبلية بإســـتخدام طريقـــة وحـــدة االئتمـــان االســـتمرارية فيمـــا عـــ

 املتوقعة.

 عملة العرض و النشاط 

 تم عرض هذه القوائم املالية األولية املختصرة بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.
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 التقديرات املحاسبية  (ب

قــوائم املاليــة األوليــة املختصــرة مــن اإلدارة إســتخدام التقـديرات واألحكــام واإلفتراضــات التــي قــد تــؤثر علــى املبــالغ يتطلـب إعــداد ال

 املف ح عنها من األصول واإللتزامات واإليرادات واملصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات..

 مر،  ويتم اإلعتراف بمراجعة التقديرات بأثر مستقبلي.يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات األساسية بشكل مست

ان التقــــديرات واإلفتراضــــات املحاســــبية الهامــــة املســــتخدمة مــــن قبــــل اإلدارة فــــي تطبيــــق السياســــات املحاســــبية للشــــركة ومصــــادر 

 م. 2019ديسمبر  31التقديرات الرئجسية كانت  مماثلة للقوائم املالية السنوية االخيرة للسنة املنتهية في 

(، قامـت اإلدارة بمراجعـة حالـة عـدم التأكـد 13( وكما هـو موحـح فـي االيضـاح رقـم )19واستجابة لوباء كورونا املستجد  )كوفيد 

 فــي 2019ديســمبر  31حـول املصــادر الرئجســة للتقــديرات التــي تــم االفصــاح عنهــا ضــمن اخـر قــوائم ماليــة للســنة املنتهيــة فــي 
 
م أخــذا

 (.19لوباء كورونا املستجد )كوفيد االعتبار التأثير املحتمل 

تعتقــد اإلدارة أن عــدم التأكــد حــول جميــع مصــادر التقــدير ال تــزال مماثلــة ملــا تــم االفصــاح  عنــه ضــمن آخــر قــوائم ماليــة ســنوية 

م. ومــع ذلــك، ستســتمر اإلدارة فــي مراقبــة الوضــع وســتعكه أي تغييــرات مطلوبــة فــي الفتــرات 2019ديســمبر  31للســنة املنتهيــة فــي 

 املالية املستقبلية.

 

 

 السياسات املحاسبية الهامة  -3

إن السياســــات املحاســــبية املطبقــــة فــــي هــــذه القــــوائم املاليــــة االوليــــة املختصــــرة  هــــي نفســــها املطبقــــة فــــي القــــوائم املاليــــة الســــنوية 

ا مــــن  2019ديســـمبر  31للشـــركة  فــــي  ولــــم تقـــم الشــــركة بــــالتطبيق م.  2020ينـــاير  1، باســــت ناء املعـــايير الجديــــدة الســــارية اعتبـــار 

 املبكر الية معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم اصدارها ولم تسري بعد.
 

 

 عقارات وآالت ومعدات -4

بشــكل  مليـون ريــال سـعودي تعـود  2.4م بلغـت اإلضــافات التـي قامـت بهــا الشـركة مبلــغ 2020 مــارس 31خـالل الفتـرة املنتهيــة فـي 

 مليون ريال سعودي(. 10.2م: 2019ديسمبر  31أساس ي الى أجهزة ومعدات طبية )

ديســـمبر  31مليــون ريــال ســعودي ) 335م مبلــغ 2020 مـــارس 31لــدى الشــركة أراضــ ي ومبــاني بلــغ صـــافي قيمتهــا الدفتريــة كمــا فــي 

 (.7ى الشركة )إيضاح مليون ريال سعودي( مرهونة لصالح وزارة املالية مقابل قرض ممنوح إل 338م: 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للرعاية الطبية

 شركة مساهمة سعودية

 م )غير مراجعة(2019مارس  31فترة املنتهية في للاألولية املختصرة مختارة حول القوائم املالية  إيضاحات

 لم يذكر خالف ذلكاملبالغ بالريال السعودي ما 

9 

 مدينون تجاريون وأخرون -5

 م2019ديسمبر  31  م2020مارس  31 

 310,227,672  370,991,017 مدينون تجاريون 

 233,844,633  200,472,663 (6مستحق من جهات ذات عالقة  )إيضاح 

 571,463,680  544,072,305 

    :يخصم

 )73,053,014(  (72,546,174) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 )107,586,375(  (117,595,600) مخصص إعتراضات ملطالبات طبية متوقعة

 381,321,906  363,432,916 

 ملوردين
 
 8,262,822  8,210,411 دفعات مقدما

 5,612,563  13,931,929 تأمين خطابات ضمان

 
 
 4,461,692  4,166,054 مصروفات مدفوعة مقدما

 1,187,904  2,376,795 أخرى 

 410,007,095  382,957,897 

 

 إن أرصدة املدينون التجاريون وأخرون ال تحمل فائدة.

 

% مـن إجمـالي رصـيد املـدينون التجـاريون 73م بلغ املستحق من جهات حكومية وشبه حكومية ما نسبة 2020 مارس 31كما في 

 %(.72:  2019ديسمبر  31عالقة ) ذاتواملستحق من جهات 

 

م وقعــت الشــركة تجديــد العقــد مــع املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة )طــرف ذو عالقــة( ملــدة ثــال  2018مــارس  29بتــاريخ 

 من 
 
 م.2018يناير  1سنوات تبدء إعتبارا

 

ا لتقـديم خـدمات 2020يناير  16بتاريخ  ا من وزارة الحـرس الـوط ي يوحـح أن الشـركة منحـت عقـد  طبيـة م، تلقت الشركة خطاب 

 ضـريبة القيمـة املضـافة. مـدة العقـد ثـال  سـنوات تبـدأ  278.5ملرض ى الرعاية الطويلة األجـل بقيمـة 
 
مليـون ريـال سـعودي شـامال

 من 
 
 م.2020ابريل  1اعتبارا

 
 :يلي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة كما حركة إن

 
 للفترة املنتهية في

 م2020مارس  31
 للسنة املنتهية في 

 م2019ديسمبر  31
 69,172,321  73,053,014 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 5,403,146  28,869 املحمل على الفترة / السنة

 -  (535,709) عكه مخصص خالل الفترة / السنة

 )1,522,453(  - مخصص مستخدم خالل الفترة / السنة

 73,053,014   72,546,174 الرصيد في  هاية الفترة / السنة
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 :يلي إعتراضات ملطالبات طبية متوقعة كما حركة مخصص إن
 للفترة املنتهية في 

  م2020مارس  31

 للسنة املنتهية في

 م2019ديسمبر  31

 88,836,145  107,586,375 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 44,692.665  13,120,108 املحمل على الفترة / السنة

 (25,942,435)  (3,110,883) السنةمخصص مستخدم خالل الفترة / 

 107,586,375  117,595,600 الرصيد في  هاية الفترة / السنة

 للتعـرض األقصـ ى الحـد إن قيمتهـا. فـي دائـم يوجـد هبـوش أصـول  التجـاريون وأخـرون أي املـدينون  مـن األخـرى  الف ـات ال تتضـمن

 أعـاله، كمـا ال إليهـا املشـار املـدينون  أرصـدة ف ـات مـن ف ـة لكـل العادلـة القيمـة القـوائم املاليـة هـو تـاريخ اإلئتمـان كمـا فـي لخطـر

 . واألرصدة املدينة األخرى  كضمان ألرصدة املدينون  بأية رهونات الشركة تحتفظ
 

 الجهات ذات العالقة -6

والشـركات اململوكـة تتمثل الجهات ذات العالقة في املساهمين الرئجسـيين، أعضـاء مجلـه اإلدارة، مـوظفي اإلدارة العليـا للشـركة 

فيمـا يلـي أهـم املعـامالت  املتـأثرة بشـكل جـوهري بتلـك الجهـات. تمـت املوافقـة علـى شـروش هـذه املعـامالت مـن قبـل إدارة الشـركة.

 مع الجهات ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها:

 مستحق من جهة ذات عالقة

 العالقة 

طبيعة 

 املعامالت

املعامالت خالل الفترة املنتهية 

 مارس 31في 

 

 الرصيد كما في 

 م2019  م2020

مارس  31 

  م2020

ديسمبر  31

 م2019

املؤسسة العامة 

للتأمينات اإلجتماعية 

 (5)إيضاح 

مساهم 

غير 

 مباشر

تقديم 

خدمات 

 طبيه

74,898,230  69,235,988  200,472,663  233,844,633 

       200,472,663  233,844,633 

 عالقة مستحق إلى جهة ذات

 العالقة 

طبيعة 

 املعامالت

املعامالت خالل الفترة املنتهية في 

 مارس 31

 

 الرصيد كما في 

 م2019  م2020

مارس  31 

  م2020

ديسمبر  31

 م2019

شركة دراجر 

 العربية املحدودة

مملوكة 

 ملساهم

 32,193  16,249  18,000  - مشتريات

       16,249  32,193 
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 العليا اإلدارة مزايا

 

 املحمل على الدخل الشامل خالل 

 مارس 31الفترة املنتهية في 

 

 الرصيد كما في

 م2019  م2020

مارس  31 

  م2020

ديسمبر  31

 م2019

 -  -  2,040,644  2,270,312 مزايا قصيرة األجل

 1,589,285  1,691,028  92,485  96,623 مزايا ما بعد التوظيف

 2,366,935  2,133,129  1,691,028  1,589,285 

 

 القروض -7

 م2019ديسمبر 31  م2020مارس  31 
 101,016,962  101,016,962 إجمالي التزام القروض 

 101,016,962  101,016,962 

    يقسم إلى

 5,942,174  5,942,174 الجزء املتداول من قروض طويلة األجل
 95,074,788  95,074,788 الجزء غير املتداول من قروض طويلة األجل

 101,016,962  101,016,962 
 

ريـال  154,112,000م تم توقيع عقد قرض مع وزارة املالية لتمويل إنشـاء أعمـال تحـت التنفيـذ بمبلـغ 2012ديسمبر  10بتاريخ 

م والدفعــــــة الثانيــــــة 2013أبريــــــل  28ريــــــال ســــــعودي بتــــــاريخ  66.572.100ســـــعودي. اســــــتلمت الشــــــركة الدفعــــــة األولــــــى والبالغــــــة 

 ريــــــــــال ســــــــــعودي  41,090,485م والدفعــــــــــة الثالثــــــــــة والبالغــــــــــة 2014ينــــــــــاير  13ريــــــــــال ســــــــــعودي بتــــــــــاريخ  11,180,900والبالغــــــــــة 

قســـن ســــنوي متســـاوي  القيمــــة ويســـتحق ســـداد أول قســــن بعـــد م ــــ ي  20م. يــــتم ســـداد القــــرض علـــى 2014نـــوفمبر  4بتـــاريخ 

م. هــــذا القــــرض بــــدون فائــــدة ومضــــمون بــــرهن 2017أكتــــوبر  11خمــــه ســــنوات مــــن تــــاريخ العقــــد واســــتحقت الدفعــــة األولــــى فــــي 

 (.4عقاري. )إيضاح 

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء -8
 مارس 31للفترة املنتهية في  

 م2019  م2020 تصنيف اإليرادات

 157,713,365  170,812,358 إيرادات تقديم خدمات  طبية

 21,715,418  24,203,796 إيرادات بيع أدوية

 195,016,154  179,428,783 

 

    توقيت إثبات اإليرادات
 128,962,354  147,011,344 على مدى زم ي

 50,466,429  48,004,810 عند نقطة من الزمن 

 195,016,154  179,428,783 
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 التقارير القطاعية -9

تتكــون عمليــات الشــركة بشــكل أســاس مــن قطــا  تشــغيلي رئجصــ ي واحــد وهــو الخــدمات ال ــحية، وبالتــالي، فــإن تقــديم معلومــات 

 قطاعية اليعتبر ذو أهمية نسبية باالضافة الى كون الشركة تمارس النشاش في اململكة العربية السعودية فقن.

 

 ربحية السهم األساسية واملخفضة  -10
 للفترة املنتهية في 
 م2019  م2020 

 29,989,348  33,166,474 ربح الفترة 

 44,850,000  44,850,000 املتوسن املرجح لعدد األسهم

 0.67  0.74 الربح األساس ي واملخفض للسهم من ربح الفترة 

 

 

 االلتزامات املحتملة و اإلرتباطات الرأسمالية  -11

 مـــارس 31لـــدى الشـــركة إرتباطـــات رأســـمالية ناتجـــة مـــن أعمـــال توســـعة وتجديـــد مستشـــفا رعايـــة الـــوط ي بلـــغ رصـــيدها كمـــا فـــي  

 مليون ريال سعودي(. 0.9م: 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 0.9م مبلغ 2020
 

م 2020 مـارس 31لدى الشـركة إلتزامـات محتملـة ناتجـة عـن خطابـات ضـمان صـادرة لصـالح بعـض العمـالء بلـغ رصـيدها كمـا فـى 

 مليون ريال سعودي(.  16.9م : 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 22.6مبلغ 
 

ثــة، ومــع ذلــك، فــإن نتــائج هــذه يوجــد عــدد مــن القضــايا القانونيــة املرفوعــة ضــد الشــركة مــن قبــل مــوظفين ســابقين وأطــراف ثال

القضــايا لجســت مؤكــدة بعــد حيــا أن معظــم القضــايا مازالــت منظــورة امــام الــدوائر القضــائية. لــم يــتم االفصــاح عــن املعلومــات 

التي يتم اإلفصاح عنها عادة وفـق معـايير املحاسـبة، حيـا تعتقـد اإلدارة بـأن القيـام بـذلك قـد يـؤثر بشـدة علـى موقفهـا التفاوضـ ي 

النظـــر فـــي هـــذه القضـــايا. تقـــوم االدارة بمراجعـــة موقـــف هـــذه القضـــايا بشـــكل مســـتمر، كمـــا تثـــق االدارة مـــن ان نتـــائج هـــذه اثنـــاء 

 القضايا ستكون في صالح الشركة وانه لجه هناك حاجة الى تكوين اية مخصصات في هذا الصدد.

 

 

 القيمة العادلة والتصنيف –األدوات املالية  -12

، املـــدينون  املقيـــدة فـــي قائمـــة املركـــز املـــالي األوليـــة املختصـــرة للشـــركة بشـــكل أساســـ ي مـــن نقـــد ومـــافي حكمـــهتتكـــون األدوات املاليـــة 

  التجاريون وأخرون، القروض والدائنون التجاريون وأخرون.

 أ(  القيمة العادلة

امــات ضــمن معــامالت منتظمــة ع احــد األصــول أو دفعهــا لتحويــل أي مــن اإللتز لبيــالقيمــة العادلــة هــي القيمــة التــي ســجتم إســتالمها 

بــين املتعــاملين بالســوق فــي تــاريخ القيــاس. يعتمــد قيــاس القيمــة العادلــة علــى فرضــية إتمــام عمليــة بيــع األصــل أو تحويــل اإللتــزام 

 سجتم بإحدى الطرق التالية:

 من خالل السوق الرئجص ي لألصل أو اإللتزام. -

 حال عدم وجود سوق رئجص ي.من خالل السوق األكثر ربحية  لألصل أو اإللتزام في  -
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إن جميــع األصــول واإللتزامــات التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة أو اإلفصــاح عــن قيمتهــا العادلــة فــي القــوائم املاليــة يــتم تصــنيفها وفقــا

 لقيـاس القيمـ
 
 الى معطيـات املسـتوى األدنـا الـذي يعتبـر جوهريـا

 
ة العادلـة لنطاق الهيكل الهرمي للقيم العادلة املبين أدناه إستنادا

 ككل:

 املستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشن املعلنة )غير املعدلة( للموجودات واملطلوبات املتماثلة.  -

-  
 
املسـتوى الثــاني: ويشــمل أســه التقيــيم التــي يكــون فيهــا أقــل مسـتوى مــدخالت جوهريــة نســبة إلــى قيــاس القيمــة العادلــة متاحــا

 إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

لثالــا: ويشــمل أســه التقيــيم التــي يكــون فيهــا أقــل مســتوى مــدخالت جوهريــة نســبة إلــى قيــاس القيمــة العادلــة غيــر املســتوى ا -

 متاح.

تعتبر إدارة الشركة أن القيمة العادلة للمدينين التجاريين وأخرون واملستحق من جهة ذات عالقة وأصول العقود والدائنون 

ية بشكل كبير. لم تتم اية تحويالت ما بين مستويات القيمة العادلة )االول والثاني التجاريين وأخرون ا ها تقار  قيمتها الدفتر 

 والثالا( خالل فترة إعداد القوائم املالية األولية.

 

 ب( تصنيف األدوات املالية

 

 

  م2020مارس   31

 

 م2019ديسمبر  31

 األصول املالية
   

 أصول مالية بالتكلفة املطفأة
   

 370,991,017 مدينون تجاريون 
 

310,227,672 

 200,472,663 مستحق من جهة ذات عالقة
 

233,844,633 

 5,612,563  13,931,929 تأمين خطابات ضمان

 379,665,910  413,893,370 نقد وما في حكمه

 اإللتزامات املالية
 

 
 

 إلتزامات مالية بالتكلفة املطفأة
 

 
 

 101,016,962  101,016,962 قروض

 35,444,382  47,281,824 دائنون تجاريون 

 

 ( واألثر املالي: 19-فيروس كورونا املستجد ) كوفيد  -13

. ومنــذ ذلـــك الحـــين انتشــر الفيـــروس فـــي (19 –)كوفيـــد  املســتجد فــي وقـــت ســابق مـــن هـــذا العــام تـــم تأكيــد وجـــود فيـــروس كورونــا

بشــــكل كبيــــر علــــى األعمــــال واألنشــــطة التجاريــــة بســــبب تعليــــق جميــــع أنحــــاء العــــالم بمــــا فــــي ذلــــك اململكــــة العربيــــة الســــعودية وأثــــر 

 األنشطة التي تعتبر غير ضرورية باإلضافة الى القيود املفروضة على حركة املواطنين.

وقد تم تصـنيف قطـا  الرعايـة ال ـحية كخدمـة أساسـية مـن قبـل حكومـة اململكـة العربيـة السـعودية ونتيجـة لـذلك لـم تفـرض  

 مليات الشركة أو سلسلة التوريد الخاصة بها.الحكومة أي قيود على ع

ا في عدد الزيارات ملرضـ ى العيـادات الخارجيـة منـذ مـارس  م وذلـك عنـدما تـم تطبيـق حظـر التجـول 2020شهدت الشركة انخفاض 

ر فـي العمليـات الجزئي ، ومع ذلك ، ال تزال األنشطة األخرى غير متأثرة إلى حد كبير. تعتقد اإلدارة أن االنخفاض يرجع إلـى التـأخي

 ٪ من إجمالي إيرادات الشركة.18اإلختيارية املخطن لها. ويشكل الدخل من زيارات مرض ى العيادات الخارجية مانسبته 
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تواصــــل اإلدارة مراقبــــة الوضــــع عــــن كثــــب مــــع التركيــــز علــــى إســــتدامة سلســــلة التوريــــد و تــــوافر األرصــــدة النقديــــة الكافيــــة لتمويــــل 

تـوافر األدويـة واملـواد االسـتهالكية املطلوبـة و تقـديم الرعايـة املخزليـة وخـدمات االستشـارات عـن بعــد  متطلبـات رأس املـال العامـل و 

 وغيرها من الخدمات ال حية.

وفي هذه املرحلة املبكرة ومع تطور األوضا  بشكل مستمر، ترى الشركة أنـه لـجه مـن العملـي أن تقـدم تقـديرأ كميـأ للتـأثير املـالي  

ا القادمــــة وســـوف تســــتمر اإلدارة واملكلفــــون بالحوكمــــة بمراقبـــة الوضــــع، وبمجــــرد أن يكــــون املحتمـــل علــــى مــــدى اإل ث ـــي عشــــر شــــهر 

ا للمتطلبات التنظيمية.  هناك مزيد من الوضوح بشأن التأثير، ستقوم الشركة بعمل تحديا لجميع أصحا  املصلحة وفق 
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م على توصية مجله إدارة الشركة 2020ابريل  15الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ وافق مساهموا الشركة في اجتما  

ريال لكل سهم(. كما تم  2ريال سعودي بواقع ) 89,700,000م بمبلغ 2019بتوزيع أرياح نقدية على املساهمين عن عام 

 مليون ريال سعودي. 1.9إعتماد إجمالي مكافأت مجله إدارة الشركة بمبلغ 

 م.2020ف يتم توزيع األرباح على مساهمي الشركة خالل الربع الثاني من عام سو 
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 تم إعادة تبويب بعض أرقام فترة املقارنة لتتوافق مع تبويب الفترة الحالية.
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 هـــــــــــ 1441رمضــــــــــان  12ر مراجعــــــــــة( مــــــــــن قبــــــــــل مجلــــــــــه اإلدارة فــــــــــي تــــــــــاريخ ـاعتمــــــــــدت القــــــــــوائم املاليــــــــــة األوليــــــــــة املختصــــــــــرة )الغيــــــــــ

 م.2020مايو  05املوافق 

 


