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 معلومات حول الشركة والنشاطات  -1
 

الشركة الوطنية للرعاية الطبية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب  

م(. تمارس الشركة نشاطها  2004فبراير  29هـ ) الموافق 1425محرم  9الصادر بتاريخ  1010194785السجل التجاري رقم 

 عبر فروعها التالية: 

مارس    14هـ )الموافق  1425محرم    22الصادر بتاريخ    1010195325الرياض بموجب السجل التجاري رقم    مستشفى رعاية -

 م(.2004

مارس   14)الموافق ـ ه1425محرم  22الصادر بتاريخ  1010195327المستشفى الوطني بموجب السجل التجاري رقم  -

 م(.  2004

صفر  14الصادر بتاريخ   1010301247شركة رعاية لتوزيع األدوية والمستلزمات الطبية بموجب السجل التجاري رقم  -

 م(. 2011يناير  19هـ ) الموافق 1432

  2)الموافق  هـ 1435محرم  29الصادر بتاريخ  1010397064مركز رعاية لطب العائلة بموجب السجل التجاري رقم  -

 م(.2013ديسمبر 
 

ثل نشاط الشركة في تأسيس وتملك وتجهيـز المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وإدارتها وصيانتها وتشغيلها وتقديم خدمات يتم

 الرعاية الصحية المنزلية.
 

ــركة هو  ــي في الش ــاهم الرئيس ــعودية للرعاية الطبيةإن المس ــهم 49.2والذي يمتلك   المجموعة الس ــركة، بينما األس ــهم الش ٪ من أس

 ٪.5٪، مملوكة من قبل مساهمين آخرين يمتلك كل منهم نسبة تقل عن 50.8المتبقية، والتي تمثل 
 

 ،المملكة العربية السعودية.11457الرياض  29393ص ب  ، منطقة الريانيقع المقر الرئيسي للشركة في 
 

 أسس اإلعداد -2
 

 بيان اإللتزام 2-1
 

ة الموجزة  ة األولـي الـي داد القوائم الـم ا تم أـع اروفـق دولي ) لمعـي ة اـل ـــب اســ الي األولي" 34المـح ة ( "التقرير الـم ة العربـي د في المملـك المعتـم

ــ"المعايير  قبل من المعتمدةالـسعودية والمعايير واإلـددارات األخرى   الهيئة الـسعودية للمحاـسبين القانونيين )ويـشار إليهم مجتمعين بـــ

  الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.
 

نوية، ويجب أن تقرأ جنبًا   واالفصـاحاتالمعلومات   جميعمن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضـ  إن المطلوبة في القوائم المالية الـس

إضـافة الى ذلك، قد ال تكون نتائ  الفترة األولية  .2019 ديسـمبر 31  في المنتهية  للسـنة  شـركةللإلى جنب مع القوائم المالية السـنوية  

 م.2020ديسمبر  31للنتائ  المتوقعة للسنة المالية المنتهية في م بمثابة مؤشر 2020يونيو  30المنتهية في 
 

 أسس القياس 2-2

اس  الموجزةتم إعداد القوائم المالية األولية   بي  على اـس تحقاق المحاـس تخدام مبدأ االـس بةالتكلفة التاريخية بإـس  و  منافع الموظفينل . بالنـس
 .استخدام القيمة الحالية االكتوارية ، يتممكافأة نهاية الخدمة

 

 عملة العرض والعملة الوظيفية ٣-2

 العملة الوظيفية للشركة. وهوتم عرض القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي، 
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الھامة 2-4
 

من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضــــات التي قد تؤثر على مبالغ   األولية الموجزة للشــــركةيتطلب إعداد القوائم المالية  

 اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات واالفصاحات المرفقة واالفصاح عن االلتزامات المحتملة.
 

ومـصادر التقديرات طرق الحـساب  والمحاـسبية الهامة المـستخدمة من قبل اإلدارة في تطبيق الـسياـسات المحاـسبية للـشركة  األحكام  ان 

نة المنتهية في   نوية االخيرة للـس ية كانت مماثلة للقوائم المالية الـس مبر  31الرئيـس ومع ذلك ، في ضـوء حالة عدم اليقين   م. 2019ديـس

تعديالً جوهريًا   ، فإن أي تغيير مـستقبلي في االفتراـضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائ  قد تتطلب(19)كوفيد  الحالية فيما يتعلق بــــــ 

أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المسـتقبلية. مع اسـتمرار تطور الوضـع ، سـتسـتمر اإلدارة في تقييم   للموجوداتعلى القيم الدفترية  

 (.16)إيضاح  التأثير بناًء على التطورات المحتملة
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 التغييرات في السياسات المحاسبية للشركة -٣

 لمحاسبيةا  تلسياساا  كتل مع متماثلة  زةجولما  ليةوألا  لماليةا مئ والقهذه ا دادعإ  في المتبعة  وطرق الحساب لمتبعةا  لمحاسبيةا  تلسياساإن ا

باـستثناء تطبيق التعديالت على المعايير الـسارية  .2019ديـسمبر  31 في لمنتهيةا لسنةل  للـشركة  يةولسن ا  لماليةا مئ والقا دادعإ في لمتبعةا

بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفســيرات أو تعديالت أخرى دــادرة وغير ســارية المفعول   الشــركة. لم تقم 2020يناير  1اعتباًرا من 

 بعد.

ــيرات األخرى ألول مرة في  م، ولكن ليس لـها ـتأثير على القوائم الـمالـية األولـية الموجزة 2020يتم تطبيق الـعدـيد من التـعديالت والتفســ

تم اإلفصـا  عن طبيعة وتأثير   السـعودية العربية المملكة  في المعتمد  (،34)  كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسـبة الدوليو  .للشـركة

 هذه التغييرات أدناه.

 

 "تعريف األعمال"(: ٣التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 1-٣

ــطة   أنه  )3(يوضـــل التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي  لكي يتم اعتباره عمالً ، يجب أن تتضـــمن مجموعة متكاملة من األنشـ

تســـاهم معًا بشـــكل كبير في القدرة على إنشـــاء مخرجات. عالوة على ذلك،   موضـــوعية، على األقل، مدخالت وعملية  والموجودات

. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير أوضــحت أن العمل يمكن أن يوجد دون تضــمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشــاء مخرجات

 على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة، ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية إذا دخلت الشركة في أي اندماج أعمال.

 

 : تعريف "األهمية النسبية"8، ومعيار المحاسبة الدولي 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2-٣

المعلومات تكون ذات أهمية نســبية إذا كان من المتوقع بشــكل معقول أن يؤثر  التعديالت تعريفًا جديدًا للمادة التي تنص على أن "توفر  

". توضــل التعديالت أن إغفالها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المســتخدمون الرئيســيون للقوائم المالية المعدة لغرض  

المالية. يعتبر  القوائماألهمية النســبية ســتعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات، ســواء بشــكل فردي أو مع معلومات أخرى، في ســياق 

. يونالرئيسـ إذا كان من المتوقع بشـكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المسـتخدمون   مهم نسـبيًاالتحريف في المعلومات أمًرا 

 .للشركة الموجزة األوليةالقوائم المالية لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على 

 

ــبة الدولي  (9)  للتقرير المالي  معيار الدوليالالتعديالت على   ٣-٣ إحالل "(:  7المعيار الدولي للتقرير المالي )  ، و(٣9)، ومعيار المحاس

 "سعر الفائدة المرجعي

 

ومعيار المحاسـبة الدولي   (9)لتقرير المالي لأدـدر مجلس معايير المحاسـبة الدولية تعديالت على المعايير الدولية   ، 2019في سـبتمبر 

بين البنوك  ـسعر الفائدة على المعامالت احاللالمرحلة األولى من اـستجابة آلثار  يبين  والذي،  (7)والمعيار الدولي للتقرير المالي   (39)

ــتمرارالتعديالت إعفاءات مؤقتة   وتقدم هذهعلى التقرير المالي.  ــبة التحوط خالل فترة عدم التأكد قبل    تتيل اس ــعر    احاللمحاس الفائدة س

ية عملعادة أي  ســت من المخاطر. يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي. ومع ذلك ، ال يمكن إ يًا تقريبًاالحالي بســعر فائدة بديل خالالمرجعي  

ــهالم يتم تحوط   ــيصـ ــابقًا عند التطبيق، وال يمكن  تخصـ ــتفادة من اإلدراك المتأخر.عملية أي   تخصـــيصسـ لم يكن لهذه  تحوط مع االسـ

 .للشركة التعديالت أي تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة
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 والمعدات   الممتلكات - 4

 

 كما في  
 2٠2٠ يونيو  ٣٠

 لاير سعودي 
 مراجعة( )غير 

 كما في  
 2019ديسمبر  31

 لاير سعودي 
 )مراجعة( 

    التكلفة:
 1,230,009,364    1,237,736,582 في بداية الفترة/ السنة

 9,787,976  4,925,323 إضافات خالل الفترة/ السنة

 ( 708,000)  ( 6,953,071) استبعادات خالل الفترة/ السنة

 ( 1,352,758)  - تحويل للموجودات الغير ملموسة

 1,2٣7,7٣6,582  1,2٣5,7٠8,8٣4 في نهاية الفترة/ السنة 

    
    : االستھالك 

 633,745,653  701,200,079 في بداية الفترة/ السنة 

 68,082,776  29,730,806 المحمل خالل الفترة/ السنة 

 ( 628,350)  ( 6,729,106) المتعلق باالستبعادات خالل الفترة/ السنة 

 7٠1,2٠٠,٠79  724,2٠1,779 في نهاية الفترة/ السنة 

    
    صافي القيمة الدفترية: 

    
 5٣6,5٣6,5٠٣  511,5٠7,٠55 في نهاية الفترة/ السنة 

 

مليون   338: 2019ديسمبر  31) 2020يونيو  30مليون لاير سعودي كما في  254ومباني بقيمة دفترية صافية قدرها  ض تمتلك الشركة أر

 (. 10لوزارة المالية مقابل قرض ممنوح للشركة )إيضاح  رهنهالاير سعودي( تم 

 

 مقدماَ وأخرون المدفوعة المصاريف التجاريون و المدينون  ال - 5

 

 كما في  
 2٠2٠ يونيو  ٣٠

 لاير سعودي 
 )غير مراجعة( 

 كما في  
 2019ديسمبر  31

 لاير سعودي 
 )مراجعة( 

    
 206,289,332  256,471,863 مدينون تجاريون

 233,844,633  172,957,357 ( 9مدينون تجاريون )إيضاح  – ذات عالقة ةجه منمستحق 

 429,429,22٠  44٠,1٣٣,965 

    : ناقًصا 
 ( 73,053,014)  ( 83,351,939) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 ٣67,٠8٠,951  ٣46,٠77,281 صافي المدينون التجاريون 

 5,612,563  13,931,929 خطاب ضمان

 8,262,822  8,539,931 دفعات مقدمة للموردين

 ً  4,461,692  7,561,586 مصاريف مدفوعة مقدما

 1,187,904  2,418,302 أخرى 

 ٣78,529,٠29  ٣86,6٠5,9٣2 
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 النقد وما يماثله  - 6
 

 كما في  
 2٠2٠ يونيو  ٣٠

 لاير سعودي 
 )غير مراجعة( 

 كما في  
 2019ديسمبر  31

 لاير سعودي 
 )مراجعة( 

    
 179,665,910  197,831,979 الصندوق نقدية لدى البنوك وفي 

 200,000,000  200,000,000 * قصيرة األجلودائع 

 ٣97,8٣1,979  ٣79,665,91٠ 
 

:  2019٪ )1عن ثالثة أشهر ومتوسط معدل عائد    لمدة تقل قصيرة األجل الودائع ألجل لدى البنوك المحلية بآجل استحقاق    البنكيةتمثل الودائع    *

 ٪( سنويًا.2.08
 

 دائنون تجاريون ومصاريف مستحقة وأخرون  - 7
 

 كما في  
 2٠2٠ يونيو  ٣٠

 لاير سعودي 
 )غير مراجعة( 

 كما في  
 2019ديسمبر  31

 لاير سعودي 
 )مراجعة( 

    
 35,444,382  33,010,199 دائنون تجاريون

 35,379,290  35,268,437 مستحقات موظفين 

 13,766,448  19,071,923 مصاريف مستحقة 

 3,282,462  3,573,696 دائنة ضريبة قيمة مضافة 

 4,803,678  4,339,463 اخرى 

 95,26٣,718  92,676,26٠ 
 

 توزيعات األرباح  - 8
 

لاير  2( توزيع أرباح نهائية بقيمة  2020يناير  24هـــــــ )الموافق   1441جمادى األولى   29اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

لاير ســعودي( والتي تمت  44.850.000: 2019لاير ســعودي ) 89.663.103لاير ســعودي( للســهم الواحد بإجمالي  1:  2019ســعودي )

 م(. 2020أبريل  15هـ )الموافق  1441شعبان  22الجمعية العمومية للشركة بتاريخ  الموافقة عليها من قبل
 

 الجھات ذات العالقة  - 9
 

شــروط الخاصــة بتلك التمثل الجهات ذات العالقة المســاهمون وأعضــاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في الشــركة. تتم الموافقة على  

 األرصدة الناتجة:و. فيما يلي قائمة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة الشركةالمعامالت من قبل إدارة 
 

 

 معامالت الجھات ذات العالقة 
 

  
  الت خالل فترة الستة أشھر المعام

 المنتھية في 
 

 طبيعة المعاملة  العالقة 

  يونيو  ٣٠
2٠2٠ 

 لاير سعودي 
 )غير مراجعة( 

يونيو  30 
2019 

 لاير سعودي 
 )غير مراجعة( 

      

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
 مساهم غير مباشر 

مخصص  
 165,279,307  168,771,465 لخدمة طبية 

 60,000  121,267 مشتريات مملوكة من قبل مساهم  العربية المحدودة  دراجر شركة 
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 ( تتمة ) – الجھات ذات العالقة  - 9
 أرصدة جھات ذات عالقة  

 

 كما في   
 

 العالقة 

 2٠2٠ يونيو  ٣٠
 لاير سعودي 

 )غير مراجعة( 

 2019ديسمبر 31 
 لاير سعودي 
 )مراجعة( 

     المستحق من جهة ذات عالقة: 
 2٣٣,844,6٣٣  172,957,٣57 مساهم غير مباشر  ( 5)إيضاح   المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

     

     جهة ذات عالقة:   إلىالمستحق 

 ٣2,19٣  ٣2,٠88 مملوكة من قبل مساهم  العربية المحدودة  دراجر شركة 
 

 كبار موظفي اإلدارة  
   المعامالت خالل فترة الستة أشھر  

 المنتھية في 
 2٠2٠ يونيو  ٣٠ 

 لاير سعودي 
 )غير مراجعة( 

 2019يونيو  30 
 لاير سعودي 
 )غير مراجعة( 

    
 5,971,667  4,276,050 منافع قصيرة األجل 

 1,900,000  1,900,000 بدل حضور ومكافآت اللجان 

 197,858  212,424 الخدمة منافع ما بعد 

 6,٣88,474  8,٠69,525 

 موظفي اإلدارة. كبار هي المبالغ المعترف بها كمصروفات خالل الفترة المتعلقة ب  عالها المبالغ المفصح عنها في الجدول
 

 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات الصلة 
م غير مضمونة  2020 يونيو 30الجهات ذات العالقة وفقاً لشروط متفق عليها مع اإلدارة. األرصدة القائمة للفترة المنتهية في يتم التعامل مع 

ية  ق بالفترة المنتهوال يترتب عليها فائدة وتتم تسويتها نقداً. لم يتم تقديم أو استالم ضمانات مقابل ذمم مدينة أو دائنة ألي جهة ذات عالقة. فيما يتعل
لجهات ذات العالقة. يتم إجراء هذا  ا  المستحقة منأي انخفاض في قيمة الذمم المدينة التي تتعلق بالمبالغ    شركةم، لم تسجل ال2020  يونيو  30في  

 التقييم كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للجهة ذات العالقة والسوق التي تدير فيه الجهة ذات العالقة عملياتها. 
 

 القروض طويلة األجل  - 1٠
 

 
 
 

 كما في   
 2020 يونيو 30

 لاير سعودي 
 )غير مراجعة( 

 كما في 
 2019ديسمبر  31

 لاير سعودي 
 )مراجعة( 

      
 5,942,174  5,942,174   متداول –خالل سنة واحدة 

      

 29,710,870  29,710,870   سنة الى خمس سنوات

 65,363,918  65,363,918   أكثر من خمس سنوات

 95,074,788  95,074,788   غير متداول –قرض طويل األجل 

 1٠1,٠16,962  1٠1,٠16,962   اجمالي القرض طويل األجل
 

لاير سعودي. تمكنت    154,112,000م تم توقيع عقد قرض مع وزارة المالية لتمويل إنشاء أعمال تحت التنفيذ بمبلغ  2012ديسمبر    10بتاريخ  

قسًطا سنويًا متساويًا، يستحق    20. يتم سداد القرض على  2015و    2013لاير سعودي فقط خالل عامي    118.843.485الشركة من استخدام  

 برهن. القرض خالي من الفوائد ومضمون 2017أكتوبر  11سنوات من تاريخ العقد. أصبح القسط األول مستحقًا في  5نها بعد القسط األول م

 . ( 4لشركة )إيضاح لأرض ومباني 
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الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين   المتعارف عليها( من معايير المحاسبة  2018يناير    1)ساري المفعول اعتباًرا من    التحول عند  

لمالي  ، اختارت اإلدارة اإلعفاء المقدم بموجب المعيار الدولي للتقرير االسعودية  العربية  المملكة  في  المعتمد لتقرير المالي لإلى المعايير الدولية 

تطبيق المعيار  ول.2017ديسمبر    31لالحتفاظ بالتصنيف المماثل للقرض الخالي من الفوائد الذي تم الحصول عليه من وزارة المالية حتى    1رقم  

ي  "محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية" للقروض الجديدة )ضمن نطاق معيار المحاسبة الدول  20المحاسبي الدولي رقم 

 . النظامية المالية  قوائمهالتقرير المالي لل( التي تم الحصول عليها في وبعد تاريخ تطبيق المعايير الدولية 20 -

 الزكاة  - 11
   على النحو التالي: خالل الفترة / السنة حركة مخصص الزكاة   ان

 كما في  
 2٠2٠ يونيو  ٣٠

 لاير سعودي 
 )غير مراجعة( 

 كما في  
 2019ديسمبر  31

 لاير سعودي 
 )مراجعة( 

    
 34,386,991  44,512,149 في بداية الفترة/السنة 

 22,621,912  12,337,157 خالل الفترة/السنة   مكون

 ( 12,496,754)  - مدفوع خالل الفترة/السنة 

 56,849,٣٠6  44,512,149 

ة للشركة  وي ط الزكورب ال. حالة 2019ديسمبر  31واستلمت شهادات الزكاة حتى  لهيئة العامة للزكاة والدخللإقراراتها الزكوية  شركة قدمت ال 

 .2019ديسمبر   31المالية السنوية للسنة المنتهية في  القوائمهي كما هو مذكور في 

 ربح السھم  - 12
 

في الشــركة على المتوســط المرجح لعدد العاديين العائد للمســاهمين   فترةال  الدخل  صــافييتم احتســاب ربح الســهم األســاســي والمخفض بقســمة  

 ـشركةاألـساـسي حيأ أنه ال يوجد للالعادي أو  . يتم احتـساب ربح الـسهم المخفض مثل احتـساب ربح الـسهم  الـسنةاألـسهم العادية المـصدرة خالل  

 .لممارستها مخفضةأية سندات قابلة للتحويل أو أدوات 
 

 يوضح الجدول التالي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة الحتساب ربح السهم األساسي والمخفض:
 

 من صافي الدخل:ربح السهم األساسي والمخفض 

 أشھر المنتھية في  الستة لفترة   لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  
 2٠2٠ يونيو  ٣٠ 

 لاير سعودي 
 )غير مراجعة( 

 2019 يونيو 30 
 لاير سعودي 
 )غير مراجعة( 

 2٠2٠ يونيو  ٣٠ 
 لاير سعودي 

 )غير مراجعة( 

 2019 يونيو 30 
 لاير سعودي 
 )غير مراجعة( 

 43,803,902  58,944,120  13,814,556  25,777,647 صافي الدخل 

 44,850,000  44,850,000  44,850,000  44,850,000 لعدد األسهم العادية المتوسط المرجح 

 ٠.98  1.٣1  ٠.٣1  ٠.57 ربح السهم األساسي والمخفض  
 

 التقارير القطاعية  - 1٣
معلومات قطاعية مختلفة  لذلك، ال يعتبر تقديم  تتكون عمليات الشركة بشكل أساسي من قطاع تشغيلي رئيسي واحد، وهو خدمات المستشفيات.

 ضروريًا. عالوة على ذلك، تتم عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية فقط. 
 

 للموجودات والمطلوبات  القيمة العادلة   - 14
 

ضمن معامالت منتظمة بين المتعاملين المطلوبات أو دفعها لتحويل أي من  الموجودات القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم إستالمها لبيع احد 

 بالسوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو تحويل اإللتزام سيتم بإحدى الطرق التالية: 

 من خالل السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام.  -

 ل عدم وجود سوق رئيسي. من خالل السوق األكثر ربحية  لألصل أو اإللتزام في حا -

 الوصول إلى السوق الرئيسي أو األكثر فائدة.  لشركة يكون من الممكن ليجب أن 
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، بافتراض  االلتزاميتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو  

المشارك في  أن المشاركين في السوق يتصرفون وفقًا لمصلحتهم االقتصادية. يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في االعتبار قدرة 

السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل في أفضل استخدام له أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل في  

 أفضل استخدام له. 
 

ضمن التسلسل الهرمي  لموجزة األولية اتصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية 

 هامة لقياس القيمة العادلة ككل:  والتي تعتبر لمستويات القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى

 المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 

 قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.   –الهامة لقياس القيمة العادلة  –ر مدخالت المستوى األدنىالمستوى الثاني: طرق تقويم تعتب 

 غير قابلة للمالحظة.  - الهامة لقياس القيمة العادلة  –المستوى الثالأ: طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى 
 

تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، فسيتم  التي لألصل أو االلتزام لمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ل بالنسبة

العادلة  تصنيف قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة باعتباره أدنى مستوى إدخال مهم لقياس القيمة 

 ككل. 
 

المنتهية  تعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدأ خاللها التغيير. خالل الفترة 

 بين المستويات.  أي تحويالت ، لم تكن هناك  2020يونيو  30في 
 

 . لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفتريةإن القيمة العادلة ، 2019ديسمبر  31و  2020يونيو  30كما في 
 

 الرأس مالية  التعھدات و  االلتزامات المحتملة  -15
 

 31مليون لاير سعودي )  0.9بمبلغ    2020يونيو    30رأسمالية ناتجة عن توسعة وتجديد مستشفى الرعاية الوطنية كما في    تعهدات لدى الشركة  

 مليون لاير سعودي(.  0.9: 2019ديسمبر 
 

 سعودي  مليون لاير 22.5بمبلغ  2020يونيو  30ناتجة عن خطابات الضمان الصادرة لبعض العمالء كما في  محتملةلدى الشركة التزامات 

 مليون لاير سعودي(.  16.9: 2019ديسمبر  31)
 

كدة  هناك العديد من القضايا القانونية المرفوعة ضد الشركة من قبل موظفين سابقين وأطراف ثالثة، ومع ذلك، فإن نتيجة هذه القضايا ليست مؤ

أن تعتقد  اإلدارة    الن   وذلك   تجاهها ذه المطالبات والمخصصات  بمبالغ ه  المتعلقةيتم اإلفصاح عن المعلومات    م . لالنظربعد ألن معظم القضايا قيد  

ستكون لصالح الشركة وأن المخصصات المعترف بها  القضايا. إن اإلدارة على ثقة من أن نتيجة هذه الدعوى في  الشركة  بموقف  يضر  قد  هذا

 . الصلة ذات المالية كافية لتغطية المخاطر  القوائم في 
 

 على القوائم المالية   19 تأثير كوفيد  -16
 

خالل مارس    وصفه بجائحة من قبل منظمة الصحة العالميةوتم  (  19كوفيد  في وقت سابق من هذا العام، تم تأكيد وجود فيروس كورونا الجديد )

2020. 

مختلفة لمكافحة تفشي المرض، بما في  اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية، بما يتفق مع العديد من الحكومات األخرى حول العالم، تدابير 

شهدت الشركة انخفاًضا في زيارات العيادات الخارجية    ذلك قيود السفر والحجر الصحي وإغالق األعمال وأماكن أخرى وإغالق مناطق معينة.

 يود في أواخر يونيو. بمجرد تطبيق حظر التجول، ومع ذلك ، بدأت أعداد المرضى في العودة إلى المستويات الطبيعية بمجرد رفع الق
 

شهًرا    12ولكن ال يمكن قياس التأثير المالي خالل الـ    وعملياتها ونتائجها المالية أمر مؤكد   شركة مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال ال 

بشكل موثوق خالل الفترة  ألنه يعتمد على عوامل مختلفة وتطورات مستقبلية، والتي قد ال تتمكن الشركة من تقديرها  ،القادمة بشكل موثوق

تشمل هذه العوامل معدل انتقال الفيروس، ومدة تفشي المرض، واإلجراءات الوقائية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار   . الحالية

 على األعمال، وعوامل اخرى.  الشركةالوباء وتأثير تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي، وتأثير عمالء 
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تركيز مستمر على استدامة سلسلة التوريد،  ب االقتصادي ، تراقب اإلدارة الوضع التجاري  بالنظر إلى تحديات عدم اليقين حول مدى ومدة األثر

ة عدة خطوات للتخفيف من آثار الوباء ، بما في ذلك والحفاظ على السيولة الكافية وسالمة الموظفين والعمالء. عالوة على ذلك، اتخذت اإلدار

 . وخطوات اخرىتدابير خفض التكاليف، وتقديم االستشارات عن بعد وخدمات الرعاية الصحية المنزلية ،  
 

مستقبلي في االفتراضات والتقديرات يمكن أن ينت  عنه   أي تغييرو، في ضوء ما ورد أعاله، قامت اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضات معينة

تستمر  نتائ  قد تتطلب تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية. مع استمرار تطور الوضع، س

 اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المحتملة. 
 

 الموجزة  لمالية األولية اعتماد القوائم ا -17
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