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الشركة الوطنية للرعاية الطبية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة للفترة املنتهية في  31مارس 2019م (غير مراجعة)
امللالغ بالريال السعودي ما لم ي كر خ ف كل
 -1التكوين والنشاط
إن الشركة الو نيدة للرعايدة ال ليدة ("الشدركة") هدي شدركة مسداهمة سدعودية ممدجلة فدي مديندة الريداض باململلدة العرسيدة السدعودية بمو دب
الم ددجل الت دداري رق ددم  1010194785الص ددادر بت دداري 9 .مح ددرم 1425ه د د ( املواف دده  29فبراي ددر  )2004تم ددارس الش ددركة نش ددا ها عب ددر فروعه ددا
التالية:
 مستشد ددفة رعايد ددة الريد دداض بمو د ددب المد ددجل الت د دداري رقد ددم  1010195325الصد ددادر بتد دداري 22 .محد ددرم 1425هد د د (املواف د ده  14مد ددارس2004م)
 املستشفة الو نا بمو ب المجل الت اري رقم  1010195327بتاري 22 .محرم 1425ه د (املوافه  14مارس 2004م) شددركة رعايددة لتواي د األدويددة واملسددتلزمات ال ليددة بمو ددب المددجل الت دداري رقددم  1010301247بتدداري 14 .دددفر  1432ه د ( املوافدده 19يناير 2011م)
 مركز رعاية ل ب العائلة بمو ب المجل الت اري رقم  1010397064بتاري 29 .محرم 1435هد (املوافه  2ديسمبر 2013م)يتمة ددل نش دداط الش ددركة ف ددي ت سد د وتملد د وت هي د دز املستش ددفيات واملراك ددز والوح دددات ال ددحية وإدارته ددا ود ددياقتها وعش ددغيلها وت ددارة الجمل ددة
والت زئة في األدويدة واملعددات واملسدتلزمات ال ليدة وتمةيدل شدركاتها وتملد السديارات امل هدزة ليدا و يدر امل هدزة ال امدة ألداء وظيفتهدا وتقدديم
اليدمات ال حية في كافة امل داأت وكد ل اليددمات واألعمدال ال دا قدد ععاونهدا فدي تحقيده أ را دها أو ململدة لهدا وتملد األرا د ا والعقدارات
لصالح الشركة
يللدغ رأس مال الشركة املدفوع  448,500,000ريال سعدودي ،مقسم ال  44,850,000سهم بقيمة إسمية للسهدم تللغ  10ريال سعودي
يق املقر الرئ س ا للشركة في مدينة الرياض،

ب  29393الرياض ،11457اململلة العرسية السعودية

تلدأ السنة املالية للشركة ف بداية شهر يناير وتنتها بنهاية شهر ديسمبر مإ كل سنة مي دية
 -2أسس املحاسبة
تددم إعددداد القددوائم املاليددة األوليددة املختصددرة املرفقددة وفقددا ملعيددار املحاسددلة الدددولي رقددم (" )34التقريددر املددالي األولددي" املعتمددد فددي اململلددة العرسيددة
السددعودية وي ددب قدراءة القددوائم املاليددة األوليددة املختصددرة املرفقددة م د القددوائم املاليددة للسددنة السددابقة للشددركة كمددا فددي  31ديسددمبر 2018م أ
تتضمإ القوائم املالية املرفقة كافة املعلومات امل لوسة اعداد م موعة كاملة مإ القوائم املالية املعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي
إن السياسددات املحاسددتية امل لقددة فددي إعددداد القددوائم املاليددة األوليددة املختصددرة املرفقددة هددي قف د السياسددات املحاسددتية امل د كورة فددي القددوائم
املاليددة للشددركة كمددا فددي  31ديسددمبر 2018م باسددتاناء السياسددات املحاسددتية للمعيددار الدددولي للتقريددر املددالي رقددم (" )16عقددود ااي ددار" وكمددا هددو
م كور في اايضا رقم ( )3-3مإ القوائم املالية املرفقة
 -3املعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة والتغيرات في السياسات املحاسبية الهامة والتقديرات
 1-3املعايير الصادرة غير جارية التأثير
 املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )17عقود الت مين" (تاري .السريان  1يناير )2021
أ يتوق أن يسون هناك أ ر لت ليه ه ا املعيار عخ القوائم املالية للشركة
 2-3املعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة جارية التأثير
تعديالت تسري في  1يناير 2019م.
 املعيار الدولي للتقرير املالي رقم(" )16عقود ااي ار"
 تحس نات عخ املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )3ت مي األعمال" تتعله بالحصة املحتفظ ها سابقا في العملية املشتركة
 تحس نات عخ املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (“ )11الترت لات املشتركة “تتعله بالحصة املحتفظ ها سابقا في العملية املشتركة
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الشركة الوطنية للرعاية الطبية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة للفترة املنتهية في  31مارس 2019م (غير مراجعة)
امللالغ بالريال السعودي ما لم ي كر خ ف كل
 تحس نات عخ معيار املحاسلة الدولي رقم ( " )12ريلة الدخل" تتعلده ب دار دريلة الددخل ملددفوعات األدوات املاليدة املصدنفة عخد أنهدا
حقوق مللية
 تحس نات عخ معيار املحاسلة الدولي رقم (" )23تسلفة اأقتراض" تتعله بتسلفة اأقتراض املوهلة للرسملة
 التفسير الدولي (" )23عدم التيقإ كش ن معام ت ريلة الدخل"
 ععدي ت عخ معيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )9األدوات املالية" تتعله بخصائص الدف املسله م التعويض السلبا
 ععددي ت عخد معيدار املحاسددلة الددولي رقددم (" )28اأسدتةمارات فددي املنشددزت الزميلدة واملشددروعات املشدتركة" تتعلدده بنسدب اأسددتةمار ويلددة
األ ل في الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة
 ععدي ت عخ معيار املحاسلة الدولي رقم (" )19مزايا العاملين" تتعله بتعدي ت الي ة ،تقليصها او عسويتها
تعديالت تسري في  1يناير 2018م.
 املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )9األدوات املالية"
 املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )15اأيرادات مإ العقود م العم ء"
 ععدي ت عخ املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )2الدف عخ أساس السهم" تتعله بالتصني

والقياس للمعام ت

 ععدي ت عخ املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (“ )4عقود الت مين”تتعله بت يله املعيار الدولي للتقرير املالي (" )9األدوات املالية"
 ععدي ت عخ معيار املحاسلة الدولي (" )40العقارات اأستةمارية" تتعله بتحوي ت العقارات اأستةمارية
 تحس نات عخ املعيار الدولي للتقرير املالي (" )1ت ليه املعدايير الدوليدة للتقريدر املدالي ألول مدرة" تتعلده بحد ف إعفداءات قصديرة األ دل عندد
التحول ألول مرة
 تحسد د نات عخ د معي ددار املحاس ددلة ال دددولي (")28اأس ددتةمارات ف ددي املنش ددزت الزميل ددة واملش ددروعات املش ددتركة" تو ددي أن قي دداس املس ددتةمريإ
للقيمة العادلة مإ خ ل الرس أو اليسارة ي عي بخيار لسل استةمار عخ حدى
 التفسير الدولي (" )22املعام ت كعملة أ نتية والعوض املقدم"
لم يلإ لت ليه أيا مإ ه ا املعايير أ درا عخد القدوائم املاليدة املرفقدة باسدتاناء املعيدار الددولي للتقريدر املدالي رقدم (" )16عقدود ااي دار" كمدا سديرد
أحقا في اأيضا رقم ()3-3
 3-3التغير في السياسات املحاسبية
تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )16عقود اإليجار"
يحل املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )16محل معيار املحاسلة الدولي رقم (" )17عقود ااي ار"  ،و تفسير لجنة تفسيرات التقرير املالي
الدولية رقم (" )4تحديد ما إكا كان ترت ب ين وي عخ عقد إي ار"  ،و تفسير لجنة تفسيرات املعايير رقم ( " )15عقود ااي ار التشغيخي -
الحوافز"  ،وتفسير لجنة تفسيرات املعايير رقم (" )27تقييم وهر املعام ت ال ا ت خ الشسل القاقوني لعقد ااي ار"
يقدم املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (  )16للمست ريإ قموكج وحيد للمحاسلة عإ عقود اأي ار يقوم املست ر باأعتراف باألدل
املتعله بحه اأستخدام ال ي يمةل حق في استخدام األدل كو الصلة باا افة إل التزام ااي ار ال ي يمةل التزام كسداد دفعات
ااي ار .تو د إعفاءات اختيارية لعقود ااي ار قصيرة األ ل وعقود ااي ار للمو ودات كات القيمة املنخفضة تلقة ريقة املحاسلة
املتلعة مإ املو ر مشا ه للمعيار الحالي أي يستمر املو رون لقا ل في تصني عقود ااي ار إل عقود إي ار تمويخي أو عشغيخي إن
أنش ة الشركة كمو ر أو مست ر ل ست وهرية ل ل  ،أتتوق الشركة أي أ ر هام لت ليه املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (  )16عخ
القوائم املالية
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الشركة الوطنية للرعاية الطبية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة للفترة املنتهية في  31مارس 2019م (غير مراجعة)
امللالغ بالريال السعودي ما لم ي كر خ ف كل
 -4عقارات وآالت ومعدات
خ ل الفترة املنتهية في  31مارس 2019م اقفقدت الشدركة مللدغ  5.8مليدون ريدال سدعودي كشدسل أساعد ا عخد أ هدزة الحاسدب (للسدنة املنتهيدة
في  31ديسمبر 2018م 19.2 :مليون ريال سعودي)
خ ل الفترة املنتهية في  31مارس 2019م لم تقم الشركة برسملة أي تسالي تمويل عخ بند عقارات وآأت ومعدات (للسدنة املنتهيدة فدي 31
ديسمبر 2018م 0.7 :مليون ريال سعودي)
لدددى الشددركة أرا د ا وملدداني بلددغ دددافي قيمتهددا الدفتريددة كمددا فددي  31مددارس 2019م قحددو  267مليددون ريددال سددعودي ( 31ديسددمبر 2018م269 :
مليون ريال سعودي) مرهوقة لصالح واارة املالية مقابل قرض ممنو إل الشركة (إيضا )7
 -5مدينون تجاريون وأخرون
كما في
 31مارس 2019م
399,158,012
161,260,412
560,418,424

مدينون ت اريون
مستحه مإ هات كات ع قة (إيضا )6
يخصم:
مخصص خسائر ائتماقية متوقعة
اعترا ات مل اللات لية متوقعة

)(70,810,349
)(99,262,691
390,345,384
6,091,813
9,344,432
7,413,828
4,237,890
417,433,347

دفعات مقدما ملورديإ
ت مين خ ابات مان
مصروفات مدفوعة مقدما
أخرى

كما في
 31ديسمبر 2018م
410,408,398
117,469,638
527,878,036
)(69,172,321
)(88,836,145
369,869,570
8,528,349
8,719,345
3,122,971
1,244,427
391,484,662

إن أرددة مدينون ت اريون وأرددة مدينة أخرى أ تحمل فائدة
كمددا فددي  31مددارس 2019م بلددغ املسددتحه مددإ هددات حسوميددة و يددر حسوميددة نسددلة  %70مددإ إ مددالي رددديد املدددينون الت دداريون ومسددتحه مددإ
هات كات ع قة (2018م)%66 :
بتدداري 29 .مددارس 2018م وقعددت الشددركة عخ د ت ديددد العقددد بينهددا وسددين املوسسددة العامددة للت مينددات اأ تماعيددة ( ددرف كو ع قددة) ملدددة د
سنوات اعتلارا مإ  1يناير 2018م
إن حركة مخصص خسائر ائتماقية متوقعة كما يخي:
للفترة املنتهية في
 31مارس 2019م
69,172,321
69,172,321
3,494,330
))645,526
)(1,210,776
70,810,349

الرديد في بداية الفترة  /السنة قلل التعديل
ععدي ت
الرديد في بداية الفترة  /السنة كعد التعديل
املحمل عخ الفترة  /السنة
مخصص معسوس خ ل الفترة  /السنة
مخصص مستخدم خ ل الفترة  /السنة
الرديد في نهاية الفترة  /السنة
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للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2018م
47,418,490
7,521,462
54,939,952
19,436,844
)(4,316,322
)(888,153
69,172,321

الشركة الوطنية للرعاية الطبية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة للفترة املنتهية في  31مارس 2019م (غير مراجعة)
امللالغ بالريال السعودي ما لم ي كر خ ف كل
إن حركة اعترا ات مل اللات لية متوقعة كما يخي:

للفترة املنتهية في
 31مارس 2019م
88,836,145
10,759,669
)(333,123
99,262,691

الرديد في بداية الفترة  /السنة
املحمل عخ الفترة  /السنة
مخصص مستخدم خ ل الفترة  /السنة
الرديد في نهاية الفترة  /السنة

للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2018م
65,564,458
54,540,509
)(31,268,822
)(88,836,145

أ تتضمإ الفئات األخرى مإ املدينون الت اريون وأخرون أي أدول يو د ها هلوط دائم فدي قيمتهدا إن الحدد األقصد للتعدرض لي در اأئتمدان
كمدا فدي تداري .القدوائم املاليدة هدو القيمدة العادلدة لسدل فئدة مدإ فئدات أردددة املددينون املشدار إليهدا أعد ا ،كمدا أ تحدتفظ الشدركة ب يدة رهوقدات
كضمان ألرددة املدينون واألرددة املدينة األخرى.
 -6الجهات ذات العالقة
تتمة ددل الجه ددات كات الع ق ددة ف ددي املس دداهمين الرئ س دديين ،أعض دداء م ل د اادارة ،م ددوظفي اادارة العلي ددا للش ددركة والش ددركات اململوك ددة املت د رة
كشددسل ددوهري بتل د الجهددات تمددت املوافقددة عخ د شددروط ه د ا املعددام ت مددإ قلددل إدارة الشددركة فيمددا يخددي أهددم املعددام ت مد الجهددات كات
الع قة واألرددة النات ة عنها:
مستحق من جهة ذو العالقة
املعامالت خالل الفترة املنتهية في
طبيعة
العالقة
الرصيد كما في
 31مارس
املعامالت
 31ديسمبر
 31مارس
2018م
2019م
2018م
2019م
مساهم
املوسسة العامة للت مينات
117,469,638
161,260,412 81,085,663
خدمات 69,235,988
لية
اا تماعية (إيضا )5
مستحق إلى جهة ذات عالقة

شركة درا ر العرسية
املحدودة

العالقة

طبيعة
املعامالت

مملوكة
ملساهم

مشتريات

املعامالت خالل الفترة املنتهية في 31
مارس
2018م
2019م
18,000

13,056

الرصيد كما في
 31ديسمبر
 31مارس
2018م
2019م
55,509
65,109

مزايا اإلدارة العليا
املحمل على الدخل الشامل
خالل الفترة املنتهية في  31مارس
2018م
2019م
مزايا قصيرة األ ل
مزايا ما كعد التوظي

2,040,644
92,485
2,133,129
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2,575,748
107,768
2,683,516

الرصيد كما في
 31ديسمبر
 31مارس
2018م
2019م
2,118,893
1,855,347
2,118,893
1,855,347

الشركة الوطنية للرعاية الطبية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة للفترة املنتهية في  31مارس 2019م (غير مراجعة)
امللالغ بالريال السعودي ما لم ي كر خ ف كل
 -7القروض
إ مالي التزام القروض
يخصم
تسالي تمويل مستقللية ير م ف ة
يقسم إلى
الجزء املتداول مإ قروض ويلة األ ل
الجزء ير املتداول مإ قروض ويلة األ ل

كما في
 31مارس 2019م
176,429,590

كما في
 31ديسمبر2018م
176,429,590

)(5,834,090
170,595,500

)(5,834,090
170,595,500

24,123,992
146,471,508
170,595,500

24,123,992
146,471,508
170,595,500

بتاري 10 .ديسمبر 2012م تم توقي عقد قرض م واارة املالية لتمويل إنشاء أعمال تحت التنفي بمللغ  154,112,000ريدال سدعودي وتدم
اسددت م الدفعددة األولد واللالغددة  66.572.100ريددال سددعودي بتدداري 28 .أبريددل 2013م والدفعددة الةاقيددة واللالغددة  11,180,900ريددال سددعودي
بتدداري 13 .يندداير 2014م والدفعددة الةالةددة واللالغددة  41,090,485ريددال سددعودي بتدداري 4 .قددوفمبر 2014م يددتم السددداد عخد  20قسددس سددنوي
متسدداوي القيمددة ويسددتحه سددداد أول قسددس كعددد مت د ا خم د

سددنوات مددإ تدداري .العقددد فددي  11أكتددوسر 2017م ه د ا القددرض بدددون فائدددة

مضمون برهإ عقاري (إيضا )4
بتداري 5 .قدوفمبر 2015م حصدلت الشددركة عخد عقدد مرابحدة بمللددغ  100مليدون ريدال سددعودي مدإ بند الريداض وكلد لغدرض توسدعة وت ديددد
وتددرميم وت هي دز امللن د الشددمالي للمستشددفة الددو نا ويتضددمإ فتددرة سددما لسددنة واحدددة يددتم سددداد القددرض عخ د أقسدداط قص د
خم

سددنوية ملدددة

سنوات املرابح مضموقة كسند ألمر بقيم  145مليون ريال سعودي

 -8اإليرادات من العقود مع العمالء
للفترة املنتهية في  31مارس
2018م
2019م
183,471,690
157,713,365
23,198,935
21,715,418
206,670,625
179,428,783

تصنيف اإليرادات
إيرادات تقديم خدمات لية
إيرادات بي أدوية
توقيت إثبات باإليرادات
عخ مدى امنا
عند قق ة مإ الزمإ

128,962,354
50,466,429
179,428,783

149,142,605
57,528,020
206,670,625

 -9التقارير القطاعية
تتس ددون عملي ددات الش ددركة كش ددسل أس دداس م ددإ ق دداع عش ددغيخي رئ س د ا واح ددد وه ددو الي دددمات ال ددحية ،وسن دداء عخد د كل د  ،ف ددإن تق ددديم معلوم ددات
الق اعات املختلفة ير قابل للت ليه ،وع وة عخ كل  ،فإن عمليات الشركة ت ري في اململلة العرسية السعودية
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الشركة الوطنية للرعاية الطبية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة للفترة املنتهية في  31مارس 2019م (غير مراجعة)
امللالغ بالريال السعودي ما لم ي كر خ ف كل
 -10ربحية السهم األساسية واملخفضة
للفترة املنتهية في  31مارس
2018م
2019م
25,602,563
29,989,348
44,850,000
44,850,000
0.57
0.67

دافي رس الفترة
املتوسس املرجح لعدد األسهم

 -11اإلرتباطات الرأسمالية واإللتزامات املحتملة
لدددى الشددركة إرتلا ددات رأسددمالية قات ددة مددإ أعمددال توسددعة وت ديددد مستشددفة رعايددة الددو نا بلغددت رددديدها كمددا فددي  31مددارس 2019م مللددغ
 0.9مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م 0.9 :مليون ريال سعودي)
لدى الشركة التزامات محتملة قات ة مإ خ ابات مان دادرة لصالح كعض العم ء بلدغ ردديدها كمدا فد  31مدارس 2019م مللدغ 23.03
مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م  21.5 :مليون ريال سعودي)
هن دداك كع ددض القض ددايا القاقوقي ددة املرفوع ددة ددد الش ددركة ،وتق ددوم الش ددركة حالي ددا بالعم ددل عخ د عس ددويتها ،ولل ددإ النتي ددة النهائي ددة له د ا القض ددايا
ل ست موكدة كعد و أ تتوق اادارة أن تسون النتائج النهائية له ا القضايا وهرية
 -12قرارات واجتماعات هامة
أوص م ل إدارة الشركة في  24مارس 2019م بتواي أرسا ققدية عخ مساهما الشركة عإ العام 2018م ،بمللغ  44,850,000ريال
سعودي بواق  1ريال لسل سهم ،بتاري .أحه لتاري .القوائم املالية وافقت الجمعية العامة للمساهمين بتاري 23 .أبريل 2019م عخ
تودية م ل اادارة كما أقرت اعتماد مساف ة ألعضاء م ل اادارة بمللغ  1.9مليون ريال سعودي
في تاري 5 .مارس 2019م  ،تلقت الشركة خ ابا مإ شركة حصاقة اأستةمارية (حصاقة) ،شركة تاكعة للموسسة العامة للت مينات
اأ تماعية (املوسسة) ،يشير إل أن حصاقة قيابة عإ قفسها وعإ املوسسة قد تودلت إل اتفاق نهائي وملزم م شركة ان إم ع ا اامارات
(إن إم ع ا) ،شركة تاكعة ومملوكة بالسامل لشركة ان إم ع ا هيلت بي إل ع ا  ،لتحويل حصصهما في الشركة ( )%38.88إل إن ام ع ا
العرسية السعودية للرعاية ال حية وعلي ستستمر املوسسة كمساهم في الشركة كشسل ير ملاشر
 -13األدوات املالية – القيمة العادلة والتصنيف
تتسددون األدوات املالي ددة املقيدددة ف ددي قائمددة املرك ددز املددالي للش ددركة كش ددسل أساع د ا م ددإ ققددد و أرد دددة لدددى اللن ددوك ،املدددينون الت دداريون وأخ ددرون،
القروض والدائنون وأخرون
القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة ال ا س تم است مها للي احد األدول أو دفعها لتحويدل أي مدإ األتزامدات دمإ معدام ت منتظمدة بدين املتعداملين
بالسوق في تاري .القياس في ظل ظروف السوق السائدة يعتمد قياس القيمة العادلة عخ فر ية إتمام عمليدة بيد األددل أو تحويدل األتدزام
س تم بإحدى ال رق التالية:
مإ خ ل السوق الرئ س ا لألدل أو األتزام
مإ خ ل السوق األكرر منفعة لألدل أو األتزام في حال عدم و ود سوق رئ س ا
ي ب أن تسون السوق الرئ سية أو اأكرر منفعة متاحة أمام الشركة للودول إليها
يددتم قيدداس القيمددة العادلددة لألدددل أو األتدزام باسددتعمال اأفترا ددات ال ددا يسددتخدمها املشدداركين فددي السددوق عنددد عسددعير األدددل او األتدزام عخد
افتراض أن املشاركين في السوق يعملون بما يحقه أفضل مصالح اقتصادية لهم
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الشركة الوطنية للرعاية الطبية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة للفترة املنتهية في  31مارس 2019م (غير مراجعة)
امللالغ بالريال السعودي ما لم ي كر خ ف كل
ي خ د قيدداس القيمددة العادلددة لألدددل يددر املددالي فددي الحسددلان قدددرة املشدداركين فددي السددوق عخ د تددوفير مندداف اقتصددادية باسددتخدام األدددل فيمددا
يحقدده أفضددل منفعددة مند أو بيعد إلد ددرف آخددر مددإ أ دراف السددوق أسددتخدام فيمددا يحقدده أفضددل منفعددة مند عسددتخدم الشددركة أسدداليب
تقيدديم تتناسددب مد الظددروف واألحددوال وتتددوافر لهددا بياقددات كافيددة لقيدداس القيمددة العادلددة وععظدديم اسددتخدام املع يددات امل حوظددة كات الع قددة
وتقليص استخدام املع يات ير امل حوظة ال أكبر حد
إن مي األدول واالتزامات ال ا تقاس بالقيمة العادلة أو اأفصدا عدإ قيمتهدا العادلدة فدي القدوائم املاليدة يدتم تصدنيفها وفقدا لن داق الهيسدل
الهرمي للقيم العادلة امللين أدقاا إستنادا ال مع يات املستوى األدنة ال ي يعتبر وهريا لقياس القيمة العادلة كسل:
املستوى األول :ويشمل أسعار السوق النشس املعلنة ( ير املعدلة) للمو ودات وامل لوسات املتما لة
-

املسددتوى الةدداني :ويشددمل أسد

التقيدديم ال ددا يسددون فيهددا أقددل مسددتوى مدددخ ت ددوهري نسددلة إلد قيدداس القيمددة العادلددة متاحددا إمددا

كشسل ملاشر أو ير ملاشر
-

املستوى الةالث :ويشمل أس

التقييم ال ا يسون فيها أقل مستوى مدخ ت وهري نسلة إل قياس القيمة العادلة ير متا
بين املستويات الة ة امل كورة أع ا

ععتبر إدارة الشركة أن القيمة العادلة لألدوات املالية تقارب قيمتها الدفترية لم تتم إعادة تصني
خ ل فترة القوائم املالية
كما في
 31مارس 2019م
األصول املالية
أصول مالية بالتكلفة املطفأة
مدينون ت اريون
399,158,012
161,260,412
مستحه مإ هة كو ع قة
ت مين خ ابات مان
9,344,432
النقد وما يعادل
375,664,572

410,408,398
117,469,638
8,719,345
344,557,818

االلتزامات املالية
التزامات مالية بالتكلفة املطفأة
قروض
دائنون ت اريون وأخرون

17,595,500
107,854,361

170,595,500
109,305,097

 -14اعتماد القوائم املالية
اعتمدت القوائم املالية األولية املختصرة (الغير مرا عة) مإ قلل م ل
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اادارة ف  5مايو  2019م

كما في
 31ديسمبر 2018م

