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 التكوين والنشاط -1

إن الشددددركة الو نيددددة لارعايددددة ال ليددددة ش"الشددددركة"  هددددي شددددركة مسدددداهمة سددددعودية م ددددجاة فددددي مدينددددة الريدددداض  املماكددددة العربيددددة السددددعودية 

 . تمددارس الشددركة نشددا ها عبددر م2004فبرايددر  29هددد ش املوافدده 1425محددرم  9الصددادر  تدداري   1010194785 مو ددب ال ددجل الت دداري رقددم 

 فروعها التالية:

  دهددددددددددددددددد1425محدددددددددددددددددرم  22الصدددددددددددددددددادر  تددددددددددددددددداري   1010195325مستشدددددددددددددددددفو رعايدددددددددددددددددة الريددددددددددددددددداض  مو دددددددددددددددددب ال دددددددددددددددددجل الت ددددددددددددددددداري رقدددددددددددددددددم  -

 م .2004مارس  14شاملوافه 

  . م2004مارس  14هدد شاملوافه 1425محرم  22 تاري  الصادر  1010195327املستشفو الو نا  مو ب ال جل الت اري رقم  -

 هددد1432دددفر  14 تدداري  الصددادر   1010301247شددركة رعايددة لتوزيددع األدويددة واملسددتازمات ال ليددة  مو ددب ال ددجل الت دداري رقددم  -

 م .2011يناير  19ش املوافه 

 هددددددددددددددددد 1435محددددددددددددددددرم  29 تدددددددددددددددداري  ر الصدددددددددددددددداد 1010397064مركددددددددددددددددز رعايددددددددددددددددة ل ددددددددددددددددب العائاددددددددددددددددة  مو ددددددددددددددددب ال ددددددددددددددددجل الت دددددددددددددددداري رقددددددددددددددددم  -

  . م2013ديسمبر  2شاملوافه 
 

دارتهدددا ودددديانتها وتشدددغياها وت دددارة الجمادددة إز املستشدددفيات واملراكدددز والوحددددات ال ددد ية و ديتمثدددل نشددداط الشدددركة فدددي ت سددد س وتماددد  وت هيددد

 و يددددر امل هددددزة الالزمددددة ألدا  وظيفتهددددا  والت زئددددة فددددي األدويددددة واملعدددددات واملسددددتازمات ال ليددددة وتمثيددددل شددددركاتها وتمادددد  السدددديارات امل هددددزة
 
 ليددددا

وتقديم الخدمات ال  ية فدي كافدة امل داأت وكد ل  الخددمات واألعمدال الودا قدد تعاونهدا فدي تحقيده ه راقدها هو مكمادة لهدا وتماد  األرا د ا 

 والعقارات لصالح الشركة.
 

 ريدال سدعودي. 10 تلادغ سهم  قيمة إسمية لاسهددم 44,850,000ريال سعدودي  مقسم الى  448,500,000مال الشركة املدفوع  يلادغ رهس

 .املماكة العربية السعودية 11457الرياض  29393  ب   يقع املقر الرئ س ا لاشركة في مدينة الرياض
 

 تلده السنة املالية لاشركة فى  داية شهر يناير وتتتها  نهاية شهر ديسمبر مإ كل سنة ميالدية. 
 

 اإلعدادأسس  -2

 املحاسبية املطبقةاملعايير  (أ

 ملعيدددار املحاسدددلة الددددولي رقدددم ش
 
دددا ملدددا هقرتددد  املماكدددة   "التقريدددر املدددالي األولدددي" 34تدددم إعدددداد القدددوائم املاليدددة األوليدددة املختصدددرة املرفقدددة وفقدددا وفق 

وي دب قدرا ة القدوائم املاليدة األوليدة  العربية السعودية و يرها مإ املعايير والليانات الصدادرة عدإ الهي دة السدعودية لامحاسدلين القدانونيين 

م. أ تتضمإ القوائم املالية املرفقة كافدة املعاومدات 2018ديسمبر  31املختصرة املرفقة مع القوائم املالية لاسنة السا قة لاشركة كما في 

 لامعايير الدولية لاتقرير املال
 
 ي.امل اوبة إلعداد م موعة كاماة مإ القوائم املالية املعدة وفقا

 

املرفقددة هددي نفددس السياسدات املحاسددبية املدد كورة فددي القددوائم  األوليددة املختصدرة اسدات املحاسددبية امل لقددة فددي إعدداد القددوائم املاليددةيإن الس

و وكمدا هد "اإلي دار  "عقدود 16امعيدار الددولي لاتقريدر املدالي رقدم شالسياسدات املحاسدبية لم  اسدتننا  2018ديسمبر  31املالية لاشركة كما في 

 .  3اإليضا  رقم شفي  م كور 

 

  القياسأسس 

 مللددده التسافددة التاريخيددة  إسددتخدام ملددده اأسددتحقاق املحاسدداا ومفهددوم اأسددتمراريةتددم إعددداد القددوائم املاليددة األوليددة املختصددرة 
 
فيمددا  وفقددا

 .املتوقعةاملستقلاية  إستخدام  ريقة وحدة اأئتمان  لاللتزامات القيمة ال الية  عدا منافع املوظفين والوا تقاس

  و النشاط العرضعملة 

 وال ي يمثل العماة الوظيفية لاشركة. تم عرض ه ا القوائم املالية األولية املختصرة  الريال السعودي
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 التقديرات املحاسبية  (ب

ثر عخددى امللددالغ املف ددح ل التقددديرات واألحسددام واإلفتراقددات الوددا قددد تدديت اددب إعددداد القددوائم املاليددة األوليددة املختصددرة مددإ اإلدارة إسددتخدام 

 . . قد تختا  النتائج الفعاية عإ ه ا التقديرات.تزامات واأيرادات واملصاري لعنها مإ األدول واأ
 

.مستمر. و  كشسلتم مرا عة التقديرات واأفتراقات اأساسية تو 
 
 يتم اأعتراف  مرا عات التقديرات مستقلال

 

فدددي ت ليددده السياسدددات املحاسدددبية لاشدددركة ومصدددادر التقدددديرات  املسدددتخدمة مدددإ قلدددل اإلدارةالتقدددديرات واأفتراقدددات املحاسدددبية الهامدددة ان 

 سنوية.خر قوائم مالية آل الرئ سية كانت مماثاة 

 

 السياسات املحاسبية الهامة  -3

هدي نفسدها امل لقدة فدي القدوائم القدوائم املاليدة األوليدة املختصدرة  اسدتننا  مدا هدو موأدح هدنداا   فدإن السياسدات املحاسدبية امل لقدة فدي هد ا 

 .2018ديسمبر  31في املالية السنوية لاشركة كما 
 

يحل املعيار الدولي لاتقرير املالي حيث . 2019يناير  1إعتلارا مإ   عقود اأي ار 16لي رقم شليه املعيار الدولي لاتقرير املاقامت الشركة  ت 

  "تحديد ما إكا 4  "عقود اإلي ار"   و تفسير لجنة تفسيرات التقرير املالي الدولية رقم ش17  محل معيار املحاسلة الدولي رقم ش16رقم ش

ال وافز"   وتفسير لجنة -  "عقود اإلي ار التشغيخي 15 ش كان ترت ب ين وي عخى عقد إي ار"   و تفسير لجنة تفسيرات املعايير رقم

   "تقييم  وهر املعامالت الوا ت خ  الشسل القانون  لعقد اإلي ار".27تفسيرات املعايير رقم ش
 

اف  األدل   لامست  ريإ نموك  وحيد لامحاسلة عإ عقود اأي ار. يقوم املست  ر  اأعتر 16يقدم املعيار الدولي لاتقرير املالي رقم ش

  كسداد دفعات التزاماإلي ار ال ي يمثل  التزاماملتعاه  حه اأستخدام ال ي يمثل حق  في استخدام األدل كو الصاة  اإلقافة إلى 

تو د إعفا ات اختيارية لعقود اإلي ار قصيرة األ ل وعقود اإلي ار لامو ودات كات القيمة املنخفضة. تلقو  ريقة املحاسلة  .اإلي ار

املتلعة مإ املل ر مشا ه  لامعيار ال الي هي يستمر املل رون  لقا ل  في تصتي  عقود اإلي ار إلى عقود إي ار تمويخي هو تشغيخي. إن 

  عخى 16هو مست  ر ل ست  وهرية ل ل   أتتوقع الشركة هي هثر هام لت ليه املعيار الدولي لاتقرير املالي رقم ش  هنش ة الشركة كمل ر 

 القوائم املالية.
 

   حيث ان الشركة أيو د لديها عقود اي ار هامة.ت ليه ه ا املعيار نتي ةأ يو د هثر  وهري عخى الليانات املالية لاشركة 

 

 داتعقارات وآالت ومع -4

 الددىكشددسل هساعدد ا  تعود مايددون ريددال سددعودي 6.8الشددركة ملاددغ   اغددت اأقددافات الوددا قامددت  هددام 2019 يونيددو  30خددالل الفتددرة املنتهيددة فددي 

 مايون ريال سعودي . 19.2م: 2018ديسمبر  31ش اآللي ه هزة ال اسب

ديسددددمبر  31ومعدددددات ش وآأت عخددددى  نددددد عقدددداراتتسددددالي  تمويددددل  يه تقددددم الشددددركة  رسددددماةلددددم م 2019 يونيددددو  30خددددالل الفتددددرة املنتهيددددة فددددي 

 مايون ريال سعودي . 0.7م: 2018

 350م: 2018ديسدمبر  31مايدون ريدال سدعودي ش 343م نحدو 2019 يونيدو  30لدى الشركة هرا  ا وملان   ادغ ددافي قيمتهدا الدفتريدة كمدا فدي 

  .7 مايون ريال سعودي  مرهونة لصالح وزارة املالية مقا ل قرض ممنو  إلى الشركة شإيضا 

 

 

 

 

 

 
 



 الشركة الوطنية للرعاية الطبية

 سعودية شركة مساهمة

م 2019يونيو  30في لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتين األولية املختصرة مختارة حول القوائم املالية  إيضاحات

 )غير مراجعة(
  امللالغ  الريال السعودي ما لم ي كر خالف كل 

9 

 وأخرونتجاريون  مدينون  -5

 م2018ديسمبر  31  م2019 يونيو  30 

 410,408,398  353,201,657 مدينون ت اريون 

 117,469,638  204,634,800  6عالقة  شإيضا   كية مستحه مإ  ه

 557,836,457  527,878,036 

    :يخصم

 )69,172,321(  (71,989,829) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 )88,836,145(  (97,652,424) اعتراقات مل اللات  لية متوقعة

 388,194,204  369,869,570 

 ملورديإ
 
 8,528,349  6,404,053 دفعات مقدما

 8,719,345  8,916,313 ت مين خ ا ات قمان

 
 
 3,122,971  7,617,527 مصروفات مدفوعة مقدما

 1,244,427  2,171,908 هخرى 

 413,304,005  391,484,662 

 أ تحمل فائدة. وهخرونت اريون الدينون املإن هرددة 

الت دداريون ومسددتحه املدددينون مددإ إ مددالي رددديد  %71نسددلة  مددا  هددات حسوميددة و يددر حسوميددة م  اددغ املسددتحه مددإ2019 يونيددو  30كمدا فددي 

 . %66 : 2018ديسمبر  31شعالقة  هة كيمإ  

عالقدة  ملددة ثدال  ي كش درف  اأ تماعيدة م وقعت الشركة عخى ت ديد العقد  ينها وبين امللسسة العامة لات مينات2018مارس  29 تاري  

 مإ
 
 .م2018يناير  1 سنوات اعتلارا

 
 :يخي كماائر ائتمانية متوقعة مخصص خس حركة إن

 
 للفترة املنتهية في

 م2019 يونيو  30
 للسنة املنتهية في 

 م2018ديسمبر  31

 47,418,490  69,172,321 الرديد في  داية الفترة / السنة قلل التعديل

 7,521,462  -  تعديالت

 54,939,952  69,172,321 الرديد في  داية الفترة / السنة كعد التعديل

 19,436,844  4,262,647 املحمل عخى الفترة / السنة

 )4,316,322(  - مخصص معسوس خالل الفترة / السنة

 )888,153(  (1,445,139) مخصص مستخدم خالل الفترة / السنة

 69,172,321   71,989,829 الرديد في نهاية الفترة / السنة
 

 :يخي ات مل اللات  لية متوقعة كمااعتراق حركة إن
    

 65,564,458  88,836,145 الفترة / السنةالرديد في  داية 

 54,540,509  18,684,550 املحمل عخى الفترة / السنة

 (31,268,822)  (9,868,271) مخصص مستخدم خالل الفترة / السنة

 (88,836,145)  97,652,424 الرديد في نهاية الفترة / السنة

 لخ در لاتعدرض األقصد   ال دد إن قيمتهدا. فدي دائدم وطلده  هدا  يو دد هددول  هيالت داريون وهخدرون  نون املددي مدإ األخدرى  الف دات أ تتضدمإ

 ة  يد الشدركة تحدتف  هعدالا  كمدا أ إليهدا املشدار املددينون  هردددة ف دات مدإ ف دة لسدل العادلدة القيمدة املاليدة هدوقدوائم ال تداري  اأئتمدان كمدا فدي

 . املدينة األخرى واألرددة  املدينون كضمان ألرددة  اتنو ره
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 الجهات ذات العالقة -6

تتمثددل الجهددات كات العالقددة فددي املسدداهمين الرئ سدديين  هعضددا  م اددس اإلدارة  مددوظف  اإلدارة العايددا لاشددركة والشددركات املماوكددة املتدد ثرة 

املعدامالت مدع الجهدات كات فيمدا يخدي ههدم  كشدسل  دوهري  تاد  الجهدات. تمدت املوافقدة عخدى شدروط هد ا املعدامالت مدإ قلدل إدارة الشدركة.

 العالقة واألرددة النات ة عنها:
 

 

طبيعة  العالقة
 املعامالت

 الرصيد كما في  املعامالت خالل الفترة 

يونيو   30
 م 2019

 2018يونيو   30 
 م

 يونيو 30 
 م2019

 ديسمبر 31 
 م2018

         :العالقة ذاتمستحق من جهة 

امللسسة العامة 
اإل تماعية لات مينات 

  5شإيضا  

 مساهم
 ير 

 ملاشر
خدمات 

 117,469,638  204,634,800  156,410,804  134,175,450  لية

         :عالقةذات مستحق إلى جهة 

شركة درا ر العربية 
 املحدودة

مماوكة 
 55,509  60,000  40,456  60,000 مشتريات ملساهم

          :العليا اإلدارة مزايا

 -  -  6,502,941  5,971,667   قصيرة األ لمزايا 

 2,118,893  1,458,123  243,359  197,858   مزايا ما كعد التوظي 

   6,169,525  6,746,300  1,458,123  2,118,893 
 

 القروض -7

 م2018ديسمبر 31  م2019 يونيو  30 
 176,429,590  165,913,333 القروض  التزامإ مالي 

    يخصم 

 (5,834,090)  (4,408,742) تسالي  تمويل مستقلاية  ير م ف ة

 161,504,591   170,595,500 

    يقسم إلى

 24,123,992   24,123,992 الجز  املتداول مإ قروض  وياة األ ل

 146,471,508   137,380,599 الجز   ير املتداول مإ قروض  وياة األ ل

 161,504,591   170,595,500 
 

ريدال سددعودي  154,112,000 ملادغ  زارة املاليددة لتمويدل إنشدا  هعمدال تحدت التنفيد تدم توقيدع عقدد قدرض مدع و  م2012ديسدمبر  10 تداري  

ريدددال  11,180,900والدفعدددة الثانيدددة واللالغدددة  م2013ه ريدددل  28ريدددال سدددعودي  تددداري   66.572.100وتدددم اسدددتالم الدفعدددة األولدددى واللالغدددة 

 20. يددددتم السددددداد عخددددى م2014نددددوفمبر  4ريددددال سددددعودي  تدددداري   41,090,485والدفعددددة الثالثددددة واللالغددددة  م2014ر يندددداي 13سدددعودي  تدددداري  

. هد ا القدرض م2017هكتدوبر  11فدي  ويسدتحه سدداد هول قسدط كعدد مخد ا خمدس سدنوات مدإ تداري  العقدد القيمة ي قسط سنوي متساو 

 . 4شإيضا   مضمون  رهإ عقاري. دون فائدة 

وكلدددد  لغددددرض توسددددعة مددددإ  ندددد  الريدددداض مايددددون ريددددال سددددعودي  100م حصددددات الشددددركة عخددددى عقددددد مرا حددددة  ملاددددغ 2015نددددوفمبر  5 تدددداري  

ز امللنددد  الشدددمالي لامستشدددفو الدددو نا. ويتضدددمإ فتدددرة سدددما  لسدددنة واحددددة يدددتم سدددداد القدددرض عخدددى هقسددداط نصددد  دوت ديدددد وتدددرميم وت هيددد

 مايون ريال سعودي  145 قيم  سند ألمر ك مونةاملرا ح  مض سنوية ملدة خمس سنوات.
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 سعودية شركة مساهمة

م 2019يونيو  30في لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتين األولية املختصرة مختارة حول القوائم املالية  إيضاحات
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 اإليرادات من العقود مع العمالء -8

 
 لفترة الثالثة أشهر املنتهية في

 يونيو 30
 

 لفترة الستة أشهر املنتهية في

 يونيو 30

 م2018  م2019  م2018  م2019 تصنيف اإليرادات

 359,320,916  307,578,707  175,849,226  149,865,342 إيرادات تقديم خدمات   لية

 46,397,951  41,787,108  23,199,016  20,071,690 إيرادات  يع هدوية

 169,937,032  199,048,242  349,365,815  405,718,867 

 

        توقيت إثبات باإليرادات
 292,344,893  252,024,802  143,202,288  123,062,448 عخى مدى زمنا

 113,373,974  97,341,013  55,845,954  46,874,584 عند نق ة مإ الزمإ 

 169,937,032  199,048,242  349,365,815  405,718,867 
 

 يةالقطاع التقارير  -9
كشدددسل هسددداس مدددإ ق ددداع تشدددغيخي رئ سددد ا واحدددد وهدددو الخددددمات ال ددد ية  وبندددا  عخدددى كلددد   فدددإن تقدددديم معاومدددات  الشدددركةتتسدددون عمايدددات 

 اكة العربية السعودية.ت ري في املم عمايات الشركةالق اعات املختافة  ير قا ل لات ليه, وعالوة عخى كل   فإن 
 

 ربحية السهم األساسية واملخفضة من صافي الربح  -10

 

 أشهر املنتهية فيلفترة الثالثة 

 يونيو 30 

 لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو 30 

 م2018  م2019  م2018  م2019 

 45,867,026  43,803,902  20,264,463  13,814,554 دافي رب  الفترة 

 44,850,000  44,850,000  44,850,000  44,850,000 املتوسط املرجح لعدد األسهم

الرب  األساع ا واملخفض لاسهم مإ دافي 

 0.45  0.31 رب  الفترة 

 

0.98  1.02 

 

 ات املحتملةلتزاماإلرتباطات الرأسمالية واال -11

ملادغ م 2019 يونيدو  30لدى الشركة إرتلا ات رهسمالية نات ة مإ هعمال توسعة وت ديد مستشدفو رعايدة الدو نا  اغدت ردديدها كمدا فدي  

 مايون ريال سعودي . 0.9م: 2018ديسمبر  31شمايون ريال سعودي   0.9
 

  8.73 ملادغم 2019 يونيدو  30ردديدها كمدا فدى   اغات محتماة نات ة مإ خ ا ات قمان دادرة لصالح كعض العمال  التزاملدى الشركة 

 مايون ريال سعودي .  21.5م : 2018ديسمبر  31مايون ريال سعودي ش
 

 الشددركة هندداب كعددض القضددايا القانونيددة املرفوعددة قددد الشددركة  وتقددوم 
 
تسددويتها  ولكددإ النتي ددة النهائيددة لهدد ا القضددايا   العمددل عخددى حاليددا

 ه ا القضايا  وهرية.لالنهائية نتائج الل ست ملكدة كعد و أ تتوقع اإلدارة هن تسون 

 

 القيمة العادلة والتصنيف –األدوات املالية  -12

األدوات املاليددة املقيدددة فددي قائمددة املركددز املددالي لاشددركة كشددسل هساعدد ا مددإ نقددد و هرددددة لدددى اللنددوب  املدددينون الت دداريون وهخددرون  تتسددون 

  القروض والدائنون وهخرون.
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 القيمة العادلة 

تظمددددة  ددددين من قددددمإ معددددامالتات لتزامدددداأ ا لتحويددددل هي مددددإل هو دفعهددددو األددددداحددددد ع لليددددهددددي القيمددددة الوددددا سدددد تم اسددددتالمها  القيمددددة العادلددددة

. يعتمدد قيداس القيمدة العادلدة عخدى فرقدية إتمدام عمايدة  يدع األددل هو املتعاماين  السدوق فدي تداري  القيداس فدي ظدل ظدروف السدوق السدائدة

  إحدى ال رق التالية:س تم  لتزاماأ تحويل

 .لتزاممإ خالل السوق الرئ س ا لألدل هو اأ -

 في حال عدم و ود سوق رئ س ا. لتزاملألدل هو اأ منفعة  كثر السوق األ مإ خالل -

 ي ب هن تسون السوق الرئ سية هو اأكثر منفعة متاحة همام الشركة لاودول إليها.

عخدى  لتدزامفتراقات الوا يستخدمها املشداركين فدي السدوق عندد تسدعير األددل او اأ استعمال اأ  لتزاميتم قياس القيمة العادلة لألدل هو اأ

 عماون  ما يحقه هفضل مصالح اقتصادية لهم.يافتراض هن املشاركين في السوق 

ي خدد  قيدداس القيمددة العادلددة لألدددل  يددر املددالي فددي ال سددلان قدددرة املشدداركين فددي السددوق عخددى تددوفير منددافع اقتصددادية  اسددتخدام األدددل فيمددا 

خدام  فيمدا يحقده هفضدل منفعدة مند . تسدتخدم الشدركة هسداليب يحقه هفضل منفعة من  هو  يع  إلى  رف آخر مدإ ه دراف السدوق أسدت

تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها  يانات كافيدة لقيداس القيمدة العادلدة وتعظديم اسدتخدام املع يدات املل وظدة كات العالقدة 

 وتقايص استخدام املع يات  ير املل وظة الى هكبر حد.

 لن ددداق ات الودددلتزامدددإن  ميدددع األددددول واأ
 
ا تقددداس  القيمدددة العادلدددة هو اأفصدددا  عدددإ قيمتهدددا العادلدددة فدددي القدددوائم املاليدددة يدددتم تصدددتيفها وفقدددا

 لقياس القيمة العادلة كسل:
 
 الى مع يات املستوى األدنو ال ي يعتبر  وهريا

 
 الهيسل الهرم  لاقيم العادلة امللين هدناا إستنادا

 املعانة ش ير املعدلة  لامو ودات وامل اوبات املتماثاة.املستوى األول: ويشمل هسعار السوق التشط   -

-  
 
إمدا كشدسل  املستوى الثان : ويشدمل هسدس التقيديم الودا يسدون فيهدا هقدل مسدتوى مددخالت  دوهري نسدلة إلدى قيداس القيمدة العادلدة متاحدا

 ملاشر هو  ير ملاشر.

  وهري نسلة إلى قياس القيمة العادلة  ير متا . املستوى الثالث: ويشمل هسس التقييم الوا يسون فيها هقل مستوى مدخالت -

 الثالثة امل كورة هعالا اتستويامل ين  عادة تصتي إلم تتم  تقارب قيمتها الدفترية.لألدوات املالية  إدارة الشركة هن القيمة العادلة تعتبر 

 .قوائم املاليةخالل فترة ال

 تصنيف األدوات املالية

 كما في

 

 كما في

 م2019يونيو  30
ديسمبر  31

 م2018

 األصول املالية
   

 أصول مالية بالتكلفة املطفأة
   

 353,201,657 مدينون ت اريون 
 

410,408,398 

 204,634,800 عالقة مستحه مإ  هة كي
 

117,469,638 

 8,719,345  8,916,313 ت مين خ ا ات قمان

 344,557,818  333,781,369 النقد وما يعادل 

 ات املاليةلتزاماال
 

 
 

 ات مالية بالتكلفة املطفأةالتزام
 

 
 

 170,595,500  161,504,591 قروض

 107,854,361  92,134,381 دائنون ت اريون وهخرون
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 واملعايير الصادرة وغير جارية التأثير املعايير التعديالت على  -13

افترة ال الية للاشركة  املختصرة األوليةاملالية  القوائمعخى  هامل  هي ت ثير مالي  أيو دإن ت ليه التعديالت التالية عخى املعايير ال الية 

 هو الفترات السا قة   ومإ املتوقع هأ يسون ل  ت ثير كلير في الفترات املستقلاية:

 2017 – 2015 املعايير الدولية للتقرير املاليعلى  الدورية التحسينات السنوية (أ

  تقوم الشركة  اعادة قياس حصتها السا قة في عماية مشتركة عندما تحصل  – ت ميع األعمال  3الدولي لاتقرير املالي رقم ش املعيار

 الشركة عخى السي رة في األعمال.

 ركة عندما أتقوم الشركة  اعادة قياس حصتها السا قة في عماية مشت –   الترت لات املشتركة 11ملعيار الدولي لاتقرير املالي رقم شا

 تحصل الشركة عخى السي رة في األعمال.

 عخى توزيعات األربا   تقوم الشركة  املحاسلة عخى  ميع عواقب قريلة الدخل  –   قريلة الدخل12معيار املحاسلة الدولي رقم ش

  نفس ال ريقة.

  ز  مإ القروض العامة اية قروض تم تقوم الشركة  معاماة ك –   تسافة اأقتراض23معيار املحاسلة الدولي رقم شتحس نات عخى 

 صول عايها كغرض ت وير هدول ثا تة عندما يسون األدل  اهز لالستخدام ال ي انش ئ مإ ه ا . ال

 

 أخرى تعديالت  (ب

 املختصرة:األولية عخى القوائم املالية  هامعخى املعايير ال الية لم يكإ ل  هي ت ثير مالي والتفسيرات إن ت ليه التعديالت التالية 

 عدم التيقإ كش ن معامالت قريلة الدخل".23التفسير الدولي ش"   

  9 تعديالت عخى معيار الدولي لاتقرير املالي رقم شالدفع املسله مع التعويض السااا . 

  28تعديالت عخى معيار املحاسلة الدولي رقم شاأستثمار  وياة األ ل في الشركات الزمياة واملشروعات املشتركة . 

  19تعديالت عخى معيار املحاسلة الدولي رقم شتعديالت الخ ة  تقايصها او تسويتها .  
 

 

 التعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق 

. ومع كل   فإن 2020يناير  1تسرى عدد مإ التعديالت الجديدة عخى الفترات السنوية الوا تلد  كعد 
 
م والوا يسم   ت ليقها ملكرا

 :امللكر له ا التعديالت عند اعداد ه ا القوائم املالية األولية املختصرة الشركة لم تقم  الت ليه

 التعديالت عخى مرا ع إ ار املفاهيم في املعايير الدولية لاتقرير املالي 

 3 رقم املعيار الدولي لاتقرير املاليالتعديالت عخى تعري  األعمال ش  

  8 رقم ومعيار املحاسلة الدولي 1 رقم الدولي لاتقرير املاليتعري  األهمية التسبية شالتعديالت عخى املعيار  

 17 رقم معيار املعيار الدولي لاتقرير املالي التعديالت عخى عقود الت مين ش  

  ومعيدددار  10 دددين املسدددتثمر وشدددركت  الزميادددة هو املشدددروع املشدددترب شالتعدددديالت عخدددى املعيدددار الددددولي لاتقريدددر املدددالي  األددددول  يدددع هو مسددداهمة

 . 28حاسلة الدولي امل
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 قرارات واجتماعات هامة  -14

م عخى تودية م اس ادارة الشركة  توزيع 2019ا ريل  23وافه مساهموا الشركة في ا تماع الجمعية العامة العادية املنعقدة  تاري  

كما تم اعتماد ا مالي مساف ت  .ريال لسل سهم 1ريال سعودي  واقع  44,850,000م  ملاغ 2018عإ عام عخى املساهمين هريا  نقدية 

 مايون ريال سعودي. 1,9  ملاغم اس ادراة الشركة 

 .2019خالل الربع الثان  مإ عام  عخى مساهما الشركة تم توزيع األربا 

 مإ شركة حصانة اأستثمارية شحصانة   شركة تاكعة لاملسسة العامة لات مينات 2019مارس  5في تاري  
 
م   تاقت الشركة خ ا ا

أ تماعية شامللسسة   يشير إلى هن حصانة نيا ة عإ نفسها وعإ امللسسة قد تودات إلى اتفاق نهائ  ومازم مع شركة ان إم ع ا ا

  إلى إن %38.88اإلمارات شإن إم ع ا   شركة تاكعة ومماوكة  السامل لشركة ان إم ع ا هيات ب  إل ع ا   لتحويل حصصهما في الشركة ش

 لارعاية ال  ية. ام ع ا العربية السعودية 

 
 
 مإ شركة ان ام ع ا العربية السعودية لارعاية ال لية تعاإ في  الى اتفاق نهائ  مع 2019مايو  24في  تاري  أحقا

 
م تاقت الشركة خ ا ا

امللسسة وحصانة. عالوة عإ كل   تم اأستحواك عخى هسهم اقافية مإ قلل شركة ان ام ع ا العربية السعودية لارعاية ال لية وب ل  

 .في الشركة  ير ملاشر  ستستمر امللسسة كمساهم  وعاي . %49.2يصل  ا مالي ال صص 

 

 اعتماد القوائم املالية  -15
 هدددددددددددددد 1440كو القعددددددددددددددة  29 فدددددددددددددي تددددددددددددداري  م ادددددددددددددس اإلدارةمدددددددددددددإ قلدددددددددددددل ر مرا عدددددددددددددة  داألوليدددددددددددددة املختصدددددددددددددرة شالغيددددددددددددداليدددددددددددددة اعتمددددددددددددددت القدددددددددددددوائم امل

 . م2019ه س س  01املوافه ش


