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 التكوين والنشاط -1

إن الشككركة الوطنية للرجاية الطبية )"الشككركة"( هي شككركة مسككاهمة سككعودية ميككولة في مدينة الرياض باململكة العربية السككعودية 

(. تمارس الشركة نشاطها 2004فبراير  29 هكككككككككككككك ) املوافق1425محرم  9الصادر بتاريخ  1010194785بموجة اليول التجاري رقم 

 جبر فروجها التالية:

  كه1425محرم  22الصكككككككككككككككككككادر بتكككككككاريخ  1010195325مسكككككككككككككتشكككككككككككككف  رجكككككككايكككككككة الريكككككككاض بموجكككككككة اليكككككككككككككوكككككككل التجكككككككاري رقم  -

 م( 2004مارس  14)املوافق 

 (. م2004مارس  14هكك )املوافق 1425محرم  22بتاريخ  1010195327املستشف  الوطوي بموجة اليول التجاري رقم  -

هك  1432صككفر  14بتاريخ   1010301247شككركة رجاية لتوز ع األدوية واملسككتلزمات الطبية بموجة اليككول التجاري رقم  -

 م(.2011يناير  19املوافق )

 هككككككك1435مككككككحككككككرم  29بككككككتكككككككاريككككككخ  1010397064ة اليكككككككككككككككككككوكككككككل الككككككتككككككجكككككككاري رقككككككم مككككككركككككككز رجكككككككايكككككككة لككككككطكككككككة الككككككعكككككككائككككككلكككككككة بككككككمككككككوجككككككك -

 (. م2013ديسمبر  2)املوافق 

داردها وصيايتها وتشغيلها وتجارة الوملة إز املستشفيات واملراكز والوحدات الصحية و ككككيتمثل نشا  الشركة في تأسيس وتملك وتجهي

 وغير املجهزة الالزمة ألداء وظيفتها والتجزئة في األدوية واملعدات واملسكككتلزمات الطبية وتمثيل شكككرك
 
ادها وتملك السكككيارات املجهزة طبيا

وتقديم الخدمات الصكككككككككككككحية في كافة املجاالت وكذلك الخدمات واألجمال التي قد تعاونها في تحقيق أغراضكككككككككككككها أو مكملة لها وتملك 

 األراض ي والعقارات لصالا الشركة.

ريال  10 تبلة سهم بقيمة إسمية للسهكككككككككككم 44,850,000ريال سعكككككككككككودي، مقسم الى  448,500,000مال الشركة املدفوع  يبلكككككككككككة رأس

 سعودي.

 .اململكة العربية السعودية،11457الرياض  29393ص ب ، يقع املقر الرئيس ي للشركة في مدينة الرياض

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

 االعدادأسس  -2

 

 بيان االمتثال -أ

 للمعككايير الكدوليككة للتقرير املكالي، املعتمككدة فى اململكككة العربيككة السكككككككككككككعوديكة واملعككايير واإلصككككككككككككككدارات 
 
 أجكدت القوائم املكاليككة املرفقككة وفقككا

  .ة السعودية للمحاسبين القايويييناألخرى املعتمدة من الهيئ
 

  أسس القياس

زام ككككككككككككككككككككككوالذى يقاس بالقيمة الحالية لاللت للموظفين التاري ية، باسكككككككككتاناء التزام ممافأة نهاية الخدمة أجدت القوائم املالية بالتملفة

 املستقبلي باست دام طريقة الوحدة االئتمايية.

 العملة الوظيفية وعملة العرض

 تظهر القوائم املالية بالريال السعودي والذي يمثل جملة النشا  والعرض للشركة.
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 سبةالتقديرات املحا -ب

يتطلة إجداد هذه البيايات املالية من اإلدارة إصدار أحمام وتقديرات وافتراضات تؤثر جلى تطبيق السياسات املحاسبية واملبالة  

 املبلة جنها من األصول والخصوم واإليرادات واملصروفات. قد ت تلف النتائن الفعلية جن هذه التقديرات.

.تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 
 
 األساسية بشمل مستمر. يتم االجتراف بمراجعات التقديرات مستقبال

تي فيما يلي االفتراضات الرئيسية املتعلقة باملستقبل ، وغيرها من املصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقدير في نهاية فترة التقرير وال

 صول والخصوم خالل السنة املالية القادمة:قد تنطوي جلى خطر كبير من التسبة في تعديل جوهري للقيم الدفترية لأل 

 تقدير العمر اإلنتاجي للممتلكات واملنشآت واملعدات واألصول غير امللموسة

يتم إجراء تقدير لألجمار اإليتاجية والقيم املتبقية للممتلمات واملنشآت واملعدات واألصول غير امللموسة ألغراض حساب االستهالك 

. يتم تحديد القيمة املتبقية بناء  جلى للعمر اإليتاجيإجراء هذه التقديرات بناء  جلى االست دام املتوقع  واإلطفاء جلى التوالي. يتم

 الخبرة والبيايات التي يمكن مالحظتها جند توفرها.

ت واملعدات واملوجودات غير امللموسة من قبل اإلدارة بناء  جلى ال آلقيم املتبقية ملمتلمات الشركة وايتاجي والاإل يتم تحديد العمر 

ا ملدى مالءمتها.  جلى الخبرة التاري ية مع  يعتمد تقدير العمر اإليتاجيالتقييم الفوي في وقت حيازة املوجودات ومراجعتها سنوي 

 مثل التغييرات في التكنولوجيا. يالعمر اإليتاجاألصول املماثلة وكذلك توقع األحداث املستقبلية التي قد تؤثر جلى 

 انخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة

للمدينين التجاريين بما يساوي خسارة االئتمان التاري ية للشركة. يتم تقدير الخسائر االئتمايية  م صص الخسائر تقيس الشركة 

إلى تجربة املدين السابقة وتحليل للمركز املالي بالرجوع  وذلك املتوقعة جلى الذمم التجارية املدينة باست دام مصفوفة م صصات

املدينون  بها الحالي للمدين ، مع تعديلها حسة العوامل الخاصة باملدينين ، والظروف االقتصادية العامة للصناجة التي يعمل

ا لالتجاه الحالي وكذلك االتجاه املتوقع للظروف في تاريخ التقرير. جادة ما يتم تقييم الحساب ات التجارية املدينة بشمل جماعي وتقييم 

 ما لم تكن هناك حاجة لتقييم مدين معين جلى أساس فردي.

 تقادم املخزون مخصص

امل زون ، والوضع الحالي ،  وأجمار تحدد الشركة م صصها لتقادم امل زون بناء  جلى الخبرة التاري ية ، ودوران امل زون املتوقع ، 

 الكتهسال ء م صص تقادم امل زون اتجاهات افتراضات المامنة وراال باستهالكها. تشمل اة فيما يتعلق والتوقعات املستقبلي

، ومتطلبات امل زون املتوقعة وتموين امل زون الضروري لدجم املبيعات والعروض املستقبلية. يمكن أن يتغير تقدير املستقبلية

ا من فترة إلى أخرى بسبة التغيرا  ت في يمط االستهالك.م صص الشركة لتقادم امل زون مادي 

 الطبية االعتراضات

تستند حاالت االجتراضات الطبية التي سولتها الشركة إلى املعلومات التاري ية والحالية واملتوقعة املتاحة مع الشركة لمل جميل 

 جلى حدة.
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 التقييم االكتواري ملطلوبات املزايا املحددة للموظفين

يتم تحديد االلتزامات املتعلقة باملزايا املحددة للموظفين وفًقا لخطة املزايا غير املمولة املحددة ويتم قياسها باستخدام التقييم 

فتراضات تحديد االاملستقبلية الفعلية. تتضمن هذه االكتواري. يتضمن التقييم االكتواري افتراضات قد تختلف عن التطورات ا

املستقبلية في الرواتب ومعدل الدوران. نظًرا للتعقيدات التي ينطوي عليها التقييم وطبيعته طويلة األجل  معدل الخصم والزيادات

 ، يكون التزام املنفعة املحددة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. وبالتالي ، تتم مراجعة جميع االفتراضات مرة واحدة

افي السنة أو أكثر ، حسب الضرورة

 السياسات املحاسبية الهامة التغييرات في -3

. املعيار الدولي لعداد التقارير املالية 2019يناير  1يجار اعتباًرا من الاعقود  16عداد التقارير املالية تبنت الشركة املعيار الدولي لا

إذا كان ترتيب ما يتضمن عقد إيجار" "تحديد ما  4رقم  والتفسير الدولييجار" ، الا"عقود  17معيار املحاسبة الدولي يحل محل  16

 27تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابق رقم وا ،حوافز عقود إيجار تشغيلية" 15رقم  ر لجنة التفسيرات الدولية السابقوتفسي، 

ااملعامالت إشراك الشكل القانوني لعقد اليجار. تضمنة الشكل القانوني لإليجاراتقييم مضمون العمليات امل

 يعترف"عقود اليجار" نموذًجا محاسبًيا واحًدا مدرًجا في امليزانية للمستأجرين.  16عداد التقارير املالية رقم لايقدم املعيار الدولي 

املستأجر على أصل حق االستخدام يمثل حقه في استخدام األصل األساس ي والتزام اليجار الذي يمثل التزامه بدفع مدفوعات 

ثناءات اختيارية لعقود اليجار قصيرة األجل وعقود اليجار للسلع منخفضة القيمة. تظل محاسبة املؤجرين اليجار. هناك است

اأي أن املؤجرين يواصلون تصنيف عقود اليجار على أنها تمويل أو عقود إيجار تشغيلية. -مماثلة للمعيار الحالي 

ا.جوهريةتطبيق هذا املعيار ، ألن الشركة ليس لديها عقود تأجير ال يوجد أي تأثير كبير على البيانات املالية للشركة بسبب 

 السياسات املحاسبية الهامة -4

تم تطبيق السياسات املحاسبية الواردة أدناه بشكل متسق على جميع الفترات املعروضة في هذه البيانات املالية ، ما لم يرد خالف 

اذلك.

ا

 األدوات املالية  4-1

 في األحكام التعاقدية لألداء.تقوم الشركة بإثبات 
ً
ااألصول املالية أو االلتزامات املالية في قائمة املركز املالي عندما تصبح طرفا

 عند الثبات األولي، تقوم الشرررررررررررررركة بإثبات األدوات املالية بالقيمة العادلة مع ايادة أو نقي التكاليف )في حالة األدوات املالية التي

اخالل األرباح أو الخسائر( املنسوبة بشكل مباشر إلى اقتناء أو إصدار األداة املالية.ليست بالقيمة العادلة من 

ا

 املالية صول األ 

يتطلب املعيار الدولي لعداد التقارير املالية رقم لمالیة.اول الألص( تصنيف وقياس جديد 9م )قرلمالیةار ایرلياللتقادولر المعیادم ایق

 بالتكلفة املسرررررررتنفذة أو القيمة العادلة. يعتمد التصرررررررنيف على ( "األدوات املالية" تصرررررررنيف جميع 9)
ً
األصرررررررول املالية وقياسرررررررها الحقا

نموذج أعمررال إدارة األصرررررررررررررول املرراليررة وخصررررررررررررررائي الترردفقررات النقررديررة التعرراقررديررة للموجودات املرراليررة، والتي يتم تحررديرردهررا في وقررت 

 االعتراف األولي.
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 أصول مالية بالتكلفة املطفأة

املالي بالتملفة املطفأة إذا تم االحتفاظ باألصكككككككل ضكككككككمن يموذج أجمال بهدف االحتفاظ باألصكككككككول املالية من أجل  يتم قياس األصكككككككل

 الحصول جلى التدفقات النقدية التعاقدية التي تستوفي معيار تحصل دفعات من أصل املبلة والفائدة فقط.

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشكككككككككككككامل اآلخر ، أصكككككككككككككول مالية بالقيمة  ال يوجد لدى الشكككككككككككككركة كما في فترة التقرير ،

خر.
ّ
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اال

 هبوط قيمة األصول املالية

الخسكككائر االئتمايية املتوقعة جلى األصكككول املالية باسكككت دام تطبق الشكككركة املنهمل املبسكككط في احتسكككاب الهبو  في القيمة يتم تقدير 

تجربة خسكككارة االئتمان التاري ية للشكككركة، مع تعديلها بالظروف االقتصكككادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك توقعات 

ا.  الظروف في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود حيثما كان ذلك مناسب 

د قياس خسائر االئتمان املتوقعة دليل جلى احتمال الت لف جن السداد، أو الخسارة املعطاة االفتراضية )بمعوا حوم الخسارة يع

إذا كككان هنككاك ت لف جن السككككككككككككككداد(. يعتمككد تقييم احتمككاليككة الت لف جن السككككككككككككككداد بنككاء جلى البيككايككات التككاري يككة التي يتم تعككديلهككا 

 ل كما هو موضا أجاله.بواسطة معلومات تتنبأ باملستقب

 تعترف الشركة بأرباح أو خسائر الهبو  القيمة في قائمة الربح أو الخسارة من خالل حساب م صص لذلك.

 استبعاد األصول املالية

و  تقوم الشركة بإلغاء األصل املالي فقط جندما تنتهكي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو تقوم بتحويل األصل املالي

م اطر ومزايا امللكية  إلى جهة أخرى. إذا لم تقم الشككككككككركة بنقل أو االحتفاظ بشككككككككمل جوهري بجميع م اطر ومنافع امللكية لألصككككككككل 

 فتستمر الشركة باالجتراف بحصتها املحتفظ بها في األصول واملطلوبات املرتبطة باألصل املالي إلى املبالة التي قد تضطر لدفعها.

 االلتزامات املالية

تصككنف االلتزامات املالية إما بالتملفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسككائر.تم تصككنيف وقياس جميع االلتزامات 

املالية لدى الشككككككككركة بالتملفة املطفأة باسككككككككت دام طريقة العائد الفعلي. وال يوجد لدى الشككككككككركة التزامات مالية بالقيمة العادلة من 

 أوالخسائر.خالل األرباح 

 إلغاء االعتراف بااللتزامات املالية

 تقوم الشركة بإلغاء االجتراف بااللتزامات املالية فقط جندما يتم الوفاء أو إلغاء أو ايتهاء هذه االلتزامات.

  معداتآالت و عقارات و  4-2

ا االستهالك املتراكم وخسائر  تحت شروجاتواملعدات  باستاناء االراض ي  وامل واآلالتيتم إثبات املمتلمات  التنفيذ ، بالتملفة ياقص 

 منها اي فاض القيمة. تحت واملشروجاتاي فاض القيمة املتراكمة. تدرج االراض ي  
 
 التنفيذ بالتملفة مطروحا

يتم إدراج التماليف الالحقة في القيمة الدفترية  .إلى اقتناء البند نسة بشمل مباشر تتضمن التملفة التاري ية املصاريف التي ت

، حسة االقتضاء ، فقط جندما يمون من املحتمل تدفق املنافع االقتصادية املستقبلية ألصل أو االجتراف بها كأصل منفصلل

 املرتبطة بالبند إلى الشركة ويمكن قياس التملفة بشمل موثوق.
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بكاسكككككككككككككت كدام طريقكة  اإليتكاجي جمرهكايكاقصككككككككككككككا قيمتهكا املتبقكة جلى مكدى  عكداتاملو ت ال اآلالعقكارات و يتم االسكككككككككككككتهالك لت في  تملفكة 

 القسط الثابت، ويتم مراجعة العمر اإليتاجي املقدر والقيم املتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل فترة مالية. 

 عدات، كما يلي:املالت و اآليتم تطبيق االستهالك جلى العقارات و 

 سنوات 

 33 مباني

 10 تحسينات جلى املباني

 6 طبية وأجهزةمعدات 

 7-6 اتصال وأجهزةمصاجد 

 7-6 ية ومعدات مكتب ومفروشاتأثاث 

 3 حاسة آلي  أجهزة

 4 يقلوسائل 

 

جند اسككتبعادها أو جند جدم  ومعداتآالت جقارات و اليتم اسككتهالك األراضكك ي واملشككروجات تحت التنفيذ،  ويتم إلغاء االجتراف ببند 

وجود منافع اقتصكككككادية متوقعة من االسكككككت دام املسكككككتمر لألصكككككل، إن املماسكككككة أو الخسكككككائر الناتجة من اسكككككتبعاد أو إلغاء االجتراف 

ألرباح أو ية لألصكككل ويتم االجتراف بها في ايتم قياسكككها بالفرق بين صكككافي متحصكككالت البيع والقيمة الدفتر عدات املو  اآلالتالعقارات و ب

 .الخسائر

 األصول غير امللموسة 4-3

ا منها االطفاء  األصول يتم إدراج  غير امللموسة ذات األجمار اإليتاجية املحددة التي يتم الحصول جليها بشمل منفصل بالتملفة مطروح 

جلى أساس القسط الثابت جلى مدى األجمار اإليتاجية املقدرة.  أطفاء األصول غير امللموسةاملتراكم وخسائر اي فاض القيمة. يتم 

تتم مراجعة العمر اإليتاجي املقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة تقرير ، مع تأثير أي تغيرات في التقدير جلى حساب مستقبلي. يتم 

ا خسائر اي فاض القيمة إدراج األصول غير امللموسة ذات األجمار اإليتاجية غير املحددة واملكتسبة بشم ل منفصل بالتملفة ياقص 

 املتراكمة.

 سنوات. 3تشمل األصول غير امللموسة البرمجيات والرخص الطبية التي يتم إطفاؤها جلى مدى العمر اإليتاجي التقديري البالة 

غير امللموسكككككة جند اسكككككتبعادها أو جندما يمون من املتوقع جدم وجود منافع اقتصكككككادية مسكككككتقبلية من  صكككككول يتم إلغاء االجتراف باأل 

غير امللموسة يتم قياسها بالفرق بين صافي  صول راف باأل كككككككككاست دامها أو استبعادها. إن املماسة أو الخسائر الناتجة من إلغاء االجت

 الجتراف بها في الدخل الشامل جند إلغاء االجتراف باألصل.جوائد االستبعاد و القيمة الدفترية لألصل ويتم ا
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 األصول غير املالية قيمةهبوط  4-4

تقوم الشركة بتاريخ إجداد التقرير املالي بتقييم ما إذا كان يوجد مؤشر بأن أحد االصول غير املالية قد تعرض لهبو  في القيمة. في 

الضروري إجراء اختبار سنوي ب صوص الهبو  في القيمة ألحد االصول، تقوم الشركة حال وجود مثل هذا املؤشر، أو إذا كان من 

 
 
 بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل. إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل تمثل القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ياقصا

ديدها ألحد األصول الفردية إال في حال جدم قيام األصل بتوليد تدفقات تماليف االستبعاد والقيمة االست دامية أيهما أجلى، ويتم تح

يقدية داخلة تمون مستقلة بشمل رئيس جن تلك املولدة من أصول أو مجموجة من االصول األخرى. جندما تزيد القيمة الدفترية 

ر األصل من ف  القيمة ويتم ت فيضه إلى ألصل ما أو جندما تزيد قيمة وحدات توليد النقد جن القيمة القابلة لالسترداد، يعتب

 القيمة القابلة لالسترداد.

جند تقييم القيمة االست دامية، يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيمتها الحالية وذلك باست دام معدل خصم 

 وأي م اطر معينة متعلقة ب للنقدلقيمة الزمنية اعكس التقديرات الحالية في السوق ي
 
األصل. جند تحديد القيمة العادلة ياقصا

 في االجتبار. في حال جدم توفر مثل تلك املعامالت، يتم است دام 
 
تماليف االستبعاد، يتم أخذ املعامالت املتداولة في السوق حديثا

وق للشركات املتداولة يتم دجم هذه الحسابات باست دام مضاجفات التقييم وأسعار األسهم املتداولة في الس يموذج تقييم مناسة.

 لدى العموم أو املؤشرات األخرى املتوفرة للقيمة العادلة.

تقوم الشركة باحتساب الهبو  في القيمة لديها جلى أساس املوازيات املفصلة والتوقعات املستقبلية التي يتم إجدادها بصورة 

صول الفردية جليها. تغطي هذه املوازيات والتوقعات منفصلة لمل وحدة من وحدات توليد النقد لدى الشركة التي يتم ت صيص اال 

بصورة جامة فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل النمو طويل األجل و ست دم لتوقعات التدفقات النقدية املستقبلية بعد 

 السنة الخامسة.

تعلقة باملصاريف بما يتفق مع وظيفة تثبت خسائر الهبو  في القيمة جن العمليات املستمرة في قائمة الدخل الشامل ضمن البنود امل

 األصل الذي اي فضت قيمته.

 جندما تمون القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية، يتم إثبات خسارة هبو  في القيمة. 

 املخزون  4-5

باسكككككككككككت دام طريقة املتوسكككككككككككط املر ا،  التملفة تحديد يتم .أقل أيهما للتحقق القابلة القيمة صكككككككككككافي أو بالتملفة امل زون قياس يتم

للتحقق سككككعر البيع  القابلة القيمة باسككككتاناء األدوية حيث يتم تحديد التملفة باسككككت دام طريقة الوارد أوال صككككادر أوال.  يمثل صككككافي

 
 
 منه التماليف  املقدره الالزمة إلتمام جملية البيع. املقدر للم زون مطروحا

 لهالنقد وما يعاد 4-6

يتضكككككككككككككمن النقككد في الصكككككككككككككنككدوق والودا ع لككدى البنوك التي لككديهككا فترات  يعككادلككه التككدفقككات النقككديككة، فككإن النقككد ومككاألغراض قككائمككة 

 يوم أو أقل من تاريخ االقتناء ومتاحة ليتم است دامها من قبل الشركة، مالم يذكر خالف ذلك. 90استحقاق من 

 االحتياطي النظامي  4-7

 لنظام  
 
من صكككككككافي الربح السكككككككنوي إلى  %10الشكككككككركة األسكككككككاسككككككك ي ويظام الشكككككككركات في اململكة العربية السكككككككعودية تحول الشكككككككركة وفقا

 .من رأس املال. هذا االحتياطي غير  قابل للتوز ع كأرباح ملساهمي الشركة %30االحتياطي النظامي حتا يصل هذا االحتياطي إلى 
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 مكافآت املوظفين 4-8

 الخدمة للموظفينالتزام تعويضات نهاية 

يتم قياس التزام تعويضكككككككككات نهاية الخدمة باسكككككككككت دام طريقة تملفة الوحدة املتوقعة مع إجراء تقييم إكتواري بنهاية كل فترة مالية 

سنوية، ويتم إثبات إجادة القياس التي تشمل املماسة والخسائر االكتوارية جلى رصيد التزام تعويضات نهاية الخدمة للموظفين في 

 .للفترة التي تم تكبدها فيها شرة ضمن بند الدخل الشامل اآلخر ة املركز املالي في حين يتم إدراج أثر هذه املماسة والخسائر مباقائم

 وال يتم إجادة إدراجها ضمن الربح أو الخسارة. 

 في األربككاح املبقككاه
 
  إجككادة القيككاس املعترف بهككا في الككدخككل الشككككككككككككككامككل اآلخر يتم جكسكككككككككككككهككا مبككاشكككككككككككككرة

 
 وال يتم إجككادة تصكككككككككككككنيفهككا مسكككككككككككككتقبال

 إلى األرباح أوالخسكككككككككائر. يتم االجتراف في التغيرات في القيمة الحالية اللتزام املنافع املحددة والناتن من تعديالت الخطة أو تقليصكككككككككها

الفترة إلى صككككككككافي في األرباح او الخسككككككككائر كتملفة الخدمة السككككككككابقة. يتم احتسككككككككاب الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصككككككككم في بداية 

 ، وتصنف تماليف املنافع املحددة وفقا ملا يلي:األصول أو التزامات املنافع املحددة

تملفة الخدمة )تشكككككككككككككمل تملفة الخدمات الحالية وتملفة الخدمات السكككككككككككككابقة واملماسكككككككككككككة والخسكككككككككككككائر الناتجة جن تقليصكككككككككككككها  -

 وتسديدها(.

 تملفة الفائدة. -

 إجادة القياس اإلكتواري. -

ة أول جنصكككككرين لتماليف املنفعة املحددة ضكككككمن الربح أو الخسكككككارة في بند "املصكككككاريف العمومية واإلدارية" وبند "تملفة تدرج الشكككككرك

 االيرادات".

 مزايا املوظفين قصيرة األجل 

ة في الفترة التي يتم االجتراف باإللتزام جن املزايا املسكككككتحقة للموظفين بالنسكككككبة لألجور والرواتة، واإلجازة السكككككنوية واإلجازة املرضكككككي

 يتم فيها تقديم الخدمة املتعلقة بها مقابل املبلة غير امل صوم للمزايا املتوقع أن يتم دفعها لتلك الخدمة. 

تقاس اإللتزامات املعترف بها واملتعلقة بمزايا املوظفين قصكككككككككككككيرة األجل باملبلة غير امل صكككككككككككككوم واملتوقع أن يتم دفعه مقابل الخدمة 

 املقدمة. 

 املخصصات 4-9

يتم إثبات امل صكككككككككككصكككككككككككات جند وجود إلتزام قايوني أو حكمي جلى الشكككككككككككركة ياتن جن حدث سكككككككككككابق، ومن املحتمل أن تقوم الشكككككككككككركة 

 بتسوية اإللتزام مع إممايية جمل تقدير موثوق لذلك االلتزام.

اسككككتنادا إلى األدلة األكثر موثوقية املتاحة في يتم قياس امل صككككصككككات جلى أسككككاس النفقات املقدرة املطلوبة لتسككككوية االلتزام الحالي، 

 
 
من االلتزامات املتماثلة، يتم تحديد  تاريخ التقرير، بما في ذلك امل اطر والشكككككككككككككموك املرتبطة بهذا االلتزام. وجندما يمون هناك جددا

 
 
خصككككككككككككم امل صككككككككككككصككككككككككككات إلى قيمتها  للتسككككككككككككوية من خالل النظر في فئة االلتزامات كمل. يتم احتمالية أن يمون التدفق الخارج مطلوبا

 الحالية، حيث تمون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.

 تكاليف التمويل 4-10

 كي يمون 
 
 طويال

 
تتم رسكككككملة تماليف التمويل املتعلقة مباشكككككرة بشكككككراء أو إنشكككككاء أو إيتاج أصكككككل مؤهل، يتطلة إنشكككككاؤه أو إيتاجه وقتا

 للغرض الذي أنشككككككككككككك ب من أجله أو بيعه، كجزء
 
من تملفة ذلك األصكككككككككككككل املعوي. يتم تحميل كافة تماليف التمويل األخرى جلى  جاهزا

 قائمة الدخل الشامل في الفترة التي تتكبد فيها.
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 الزكاة 4-11

 
 
ويتم تحميلها جلى الربح )الهيئة( لتعليمات الهيئة العامة الزكاة والدخل  يتم احتسكككككاب الزكاة وتموين م صكككككص الزكاة للشكككككركة وفقا

والدخل الشكككامل اآلخر. التزامات الزكاة اإلضكككافية، ان وجدت، واملتعلقة بسكككنوات سكككابقة يتم االجتراف بها في الفترة التي  أو الخسكككارة

 يتم فيها استالم الربط النها ي من الهيئة. 

 يراداتاإل  12 -4

 تقديم الخدمات الطبية

خدمات املسكككككتشكككككفيات للمرضككككك ا الداخليين والخارجيين.  الرسكككككوم املفروضكككككة جلىجلى تشكككككمل اإليرادات من الخدمات في املقام األول 

 .تشمل الخدمات رسوم اإلقامة، والخدمات املهنية الطبية، واملعدات، واألشعة، وامل تبر

 تقككديم يتم 
 
 للعقود مع العمالء أو مجم الخككدمككات السكككككككككككككريريككة بشكككككككككككككمككل مسكككككككككككككتقككل طبقككا

 
يرادات إلى جنككة مع إ عككة كحزمككة واحككدة جنبككا

سككككيتم (،خلصككككت الشككككركة إلى أن اإليرادات من الخدمات املجمعة 15املعيار الدولي إجداد التقارير املالية رقم )بموجة  الصككككيدليات.

 االجتراف بها جلى مدى زموي.

 مبيعات األدوية

د ات جندما  يتم يقل  السككككككككككككيطره جلى  املنتجات، او جندما يتم تسككككككككككككليم املنتجات إلى العميل. يحدث التسككككككككككككليم جنيراديتم إثبات اإل 

 شحن املنتجات إلى املوقع املحدد مع يقل امل اطر والخسارة إلى العميل.

أخرى. تتحمل محددة نتجات مادها بتقديم املسككككككتحضككككككرات الصككككككيداليية و التزامتمون الشككككككركة مسككككككئولة بشككككككمل أسككككككاسكككككك ي جن الوفاء ب

العميل. باإلضكككككافة إلى ذلك، يمون لدى امل زون قبل أن يتم يقل املسكككككتحضكككككرات الصكككككيداليية واملنتجات األخرى إلى  الشكككككركة م اطر 

 الشركة سلطة تقديرية في تحديد سعر املنتجات الصيداليية املحددة.

 خصم حجم التعامل

ا ما يتم اثبات اإليرادات ب صومات جلى أساس إجمالي جلى مدار  ا. يتم إثبات هذه اإليرادات جلى أساس السعر املحدد  12غالب  شهر 

املقدر. يتم اسككككت دام الخبرة املتراكمة لتقدير الخصككككومات، باسككككت دام طريقة القيمة املتوقعة، ويتم  في العقد، بعد خصككككم الكمية

 االجتراف باإليراد فقط إلى الحد الذي يمون فيه من املحتمل أال يحدث انعماس كبير فيه. 

 االعتراضات الطبية

ا إلى جميع املعلومات ) التاري ية والحالية واملتوقعة( واملتوفرة للشككككركة، يتم تيككككويلها يتم تقييم حاالت االجتراضككككات الطبية اسككككتناد 

 خصما من اإليرادات خالل العام.

 العمالت األجنبية 4-13

يتم االجتراف باملعامالت بعمالت غير العملة الوظيفية للمنشكككككأة وهي الريال السكككككعودي )أي بعمالت أجنبية( حسكككككة أسكككككعار الصكككككرف 

نهاية كل فترة مالية يتم إجادة تحويل البنود النقدية املصككككككككككنفة بعمالت أجنبية اسككككككككككتنادا جلى أسككككككككككعار السككككككككككائدة بتاريخ املعامالت. في 

 للتملفة التاري ية بعمالت أجنبية فال يعاد تحويلها، يتم 
 
الصككككككككككرف السككككككككككائدة في ذلك التاريخ. أما البنود غير النقدية التي تقاس وفقا

 لنقدية في الدخل الشامل في الفترة التي تنشأ فيها.االجتراف بالفروقات الناتجة جن صرف البنود ا
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 معداتآالت و عقارات و  -5

 مبانى أراض ى 

 على تحسينات

 طبية عداتم  بانيامل

 مصاعد

وأجهزة 

 اتصاالت

اثاث 

ومفروشات 

ومعدات 

 مكتبية

أجهزة حاسب 

 وسائل نقل آلى

 مشروعات تحت

 االجمالي التنفيذ

           التكلفة 

 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 م2019يناير  1فى 

  9,787,976 -  209,238  5,530,204  245,676  161,726  2,837,893  803,239 - - أضافات 

 (708,000)  - (708,000)  - - - - - -  - استبعادات 

 (1,352,758) (1,556,853)  - -  420,455  2,036,250 - (1,832,155)  (420,455)  -  (6)ايضاح  تحويالت

 1,237,736,582 - 8,143,003  25,587,988   26,660,453   31,584,096  326,712,213 23,510,669  736,757,500   58,780,660  م2019ديسمبر  31في 

           مجمع االستهالك

 (633,745,653) - (7,430,875) (18,528,851) (17,722,073) (20,647,037) (233,151,893) (20,495,584) (315,769,340) - م2019يناير  1فى 

 (68,082,776)   - (878,238)  (2,306,499)  (3,295,728)  (2,816,466)  (37,205,304)  (1,001,608)  (20,578,933)  -  محمل جلى السنة 

 628,350 - 628,350 - - - - - - - استبعادات 

  -  -  -  - (267,177)  (1,584,928)   -  1,584,928  267,177  - تحويالت

 (701,200,079) - (7,680,763) (20,835,350) (21,284,978) (25,048,431) (270,357,197) (19,912,264) (336,081,096) - م2019ديسمبر  31فى 

           صافي القيمة الدفترية

  536,536,503  -  462,240  4,752,638  5,375,475 6,535,665  56,355,016  3,598,405  400,676,404  58,780,660 م2019ديسمبر  31في 

 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 م 2018ديسمبر  31فى 
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 تم تسجيل االستهالك املحمل على السنة على النحو التالى:

 م2018  م2019 

 55,002,397    53,337,411 تملفة اإليرادات

 17,149,508  14,745,365 (16)إيضاح  مصروفات جمومية وادارية

 68,082,776  72,151,905 

 

 مليون ريككككككال سكككككككككككككعودي 338م يحو 2019ديسكككككككككككككمبر  31مككككككا في ريككككككة كلككككككدى الشكككككككككككككركككككككة أراضككككككككككككك ي ومبككككككاني بلة صكككككككككككككككككككافي قيمتهككككككا الككككككدفت

 (.11قرض ممنوح إلى الشركة )إيضاح ل رهوية لصالا وزارة املالية مقابممليون ريال سعودي(  350 م:2018)

 

م لم تقم الشكككككككككككركة برسكككككككككككملة أي تماليف تمويل جلى بند جقارات وآالت ومعدات 2019ديسكككككككككككمبر  31خالل السكككككككككككنة املالية املنتهية في 

 ريال سعودي(. 717,714م:2018)

 

 م, 2018) ملشكككككككروجات تحت التنفيذ هبو  في قيمة ا م لم تقم الشكككككككركة بتيكككككككويل2019ديسكككككككمبر  31خالل السكككككككنة املاليةاملنتهية في 

 .(ريال سعودي 2,166,294

 

 أصول غير ملموسة -6

 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31  

    التكلفة

 4,500,725  2,214,429 يناير  1كما في 

 -  458,433 إضافات

 -  1,352,758 (5) ايضاح  من مشروجات تحت التنفيذ تحويالت

 (2,286,296)  - إستبعادات

 2,214,429  4,025,620 ديسمبر 31كما في 

    اإلطفاء املتراكم 

 (3,399,576)  (1,844,041) يناير  1كما في 

 (730,761)  (584,294) إضافات

 2,286,296  - اسبعادات

 (1,844,041)  (2,428,335) ديسمبر 31كما في 

    1,597,285  370,388 
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 مخزون -7

 م2018ديسمبر  31  م2019بر ديسم 31  

 32,810,182   31,180,543 أدوية وجقاقير 

 22,360,714  20,620,560 مستلزمات طبية

 1,012,066  1,169,116 مواد استهالكية ويظافة

 52,970,219  56,182,962 

 (986,805)  (1,131,274) م صص م زون راكد وبطيء الحركة 

 51,838,945  55,196,157 

 

 الحركة كما يلي إن حركة م صص م زون راكد وبطيء

  

 للسنة املنتهية في 

 م2019ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في  

 م2018ديسمبر  31

 1,102,711   986,805  يناير  1الرصيد كما في 

 62,459   144,469  املمون 

 (178,365)  -  املست دم

 986,805  1,131,274  ديسمبر  31الرصيد كما في 

 وأرصدة مدينة أخرى تجاريون  مدينون  -8

 م2018ديسمبر  31  م2019 ديسمبر  31  

 410,408,398  310,227,672 مدينون تجاريون 

 117,469,638  233,844,633 (10 جالقة  )إيضاح ذاتمستحق من جهة 

 544,072,305  527,878,036 

    يخصم

 (69,172,321)  (73,053,014) م صص خسائر ائتمايية متوقعة 

 (88,836,145)  (107,586,375) اجتراضات ملطالبات طبية متوقعة

 363,432,916  369,869,570 

 ملوردين
 
 8,528,349  8,262,822 دفعات مقدما

 8,719,345  5,612,563 تأمين خطابات ضمان

 
 
 3,122,971  4,461,692 مصروفات مدفوجة مقدما

 1,244,427  1,187,904 أخرى 

 382,957,897  391,484,662 

 ال تحمل فائدة.أرصدة مدينة أخرى تجاريون و مدينون إن أرصدة 
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املدينون التجاريون من إجمالي رصكككككككككيد  %72حمومية نسكككككككككبة  شكككككككككبهم بلة املسكككككككككتحق من جهات حمومية و 2019ديسكككككككككمبر  31كما في 

 .(%66: 2018)جالقة  ذو  ةومستحق من جه

جالقة( ملدة  ذو )طرف  االجتماجية م وقعت الشككركة جلى تجديد العقد بينها وبين املؤسككسككة العامة للتأمينات2018مارس  29بتاريخ 

 من
 
 .م2018يناير  1 ثالث سنوات اجتبارا

 

 :يلي كما متوقعة ائر ائتمايية م صص خس حركة إن

 

 للسنة املنتهية في

  م2019ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 م2018ديسمبر  31

 54,939,952  69,172,321 الرصيد في بداية السنة

 19,436,844  5,403,146 (16)ايضاح  املحمل جلى السنة

 (4,316,322)  - (16)ايضاح  م صص معموس خالل السنة

 (888,153)  (1,522,453) م صص مست دم خالل السنة

 69,172,321  73,053,014 الرصيد في نهاية السنة

 

 :يلي اجتراضات ملطالبات طبية متوقعة كما حركة إن

    

 65,564,458  88,836,145 الرصيد في بداية السنة

 54,540,509  44,692,665 املحمل جلى السنة

 (31,268,822)  (25,942,435) م صص مست دم خالل السنة

 88,836,145  107,586,375 الرصيد في نهاية السنة

 لخطر للتعرض األقصكككككك ا الحد إن قيمتها. في دائم و به يوجد أصككككككول  ةأي التجاريون وأخرون املدينين من األخرى  الفئات ال تتضككككككمن

 الشكككركة تحتفظ أجاله، كما ال إليها املشكككار املدينين أرصكككدة فئات من فئة لمل العادلة القيمة املالية هوقوائم ال تاريخ االئتمان كما في

 .التجاريون وأخرون املدينينكضمان ألرصدة  اتيو ره ةبأي

 

 وما يعادله نقد -9

 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31  

 290,223  278,794 يقد بالصندوق 

 94,267,595  179,387,116 حسابات جارية لدى البنوك

  90ودا ع ألجل مع استحقاق 
 
 250,000,000  200,000,000 يوما

 379,665,910  344,557,818 
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 الجهات ذات العالقة -10

تتمثل الوهات ذات العالقة في املسكككككككاهمين الرئيسكككككككيين، أجضكككككككاء مجلس اإلدارة، موظفي اإلدارة العليا للشكككككككركة والشكككككككركات اململوكة 

فيما يلي أهم املعامالت مع  الوهات. تمت املوافقة جلى شكككككككرو  هذه املعامالت من قبل إدارة الشكككككككركة.املتأثرة بشكككككككمل جوهري بتلك 

 الوهات ذات العالقة واألرصدة الناتجة جنها:

 عالقةذات مستحق من جهة 

 العالقة 

طبيعة 

 املعامالت

املعامالت خالل السنة املنتهية 

 ديسمبر 31في 

 

 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 م2018  م2019  م2018  م2019

املؤسسة العامة للتأمينات 

 مساهم (8اإلجتماجية )إيضاح 

خدمات 

 293,132,299  278,458,881 طبيه

 

233,844,633  

 

117,469,638 

 ذات عالقة مستحق إلى جهة

 العالقة 

طبيعة 

 املعامالت

املعامالت خالل السنة املنتهية في 

 ديسمبر 31

 

 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 م2018  م2019   م2018  م2019

شركة دراجر العربية 

 املحدودة

مملوكة 

 95,976  167,573 مشتريات ملساهم

 

32,193  55,509 

       32,193  55,509 

 العليا اإلدارة مزايا

 

 خالل  املحمل على الدخل الشامل

 ديسمبر 31املنتهية في  السنة

 

 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 م2018  م2019

  

 م2018  م2019 

 -  -  10,547,984  10,805,032 مزايا قصيرة األجل

 -  -  1,900,000  1,900,000 (20ممافآت مجلس اإلدارة )ايضاح 

 2,118,893  1,589,285  277,467  392,743 مزايا ما بعد التوظيف

 13,097,775  12,725,451  1,589,285  2,118,893 
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 القروض  -11

 م2018ديسمبر 31  م2019ديسمبر  31 

 176,429,590  101,016,962 إجمالي التزام القروض 

    : ي صم

 (5,834,090)  - تماليف تمويل مستقبلية غير مطفأة

 170,595,500  101,016,962 طويلة األجلالقيمة الحالية اللتزام القروض 

    يقسم إلى:

 24,123,992  5,942,174 الوزء املتداول من قروض طويلة األجل

 146,471,508  95,074,788 الوزء غير املتداول من قروض طويلة األجل

 101,016,962  170,595,500 

 

ريال  154,112,000بمبلة  تحت التنفيذ مشكروجاتزارة املالية لتمويل إنشكاء تم توقيع جقد قرض مع و  م2012ديسكمبر  10بتاريخ 

والككدفعككة الثككاييككة والبككالغككة  م2013أبريككل  28ريككال سكككككككككككككعودي بتككاريخ  66,572,100سكككككككككككككعودي وتم اسكككككككككككككتالم الككدفعككة األولى والبككالغككة 

. م2014يوفمبر  4ريال سككعودي بتاريخ  41,090,485والدفعة الثالثة والبالغة  م2014يناير  13ريال سككعودي بتاريخ  11,180,900

في  و سككتحق سككداد أول قسككط بعد مضكك ي خمس سككنوات من تاريخ العقد القيمة نوي متسككاوى قسككط سكك 20جلى  سككداد القرضيتم 

 .(5)إيضاح  مضمون برهن جقاري.و بدون فائدة . هذا القرض م2017أكتوبر  11

 

توسيع وتجديد وذلك لغرض مليون ريال من بنك الرياض  100 بمبلة، حصلت الشركة جلى جقد مرابحة  م2015يوفمبر  5 بتاريخ

 م.2019يوفمبر  4 بتاريخرجاية الوطوي. قامت الشركة بسداد القرض وتجهيز املبوا الشمالي ملستشف  
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 وظفينامل منافعالتزام  -12

 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31 

 81,555,405  81,532,797 الرصيد في بداية السنة 

 15,086,022  16,237,174 العوائد  و تملفة الخدمة 

 (13,679,575)  (11,835,144) خالل السنةاملدفوع 

 (1,429,055)  (786,157) إجاده التقييم اإلكتواري  

 81,532,797  85,148,670 الرصيد في نهاية السنة 

 

 ملوظفين كما يليا منافعتزام اللية الرئيسية املست دمة الحتساب القيمة الحالية ر كتوااإلفتراضات ن اإل إ

 م2018ديسمبر 31  م2019ديسمبر  31  

 %4.10  %2.60 معامل الخصم

 %4.07  %2.65 النمو املتوقع للراتة

 %11.30  %11.30 النمو املتوقع للمنافع املدفوجة

 

بقاء جلى مع اإل  كما في تاريخ املركز املالي الرئيسكككككككككيةلالفتراضكككككككككات  منافع املوظفينزام ككككككككككككككككككككككجلى رصكككككككككيد الت فيما يلي تحليل الحسكككككككككاسكككككككككية

 .فتراضات االخرى اإل 

 

 

 الزيادة/) النقص(

 

 م2019ديسمبر  31

 

 م2018ديسمبر 31

 معامل الخصم
1%  79,279,698  75,962,701 

(1%)  91,930,887  87,939,364 

 النمو املتوقع للراتة
1%  92,302,163  88,283,881 

(1%)  78,841,997  75,557,063 

 النمو املتوقع للمنافع املدفوجة
10%  84,169,840  80,683,292 

(10%)  86,242,286  82,624,222 
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 وارصدة دائنة أخرى دائنون تجاريون  -13

 

 كما في

  م2019ديسمبر  31

 كما في 

 م2018ديسمبر 31

 55,195,844  35,444,382 دائنون تجاريون 

 18,729,370  17,731,320 جازات وتذاكر سفر مستحقةا

 16,520,173  17,647,969 مستحقات موظفين 

 11,410,872  8,474,162 مصروفات مستحقة

 2,896,043  3,282,462 ضريبة القيمة املضافة 

 3,102,059  4,803,679 أخرى 

 87,383,974  107,854,361 

 مخصص الزكاة الشرعية -14

 الوعاء الزكوي 

 كما في

  م2019ديسمبر  31

 كما في 

 م2018ديسمبر 31

 978,103,219  952,014,661 حقوق امللكية  

 139,220,248  168,912,176 صافي الدخل املعدل 

 276,109,705  322,083,378 إضافات

 (536,300,960)  (538,133,788) حسميات 

 904,876,427  857,132,212 

 

 حركة مخصص الزكاة 

 للسنة املنتهية في 

  م2019ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 م2018ديسمبر  31

 19,116,074  34,386,991 يناير 1الرصيد في 

 21,428,305  22,621,911 املمون خالل السنة

 (6,157,388)  (12,496,753) املدفوع خالل السنة

 34,386,991  44,512,149 ديسمبر 31الرصيد في 

 املوقف الزكوي 

م، وحصلت الشركة جلى شهادة الزكاة جن تلك 2018قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوية جن السنوات املالية حتا جام 

 اجراءات  ي الشركةتجر م. 2017امة للزكاة والدخل للسنوات حتا استلمت الشركة الربو  الزكوية من الهيئة الع .السنوات
 
حاليا

  م. ولم يتم اصدار ربو  نهائية جن تلك السنوات.2015م حتا 2008الربط للسنوات من 
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 من العقود مع العمالءيرادات اإل  -15

 تصنيف اإليرادات

 للسنة املنتهية في 

  م2019ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 م2018ديسمبر  31

 669,929,416  624,128,890 إيرادات تقديم خدمات طبية

 93,874,711  84,265,105 إيرادات بيع أدوية

 708,393,995  763,804,127 

    توقيت االعتراف باإليرادات

 544,649,321  537,807,685 جلى مدى زموي

 219,154,806  170,586,310 جند يقطة من الزمن 

 708,393,995  763,804,127 

 

 م2019ديسمبر  31 للسنة املنتهية في 

 التزامات العقود  أصول العقود أرصدة العقود

 1,178,298  4,539,873 يناير 1الرصيد كما في 

 -  3,648,035 أصول جقود ممويه خالل السنة

 -  (4,539,873) محول من أصول العقود إلى املدينون التجاريون 

 5,292,286  - التزامات جقود مموية خالل السنة

 (1,178,298)  - الى االيراداتالتزامات جقود محول من 

 5,292,286  3,648,035 ديسمبر 31الرصيد كما في 
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 مصروفات إدارية وعمومية -16

 

 للسنة املنتهية في 

  م2019ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 م2018ديسمبر  31

 29,216,999  34,175,898 رواتة وأجور ومافي حكمها

 17,149,508  14,745,365 (5استهالك )إيضاح 

 15,120,522  5,403,146 (8)ايضاح  م صص خسائر إئتمايية متوقعة

 5,251,401  3,981,887 مصروفات صياية

 4,063,092  2,656,990 استشارات وأتعاب مهنية

 1,900,000  1,900,000 ممافأة أجضاء مجلس اإلدارة    

 2,318,462  1,882,165 قرطاسية

 386,991  1,269,689 مصاريف خدمات بنكية

 720,227  843,099 تأمين

 773,580  687,778 خدمات أمن وحراسة

 1,289,004  486,798 إيجارات

 7,933,819  8,659,411 أخرى 

 76,692,226  86,123,605 

 إيرادات أخرى  -17

 

 للسنة املنتهية في 

  م2019ديسمبر  31

 املنتهية فيللسنة 

 م2018ديسمبر  31

 1,143,032  6,753,301 إيراد ودا ع ألجل

 2,623,233  3,236,648     يةتدريب أنشطة إيرادات

 2,052,406  3,048,283 إيراد إيجارات

 455,610  282,392 غرامات تاخير

 66,275  81,500 مناقصات

 5,013  - خصم كميات

 2,182,286  3,065,466 أخرى 

 16,467,590  8,527,855 
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 يةرير القطاعاتقال -18

بشمل أساس من قطاع تشغيلي رئيس ي واحد وهو الخدمات الصحية، وبناء جلى ذلك، فإن تقديم معلومات  الشركةتتمون جمليات 

 تجري في اململكة العربية السعودية. جمليات الشركةوجالوة جلى ذلك، فإن  ،القطاجات امل تلفة غير قابل للتطبيق

 السهم  يةربح -19

 م2018  م2019 

 62,182,388  80,089,715 ربح السنة

 44,850,000  44,850,000 املتوسط املر ا لعدد األسهم

 1.39  1.79 من صافي ربح السنة  وامل فضة من ربحية السهم األساسية

 قرارات واجتماعات هامة  -20

م جلى توصكككككككككية مجلس إدارة الشكككككككككركة 2019ابريل  23مسكككككككككاهموا الشكككككككككركة في اجتماع الومعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ وافق 

ريال لمل سكككككككككككككهم. كما تم إجتماد  1ريال سكككككككككككككعودي بواقع  44,850,000م بمبلة 2018بتوز ع أرياح يقدية جلى املسكككككككككككككاهمين جن جام 

 مليون ريال سعودي. 1.9إجمالي ممافأت مجلس إدارة الشركة بمبلة 

 .م2019تم توز ع األرباح جلى مساهمي الشركة خالل الربع الثاني من جام 

 من شركة حصاية اإلستثمارية )حصاية(، شركة تابعة للمؤسسة العامة للتأمينات 2019مارس  5في تاريخ 
 
م ، تلقت الشركة خطابا

(، يشكككير إلى أن حصكككاية ييابة جن يفسكككها وجن املؤسكككسكككة قد توصكككلت إلى اتفاق نها ي وملزم مع شكككركة ان إم "املؤسكككسكككة"االجتماجية )

سككككككك ي اإلمارات )إن إم سككككككك ي(، شكككككككركة تابعة ومملوكة بالمامل لشكككككككركة ان إم سككككككك ي هيلت بي إل سككككككك ي ، لتحويل حصكككككككصكككككككهما في الشكككككككركة 

 ( إلى ان ام س ي العربية السعودية للرجاية الصحية. 38.88%)

 في بتاريخ ال 
 
 من شكككككركة ان ام سككككك ي العربية السكككككعودية للرجاية الطبية تعلن فيه إلى اتفاق 2019مايو  24حقا

 
م تلقت الشكككككركة خطابا

نها ي مع املؤسسة وحصاية. جالوة جن ذلك، تم اإلستحواذ جلى أسهم اضافية من قبل شركة ان ام س ي العربية السعودية للرجاية 

 . وجليه، ستستمر املؤسسة كمساهم غير مباشر في الشركة.%49.2الحصص الطبية وبذلك يصبح إجمالي 
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 املحتملةااللتزامات  -21

ديسككككككمبر  31ت رصككككككيدها كما في   لدى الشككككككركة إرتباطات رأسككككككمالية ياتجة من أجمال توسككككككعة وتجديد مسككككككتشككككككف  رجاية الوطوي بلغ

 مليون ريال سعودي(. 0.9م: 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي )  0.9مبلة م 2019

م 2019ديسككككككمبر  31رصككككككيدها كما فى  بلةلدى الشككككككركة التزامات محتملة ياتجة من خطابات ضككككككمان صككككككادرة لصككككككالا بع  العمالء 

 مليون ريال سعودي(.  21.5م : ينحو 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 16.9 مبلة

، فإن يتائن هذه قبل موظفين سابقين وأطراف ثالثة، ومع ذلك كة منهناك العديد من القضايا القايويية املرفوجة ضد الشر يوجد 

املعتاد جن املعلومات  االفصاح. لم يتم القضايا مازالت منظورة امام الدوائر القضائيةليست مؤكدة بعد حيث أن معظم  القضايا

ا للمعايير املحاسبية بشدة جلى موقفها التفاوض ي اثناء أن القيام بذلك قد يؤثر ب، حيث تعتقد اإلدارة نشرها حول امل صص وفق 

في يظر هذه القضايا. تقوم االدارة بمراجعة موقف هذه القضايا بشمل مستمر، كما تثق االدارة من ان يتائن هذه القضايا ستمون 

 م صصات في هذا الصدد. ةوايه ليس هناك حاجة الى تموين ايصالا الشركة 

 إدارة املخاطر القيمة العادلة و نيف األدوات املالية و تص –األدوات املالية  -22

 

 صنيف األصول وااللتزامات املاليةت)أ( 

 

 

 كما في

 م2019 ديسمبر 31

 كما في 

 م2018ديسمبر  31

     األصول املالية

     أصول مالية بالتكلفة املطفأة

 410,408,398  310,227,672  مدينون تجاريون 

 117,469,638  233,844,633  جالقة ذاتمستحق من جهة 

 8,719,345  5,612,563  خطابات ضمان

 344,557,818  379,665,910  يعادلهالنقد وما 

      

     

     

     االلتزامات املالية

     التزامات مالية بالتكلفة املطفأة

 170,595,500  101,016,962  قروض

 55,195,844  35,444,382  دائنون تجاريون 
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 القيمة العادلة)ب( 

املبلة املمكن اسكككككككككككككتالمه من بيع األصكككككككككككككل أو املمكن دفعه لسكككككككككككككداد االلتزام من خالل جملية تجارية بحتة بين في تمثل القيمة العادلة 

االلتزام بإحدى أطراف السكككككككككوق كما في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة جلى فرضكككككككككية إتمام جملية بيع األصكككككككككل أو سكككككككككداد 

 الطرق التالية:

 من خالل السوق الرئيس ي لألصل أو االلتزام. -

 من خالل أكثر األسواق ربحية لألصل أو االلتزام في حال جدم وجود سوق رئيس ي. -

مسكككككتوى التي يتم قياسكككككها أو اإلفصكككككاح جنها بالقيمة العادلة في البيايات املالية من خالل  تصكككككنيف جميع املوجودات وااللتزامات يتم

 قياس متسلسل استنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة كمل كما يلي:

 املستوى األول: و شمل أسعار السوق النشط املعلنة )غير املعدلة( للموجودات واملطلوبات املتماثلة. -

 هري نسككباملسككتوى الثاني: و شككمل أسككس التقييم التي يمون فيها أقل مسككتوى مدخالت جو  -
 
 ة إلى قياس القيمة العادلة متاحا

 إما بشمل مباشر أو غير مباشر.

املسكككككتوى الثالث: و شكككككمل أسكككككس التقييم التي يمون فيها أقل مسكككككتوى مدخالت جوهري نسكككككبة إلى قياس القيمة العادلة غير  -

 متاح.

والدائنون أصول العقود جالقة و  ذاتجهة واملستحق من  وأخرون للمدينون التجاريون  إدارة الشركة أن القيمة العادلة تعتبر 

 (األول والثاني والثالثالقيمة العادلة ) اتستويتحويالت ما بين م ةلم تتم أي .تقارب قيمتها الدفترية بشمل كبير أنها أخرونالتجاريون 

 .قوائم املاليةخالل فترة ال

 

 اطرخإدارة امل)جـ( 

 لألدوات املالية: للم اطر التالية يتيجة است دامها تتعرض الشركة

 م اطر سعر الصرف األجنبي 

 م اطر اإلئتمان 

 م اطر السيولة 

 م اطر العمولة 

 

 مخاطر سعر الصرف األجنبي 

 تنتن م اطر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات املالية يتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.

لم تقم الشركة بأية جمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت جدا الريال السعودي، الدوالر األمريمي. وحيث أن سعر صرف الريال 

هذه السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريمي ال تمثل م اطر جمالت هامة. تراقة إدارة الشركة أسعار صرف العمالت وتعتقد أن 

  اطر غير جوهرية.امل
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  ئتمانمخاطر اال 

تتمثل م اطر االئتمان في م اطر تعرض الشركة لخسارة مالية في حال عوز العميل أو الطرف املقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، 

إن القيمة الدفترية والنقد وما يعادله. وأصول العقود العالقة  والوهات ذاتدينون التجاريون وتنشأ بصورة رئيسية من امل

 املالية تمثل الحد األقص ا من التعرض مل اطر االئتمان.للموجودات 

 

 وأصول العقودذات العالقة  جهاتاملستحق من و  تجاريون الدينون امل -1

 كما يلي:وأصول العقود  جالقة ذات جهاتواملستحق من  أجمار املدينون التجاريون إن 

 

 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31 

     عالقة ذو ومستحق من طرف  مدينون تجاريون 

 206,912,380  220,416,129 أشهر  6حتا 

 97,319,199  66,580,199 أشهر حتا سنة 6من 

 113,487,339  101,919,396 من سنة حتا سنتين

 60,903,904  55,145,185 من سنتين حتا ثالث سنوات

 49,255,214  100,011,396 أكثر من ثالث سنوات

 544,072,305  527,878,036 

     عقود صول أ

 4,539,873  3,648,035 شهر أ 6حتا 

املوقف املالي القوي ، حيث تمثل نسبة ذوي  من جمالءالتعامل مع  من خاللاإلئتمان  م اطر للحد من  اإلدارةتتمثل استراتيجية 

 .(%19: 2018% ) 16%( وشركات التأمين يحو 66م: 2018لعمالء )% من إجمالي رصيد ا72ات الحمومية وشبة الحمومية يحو الوه

ريال  69،172،321: 2018ريال سعودي ) 73,053,014مبلة  2019ديسمبر  31في بلغت م صصات خسائر االئتمان املتوقعة كما 

 سعودي(.

 

 النقد وما يعادله -2

الوفاء بالتزامادها  مدلصعوبة ج السيولة في م اطر مواجهة الشركةتتمثل م اطر ، جالية الثقةلدى بنوك  يعادلهيتم إيداع النقد وما 

 
 
في  ويهدف منهمل الشركة. أو من خالل موجودات مالية أخرى  املرتبطة بمطلوبادها املالية التي تتم تسويتها جن طريق السداد يقدا

للوفاء بالتزامادها في ظل الظروف العادية والظروف قدر اإلممان و  بشمل مستمر  إدارة السيولة إلى ضمان أن يمون لديها سيولة كافية

 للخطر . الحرجة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة الشركة
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 مخاطر السيولة

باألدوات املالية. قد تنتن م اطر تنتن م اطر السيولة جن جدم مقدرة الشركة جلى توفير األموال الالزمة لسداد التزامادها املتعلقة 

من خالل  م اطر السيولة. تتم إدارة لها العادلة القيمة يقارببمبلة و جن جدم القدرة جلى بيع األصول املالية بسرجة السيولة 

 بأي التزامات مستقبلية.ملقابلة الوفاء توافر األموال المافية ومن خالل التسهيالت االئتمايية  اممايية املراقبة املنتظمة وضمان

، قدر االممان، السيولة المافية للوفاء بالتزمادها جند يهمل الشركة في ادارة السيولة  يتمثل
 
في ضمان انها سيمون لديها دائما

استحقاقها، تحت الظروف العادية واالضطرارية، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو امل اطر ة بسمعة الشركة. لهذا الغرض، حافظ 

 تجارية م تلفة ملقابلة متطلبات السيولة لديها. الشركة جلى خطو  ائتمان مع بنوك

 

، وتشمل مدفوجات خصومات وبدون املبالة إجمالية  انفيما يلي االستحقاقات التعاقدية املتبقية لاللتزامات املالية في تاريخ التقرير.

 .وتستثوا تأثير التصفية فوائد تعاقدية

 

 املالية لتزاماتاإل استحقاقات جدول 

  سنة  اقل من  م9201ديسمبر  31كما في 

 من

  سنوات 5 إلى 2 

 أكثر من

  سنوات 5

 

 املجموع

 101,016,962  65,363,917  29,710,871  5,942,174 القروض

 87,383,974  -  -  87,383,974 دائنون تجاريون وأخرون

 93,326,148  29,710,871  65,363,917  188,400,936 

 

 

  أقل من سنة م2018ديسمبر  31كما في 

 من

  سنوات 5 إلى 2

 زيادة

  سنوات 5عن  

 

 املجموع

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

 107,854,361  -  -  107,854,361 خروندائنون تجاريون وأ

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

 

 العمولةاسعار مخاطر 

للشركة  السائدة جلى املركز املالي العمولةالتعرض مل اطر م تلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار  هي العمولةم اطر أسعار 

 والتدفقات النقدية.

 العموالت. الودا ع ألجل ال تتحمل الشركة أي م اطر بسبة أسعار م2019ديسمبر  31في كما  بعموالتض و ليس لدى الشركة أي قر 

 الثابتة في العقود.
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 (شركة مساهمة سعودية)

 م 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 
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 تعديالت على املعايير  واملعاييرالصادرة وليست فعالة -23

 

املالية للشركة جلى الفترة الحالية أو  القوائمله أي تأثير مالي كبير جلى  اليوجدإن تطبيق التعديالت التالية جلى املعايير الحالية 

 ، ومن املتوقع أال يمون له تأثير كبير في الفترات املستقبلية:الفترات السابقة

 2017-2015( التحسينات السنوية لدورة املعايير الدولية إلجداد التقارير املالية للفترة أ

قياس حصتها السابقة في جملية مشتركة جندما دة إباجالشركة  تقوم -األجمال  تجميع - (3)رقم  للتقرير املالياملعيار الدولي • 

 .في األجمالجلى السيطرة الشركة تحصل 

قياس حصتها السابقة في جملية مشتركة جندما  بإجادة الشركة تقوم -الترتيبات املشتركة  - (11)رقم  للتقرير املالياملعيار الدولي • 

 .في األجمالسيطرة الجلى  الشركة تحصل

وز عات األرباح تضريبة الدخل جلى  باملحاسبة جن جميع جواقة الشركة ال  -الدخل  ضريبة -( 12)عيار املحاسبي الدولي رقم م• 

 بنفس الطريقة.

اقتراض تم  ةكجزء من القروض العامة أي بمعاملة الشركة تقوم -االقتراض  تملفة - (23)عيار املحاسبي الدولي رقم م• 

 .بغرض تطوير اصول ثابتة جندما يمون األصل جاهز لالست دام الذي انش ب من اجله او لغرض بيعه الحصولعليها

 

 ب( التعديالت األخرى 

 إن تطبيق التعديالت التالية والتفسيرات جلى املعايير الحالية لم يكن له أي تأثير مالي هام جلى القوائم املالية األولية امل تصرة:

 "جدم التيقن بشأن معامالت ضريبة الدخل".( 23التفسير الدولي )• 

 (.9الدفع املسبق مع التعوي  السلبي )تعديالت جلى معيار الدولي للتقرير املالي رقم  • 

 (.28اإلستثمارات طويلة األجل في الشركات الزميلة واملشروجات املشتركة )تعديالت جلى معيار املحاسبة الدولي رقم • 

 (. 19او تسويتها )تعديالت جلى معيار املحاسبة الدولي رقم تعديالت الخطة، تقليصها • 

 

 التعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق 

. ومع ذلك، 2020يناير  1بعد  جدد من التعديالت الوديدة جلى الفترات السنوية التي تبدء تسري 
 
م والتي يسمح بتطبيقها مبكرا

 فإن الشركة لم تقم بالتطبيق املبكر لهذه التعديالت جند اجداد هذه القوائم املالية:

 التعديالت جلى مراجع إطار املفاهيم في املعايير الدولية للتقرير املالي• 

 (3قرير املالي رقم تعريف األجمال )التعديالت جلى املعيار الدولي للت• 

 (8ومعيار املحاسبة الدولي رقم  1تعريف األهمية النسبية )التعديالت جلى معيار املحاسبة الدولي رقم • 

 جقود التأمين (17(املعيار الدولي للتقرير املالي معيار رقم • 

ومعيار  10جلى املعيار الدولي للتقرير املالي  بيع أو مساهمة األصول بين املستثمر وشركته الزميلة أو املشروع املشترك )التعديالت• 

 (.28املحاسبة الدولي 
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 هامة أحدات الحقة  -24

ا لتقديم خدمات م2020 يناير  16بتاريخ  - ا من وزارة الحرس الوطوي يوضا أن الشركة منحت جقد  ، تلقت الشركة خطاب 

ضريبة القيمة املضافة. العقد ملدة ثالث  شاملةمليون ريال سعودي  278.5طبية ملرض ا الرجاية الطويلة األجل بقيمة 

 سنوات.

( ريال سعودي لمل سهم 2يال سعودي )ر  89,700,000، أوص ا مجلس اإلدارة بتوز ع ارباح بمبلة م2020يناير  24 يخار تب -

 م.2019 جن جام

 

 أرقام املقارنة  -25

 السنة الحالية تبويةسنة املقارية لتتوافق مع تم إجادة تبوية بع  أرقام 

 

 اعتماد القوائم املالية  -26

 .م(2020فبراير  23هكك  )املوافق: 1441 خرةآل اجمادى  29 فى تاريخ مجلس اإلدارةمن قبل املرفقة الية اجتمدت القوائم امل


