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  الشركة الوطنية للرعاية الطبية
  (شركة مساھمة سعودية)

  ا$ولية الموجزة المالية القوائم حول إيضاحات
  م٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

 

   

٦ 

  معلومات�حول�الشركة�والنشاطات -١
  

مساهمة�سعودية�مسجلة�2ي�مدينة�الرياض�با�ملكة�العربية�السعودية�بموجب�السجل�الشركة�الوطنية�للرعاية�الطبية�("الشركة")�ªي�شركة�

  م).�تمارس�الشركة�نشاطها�ع�4Nفروعها�التالية:٢٠٠٤ف4Nاير��٢٩هـ�(�ا�وافق�١٤٢٥محرم��٩الصادر�بتاريخ��١٠١٠١٩٤٧٨٥التجاري�رقم�

  م).٢٠٠٤مارس��١٤هـ�(ا�وافق�١٤٢٥محرم��٢٢تاريخ�الصادر�ب�١٠١٠١٩٥٣٢٥مستشفى�رعاية�الرياض�بموجب�السجل�التجاري�رقم� -

  م).�٢٠٠٤مارس��١٤هـ�(ا�وافق�١٤٢٥محرم��٢٢الصادر�بتاريخ��١٠١٠١٩٥٣٢٧ا�ستشفى�الوط®�zبموجب�السجل�التجاري�رقم� -

ـــشركة�رعاية�لتوزيع�ادوية�وا�ستلزمات�الطبية�بموجب�السج - ـــل�التجـــ ـــ ـــاري�رقـ ـــ ـــصف�١٤ادر�بتاريخ�ـــــلصا��١٠١٠٣٠١٢٤٧م�ـــ  هـ�١٤٣٢ر�ــ

  م).٢٠١١يناير��١٩(�ا�وافق�

  م).٢٠١٣ديسم٢��4Nهـ��(ا�وافق�١٤٣٥محرم��٢٩الصادر�بتاريخ��١٠١٠٣٩٧٠٦٤مركز�رعاية�لطب�العائلة�بموجب�السجل�التجاري�رقم� -
  

�الصحية �وا�راكز�والوحدات �وتجهيـز�ا�ستشفيات �وتملك �تأسيس �2ي �الشركة �نشاط �الرعاية��يتمثل �خدمات �وتقديم �وتشغيلها �وصيانYZا وإدارY²ا

̈لية.   الصحية�ا�³

٪�من�أسهم�الشركة،�بينما�اسهم�ا�تبقية،�وال�٤٩٫٢�zمتلك�ت�وال��z)"ام�الشركة"(�مجموعة�السعودية�للرعاية�الطبيةلل�ªي�شركة�تابعةالشركة�

  ٪.٥عن��كل�م¶Yم�ملكيةالذين�تقل�ساهم5ن�العديد�من�ا�من�قبل�ملكية�عامة�٪،�مملوكة�٥٠٫٨تمثل�
  

  ،ا�ملكة�العربية�السعودية.١١٤٥٧الرياض��٢٩٣٩٣،�ص�ب�الريان��¸ييقع�ا�قر�الرئي·}�zللشركة�2ي�

  

  أسس�اjعداد -٢

  بيان�اjل+hام ١-٢

� �إتم �ا�وجزة �اولية �ا�الية �القوائم �عداد �(وفقا �الدو ي ��٣٤عيار�ا�حاسبة �او ي" �"التقرير�ا�ا ي �2ي) �السعودية�ا�عتمد �العربية وا�عاي��45ا�ملكة

 واeصدارات�اخرى�الصادرة�عن�الهيئة�السعودية�للمراجع5ن�و�ا�حاسب5ن�("الهيئة").

إ ى�جنب�مع��إن�القوائم�ا�الية�اولية�ا�وجزة�ال�تتضمن�جميع�ا�علومات�واالفصاحات�ا�طلوبة�2ي�القوائم�ا�الية�السنوية،�ويجب�أن�تقرأ�جنًبا

م�٢٠٢١سبتم٣٠��4Nإضافة�ا ى�ذلك،�قد�ال�تكون�نتائج�الف4Rة�اولية�ا�نYZية�2ي��.٢٠٢٠ديسم٣١��4Nللسنة�ا�نYZية�2ي�للشركة�ائم�ا�الية�السنوية�القو 

  م.٢٠٢١ديسم٣١��4Nبمثابة�مؤشر�للنتائج�ا�توقعة�للسنة�ا�الية�ا�نYZية�2ي�
  

  أسس�القياس ٢-٢

ا�وجزة�ع{ى�أساس�التكلفة�التاريخية�باستخدام�مبدأ�االستحقاق�ا�حاس¼z.�بالنسبة��زايا�ا�وظف5ن�ومزايا�ما�اولية�ا�الية��القوائمتم�إعداد�هذه�

  بعد�انYZاء�الخدمة�اخرى،�يتم�استخدام�حسابات�القيمة�الحالية�االكتوارية.
��  

  عملة�العرض�والعملة�الوظيفية ٣-٢

  العملة�الوظيفية�للشركة.�وهو ريال�السعودي،�تم�عرض�القوائم�ا�الية�اولية�ا�وجزة�بال
  

  ا%حكام�والتقديرات�واTف+&اضات�ا�حاسبية�الهامة ٤-٢

 eا� �مبالغ �تؤثر�ع{ى �قد zال�� �واالف4Rاضات �والتقديرات �احكام �إجراء �اeدارة �من �للشركة �ا�وجزة �اولية �ا�الية �القوائم �إعداد يرادات�يتطلب

 ̈اماتواال�صول وا�صاريف�وا Rو �ل eفصاحات�ا�رفقة�و ا ëامات�ا�حتملة.ا Rفصاح�عن�االل  
  

�ان�احكام�ا�حاسبية�الهامة�ا�ستخدمة�من�قبل�اeدارة�2ي�تطبيق�السياسات�ا�حاسبية�للشركة�وطرق�الحساب�ومصادر�التقديرات�الرئيسية

ق�بـ�م.�ومع�ذلك�،�2ي�ضوء�حالة�عدم�اليق5ن�الحالية�فيما�يتعل�٢٠٢٠ديسم٣١��4Nكانت�مماثلة�للقوائم�ا�الية�السنوية�االخ45ة�للسنة�ا�نYZية�2ي�

� �ل© ١٩(كوفيد �الدف4Rية �القيم �ع{ى �جوهرًيا
ً
Vتعدي� �تتطلب �قد �نتائج �إ ى �يؤدي �قد �والتقديرات �االف4Rاضات �2ي �تغي�45مستقب{ي �أي �فإن أو��صول )،

̈اماتا Rدارة�2ي�تقييم�التأث�45بناًء�ع{ى�التطورات�ا�ح�اللe4ات�ا�ستقبلية.�مع�استمرار�تطور�الوضع،�ستستمر�اR�١٦رقم�تملة�(إيضاحا�تأثرة�2ي�الف.(



  الشركة�الوطنية�للرعاية�الطبية

  (شركة�مساهمة�سعودية)

  ا%ولية�ا�وجزة�(تتمة)��ا�الية�القوائم�حول �إيضاحات

  م�٢٠٢١سبتم:&�٣٠

 

   

٧ 

  التغي'&ات�7ي�السياسات�ا�حاسبية�للشركة - ٣
  

�لمحاسبیةا�تلسیاساا�كتل�مع�متماثلة�زةجولما�لیةوا�لمالیةا�مئوالقھذه�ا�دادعإ�في�وطرق�الحساب�ا�تبعة�لمتبعةا�لمحاسبیةا�تلسیاساإن�ا

باستثناء�تطبيق�التعديVت�ع{ى�ا�عاي�45السارية�اعتباًرا�من��.٢٠٢٠ديسم�٣١��4Nفي�ا�نYZية�للسنة�للشركة�یةولسنا�لمالیةا�مئوالقا�دادعإ�في�لمتبعةا

  .�لم�تقم�الشركة�بالتطبيق�ا�بكر�ي�معاي�45أو�تفس45ات�أو�تعديVت�أخرى�صادرة�وغ�45سارية�ا�فعول�بعد.٢٠٢١يناير��١

ولكن�ليس�لها�تأث�45ع{ى�القوائم�ا�الية�اولية�ا�وجزة�للشركة.�وكما�م،�٢٠٢١يتم�تطبيق�العديد�من�التعديVت�والتفس45ات�اخرى�ول�مرة�2ي�

  تم�اeفصاح�عن�طبيعة�وتأث�45هذه�التغي45ات�أدناه.�ا�عتمد�2ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�)،٣٤هو�مطلوب�بموجب�معيار�ا�حاسبة�الدو ي�(

  

ا�عيار�الدوMي��،�و)٤ا�عيار�الدوMي�للتقرير�ا�اMي�(�،�و)٣٩(اسبة�الدوMي�)،�ومعيار�ا�ح٩التعدي.ت�ع�ى�ا�عيار�الدوMي�للتقرير�ا�اMي�( ١- ٣

  "إح.ل�سعر�الفائدة�ا�رج�ي":�)١٦ا�عيار�الدوMي�للتقرير�ا�اMي�(�)،�و٧للتقرير�ا�اMي�(
  

)�بسعر�فائدة� IBORرآ�أو�بي�آىب5ن�البنوك�(عروض�ا�فائدة�التوفر�التعديVت�إعفاءات�مؤقتة�تتناول�آثار�التقارير�ا�الية�عندما�يتم�استبدال�سعر�

  تشمل�التعديVت�الوسائل�العملية�التالية:�و ).� RFRرآ�أف�رآبديل�شبه�خاٍل�من�ا�خاطر�(

،�ليتم�التعامل�معها�كتغي45ات�2ي�سعر�الفائدة�ا�تغ�45التعديلوسيلة�عملية�تتطلب�تغي45ات�تعاقدية،�أو�تغي45ات�2ي�التدفقات�النقدية�ال��zيتطلYÉا�

  ،�بما�يعادل�الحركة�2ي�سعر�الفائدة�2ي�السوق.�

لتغطية�تخصيص�التحوط�ووثائق�التحوط��) IBOR رآ�أو�بي�آى(البنوك�ب5ن�ا�عروض�الفائدة�سعرقبل��منا�طلوبة��النغي45اتبإجراء��ماحالس

  دون�وقف�عVقة�التحوط.�

�من�الخا ي�الفائدة�سعرتوف�45إعفاء�مؤقت�للمنشآت�من�االضطرار�إ ى�تلبية�ا�تطلبات�ال��zيمكن�تحديدها�بشكل�منفصل�عندما�يتم�تخصيص�

  كتحوط��كون�ا�خاطر.) RFRرآ�أفر�آ(�طرا�خا

� �تأث�45ع{ى �أي �التعديVت �لهذه �يكن ��القوائملم �ا�الية �الف4Rات�اولية �2ي �العملية �الوسائل �استخدام �الشركة ̈م Rتع� �للشركة. �ا�وحدة ا�وجزة

 ا�ستقبلية�إذا�أصبحت�قابلة�للتطبيق.�

  

 ا�متلكات�وا�عدات -٤
 

  �٢٠٢١سبتم:&�٣٠  
  ريال�سعودي
  (غ'&�مراجعة)

  ٣١��4N٢٠٢٠ديسم  
  ريال�سعودي

  (مراجعة)

        التكلفة:

  ١٬٢٣٧٬٧٣٦٬٥٨٢    ١٬٢٤٣٬٣٦٤٬٥٤٧  2ي�بداية�الف4Rة/�السنة�كما

  ١٣٬٥٣٦٬١٠٦    ٢١٬٨٦٦٬٨٩٦  إضافات�خVل�الف4Rة/�السنة

  )٧٬٩٠٨٬١٤١(    )٢٠٬٤٧٨٬٩٢٤(  استبعادات�خVل�الف4Rة/�السنة

  ١٬٢٤٣٬٣٦٤٬٥٤٧    ١٬٢٤٤٬٧٥٢٬٥١٩  2ي� Yاية�الف4Rة/�السنة�كما
        

        اTس��.ك:

  ٧٠١٬٢٠٠٬٠٧٩    ٧٤٨٬٨٣٤٬٧٣٨  2ي�بداية�الف4Rة/�السنة�كما

  ٥٥٬٣١٨٬٨٣١    ٣٥٬٤٧٦٬٩١٢  ا�حمل�خVل�الف4Rة/�السنةاالسVYZك�

  )٧٬٦٨٤٬١٧٢(    )٢٠٬٤٢٨٬٤٥٠(  ا�تعلق�باالستبعادات�خVل�الف4Rة/�السنة

  ٧٤٨٬٨٣٤٬٧٣٨    ٧٦٣٬٨٨٣٬٢٠٠  2ي� Yاية�الف4Rة/�السنة�كما

        صا7ي�القيمة�الدف+&ية:

  ٤٩٤٬٥٢٩٬٨٠٩    ٤٨٠٬٨٦٩٬٣١٩  2ي� Yاية�الف4Rة/�السنة



  الشركة�الوطنية�للرعاية�الطبية

  (شركة�مساهمة�سعودية)

  ا%ولية�ا�وجزة�(تتمة)��ا�الية�القوائم�حول �إيضاحات

  م�٢٠٢١سبتم:&�٣٠

 

   

٨ 

  (تتمة)�ا�متلكات�وا�عدات

  .با�عدات�الطبية�السنة/�خVل�الف4Rةتتعلق�اeضافات�واالستبعادات�

مليون�ريال��٢٠٢٠�:٣٢٦ديسم٣١��4N(��٢٠٢١سبتم٣٠�4Nمليون�ريال�سعودي�كما�2ي��٣١٨قيمة�دف4Rية�قدرها��بصا2يومباني��ضتمتلك�الشركة�أر 

 ).�١٠رقم�سعودي)�تم�ره¶Yا�لوزارة�ا�الية�مقابل�قرض�ممنوح�للشركة�(إيضاح

  

�وأخ  �-٥
َ
  رى ا�دينون�التجاريون�و�ا�صاريف�ا�دفوعة�مقدما

  

  �٢٠٢١سبتم:&�٣٠  

  ريال�سعودي

  مراجعة)(غ'&�

  ٣١��4N٢٠٢٠ديسم  

  ريال�سعودي

  (مراجعة)
        

  ٣٩٧٬٧٩٢٬٧٢٤    ٤٢٨٬٩٢٣٬٦٤٨  مدينون�تجاريون 

  ٣٢٣٬٥٤١٬٢٨٨    ٤٣٤٬٨١٢٬٣٤٣  )��٩رقم�مدينون�تجاريون�(إيضاح�–مستحق�من�جهة�ذات�عVقة�

  ٧٢١٬٣٣٤٬٠١٢    ٨٦٣٬٧٣٥٬٩٩١  

  )١٢٥٬٧٣٣٬٩٣٠(    )١٥٤٬٧١٤٬٦٤٩(  متوقعة�طبية�إع4Rاضات�مخصص

  ٥٩٥٬٦٠٠٬٠٨٢    ٧٠٩٬٠٢١٬٣٤٢  

        ناقًصا:

  )١١٢٬٧٧٤٬٢١١(    )١١٧٬١٥٩٬٢٤٢(  مخصص�خسائر�االئتمان�ا�توقعة

  ٤٨٢٬٨٢٥٬٨٧١    ٥٩١٬٨٦٢٬١٠٠  صا7ي�ا�دينون�التجاريون 

  ١٥٬٥٢٦٬٥١٨    ١٤٬٤٥٢٬٦٤٣  *خطاب�ضمان

  ٧٬٧٧٦٬٩٥٥    ٦٬٠٦٤٬٢٤٥  دفعات�مقدمة�للموردين

 
ً
  ٣٬٥٨١٬٣٠٨    ٨٬٨٤٩٬٨٥٨  مصاريف�مدفوعة�مقدما

  ٤٬٤٦٥٬٩٤٧    ٧٬٥٠٤٬٦٤٨  أخرى 

  ٥١٤٬١٧٦٬٥٩٩    ٦٢٨٬٧٣٣٬٤٩٤  

 

  كما�ي{ي:طبية�متوقعة��إع4Rاضاتحركة�مخصص�

  �٢٠٢١سبتم:&�٣٠  

  ريال�سعودي

  (غ'&�مراجعة)

  ٣١��4N٢٠٢٠ديسم  

  ريال�سعودي

  (مراجعة)
        

  ١٠٧٬٥٨٦٬٣٧٥    ١٢٥٬٧٣٣٬٩٣٠  بداية�الف4Rة�/�السنةي��2كما

  ٤١٬٧٥٧٬٢٣٢    ٤٢٬٨١٧٬٥٩١  ا�حمل�ع{ى�الف4Rة�/�السنة

  )٢٣٬٦٠٩٬٦٧٧(    )١٣٬٨٣٦٬٨٧٢(  خVل�الف4Rة�/�السنة�مشطوب

  ١٢٥٬٧٣٣٬٩٣٠    ١٥٤٬٧١٤٬٦٤٩  2ي� Yاية�الف4Rة�/�السنة�كما
        
 

 

 



  الشركة�الوطنية�للرعاية�الطبية

  (شركة�مساهمة�سعودية)

  ا%ولية�ا�وجزة�(تتمة)��ا�الية�القوائم�حول �إيضاحات

  م�٢٠٢١سبتم:&�٣٠

 

   

٩ 

�وأخ
َ
  (تتمة)رى ا�دينون�التجاريون�و�ا�صاريف�ا�دفوعة�مقدما

  حركة�مخصص�الخسائر�اeئتمانية�ا�توقعة�كما�ي{ي:

  �٢٠٢١سبتم:&�٣٠  

  ريال�سعودي

  (غ'&�مراجعة)

  ٣١��4N٢٠٢٠ديسم  

  ريال�سعودي

  (مراجعة)
        

  ٧٣٬٠٥٣٬٠١٤    ١١٢٬٧٧٤٬٢١١  بداية�الف4Rة�/�السنةي��2كما

  ٤١٬٣٦٦٬٠٠٧    ٥٬١١٣٬٦١١  ا�حمل�ع{ى�الف4Rة�/�السنة

  )١٬٦٤٤٬٨١٠(    )٧٢٨٬٥٨٠(  خVل�الف4Rة�/�السنة�عكوسوا��ا�شطوب

  ١١٢٬٧٧٤٬٢١١    ١١٧٬١٥٩٬٢٤٢  2ي� Yاية�الف4Rة�/�السنة�كما

 .)١٥إيضاح�(خطاب�الضمان�يمثل�ضمانات�اداء�الصادرة�إ ى�الجهات�الحكومية�*
  

  عادلهنقد�وما�يال �-٦

  

  �٢٠٢١سبتم:&�٣٠  

  ريال�سعودي

  (غ'&�مراجعة)

  ٣١��4N٢٠٢٠ديسم  

  ريال�سعودي

  (مراجعة)

        

  ٢٦٣٬٨٧٦    ٥١٢٬١٢٣  2ي�الصندوق �نقدال

  ١٧٢٬٤٠٨٬٣٣٦    ٣٤٦٬٥٧٧٬٢١٩  لدى�البنوك��نقدال

  ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠    -�����  ودائع�قص45ة�اجل*

  ٣٧٢٬٦٧٢٬٢١٢   ٣٤٧٬٠٨٩٬٣٤٢  

  سنوًيا.�٪٠٫٦٥معدل�عائد�متوسط��بلغعن�ثVثة�أشهر�و ��دة�تقلالودائع�قص45ة�اجل�أجل�استحقاق��إن�*

  

 ى وأخر �دائنون�تجاريون�ومصاريف�مستحقة  �-٧

  

  �٢٠٢١سبتم:&�٣٠  
  ريال�سعودي
  (غ'&�مراجعة)

  ٣١��4N٢٠٢٠ديسم  
  ريال�سعودي

  (مراجعة)

  ٣٩٬٣٧٩٬٧٩٥    ٤٥٬٦١٣٬٦٤٧  دائنون�تجاريون 

  ٥٧٬٨٤٤٬٣٣٠    ٦٠٬٢٩٣٬٤٤٥  مصاريف�مستحقة

  ٤٢٬٩٨٢٬٥٣٠    ٤٤٬٠٧٥٬٩٩٧  مستحقات�موظف5ن

  ٦٬٥٩٧٬٤٤٣    ٩٬٨٧٢٬١٨٦  دائنةالضافة�ا�قيمة�الضريبة�

  ٣٬٩١٤٬٠٨٧    ٤٬٢٩٩٬٤٣٢  اخرى 

  ١٥٠٬٧١٨٬١٨٥    ١٦٤٬١٥٤٬٧٠٧  

 

 

 



  الشركة�الوطنية�للرعاية�الطبية

  (شركة�مساهمة�سعودية)

  ا%ولية�ا�وجزة�(تتمة)��ا�الية�القوائم�حول �إيضاحات

  م�٢٠٢١سبتم:&�٣٠

 

   

١٠ 

  توزيعات�ا%رباح  -٨

��سعودي�ريال��١٫٠٠بواقع� Yائية�أرباح�توزيعات)��٢٠٢١مارس�٢٤(ا�وافق��هـ��١٤٤٢شعبان��١٥بتاريخ�ا�نعقد�اجتماعه�2ي�اeدارة�مجلس�اق4Rح

�الواحد ���٢(�للسهم �سعودي ���٢٠١٩–ريال ��ريال��٤٤٬٨٥٠٬٠٠٠بإجما ي�م) �للعاسعودي �2ى zÎا�نت� ���٢٠٢٠ديسم٣١�4Nم ريال��٨٩٬٧٠٠٬٠٠٠(

 )�.��٢٠٢١مايو�٢٧(ا�وافق��هـ��١٤٤٢شوال��١٦بتاريخ�للشركة�العمومية�الجمعية�اجتماع�2ي�علYÏا�ا�وافقة�تمت�وال��z)�م��٢٠١٩–سعودي�

 

 الجهات�ذات�الع.قة  -٩

� �العVقة �ذات �الجهات �بتلك��2يتمثل �الخاصة �الشروط �ع{ى �ا�وافقة �تتم �الشركة. �2ي �اeدارة �وكبار�موظفي �اeدارة �مجلس �وأعضاء ا�ساهمون

 :�Yا�تعلقةا�عامVت�من�قبل�إدارة�الشركة.�فيما�ي{ي�قائمة�با�عامVت�مع�الجهات�ذات�العVقة�وارصدة�ا�

  
  

  :معام.ت�الجهات�ذات�الع.قة

  

    

  ا�عام.ت�خ.ل�ف+&ة�

  أشهر�ا�ن��ية�7ي�التسعة

  

  طبيعة�ا�عاملة  الع.قة

  �٢٠٢١سبتم:&�٣٠

  ريال�سعودي

  (غ'&�مراجعة)

  ٣٠�4N٢٠٢٠سبتم  

  ريال�سعودي

  (غ�45مراجعة)

ا�ؤسسة�العامة�للتأمينات�

  االجتماعية

مساهم�غ�45

  مباشر
  ٢٣٥٬٢٤٥٬٩٠٨    ٢٠٩٬٢١٣٬٣١٧  طبيةيرادات�من�خدمة�إ

  شركة�دراجر�العربية�ا�حدودة

�قبل� �من مملوكة

  مساهم
  (١٬٠٧١,٩٤٥)  مش4Rيات

  
(١٣٩٬٣٨٨)  

 

  

  

    

  ا�عام.ت�خ.ل�ف+&ة�

  أشهر�ا�ن��ية�7ي�الث.ثة

  

  طبيعة�ا�عاملة  الع.قة

  �٢٠٢١سبتم:&�٣٠

  ريال�سعودي

  (غ'&�مراجعة)

  ٣٠�4N٢٠٢٠سبتم  

  ريال�سعودي

  (غ�45مراجعة)

ا�ؤسسة�العامة�للتأمينات�

  االجتماعية

مساهم�غ�45

  مباشر
  ٦٦٬٤٧٤٬٤٤٣    ٦٨٬٧٥٤٬٨٤٥  يرادات�من�خدمة�طبيةإ

  شركة�دراجر�العربية�ا�حدودة

�قبل� �من مملوكة

  مساهم
 (٦٤,٩٤٧)  مش4Rيات

  
(١٨,١٢١)  

 

 

 

 

 

 



  الشركة�الوطنية�للرعاية�الطبية

  (شركة�مساهمة�سعودية)

  ا%ولية�ا�وجزة�(تتمة)��ا�الية�القوائم�حول �إيضاحات

  م�٢٠٢١سبتم:&�٣٠

 

   

١١ 

  (تتمة)الجهات�ذات�الع.قة

 

 �:جهات�ذات�ع.قةالأرصدة�

  

  الع.قة

  �٢٠٢١سبتم:&�٣٠

  ريال�سعودي

  (غ'&�مراجعة)

  ٣١�4N�٢٠٢٠ديسم  

  ريال�سعودي

  (مراجعة)

          ا�ستحق�من�جهة�ذات�عVقة:�

  ٣٢٣٬٥٤١٬٢٨٨    ٤٣٤٬٨١٢٬٣٤٣  مساهم�غ�45مباشر  )٥ا�ؤسسة�العامة�للتأمينات�االجتماعية�(إيضاح�
          

          ا�ستحق�إ ى�جهة�ذات�عVقة:

  ١٧٬٣١١    ٦١٬٤٩١  قبل�مساهم�مملوكة�من  شركة�دراجر�العربية�ا�حدودة

  

  

 كبار�موظفي�اjدارة�

  

  

  ا�عام.ت�خ.ل�ف+&ة�

  ا�ن��ية�7ي�أشهر�التسعة

  

  

  �٢٠٢١سبتم:&�٣٠

  ريال�سعودي

  (غ'&�مراجعة)

  ٣٠�4N�٢٠٢٠سبتم  

  ريال�سعودي

  (غ�45مراجعة)
        

  ٨٬٣٥٧٬٧٦٥    ١٢٬٨٨١٬٤٤٨  منافع�قص45ة�اجل

  ٢٬١٠٤٬٠٠٠    ٢٬٨١٩٬٠٠٠  بدل�حضور�ومكافآت�اللجان

  ٣٣٠٬٤٠٤    ٣٢٨٬٦٢١  منافع�ما�بعد�الخدمة

  ١٠٬٧٩٢٬١٦٩    ١٦٬٠٢٩٬٠٦٩  

 كمصروفات�خVل�الف4Rة�ا�تعلقة�بكبار�موظفي�اeدارة.�ا�ثبتهªي�ا�بالغ��عVهأ�ا�بالغ�ا�فصح�ع¶Yا�2ي�الجدول 

 
  

  الع.قةذات�الجهات�شروط�وأحكام�ا�عام.ت�مع�

�القائمة�للف4Rة�ا�نYZية�2ي� �ارصدة �مع�اeدارة. �لشروط�متفق�علYÏا
ً
�2٣١ي��كماو �م�٢٠٢١سبتم٣٠�4Nيتم�التعامل�مع�الجهات�ذات�العVقة�وفقا

�4Nي�جهة�ذات��م٢٠٢٠ديسم.�لم�يتم�تقديم�أو�استVم�ضمانات�مقابل�ذمم�مدينة�أو�دائنة�
ً
غ�45مضمونة�وال�ي4Rتب�علYÏا�فائدة�وتتم�تسويYZا�نقدا

لجهات�ا�ا�ستحقة�من2ي�قيمة�الذمم�ا�دينة�ال��zتتعلق�با�بالغ��هبوطأي��شركة،�لم�تسجل�الالحالية�والسنة�السابقةعVقة�فيما�يتعلق�بالف4Rة�

ة�العVقة.�يتم�إجراء�هذا�التقييم�كل�سنة�مالية�من�خVل�فحص�ا�ركز�ا�ا ي�للجهة�ذات�العVقة�والسوق�ال��zتدير�فيه�الجهة�ذات�العVق�ذات

 عملياY²ا.

 
 
 
 
 
 
 
 



  الشركة�الوطنية�للرعاية�الطبية

  (شركة�مساهمة�سعودية)

  ا%ولية�ا�وجزة�(تتمة)��ا�الية�القوائم�حول �إيضاحات

  م�٢٠٢١سبتم:&�٣٠

 

   

١٢ 

 
 القروض�طويلة�ا%جل  -١٠

  

  

  

  

  �٢٠٢١سبتم:&�٣٠

  ريال�سعودي

  (غ'&�مراجعة)

  ٣١��4N٢٠٢٠ديسم  

  ريال�سعودي

  (مراجعة)

        

  ٥٬٩٤٢٬١٧٤    ٥٬٩٤٢٬١٧٤  متداول �–خVل�سنة�واحدة�

        

  ٢٣٬٧٦٨٬٦٩٦    ٢٣٬٧٦٨٬٦٩٦   ى�خمس�سنواتإسنة�

  ٦٥٬٣٦٣٬٩١٨    ٥٩٬٤٢١٬٧٤٤  ك�4Òمن�خمس�سنواتأ

  ٨٩٬١٣٢٬٦١٤    ٨٣٬١٩٠٬٤٤٠  غ�45متداول �–قرض�طويل�اجل�

  ٩٥٬٠٧٤٬٧٨٨    ٨٩٬١٣٢٬٦١٤  اجما ي�القرض�طويل�اجل

  

� �م٢٠١٢ديسم١٠��4Nبتاريخ �بمبلغ �التنفيذ �تحت �اeنشائية �اعمال �لتمويل �ا�الية �وزارة �مع �قرض �اتفاقية �الشركة �وقعت ريال��١٥٤٬١١٢٬٠٠٠،

  .�م٢٠١٥و�م٢٠١٣عامي�ريال�سعودي�فقط�خVل��١١٨٬٨٤٣٬٤٨٥سعودي.�تمكنت�الشركة�من�استخدام�مبلغ�

ا�سنوًيا�متساوًيا�مع��٢٠يستحق�القرض�ع{ى�
ً
�١١سنوات�من�تاريخ�العقد.�أصبح�القسط�اول�مستحًقا�2ي��٥ستحقاق�القسط�اول�بعد�إقسط

  ).٤.�إن�القرض�بدون�عمولة�ومضمون�بارا�z{Óوا�باني�ا�رهونة�الخاصة�بالشركة�(إيضاح�م٢٠١٧أكتوبر�

�(اعتبارً  �التحول �عند �من �ا�عاي٢٠١٨�45يناير��١ا �إ ى �القانوني5ن �للمحاسب5ن �السعودية �الهيئة �عن �الصادرة �علYÏا �ا�تعارف �ا�عاي�45ا�حاسبية �من (

�للتقرير�ا�ا �ا�عيار�الدو ي �بموجب �ا�منوح �اeعفاء �اeدارة �اختارت �السعودية، �العربية �ا�ملكة �2ي �ا�عتمدة �للتقرير�ا�ا ي �الدولية لVحتفاظ��١ ي

�Õ٣١��4بالتصنيف�ا�ماثل�للقرض�بدون�عمولة�الذي�تم�الحصول�عليه�من�وزارة�ا�الية�ح�Nواعتماد�تطبيق�معيار�ا�حاسبة�الدو ي��٢٠١٧ديسم-�

�للقروض�الجديدة�(ضمن�نطاق�معيار�ا�حاسبة�الدو ي��٢٠ �ال��zتم��٢٠-"ا�حاسبة�عن�ا�نح�الحكومية�واeفصاح�عن�ا�ساعدات�الحكومية" (

 ول�علYÏا�2ي�وبعد�تاريخ�تطبيق�ا�عاي�45الدولية�للتقرير�ا�ا ي�ع{ى�قوائمها�ا�الية�النظامية.الحص
  

 الزكاة  -١١
 

  �حركة�مخصص�الزكاة�خVل�الف4Rة�/�السنة�ع{ى�النحو�التا ي:��ان�

  �٢٠٢١سبتم:&�٣٠  
  ريال�سعودي
  (غ'&�مراجعة)

  ٣١��4N٢٠٢٠ديسم  
  ريال�سعودي

  (مراجعة)
  ٤٤٬٥١٢٬١٤٩    ٥٧٬٢١٦٬٦٢٦  الف4Rة/السنة2ي�بداية��كما

  ٢٦٬٠٢٧٬٩٣٨    ٢٤٬٥٣٩٬١٧٤ مكون�خVل�الف4Rة/السنة

  )١٣٬٣٢٣٬٤٦١(    )١١٬٦٨١٬٦٨٩(  مدفوع�خVل�الف4Rة/السنة

  ٥٧٬٢١٦٬٦٢٦    ٧٠٬٠٧٤٬١١١  

 

اسـتلمت�الشـركة�.�٢٠٢٠ديســـم٣١�4Nة�ح��Õاوالدخل�("الهيئة")�واســـتلمت�شـــهادات�الزكقدمت�الشـــركة�إقراراY²ا�الزكوية�إ ى�الهيئة�العامة�للزكاة�

�ب�.�٢٠١٤الربوط�الزكوية�ال¶Yائية�ح��Õعام�
ً
�أي،�لكن�لم�يتم�إصدار��٢٠١٨وح�٢٠١٥��Õجراءات�الربط�ا�تعلقة�بالسنوات�إتقوم�الشركة�حاليا

  .عن�تلك�السنوات�بعد Yائية��ربط

 



  الشركة�الوطنية�للرعاية�الطبية

  (شركة�مساهمة�سعودية)

  ا%ولية�ا�وجزة�(تتمة)��ا�الية�القوائم�حول �إيضاحات

  م�٢٠٢١سبتم:&�٣٠

 

   

١٣ 

 السهمربح�  -١٢
 

2ي�الشركة�ع{ى�ا�توسط�ا�رجح�لعدد�اسهم�العادي5ن�العائد�للمساهم5ن��ف4Rةال�صا2ي�الدخلبقسمة��ضفيتم�احتساب�ربح�السهم�اسا|}�zوا�خ

� �خVل �ا�صدرة �ا�خفالسنةالعادية �السهم �ربح �احتساب �يتم ��ض. �السهم �ربح �احتساب �أو�مثل �للالعادي �ال�يوجد �أنه �حيث z{|ساأية��شركةا

  .�مارسYZا�مخفضةسندات�قابلة�للتحويل�أو�أدوات�
  

خVل�الف4Rة�ا�ستخدم�2ي�عمليات��لقائمةا�العادية�اسهمالعادي5ن�وا�توسط�ا�رجح�لعدد���ساهم5نا�تعلق�با�الف4Rة�الجدول�التا ي�دخل�عكسي

 حتساب�ربح�السهم�اسا|}�zوا�خفض:ا
  

  

  الدخل:�صا2ي��منربح�السهم�اسا|}�zوا�خفض�

  أشهر�ا�ن��ية�7ي�التسعةلف+&ة�    أشهر�ا�ن��ية�7ي�الث.ثةلف+&ة�  
�سبتم:&�٣٠  

٢٠٢١  
  ريال�سعودي
  (غ'&�مراجعة)

  ٣٠ 4Nسبتم�
٢٠٢٠  

  ريال�سعودي
  (غ�45مراجعة)

�سبتم:& ٣٠  
٢٠٢١  

  ريال�سعودي
  (غ'&�مراجعة)

  ٣٠�4Nسبتم 
�٢٠٢٠  

  ريال�سعودي
  (غ�45مراجعة)

  ٧٥,٢٦٨,٠٤٥    ٩٩,٦٤٢,٥٠٦    ١٦,٣٢٣,٩٢٥    ٣٣,١٧٣,١٨٦  الدخل�للف4Rة�صا2ي�

  ٤٤٬٨٥٠٬٠٠٠    ٤٤٬٨٥٠٬٠٠٠    ٤٤٬٨٥٠٬٠٠٠    ٤٤٬٨٥٠٬٠٠٠  ا�توسط�ا�رجح�لعدد�اسهم�العادية

  ١.٦٨    ٢.٢٢    ٠.٣٦    ٠.٧٤  ربح�السهم�اسا|}�zوا�خفض�
  

 التقارير�القطاعية  -١٣
  

�z{·ي�رئي}من�قطاع�تشغي�z{|�4تقديم�معلومات�قطاعية�مختلفة��واحد،�وهو�خدمات�ا�ستشفيات.تتكون�عمليات�الشركة�بشكل�أساNلذلك،�ال�يعت

 ضرورًيا.�عVوة�ع{ى�ذلك،�تتم�عمليات�الشركة�2ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�فقط.
  

 ل+hاماتوا��Tصول ل�القيمة�العادلة�  -١٤
 

� تتكون�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�الية�للشركة�من�النقد�والنقد�ا�عادل�والذمم�التجارية�و تتكون�ادوات�ا�الية�من�موجودات�ومطلوبات�مالية.

تتكون�ا�طلوبات�ا�الية�من�قرض�طويل�اجل�وذمم�دائنة�تجارية�وذمم�دائنة�و ا�دينة�وا�ستحق�من�اطراف�ذات�العVقة�والذمم�ا�دينة�اخرى.�

 أخرى.

  

� zال�� �القيمة �ªي �العادلة �ا القيمة �احد �لبيع �إستVمها �اال�صول سيتم �من �أي �لتحويل ̈اماتأو�دفعها Rا�تعامل5ن��ل� �ب5ن �منتظمة �معامVت ضمن

̈ام�سيتم�بإحدى�الطرق�التالية: Rلeصل�أو�تحويل�ا  بالسوق�2ي�تاريخ�القياس.�يعتمد�قياس�القيمة�العادلة�ع{ى�فرضية�إتمام�عملية�بيع�ا

̈ام.من�خVل�السوق�الرئي·}�zل©ص  -����� Rلeل�أو�ا  

�����-  .z{·̈ام�2ي�حال�عدم�وجود�سوق�رئي Rلe�4ربحية��ل©صل�أو�اÒك  من�خVل�السوق�ا
 

  يجب�أن�يكون�من�ا�مكن�للشركة�الوصول�إ ى�السوق�الرئي·}�zأو�اك�4Òفائدة.
  

̈ام�باستخدام�االف4Rاضات�ال��zسيستخدمها�ا�شاركون� R4اض�يتم�قياس�القيمة�العادلة�ل©صل�أو�االلR̈ام،�باف Rصل�أو�االل2ي�السوق�عند�تسع�45ا

ي�السوق�أن�ا�شارك5ن�2ي�السوق�يتصرفون�وفًقا��صلحYZم�االقتصادية.�يأخذ�قياس�القيمة�العادلة�ل©صل�غ�45ا�ا ي�2ي�االعتبار�قدرة�ا�شارك�2

ى�مشارك�آخر�2ي�السوق�يستخدم�اصل�2ي�أفضل�ع{ى�تحقيق�منافع�اقتصادية�باستخدام�اصل�2ي�أفضل�استخدام�له�أو�عن�طريق�بيعه�إ 

  استخدام�له.

 �ا �كافة ̈امات�صول تصنف Rواالل�� �ا�الية �القوائم �2ي �ع¶Yا �أو�االفصاح �العادلة �بالقيمة �قياسها �يتم zال�� �ا�وجزة �الهرمي�اولية �التسلسل ضمن

  هامة�لقياس�القيمة�العادلة�ككل:�وال��zتعت4N ��ستويات�القيمة�العادلة�ا�ذكورة�ادناه�وع{ى�أساس�مدخVت�ا�ستوى�ادنى



  الشركة�الوطنية�للرعاية�الطبية

  (شركة�مساهمة�سعودية)

  ا%ولية�ا�وجزة�(تتمة)��ا�الية�القوائم�حول �إيضاحات

  م�٢٠٢١سبتم:&�٣٠

 

   

١٤ 

  (تتمة) ل+hاماتوا��Tصول القيمة�العادلة�ل

̈اماتأو��صلا�ستوى�اول:�اسعار�ا�تداولة�(غ�45ا�عدلة)�2ي�سوق�نشط� Rمماثلة.�ال  

  قابلة�للمVحظة�بصورة�مباشرة�أو�غ�45مباشرة.�–الهامة�لقياس�القيمة�العادلة��–ا�ستوى�الثاني:�طرق�تقويم�تعت�4NمدخVت�ا�ستوى�ادنى

  غ�45قابلة�للمVحظة.�-الهامة�لقياس�القيمة�العادلة��–ا�ستوى�الثالث:�طرق�تقويم�ال�تعت�4NمدخVت�ا�ستوى�ادنى�

� �التسلسل �من �مختلفة �مستويات �2ي �تقع zال�� ̈ام Rأو�االل� �ل©صل �العادلة �القيمة �لقياس �ا�ستخدمة �للمدخVت �العادلة،�بالنسبة �للقيمة الهرمي

فسيتم�تصنيف�قياس�القيمة�العادلة�بالكامل�2ي�نفس�ا�ستوى�من�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة�باعتباره�أدنى�مستوى�إدخال�مهم�لقياس�

  القيمة�العادلة�ككل.

ل��zحدث�خVلها�التغي45.�خVل�الف4Rة�ا�نYZية�2ي�تع4Rف�الشركة�بالتحويVت�ب5ن�مستويات�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة�2ي� Yاية�ف4Rة�التقرير�ا

٣٠�4Nت�ب5ن�ا�ستويات.�م�٢٠٢١سبتمVلم�تكن�هناك�أي�تحوي�،  

 ،�إن�القيمة�العادلة�ل©دوات�ا�الية�ال�تختلف�بشكل�جوهري�عن�قيمYZا�الدف4Rية.م٢٠٢٠ديسم٣١��4Nو���م�٢٠٢١سبتم٣٠�4Nكما�2ي�

  

  :التعهدات�الرأسماليةاTل+hامات�ا�حتملة�و�  �-١٥
  

ديسم٣١��4N(�مليون�ريال�سعودي�٣٢٬٤بمبلغ���٢٠٢١سبتم٣٠�4Nلدى�الشركة�تعهدات�رأسمالية�ناتجة�عن�تجديد�مستشفى�رعاية�الرياض�كما�2ي�

  .مليون�ريال�سعودي)�٢٠٢٠�:٠٫٣

  

̈امات�محتملة�ناتجة�عن�خطابات�الضمان�الصادرة�لبعض�العمVء�كما�2ي� R٣٠�4لدى�الشركة�الNمليون�ريال�سعودي��١٧٫٩بمبلغ���٢٠٢١سبتم

)٣١��4Nالحكومية�للمؤسسات�صادر�ضمان�كأداءتمثل�خطابات�الضمان��مليون�ريال�سعودي).�١٥٫٥ :�٢٠٢٠ديسم.  

  

هناك�العديد�من�القضايا�القانونية�ا�رفوعة�ضد�الشركة�من�قبل�موظف5ن�سابق5ن�وأطراف�ثالثة،�ومع�ذلك،�فإن�نتيجة�هذه�القضايا�ليست�

�ل�هذهمؤكدة�بعد�ن� اeدارة��وذلك�الن�ا�تعلقة�بمبالغ�هذه�ا�طالبات�وا�خصصات�تجاههايتم�اeفصاح�عن�ا�علومات��مالقضايا�قيد�النظر.

ا�خصصات�بنود�.�إن�اeدارة�ع{ى�ثقة�من�أن�نتيجة�هذه�القضايا�ستكون�لصالح�الشركة�وأن�التقاÓ}zهذا�قد�يضر�بموقف�الشركة�2ي�أن�تعتقد�

  .ال��zتنطوي�علYÏاا�ع4Rف��Yا�2ي�القوائم�ا�الية�كافية�لتغطية�ا�خاطر�

  

  ع�ى�القوائم�ا�الية�١٩تأث'&�كوفيد� �-١٦
  

والذي��م٢٠٢٠خVل�مارس��)أو�أتش�دبليو(ووصفه�بأنه�جائحة�من�قبل�منظمة�الصحة�العا�ية��)١٩-كوفيد(تم�تأكيد�وجود�ف45وس�كورونا�الجديد�

ر�نتشاتسبب�منذ�ذلك�الح5ن�2ي�تعطيل�اعمال�وانشطة�االقتصادية�2ي�جميع�أنحاء�العالم.�تراقب�حكومة�ا�ملكة�العربية�السعودية�باستمرار�ا

 العدوى�من�خVل�تداب�45مختلفة�بما�2ي�ذلك�تنفيذ�حظر�السفر،�والحد�من�التجمعات�الكب45ة،�وإلزام�التطعيمات�وما�إ ى�ذلك.

 

شهًرا�القادمة�بشكل�موثوق��١٢الـ��خVلع{ى�أعمال�الشركة�وعملياY²ا،�ولكن�ال�يمكن�قياس�التأث�45ا�ا ي��كورونا�جائحةمن�مدى�تأث��45التأكديمكن�

ن�� ��يتوقفذلك �و ا��الحالية�عواملالع{ى �مستقبليةالختلفة �موثوق �،تطورات �بشكل �تقديرها �من �الشركة �ال�تتمكن �قد zهذه�به�وال�� �تشمل .

z{Úتف� �ومدة �الف45وس، �انتقال �معدل � الف45وس�العوامل �السكان �من �كب45ة �نسبة ��،أو�تطعيم �واeجراءات��جديدة�موجاتوظهور �الف45وس، من

� zال�� �انتشار�االح4Rازية �ع{ى �للسيطرة �السلطات �تتخذها �عمVء��الجائحةقد �أعمال �واثر�ع{ى �االقتصادي، �النشاط �ع{ى �اeجراءات وتأث�45تلك

 إلخ.،�كةالشر 

  



  الشركة�الوطنية�للرعاية�الطبية

  (شركة�مساهمة�سعودية)

  ا%ولية�ا�وجزة�(تتمة)��ا�الية�القوائم�حول �إيضاحات

  م�٢٠٢١سبتم:&�٣٠

 

   

١٥ 

 (تتمة)�ع�ى�القوائم�ا�الية�١٩تأث'&�كوفيد�
 

̈�ا�ستمر�ع{ى�ضمان�سVمة�ا�رÓ}Õمدى�تأث45ة�االقتصادي�والتجاري،�تراقب�اeدارة�الوضع�و من�حجم��تأكدبالنظر�إ ى�تحديات�عدم�ال ��مع�ال4Rك5

 eمة�ا�وطف5ن.مدادواستدامة�سلسلة�اVوالحفاظ�ع{ى�السيولة�الكافية�وس�، 

  

نتائج�قد��عنه�ي4Rتب�قدف4Rاضات�وأي�تغي�45مستقب{ي�2ي�االف4Rاضات�والتقديرات�واال تقديرات�ال�بعض�جراءإضوء�ما�ورد�أعVه،�قامت�اeدارة�ب�و2ي

̈اماتتعديل�جوهري�ع{ى�القيم�الدف4Rية�ل©صول�أو�اال�جراءإ�تتطلب Rومع�استمرار�تطور�الوضع،�ستستمر� .ستقبليةالسنوات�ا�2ي��بذلكا�تأثرة��ل

 .ستقبليةاeدارة�2ي�تقييم�التأث�45بناًء�ع{ى�التطورات�ا�

  

 ا�وجزة�اعتماد�القوائم�ا�الية�ا%ولية -١٧
  

 ).م�٢٠٢١نوفم�١��4N:قهـ�(ا�واف�١٤٤٣اول �ربيع��٢٦اeدارة�بتاريخمجلس�من�قبل�ا�وجزة��اوليةهذه�القوائم�ا�الية��ع{ى�ا�وافقة�تتم


