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٦

معلومات حول الشركة والنشاطات

تجاري الشركة الوطنية للرعاية الطبية ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية بموجب السجل ال

م). تمارس الشركة نشاطها عبر فروعها التالية: ٢٠٠٤فبراير ٢٩(املوافقهـ ١٤٢٥محرم ٩الصادر بتاريخ ١٠١٠١٩٤٧٨٥رقم 

م). ٢٠٠٤مارس ١٤هـ (املوافق ١٤٢٥محرم ٢٢الصادر بتاريخ ١٠١٠١٩٥٣٢٥مستشفى رعاية الرياض بموجب السجل التجاري رقم -

م). ٢٠٠٤مارس ١٤هـ (املوافق١٤٢٥محرم ٢٢الصادر بتاريخ ١٠١٠١٩٥٣٢٧املستشفى الوطني بموجب السجل التجاري رقم -

ـــل التجــــــشركة رعاية لتوزيع األدوية واملستلزمات الطبية بموجب السج- هـ  ١٤٣٢ر ـــــصف١٤بتاريخ الصـــــادر١٠١٠٣٠١٢٤٧م ـــــــــاري رقــــ

م). ٢٠١١يناير ١٩(املوافق

م). ٢٠١٣ديسمبر ٢املوافق هـ (١٤٣٥محرم ٢٩الصادر بتاريخ١٠١٠٣٩٧٠٦٤مركز رعاية لطب العائلة بموجب السجل التجاري رقم -

ها وتشغيلها وتقديم خدمات الرعاية  ها وصيان الصحية يتمثل نشاط الشركة في تأسيس وتملك وتجهيـز املستشفيات واملراكز والوحدات الصحية وإدار

املنزلية.

٪ من أسهم الشركة، بينما األسهم املتبقية، والتي تمثل  ٤٩٫٢متلك توالتي)"األمالشركة"(مجموعة السعودية للرعاية الطبيةللهي شركة تابعةالشركة 

هم ملكيةالذين تقل ساهمين العديد من املمن قبل ملكية عامة ٪، مملوكة ٥٠٫٨ ٪. ٥عن كل م

العربية السعودية.ة، اململك١١٤٥٧الرياض ٢٩٣٩٣ص ب الريان،حييقع املقر الرئيسىي للشركة في 

أسس اإلعداد-١

بيان اإللتزام١-٢

واملعايير واإلصدارات  املعتمد في اململكة العربية السعودية) "التقرير املالي األولي"  ٣٤ملعيار املحاسبة الدولي (وفقا  عداد القوائم املالية األولية املوجزة  إ تم  

("الهيئة").واملحاسبيناألخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين 

املطلوبة في القوائم املالية السنوية، ويجب أن تقرأ جنًبا إلى جنب مع القوائم واإلفصاحاتإن القوائم املالية األولية املوجزة ال تتضمن جميع املعلومات 

هية في  للشركة  املالية السنوية  هية في  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن م بمثابة مؤشر  ٢٠٢٢مارس٣١إضافة الى ذلك، قد ال تكون نتائج الفترة األولية املن

هي م. ٢٠٢٢ديسمبر ٣١ة في للنتائج املتوقعة للسنة املالية املن

أسس القياس ٢-٢

املوجزة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق املحاسبي. بالنسبة ملزايا املوظفين ومزايا ما بعد  األولية  املالية  القوائم تم إعداد هذه  

هاء الخدمة األخرى، يتم استخدام حسابات القيمة الحالية االكتوارية. إ  ن

عملة العرض والعملة الوظيفية ٣-٢

العملة الوظيفية للشركة.وهوتم عرض القوائم املالية األولية املوجزة بالريال السعودي، 

األحكام والتقديرات واالفتراضات املحاسبية الهامة٤-٢

ا  إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ  إليرادات واملصاريف يتطلب إعداد القوائم املالية األولية املوجزة للشركة من اإلدارة 

فصاح عن االلتزامات املحتملة.اإل فصاحات املرفقة و اإل و لتزاماتواالصول واأل 

ساب ومصادر التقديرات الرئيسية كانت ان األحكام املحاسبية الهامة املستخدمة من قبل اإلدارة في تطبيق السياسات املحاسبية للشركة وطرق الح

هية في   )،  ١٩في ضوء حالة عدم اليقين الحالية فيما يتعلق بـ (كوفيد  ذلك،م. ومع  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مماثلة للقوائم املالية السنوية االخيرة للسنة املن

الدفترية لأل  القيم   جوهرًيا على 
ً
إلى نتائج قد تتطلب تعديال االفتراضات والتقديرات قد يؤدي  أي تغيير مستقبلي في  ا صول فإن  املتأثرة في اللتزاماتأو 

).١٦رقم في تقييم التأثير بناًء على التطورات املحتملة (إيضاحالفترات املستقبلية. مع استمرار تطور الوضع، ستستمر اإلدارة 
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٧

التغييرات في السياسات املحاسبية للشركة -٣

ا  لمالیة ا مئوا لقا دادعإفيلمتبعةا لمحاسبیةا تلسیاساا كتلمعمتماثلةزة جو لما لیةو أل ا لمالیةا مئوا لقھذه ا دادعإ فياملتبعةلمحاسبیةا تلسیاساإن 

هيةللسنة للشركةیةو لسنا  . لم تقم الشركة بالتطبيق  ٢٠٢٢يناير  ١باستثناء تطبيق التعديالت على املعايير السارية اعتباًرا من  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١فياملن

املبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية املفعول بعد. 

التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في   العديد من  تطبيق  للشركة. وكما هو  م٢٠٢٢يتم  األولية املوجزة  املالية  تأثير على القوائم  ليس لها  ، ولكن 

دناه. تم اإلفصاح عن طبيعة وتأثير هذه التغييرات أ املعتمد في اململكة العربية السعودية)،٣٤مطلوب بموجب معيار املحاسبة الدولي (

املمتلكات واآلالت واملعدات: العائدات قبل االستخدام املقصود-١٦التعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم -أ 

والذي يحظر على  املقصود،عائدات قبل االستخدام -) املمتلكات واآلالت واملعدات IASBأصدر مجلس معايير املحاسبة الدولية (،٢٠٢٠في مايو 

أي من تكلفة عنصر من املمتلكات واآلالت   إلى املوقع  واملعدات،الكيانات خصم  أثناء إحضار ذلك األصل  العناصر املنتجة  بيع  أي عائدات من 

 من  والحالة ضرورية لتكون قادرة على العمل بالطريقة التي حد
ً
ها اإلدارة. وبدال وتكاليف إنتاج تلك  البنود،تعترف املنشأة بعائدات بيع هذه ذلك،د

في الربح أو الخسارة. البنود،

املحاسبياإلشارة إلى اإلطار املفاهيمي-٣تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية -ب

الدولي إل  التعديالت على تحديث املعيار  املالية  تعمل  التقارير  املفاهيمي٣عداد  إلى اإلطار  إطار عام ٢٠١٨لعام  املحاسبيبحيث يشير   من 
ً
بدال

ها تضيف إلى املعيار الدولي للتقارير املالية  ١٩٨٩ يطبق املشتري  ، ٣٧بالنسبة لاللتزامات الواقعة في نطاق معيار املحاسبة الدولي  مطلًبا، ٣. كما أ

لتحديد ما إذا كان االلتزام الحالي موجوًدا في تاريخ االستحواذ نتيجة ألحداث سابقة. ٣٧معيار املحاسبة الدولي 

تكلفة تنفيذ العقد -العقود املرهقة -٣٧التعديالت على معيار املحاسبة الدولي -ج

يف املتعلقة مباشرة بالعقد من كل من التكاليف  تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل "التكاليف املتعلقة مباشرة بالعقد". تتكون التكال

هذا العقد (من األمثلة على ذلك العمالة املباشرة أو املواد) وتخصيص التكاليف األخرى التي تتعلق مباشرة بتنفيذ ال عقود. اإلضافية للوفاء 

باملائة" إللغاء االعتراف باملطلوبات املالية ١٠اختبار "الرسوم في -األدوات املالية -٩املعيار الدولي للتقارير املالية رقم -د

أصدر مجلس معايير املحاسبة املالية،على معالجة معايير املعايير الدولية إلعداد التقارير  م  ٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء من التحسينات السنوية للفترة  

املالية   للتقارير  الدولي   على املعيار 
ً

ال٩الدولية تعديال التعديل  املالي  . يوضح  االلتزام  الشركة عند تقييم ما إذا كانت شروط  ها  التي تتضم رسوم 

ا جوهرًيا عن شروط االلتزام املالي الجديد أو املعدل. االلتزام املالي األصلي.
ً
الجديد أو املعدل تختلف اختالف

املوجزة. لیةو أل ا ة إن التعديالت أعاله على املعايير الحالية ليس لها تأثير مادي على هذه البيانات املالي

ها لم تصبح سارية املفعول بعدالسابقةاملعايير والتفسيرات  .صادرة ولك

:٢٠٢٣يناير ١التعديالت التالية سارية املفعول للفترة التي تبدأ في 

الدولية إلعداد التقارير املالية). للمعايير ٢وبيان املمارسة ١• اإلفصاح عن السياسات املحاسبية (تعديالت على معيار املحاسبة الدولي  

). و ٨• تعريف التقديرات املحاسبية (تعديالت على معيار املحاسبة الدولي 

). ١٢• الضرائب املؤجلة املتعلقة باألصول والخصوم الناشئة عن معاملة واحدة (تعديالت على معيار املحاسبة الدولي 
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٨

املمتلكات واملعدات -٤

٢٠٢٢مارس ٣١
مراجعة) (غير 

٢٠٢١ديسمبر ٣١
(مراجعة) 

التكلفة:

١٬٢٥٧٬٧٦٧٬١٨٥١٬٢٤٣٬٣٦٤٬٥٤٧في بداية الفترة/ السنة كما

٦٬٤٩٠٬٦٥٠٣٥٬٦٨٨٬٨٧٥إضافات خالل الفترة/ السنة

)٢١٬٢٨٦٬٢٣٧()٤٬٢٦٩٬١٢٤(استبعادات خالل الفترة/ السنة 

هاية الفترة/ السنةكما ١٬٢٥٩٬٩٨٨٬٧١١١٬٢٥٧٬٧٦٧٬١٨٥في 
هالك: االس

٧٧٤٬٦٠٤٬٦٥٨٧٤٨٬٨٣٤٬٧٣٨في بداية الفترة/ السنة كما

هالك  ١٠٬٨٧٨٬٣٥٨٤٧٬٠٠٥٬٦٨٣املحمل خالل الفترة/ السنةاالس

)٢١٬٢٣٥٬٧٦٣()٤٬٢٦١٬٦٧٠(املتعلق باالستبعادات خالل الفترة/ السنة

هاية الفترة/ السنةكما ٧٨١٬٢٢١٬٣٤٦٧٧٤٬٦٠٤٬٦٥٨في 
صافي القيمة الدفترية: 

هاية الفترة/ السنة ٤٧٨٬٧٦٧٬٣٦٥٤٨٣٬١٦٢٬٥٢٧في 

.وتحسينات املبانيباملعدات الطبيةالسنة/الفترة خالل عادات ب تتعلق اإلضافات واالست

مليون ريال سعودي)  ٣١٥: ٢٠٢١ديسمبر ٣١(٢٠٢٢مارس٣١مليون ريال سعودي كما في ٣١٣قيمة دفترية قدرها بصافيومباني ضتمتلك الشركة أر 

ها لوزارة املالية مقابل قرض ممنوح للشركة (إيضاح ). ١٠رقم تم ره

 وأخواملصاريفاملدينون التجاريون -٥
َ
رى املدفوعة مقدما

٢٠٢٢مارس ٣١

(غير مراجعة) 

٢٠٢١ديسمبر ٣١

(مراجعة) 

٣٢٦٬٧٠٤٬٢٦٩٢٨٦٬٧٧١٬٠٢٨مدينون تجاريون 

٨٩٢٬٧٦٦٬٥٩٩٥١٧٬٤٩١٬٧٨٧)  ٩رقم مدينون تجاريون (إيضاح–ذات عالقة مستحق من جهة 

٩٢٦٬٤٧١٬١٦١٨٠٤٬٢٦٢٬٨١٥

)١١٦٬٤٧٥٬٦٨١() ١١٨٬٣٧١٬٢٠٤(متوقعة طبيةاعتراضاتمخصص

٨٠٨٬٠٩٩٬٩٥٧٦٨٧٬٧٨٧٬١٣٤

ناقًصا:

)٨١٬٢٦٠٬٩٥٧() ٨٤٬٦٤٨٬٨٢٣(مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

٧٢٣٬٤٥١٬١٣٤٦٠٦٬٥٢٦٬١٧٧صافي املدينون التجاريون 

٢٦٬٤٠٩٬٠٣٤٢٧٬١٢١٬٦٧٠* خطاب ضمان

٣٬٩٣٣٬٥١٢٤٬٢٤٤٬٤١٤دفعات مقدمة للموردين 

 
ً
٤٬١٨٥٬٥٠١٤٬٩٦٣٬٥٩٨مصاريف مدفوعة مقدما

٥٬٨٦٤٬٠٨٣٥٬١٠٢٬٤٤٢أخرى 

٧٦٣٬٨٤٣٬٢٦٤٦٤٧٬٩٥٨٬٣٠١

).١٥*خطاب الضمان يمثل ضمانات األداء الصادرة إلى الجهات الحكومية (إيضاح 
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٩

 وأخواملصاريفاملدينون التجاريون 
َ
(تتمة) رى املدفوعة مقدما

كما يلي:طبية متوقعة اعتراضاتحركة مخصص 

٢٠٢٢مارس ٣١

ريال سعودي 

(غير مراجعة) 

٢٠٢١ديسمبر ٣١

ريال سعودي 

(مراجعة) 

١١٦٬٤٧٥٬٦٨١١٢٥٬٧٣٣٬٩٣٠بداية الفترة / السنة ي فكما

١٢٬٢٩٧٬٥٨٣٥٦٬١٨٥٬٣٩٩الفترة / السنةاملحمل على 

)١٦٬١٢٩٬١٨٧()١٠٬٤٠٢٬٠٦٠(مستخدم خالل الفترة / السنة

)٤٩٬٣١٤٬٤٦١(-خالل الفترة / السنة مشطوب

هاية الفترة / السنةكما ١١٨٬٣٧١٬٢٠٤١١٦٬٤٧٥٬٦٨١في 

املتوقعة كما يلي:االئتمانيةحركة مخصص الخسائر 

٢٠٢٢مارس ٣١

ريال سعودي 

(غير مراجعة) 

٢٠٢١ديسمبر ٣١

ريال سعودي 

(مراجعة) 

٨١٬٢٦٠٬٩٥٧١١٢٬٧٧٤٬٢١١بداية الفترة / السنة ي فكما

٣٬٦٠٠٬٠٦٤٩٬١٨٠٬٠٣٤املحمل على الفترة / السنة

)٩٣١٬٤١٨() ٢١٢٬١٩٨(الفترة / السنةمستخدم خالل 

)٣٩٬٧٦١٬٨٧٠(-خالل الفترة / السنة مشطوب

هاية الفترة / السنةكما ٨٤٬٦٤٨٬٨٢٣٨١٬٢٦٠٬٩٥٧في 

عادلھنقد وما يال-٦

٢٠٢٢مارس ٣١

ريال سعودي 

(غير مراجعة) 

٢٠٢١ديسمبر ٣١

سعودي ريال 

(مراجعة) 

٣٧٥٬٤٧٥٤٤٣٬٤٢٥في الصندوق نقدال

٢٨٩٬٠١٢٬٢٨٩٣٧٤٬٥١٦٬٢٣٠لدى البنوك  نقدال

٢٨٩٬٣٨٧٬٧٦٤٣٧٤٬٩٥٩٬٦٥٥



الشركة الوطنية للرعاية الطبية

(شركة مساهمة سعودية)

األولية املوجزة (تتمة)  املاليةالقوائمحول إيضاحات

م٢٠٢٢مارس ٣١في ة یاملنتھأشھرالثالثة لفترة

١٠

ى وأخر دائنون تجاريون ومصاريف مستحقة-٧

٢٠٢٢مارس ٣١
ريال سعودي 

(غير مراجعة) 

٢٠٢١ديسمبر ٣١
ريال سعودي 

(مراجعة) 

٤٠٬٨٤٩٬١١٣٤٦٬٨٤٥٬٢٠١دائنون تجاريون 

٦٩٬٦٩٥٬٨٩٨٦٩٬٢٥٤٬١٢٤مصاريف مستحقة

٣٧٬٠٧٠٬٧١٩٤٥٬٢١٦٬٦٧٥مستحقات موظفين 

١٠٬٣١١٬٠٤٩٩٬٧٦٦٬٧٥١دائنة الضافة املقيمة الضريبة 

٣٬٨٦٨٬٤٦٠٤٬٠٦٤٬٤٤٩اخرى 

١٦١٬٧٩٥٬٢٣٩١٧٥٬١٤٧٬٢٠٠

توزيعات األرباح -٨

للسهم سعودي ريال ١٫٠٠بواقعهائية أرباحتوزيعات)  م٢٠٢٢أبريل١٩(املوافق  هـ ١٤٤٣رمضان ١٨بتاريخاملنعقداجتماعھفياإلدارة مجلساقترح

هااملوافقةتمتوالتيم٢٠٢١ديسمبر٣١فياملنتهي  مللعاسعودي ريال٤٤٬٨٥٠٬٠٠٠بإجماليالواحد بتاريخ للشركةالعموميةالجمعيةاجتماعفيعل

).م٢٠٢٢مايو١٧(املوافق هـ١٤٤٣شوال١٦

للسهمسعودي ريال١٫٠٠بواقعهائيةأرباحتوزيعات) م٢٠٢١مارس٢٤(املوافق هـ١٤٤٢شبعان١٥بتاريخاملنعقداجتماعھفياإلدارة مجلساقترح

هيةللسنةسعودي  ريال٤٤٬٨٥٠٬٠٠٠بإجماليالواحد   هااملوافقةتمتوالتيم  ٢٠٢٠فياملن شوال١٦بتاريخللشركةالعموميةالجمعيةاجتماعفيعل

 في ).م٢٠٢١مايو٢٧(املوافق هـ١٤٤٢
ً
. م٢٠٢١دفعت الحقا

الجهات ذات العالقة-٩

املساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في الشركة. تتم املوافقة على الشروط الخاصة بتلك املعامالت من فيتمثل الجهات ذات العالقة  

:هاتعلقةقبل إدارة الشركة. فيما يلي قائمة باملعامالت مع الجهات ذات العالقة واألرصدة امل

:العالقةمعامالت الجهات ذات 

املعامالت خالل فترة  

هية في أشهر الثالثة  املن

طبيعة املعاملةالعالقة

٢٠٢٢مارس ٣١

ريال سعودي 

(غير مراجعة) 

٢٠٢١مارس ٣١

ريال سعودي 

(غير مراجعة) 

املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية 

مساهم غير 

مباشر
٧١٬٧٠٩٬٧٢١٧٥٬٤٤٤٬٦٢١طبيةيرادات من خدمة إ 

شركة دراجر العربية املحدودة

قبل   من  مملوكة 

مساهم
)٩٧٥٬٣٨٦() ٩٬٩٨٩(مشتريات



الشركة الوطنية للرعاية الطبية

(شركة مساهمة سعودية)

األولية املوجزة (تتمة)  املاليةالقوائمحول إيضاحات

م٢٠٢٢مارس ٣١في ة یاملنتھأشھرالثالثة لفترة

١١

(تتمة)  الجهات ذات العالقة

:جهات ذات عالقةالأرصدة 

العالقة

٢٠٢٢مارس ٣١

ريال سعودي 

(غير مراجعة) 

٢٠٢١ديسمبر٣١

ريال سعودي 

(مراجعة) 

املستحق من جهة ذات عالقة: 

٥٩٩٬٧٦٦٬٨٩٢٥١٧٬٤٩١٬٧٨٧مساهم غير مباشر )٥املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية (إيضاح 

املستحق إلى جهة ذات عالقة: 

١٩٬٤٦٤-مملوكة من قبل مساهمشركة دراجر العربية املحدودة

كبار موظفي اإلدارة 

املعامالت خالل فترة  

هية في أشهر الثالثة املن

٢٠٢٢مارس ٣١

ريال سعودي 

(غير مراجعة) 

٢٠٢١مارس٣١

ريال سعودي 

(غير مراجعة) 

٧٬٠٠٥٬٢٧٦٥٬٤٧٧٬٥٥٦منافع قصيرة األجل 

١٬٤٢٥٬٦٦٧٢٬٥٠١٬٠٠٠بدل حضور ومكافآت اللجان 

٩٠٬٣٠٠٨٦٬٤٧٨الخدمة منافع ما بعد 

٨٬٥٢١٬٢٤٣٨٬٠٦٥٬٠٣٤

ها في الجدول  كمصروفات خالل الفترة املتعلقة بكبار موظفي اإلدارة.املثبتةهي املبالغ عاله أ املبالغ املفصح ع

العالقةذات الجهات شروط وأحكام املعامالت مع 

هية في   ها مع اإلدارة. األرصدة القائمة للفترة املن  لشروط متفق عل
ً
م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  كماو م٢٠٢٢مارس٣١يتم التعامل مع الجهات ذات العالقة وفقا

. لم يتم تقديم أو استالم ضمانات مقابل ذمم مدينة أو دائنة ألي جهة ذات عالقة
ً
ها نقدا ها فائدة وتتم تسوي فيما يتعلق غير مضمونة وال يترتب عل

لجهات ذات العالقة. يتم إجراء ا املستحقة منفي قيمة الذمم املدينة التي تتعلق باملبالغ  هبوطأي  شركة، لم تسجل الالحالية والسنة السابقةبالفترة  

ها.  هذا التقييم كل سنة مالية من خالل فحص املركز املالي للجهة ذات العالقة والسوق التي تدير فيھ الجهة ذات العالقة عمليا



الشركة الوطنية للرعاية الطبية

(شركة مساهمة سعودية)

األولية املوجزة (تتمة)  املاليةالقوائمحول إيضاحات

م٢٠٢٢مارس ٣١في ة یاملنتھأشھرالثالثة لفترة

١٢

القروض طويلة األجل-١٠

٢٠٢٢مارس ٣١

(غير مراجعة) 

٢٠٢١ديسمبر ٣١

(مراجعة) 

٥٬٩٤٢٬١٧٤٥٬٩٤٢٬١٧٤متداول –خالل سنة واحدة 

٢٣٬٧٦٨٬٦٩٦٢٣٬٧٦٨٬٦٩٦لى خمس سنواتإ سنة 

٥٩٬٤٢١٬٧٤٤٥٩٬٤٢١٬٧٤٤كثر من خمس سنواتأ 

٨٣٬١٩٠٬٤٤٠٨٣٬١٩٠٬٤٤٠غير متداول –قرض طويل األجل 

٨٩٬١٣٢٬٦١٤٨٩٬١٣٢٬٦١٤اجمالي القرض طويل األجل 

ريال سعودي. ١٥٤٬١١٢٬٠٠٠، وقعت الشركة اتفاقية قرض مع وزارة املالية لتمويل األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ بمبلغ  م٢٠١٢ديسمبر  ١٠بتاريخ  

. م٢٠١٥وم٢٠١٣ريال سعودي فقط خالل عامي ١١٨٬٨٤٣٬٤٨٥تمكنت الشركة من استخدام مبلغ 

ا سنوًيا متساوًيا مع  ٢٠يستحق القرض على  
ً
أكتوبر  ١١سنوات من تاريخ العقد. أصبح القسط األول مستحًقا في  ٥القسط األول بعد  استحقاققسط

). ٤. إن القرض بدون عمولة ومضمون باألراضىي واملباني املرهونة الخاصة بالشركة (إيضاح م٢٠١٧

ها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى املعايير الدولية  ٢٠١٨يناير  ١عند التحول (اعتباًرا من   ) من املعايير املحاسبية املتعارف عل

لالحتفاظ بالتصنيف املماثل  ١ملكة العربية السعودية، اختارت اإلدارة اإلعفاء املمنوح بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي  للتقرير املالي املعتمدة في امل

"املحاسبة عن املنح  ٢٠-واعتماد تطبيق معيار املحاسبة الدولي  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للقرض بدون عمولة الذي تم الحصول عليھ من وزارة املالية حتى  

ها في وبعد تاريخ تطبيق  ٢٠-ومية واإلفصاح عن املساعدات الحكومية" للقروض الجديدة (ضمن نطاق معيار املحاسبة الدولي  الحك ) التي تم الحصول عل

املعايير الدولية للتقرير املالي على قوائمها املالية النظامية. 

الزكاة -١١

مخصص الزكاة خالل الفترة / السنة على النحو التالي: حركة

٢٠٢٢مارس ٣١
ريال سعودي 

(غير مراجعة) 

٢٠٢١ديسمبر ٣١
ريال سعودي 

(مراجعة) 
٧٣٬٣٣٧٬٩٣٥٥٧٬٢١٦٬٦٢٦في بداية الفترة/السنة كما

٧٬٠١١٬٢٤٩٢٨٬٠٤٤٬٩٩٨مكون خالل الفترة/السنة 

)١١٬٩٢٣٬٦٨٩(-الفترة/السنة مدفوع خالل 

٨٠٬٣٤٩٬١٨٤٧٣٬٣٣٧٬٩٣٥

ها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") واســـتلمت شـــهادات الزك بوط و الشـركة الر . اسـتلمت٢٠٢٠ديســـمبر٣١ة حتى  اقدمت الشـــركة إقرارا

هائية حتى عام    ب.م٢٠١٤الزكوية ال
ً
عن هائية  ربطأي , لكن لم يتم إصدار  ٢٠٢٠وحتى  ٢٠١٥جراءات الربط املتعلقة بالسنوات  إتقوم الشركة حاليا

.تلك السنوات بعد

هية في   ٣١والجمارك واستلمت شهادة الزكاة حتى  والضريبةلهيئة الزكاة  ي ، قدمت الشركة اإلقرار الزكو م٢٠٢٢مارس  ٣١بعد فترة الثالثة أشهر املن

.٢٠٢١ديسمبر 



الشركة الوطنية للرعاية الطبية

(شركة مساهمة سعودية)

األولية املوجزة (تتمة)  املاليةالقوائمحول إيضاحات

م٢٠٢٢مارس ٣١في ة یاملنتھأشھرالثالثة لفترة

١٣

ربح السهم-١٢

في الشركة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية العاديين  العائد للمساهمين  فترة الصافي الدخلبقسمة  ضفيتم احتساب ربح السهم األساسىي واملخ

املخفالسنةاملصدرة خالل   احتساب ربح السهم  ض. يتم احتساب ربح السهم  أو  مثل  للالعادي  أنھ ال يوجد  قابلة شركةاألساسىي حيث  أية سندات 

هامخفضةللتحويل أو أدوات  . ملمارس

حتساب خالل الفترة املستخدم في عمليات ا لقائمةا العاديةاألسهم العاديين واملتوسط املرجح لعدد  ملساهميناملتعلق باالفترة الجدول التالي دخلعكسي
ربح السهم األساسىي واملخفض:

:الدخلصافي منربح السهم األساسىي واملخفض 

هية في الثالثة لفترة  أشهر املن

٢٠٢٢مارس ٣١
ريال سعودي 

مراجعة) (غير 

٢٠٢١مارس٣١
ريال سعودي 

(غير مراجعة) 

٢٩٬٩٩٩٬١٢٨٣٥٬٧٣٣٬٨٩٩للفترة الدخلصافي 

٤٤٬٨٥٠٬٠٠٠٤٤٬٨٥٠٬٠٠٠املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية

٠٫٦٧٠٫٨٠ربح السهم األساسىي واملخفض 

التقارير القطاعية -١٣

أساسىي من قطاع   الشركة بشكل  لذلك، ال يعتبر تقديم معلومات قطاعية مختلفة تشغيلي رئيسىي واحد، وهو خدمات املستشفيات.تتكون عمليات 

ضرورًيا. عالوة على ذلك، تتم عمليات الشركة في اململكة العربية السعودية فقط.

لتزاماتواالألصول لالقيمة العادلة -١٤

تتكون املوجودات واملطلوبات املالية للشركة من النقد والنقد املعادل والذمم التجارية املدينة  و تتكون األدوات املالية من موجودات ومطلوبات مالية.  

تجارية وذمم دائنة أخرى.تتكون املطلوبات املالية من قرض طويل األجل وذمم دائنة و واملستحق من األطراف ذات العالقة والذمم املدينة األخرى. 

ضمن معامالت منتظمة بين املتعاملين بالسوق في لتزاماتأو دفعها لتحويل أي من االصول األ أحدلبيع  استالمهاالقيمة العادلة هي القيمة التي سيتم  

سيتم بإحدى الطرق التالية: االلتزامتاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو تحويل 

. االلتزاممن خالل السوق الرئيسىي لألصل أو - 

في حال عدم وجود سوق رئيسىي.االلتزامأو ربحية لألصلمن خالل السوق األكثر - 

فائدة. يجب أن يكون من املمكن للشركة الوصول إلى السوق الرئيسىي أو األكثر 

بافتراض أن  يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها املشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام،  

هم االقتصادية. يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير املالي في االعتبار قدرة  املشارك في السوق على تحقيق  املشاركين في السوق يتصرفون وفًقا ملصلح

منافع اقتصادية باستخدام األصل في أفضل استخدام لھ أو عن طريق بيعھ إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل في أفضل استخدام لھ. 



الشركة الوطنية للرعاية الطبية

(شركة مساهمة سعودية)

األولية املوجزة (تتمة)  املاليةالقوائمحول إيضاحات

م٢٠٢٢مارس ٣١في ة یاملنتھأشھرالثالثة لفترة

١٤

ها في القوائم املالية  وااللتزاماتصول تصنف كافة األ  ضمن التسلسل الهرمي ملستويات األولية املوجزة  التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح ع

هامة لقياس القيمة العادلة ككل: والتي تعتبرالقيمة العادلة املذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت املستوى األدنى

مماثلة.التزاماتأو ألصلملعدلة) في سوق نشط املستوى األول: األسعار املتداولة (غير ا 

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. –الهامة لقياس القيمة العادلة –املستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت املستوى األدنى

غير قابلة للمالحظة. -لة الهامة لقياس القيمة العاد–املستوى الثالث: طرق تقويم ال تعتبر مدخالت املستوى األدنى 

، فسيتم  بالنسبة للمدخالت املستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام التي تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

توى إدخال مهم لقياس القيمة العادلة  تصنيف قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس املستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة باعتباره أدنى مس

ككل. 

الفترة   هاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير. خالل  هية في  تعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في  ٣١املن

لم تكن هناك أي تحويالت بين املستويات. م،٢٠٢٢مارس

ها الدفترية. م٢٠٢١ديسمبر ٣١م و٢٠٢٢مارس٣١كما في  ، إن القيمة العادلة لألدوات املالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيم

:الرأسماليةوالتعهداتااللتزامات املحتملة -١٥

٩٫٩:  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١(مليون ريال سعودي ٢٫١بمبلغ  ٢٠٢٢مارس٣١كما في  الوطنيستشفى  امللدى الشركة تعهدات رأسمالية ناتجة عن تجديد  

. ١٧إيضاح انظر للتفاصيل .مليون ريال سعودي)

ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي (٤٤٫٣بمبلغ  ٢٠٢٢مارس٣١لدى الشركة التزامات محتملة ناتجة عن خطابات الضمان الصادرة لبعض العمالء كما في  

.الحكوميةللمؤسساتصادرضمانكأداءتمثل خطابات الضمان مليون ريال سعودي).١٦٫٣: ٢٠٢١

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

هذا قد  أن د تعتقاإلدارة وذلك الن املتعلقة بمبالغ هذه املطالبات واملخصصات تجاهها يتم اإلفصاح عن املعلومات م القضايا قيد النظر. لهذه بعد ألن 

إن اإلدارة على ثقة من أن نتيجة هذه القضايا  القانونية. مع ذلك فقد وضعت الشركة االحكام املناسبة لهذه الحاالت. التقاضىييضر بموقف الشركة في  

ها في القوائم املاليةبنود ستكون لصالح الشركة وأن  هاكافية لتغطية املخاطر األولية املوجزة املخصصات املعترف  . التي تنطوي عل



الشركة الوطنية للرعاية الطبية

(شركة مساهمة سعودية)

األولية املوجزة (تتمة)  املاليةالقوائمحول إيضاحات

م٢٠٢٢مارس ٣١في ة یاملنتھأشھرالثالثة لفترة

١٥

على القوائم املالية ١٩تأثير كوفيد -١٦

والذي تسبب م ٢٠٢٠خالل مارس  )أوأتشدبليو(ووصفھ بأنھ جائحة من قبل منظمة الصحة العاملية  )١٩-كوفيد(تم تأكيد وجود فيروس كورونا الجديد  

األعمال واألنشطة االقتصادية في جميع أنحاء العالم. تراقب حكومة اململكة العربية السعودية باستمرار انتشار العدوى من منذ ذلك الحين في تعطيل 

خالل تدابير مختلفة بما في ذلك تنفيذ حظر السفر، والحد من التجمعات الكبيرة، وإلزام التطعيمات وما إلى ذلك.

ها، ولكن ال يمكن قياس التأثير املالي  كوروناجائحة من مدى تأثير  التأكديمكن   شهًرا القادمة بشكل موثوق ألن١٢الـ  خاللعلى أعمال الشركة وعمليا

. تشمل هذه العوامل معدل بھوالتي قد ال تتمكن الشركة من تقديرها بشكل موثوق ،تطورات مستقبليةالختلفة و املالحاليةعواملالعلى يتوقفذلك 

من الفيروس، واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها  جديدة موجات وظهور السكان،أو تطعيم نسبة كبيرة من الفيروسفشىيانتقال الفيروس، ومدة ت

.كةوتأثير تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي، واألثر على أعمال عمالء الشر الجائحةالسلطات للسيطرة على انتشار 

ال إلى تحديات عدم  ضمان سالمةتأثيره مدى  و من حجم  تأكدبالنظر  التركيز املستمر على  الوضع مع  اإلدارة  املوظفين  االقتصادي والتجاري، تراقب 

الكافية. على السيولة اإلمداد والحفاظسلسلة واملرضىى واستدامة

نتائج قد تتطلبعنھيترتبقدفتراضات وأي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات  واال تقديرات  البعضجراءإضوء ما ورد أعاله، قامت اإلدارة بوفي

ومع استمرار تطور الوضع، ستستمر اإلدارة في .ستقبليةالسنوات املفي  بذلكاملتأثرة  لتزاماتتعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول أو االجراءإ 

.ستقبليةتقييم التأثير بناًء على التطورات امل

األحداث الالحقة-١٧

هية في  مليون ريال سعودي. ٤٢أبرمت الشركة عقًدا لتجديد مستشفى رعاية الرياض بمبلغ ،٢٠٢٢مارس ٣١بعد فترة الثالثة أشهر املن

املوجزة اعتماد القوائم املالية األولية-١٨

).م٢٠٢٢مايو١٥:قهـ (املواف١٤٤٣شوال١٤بتاريخاإلدارة مجلس من قبل املوجزة األوليةهذه القوائم املالية علىاملوافقةتتم


