
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشرق األوسط للرعایة الصحیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة القوائم المالیة األ

 م ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ في تینأشھر المنتھی تسعةوال الثالثة تيلفتر
 مع 

 المستقل على الفحص الحسابات مراجعتقریر 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ة  للرعایة الصحی  شرق األوسط الة شرك
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (غیر مراجعة)

 م ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ في تینأشھر المنتھی تسعةوال الثالثة تيلفتر
 

 صفحة الفھرس
  

 ۲ ةزفحص القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجتقریر مراجع الحسابات المستقل على 

 ۳ موحدة الموجزةقائمة المركز المالي ال

 ٤ قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخرى الموحدة الموجزة 

 ٥ قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدة الموجزة

 ٦ قائمة التدفقات النقدیة الموحدة الموجزة

 ۱۹ - ۷ إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة
 











 ة شركة الشرق األوسط للرعایة الصحی 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعةر (غی موجزةال ةالموحدیة وللمالیة األإیضاحات حول القوائم ا

 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ في ةیأشھر المنتھ تسعةلاة لفتر
 ودیة)ت السعبالریاال(
 

۷ 

 ئیسیةالتنظیم واألنشطة الر -۱
 

ـ أت ــت ـش ــةرعلل وســطلشــرق األركة اسس ــركتھ) "المجموعــة" و أ ("الشــركة" صــحیة ال ای ـ ا التاوش ـ یشــار ( ةبـع  اإلیـھ
 في المملكة العربیة السعودیة.لتابعة ا لمختلفة وشركتھاوفروعھا ان من الشركة كوتت) " المجموعةبـ" 
 
 یــع الثــانيرب ٦یخ بتــار ٤۰۳۰۱٤۹٤٦۰بموجب سجل تجاري رقم مقفلة تعمل كشركة مساھمة سعودیة كة نت الشراك

الشــركة  صــلت، حم۲۰۱٥سمبر دی ۳۰افق المو ھـ۱٤۳۷ول ألربیع ا ۱۹بتاریخ  .م۲۰۰٤مایو  ۲٥الموافق  ھـ۱٤۲٥
فــي  رجــت الشــركةوقــد أد العــام، بلالكتتــان أسھم الشــركة م ۲۷٫٦۱۲٫۰۰۰لطرح ل ن ھیئة سوق الماموافقة م على

ـ۱٤۳۷ي جماد الثان ۲۰ تداول) بتاریخسھم السعودیة (سوق األ  إلــىلــت تحوبالتــالي و م۲۰۱٦ ارسمــ  ۲۹ الموافــق ھــ
 .امةشركة مساھمة ع

 
المعاھــد توصــفات والمراكــز ومسالمستشــفیات وال یل وصــیانةوإدارة وتشــغ اءنشــ إي فــ  ئیســيلرا ةركالشــ  ل نشــاطمثــ یت

اني امــة مبــ ضــي إلقاء األرالیات وشــرالطبیعي ومختبرات التحلیــل واألشــعة والصــیدوالعالج ل الصحي ومراكز التأھی
 .المشاریع الطبیةلصالح الشركة في ھا مارتثاسوعلیھا 

 
قات النقدیــة ج العملیــات والتــدفائوالمطلوبــات ونتــ  تالموجــوداالمرفقــة  مــوجزةدة الالموح یةولاأللیة الماائم قوالن ضمتت

 تالیة:للفروع ال
 

 اســـــــــم الفرع
 

 السجل التجاري
 

 قالمواف  تاریخ اإلصدار
 م ۱۹۹۸مایو  ۳۰ ـ ھ۱٤۱۹صفر  ٥ ٤۰۳۰۱۲٤۱۸۷ ةجد –اني سعودي األلمالمستشفى ال

 م ۲۰۰۰أكتوبر  ۲۲ ھـ ۱٤۲۱رجب  ۲٤ ۱۰۱۰۱٦۲۲٦۹ الریاض –ي مانأللاالسعودي ى مستشفلا
 م ۲۰۰۰إبریل  ۳ ھـ ۱٤۲۰ذو الحجة  ۲۸ ٥۸٥٥۰۱۹۳٦٤ عسیر  –المستشفى السعودي األلماني 

 م ۲۰۰۲أغسطس  ٥ ھـ ۱٤۲۳ فرص ۱۸ ٤٦٥۰۰۳۲۳۹٦ ةالمدین –لماني المستشفى السعودي األ
  م۲۰۰۸أغسطس  ٦ ھـ ۱٤۲۹شعبان  ٤ ٤۰۳۰۱۸۱۷۱۰ رجيبتاھیم ربإوالد عبد الجلیل أ

 م  ۲۰۱٥مایو  ۷ ھـ  ۱٤۳٦رجب  ۱۸ ۲۰٥۰۱۰٥۷۱۳ الدمام – نيمافى السعودي األلالمستش
 م ۲۰۱۷نوفمبر  ۱٥ ھـ ۱٤۳۹صفر ۲٦ ٤۰۳۰۲۹۷٦۸۸ جدة  –عیادات بیفرلي 
ة كم –اني لماألي دالمستشفى السعو

 م ۲۰۱۸ یولیو ۳ ھـ ۱٤۳۹ل شوا ۱۹ ٤۰۳۱۲۱٥٥۰۹ اءتحت اإلنش
 

 ً ھـ  ۱٤٤۱اني جمادى الث ۲في تاریخ  ني بالدمامالسعودي األلما فىرسمیاً المستشحت اإلدارة السنة، افتتیة لنھا * الحقا
 وبدأت العملیات. م۲۰۲۰فبرایر  ۲٦الموافق 

 
ً الشركة لك تم   ا یلي:ة كمبعات كةرش فيارات استثم أیضا

 فق موالا تاریخ اإلصدار لتجاريا السجل لتابعةالشركة ا
لصحیة  ة للخدمات اطنیل الوشركة حائ

 م  ۲۰۰۷یولیو  ۱٦ ھـ  ۱٤۲۸رجب  ۲ ۳۳٥۰۰۱۹۷۳٥ )مساھمة مقفلة (شركة
 

دیســمبر  ۳۱( ٪٤۷ نســبة تمتلــك شــركةال نبــأ رغمبــال ٪٤۷الــى  ٪۳۲٫۳۳ت الشــركة حصــتھا مــن دخالل الفترة زا
 ة.الشــركمــن قبــل  رةسیطال ، حیث تمارسذلكع وم الصحیة،ت للخدما ئل الوطنیةة حاشرك في )٪۳۲٫۳۳ :م۲۰۱۹

  . ه القوائم المالیةھذ في تابعة ةصحیة كشركخدمات الللة لوطنیشركة حائل احید وتتم 
 
 
 

 



 ة شركة الشرق األوسط للرعایة الصحی 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعةر (غی موجزةال ةالموحدیة وللمالیة األإیضاحات حول القوائم ا

 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ في ةیأشھر المنتھ تسعةلاة لفتر
 ودیة)ت السعبالریاال(
 

۸ 

 ائم المالیةأسس إعداد القو -۲
 

   قةحاسبیة المطبالمعاییر الم  ۲/۱
 لیــةالما رریالتقا"  ۳٤ الدولي رقمسبة محاالر اوفقاً لمعی عةجموللم زةدة الموجولیة الموحالقوائم المالیة األعداد تم إ
عودیة خــرى المعتمــدة مــن الھیئــة الســ ارات األر واإلصــدوالمعــاییالســعودیة.  العربیة كةملي المیة" المعتمد فرحلالم

 .للمحاسبین القانونیین
 
ً احات وفواالیضــ  معلومــاتكافــة الولیة الموحدة الموجزة ألالیة اتتضمن القوائم الم ال اییر الدولیــة لمعــ ا اتبــ لمتطل قــا
دیســمبر  ۳۱معدة للســنة المنتھیــة فــي لالیة الموحدة م الماالقوائع م نامقتر دم تلك القوائمختسلیة ویالقوائم الما عدادأل

حــداث والمعــامالت الھامــة لفھــم ألحات تفســیریة مختــارة لشــرح اى الرغم مــن ذلــك، تــم إدراج إیضــاوعل م۲۰۱۹
ولیــة األة الفتــرلك، فــإن نتــائج لذإضافةً مالیة سنویة. وائم منذ آخر ق اءھاوأد ةوعممجمركز المالي للالتغیرات في ال

ي تنتھــي ي یمكن توقعھا للســنة المالیــة التــ م لیست بالضرورة مؤشًرا على النتائج الت۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰منتھیة في ال
  م.۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 
  س القیاسأس )أ

ة لفــ تكلامراریة ومبــدأ الستم امفھوبي وق المحاستحقاساالقاً لمبدأ فو ةزجولمولیة الموحدة األالمالیة اائم القو تم إعداد
تصــنیف  إعــادة لقد تم .محددةعھ المحددة والذي یقاس بالقیمة الحالیة اللتزام المنافع اللمنافزام استثناء التبإ تاریخیةال

 لحالیة.لتتوافق مع عرض الفترة ا أرقام المقارنةبعض 
 

 رض والنشاطالع عملة )ب
 والنشــاط لــة العــرضعمیمثــل  ذيالــ و وديبــاللایر الســع مــوجزةوحــدة الولیــة الماأل یــةلمالالقــوائم ا ھــذهاد دعــ إ متــ 

 .للمجموعة
 

 الیةتوحید القوائم المسس أ ۲/۲
 .۱ح في إیضابین م كما ھو التابعة لھا ھاوشركت األم مالیة للشركةالقوائم ال الموحدة علىتشتمل القوائم المالیة 

 
ة وعة معرضــ ون المجما تكدمعن تتحقق السیطرة وعة.لمجمة اكم بھا بواسطتحم التابعة یت ةشركھي  ةعابالت ةالشرك
ى تلــك العائــدات خــالل أثیر علمنشأة المستثمر فیھا ولدیھا المقدرة للتدات متغیرة من عالقتھا مع الحقوق لعائاو لھا 

ریخ ة مــن تــاقــوائم المالیــ الھــذه التابعــة فــي ة ركشــ لل یــةالموائم الیــد القــ تم توحفیھا.  سلطاتھا على المنشأة المستثمر
ھــذه توقــف  وتســتمر فــي توحیــدھا حتــى تــاریخالســیطرة  جموعة علىفیھ الم لذي تحصلایخ ارالتواذ وھو االستح

 السیطرة.
 

خــل المعامالت دا ات الناتجة عنمجموعة والمعامالت واإلیرادات والمصروفألرصدة الداخلیة للیتم استبعاد جمیع ا
عند المجموعة ت داخل المعامال ة عنتجنا أو خسائر غیر محققةمكاسب  م استبعاد أيیتضاً مل. وأیبالكا وعةمجمال

 ید.التوح
 

ت للشــركة التابعــة وأیــة وجــودات والمطلوبــافإنھــا تســتبعد المســیطرة علــى شــركة تابعــة، عندما تعقد المجموعة ال
ناتجــة  اســب أو خســائرمكبأي عتراف یتم االة. یكللمق امن مكونات حقوت صلة وغیرھا حصص غیر مسیطرة ذا

لــة عنــد فقــدان تابعــة الســابقة بالقیمــة العادالشــركة الظ بھــا مــن حصــة محــتفتقاس أي ئر. ساالخفي قائمة األرباح و
 .السیطرة

 
 قــوقبھا كمعاملــة حرة ویــتم احتســاشركة التابعة ال ینتج عنھا تغییر فــي الســیطالمجموعة في ال التغیرات في حصة

 االعتــراف دفوع ویــتمقابــل المــ ادلــة للمالع مــةلقیفــي ا غیر المسیطرة الملكیةفتریة لحقوق لدیم ادیل القیتم تعة ویكلم
التغیــر فــي  الملكیــة غیــر المســیطرة دونتأثیر المعامالت مع حقــوق " لكیة تحت بند بأي فرق في حقوق الممباشرة 
 ." السیطرة

 
 
 



 ة شركة الشرق األوسط للرعایة الصحی 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعةر (غی موجزةال ةالموحدیة وللمالیة األإیضاحات حول القوائم ا

 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ في ةیأشھر المنتھ تسعةلاة لفتر
 ودیة)ت السعبالریاال(
 

۹ 

 (تابع) مالیةائم الاد القوأسس إعد -۲
 

 ھامةال بیةت المحاسسیاسالا ھمأ ۲/۳
ھي نفس تلك المطبقة على القوائم   زةالموجحدة الیة األولیة المووائم المالق ذهى ھة علمحاسبیة المطبقاسات الإن السی
 للسنة السابقة.  المالیة  

 
ولیة  لیة األلماا مائلقوي إعداد ھذه ا بل المجموعة فالتعدیالت التالیة على المعاییر واإلطار الحالي من ق طبیقتم ت

ة المدرجة سابقاً بح أو حقوق الملكیصافي الرفي  اتییریلي تغ عن تطبیق ماتج م ین. ولالموجزة موحدةلا
 للمجموعة. 

 
 من  اعتباراً  الوصف  

  
 م ۲۰۲۰ایر ین ۱ ۸ولي  ومعیار المحاسبة الد ۱الدولي   تعدیالت على معیار المحاسبةال -تعریف األھمیة النسبیة 

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱   ۳ر المالي  للتقری  یار الدوليمعالعلى دیالت التع - مالعاأل تعریف
 م ۲۰۲۰ینایر  ۱ فاھیم في المعاییر الدولیة للتقریر المالي  المار  لى مراجع إطالت ععدیالت

عیار وم ۹المالي على المعیار الدولي للتقریر عار الفائدة (تعدیالت أسإصالحات معاییر 
 م ۲۰۲۰ینایر  ۱ ۷  والمعیار الدولي للتقریر المالي ۳۹ولي المحاسبة الد

 
 الھامة المحاسبیة تضااألحكام واإلفترا -۳
 

ات التي تؤثر لتقدیرات واالفتراضیتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة من اإلدارة استخدام الحكم وا 
ت والمصروفات المقرر  ر عنھا للموجودات والمطلوبات واإلیراداالسیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المقرفي تطبیق 

لتقدیرات واالفتراضات األساسیة بشكل مستمر. یتم وتتم مراجعة ا   ج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.ائعنھا. وقد تختلف النت
ات المحاسبیة للمجموعة التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاس ستقبلي. األحكام الھامةت التقدیرات بأثر مإثبات مراجعا

مع ذلك،  تم وصفھا في آخر قوائم مالیة موحدة سنویة. وي یة لعدم التأكد من التقدیرات ھي نفسھا التوالمصادر الرئیس
تم اإلفصاح دیرات عدم التأكد التي مصادر الرئیسیة لتق، قامت اإلدارة بمراجعة ال۱٦كما ھو موضح في اإلیضاح 

المتوقعة ة وتعتقد أنھ بخالف الخسائر االئتمانی ۱۹ - سنویة الموحدة مقابل تراجع جائحة كوفیدعنھا في القوائم المالیة ال
  تم اإلفصاح عنھا في المصادر األخرى لعدم التأكد من التقدیرات مماثلة لتلك التي  الناشئة عن الموجودات المالیة، تظل

رات إعداد  الوضع وستنعكس أي تغییرات مطلوبة في فتدة السنویة. ستستمر اإلدارة في مراقبة القوائم المالیة الموح
 التقاریر المستقبلیة.

 
 عداتومممتلكات  -٤

 سبتمبر ۳۰  
 م۲۰۲۰

 ربیسمد ۳۱
 م ۹۱۲۰

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
    
 ۱٬۱٦۸٬۱۰٤٬٤٥۸ ۱٬٥۱٤٬۷۳۲٬٦۷۹  التشغیل  تداجومو
 ۷٤۱٬۳۳۸٬۷۸۲ ٤۸۲٬٤٦٥٬۱۳۱  یة تحت التنفیذروعات رأسمالشم
    
  ۱٬۹۹۷٬۱۹۷٬۸۱۰ ۱٬۹۰۹٬٤٤۳٬۲٤۰ 
 
مباني ة م عدمیرتوة كمفي على بناء مستشفى جدید ي اسبشكل أس یذنفالت حتت رأسمالیة یحتوي مشاریع ۱-٤

 .فةمستشفیات في مواقع مختل
 سعودي  ملیون لایر  ۳۸۳٫٥۲رسملة تكلفتة البالغة التابع للشركة و تم من مستشفى الدمام  ءنتھاتم األخالل الفترة  ٤-۲

 .قید التنفیذاألعمال الرأسمالیة یلیة من في االصول التشغ
 يعود سلایر ملیون ۷٫۱۰تحت التنفیذ بمبلغ مالیة الرأس المشروعات فيلیة رسملة أعباء تمویم خالل الفترة ت ۳-٤

 .سعودي) لایر ملیون  ۲۲٫٦۳م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(
لایر   ملیون  ۲۱۰م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(دي عوس لایر ملیون ۱۱٥الغ صافي قیمتھا الدفتریة بالاني مبلااألرض و ٤-٤

 زارة المالیة. و مرھونة كضمان لقرضعودي) س
 



 ة شركة الشرق األوسط للرعایة الصحی 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعةر (غی موجزةال ةالموحدیة وللمالیة األإیضاحات حول القوائم ا

 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ في ةیأشھر المنتھ تسعةلاة لفتر
 ودیة)ت السعبالریاال(
 

۱۰ 

 مدینةم ذم -٥
 

 یلي:مما  المدینةمم الذ تتكون
 إیضاح 

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۰

 مبریسد ۳۱
 م ۹۲۰۱

 )(مراجعة مراجعة) یر(غ  
    

 ۱٬۲٥٥٬۸۲۹٬۸۳۹ ۱٬٦۲۰٬۷۲٥٬٤۲۲    ثالالطرف الث عمالء
 ۱۷٬۸۸۲٬۳۲٦ ۲٤٬۳۱٤٬٥٤۹ ۱۲ ة القأطراف ذات ع

  ۱٬٦٤٥٬۰۳۹٬۹۷۱ ۱٬۲۷۳٬۷۱۲٬۱٦٥ 
 (۱٦٥٬۱۳٥٬۷۷۳) (۱۷۳٬۹۰۷٬۰۲۳)  توقعة تمانیة مائخسائر 

  ۱٬٤۷۱٬۱۳۲٬۹٤۸ ۱٬۱۰۸٬٥۷٦٬۳۹۲ 
 

 متوقعة:ئتمانیة السائر االة في الخكي الحریلا فیم
 

 
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

 ۱۸۹٬٦۷۰٬٤۸۹ ۱٦٥٬۱۳٥٬۷۷۳  الرصید االفتتاحي 
 -- ۸٬۷۷۱٬۲٥۰  المحمل للفترة

 (۱٥٬۸۲۸٬۷٦۹) --  المشطوب خالل السنة 
 (۸٬۷۰٥٬۹٤۷) --  المعكوس خالل السنة

 ۱٦٥٬۱۳٥٬۷۷۳ ۱۷۳٬۹۰۷٬۰۲۳  د الختاميصیلرا
 
 مالال رأس -٦

 
سھم   ۹۲٫۰٤۰٫۰۰۰موزع الى  ديسعو لایر ۹۲۰٫٤۰۰٫۰۰۰مل بلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمدفوع بالكا

 .لكل منھا التریا ۱۰م لسھاقیمة 
 
 جلطویلة األالقروض  -۷

 

 یلي:مما  لالقروض طویلة األجتألف ت
 سبتمبر ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 ردیسمب ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة) راجعة)(غیر م 
   

 ۹٤۸٬۳٤٦٬۱٤٤ ۱٬۲۸٥٬٥۸۸٬۱۲٤ ریةبنوك تجامن  قروض
 ٦۸٬۸۷۳٬۱۸۲ ٦۲٬۲٦٥٬٦۸۲ المالیة  قروض من وزارة

 (۱۷٬۰٦۰٬۹۹۰) (۱٥٬٤٥۳٬۳۲۸) تعدیالت إلیرادات مؤجلة 
 ٥۱٬۸۱۲٬۱۹۲ ٤٦٬۸۱۲٬۳٥٤ بالصافي -قرض من وزارة المالیة 

   
 ۱٬۳۳۲٬٤۰۰٬٤۷۸ ۱٬۰۰۰٬۱٥۸٬۳۳٦ 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ة شركة الشرق األوسط للرعایة الصحی 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعةر (غی موجزةال ةالموحدیة وللمالیة األإیضاحات حول القوائم ا

 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ في ةیأشھر المنتھ تسعةلاة لفتر
 ودیة)ت السعبالریاال(
 

۱۱ 

 یلة األجل (تابع)القروض طو  -۷
 سبتمبر ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   الجزء المتداول: 

 ۹۰٬۳۰۱٬۳۲٦ ۱۰۲٬۲۱٥٬۳۲۰ اریةجوك تقروض من بن
 ۲٥۹٬۸۰۱٬۰۰۰ ٥۲۲٬٤۳۱٬۷۰۹ قروض قصیرة االجل 

 ٦٬٦۰۷٬٥۰۰ ٤٬۸٥۹٬۷۱۲ قروض من وزارة المالیة 
   

 ۳٥٦٬۷۰۹٬۸۲٦ ٦۲۹٬٥۰٦٬۷٤۱ ول الجزء المتداإجمالي 
   

   ول الجزء الغیر متدا
 ٥۹۸٬۲٤۳٬۸۱۸ ٦٦۰٬۹٤۱٬۰۹٥ ض من بنوك تجاریةقرو

 ٤٥٬۲۰٤٬٦۹۲ ٤۱٬۹٥۲٬٦٤۲ زارة المالیة قروض من و
   

 ٦٤۳٬٤٤۸٬٥۱۰ ۷۰۲٬۸۹۳٬۷۳۷ ض طویلة األجل رون قم اولإجمالي الجزء غیر المتد
   

 ۱٬۳۳۲٬٤۰۰٬٤۷۸ ۱٬۰۰۰٬۱٥۸٬۳۳٦ 
 

. ھذه )۳-٤(إیضاح  المدینة وحائلبلماني ألالسعودي ا تشفىومباني المس بأراضيمضمونة  مالیةة الض من وزارالقرو
 من غیر فوائد. القروض 

 
 ھــذه القــروض فــق علیــھمت ف إلیھــا ھــامش ربــحمضــار یبوســاس ســابنوك التجاریة علــى ألاالقروض من  ضاتم اقتر

مــن التــي تتطلــب  ،تعھــداعلــى ت كمع البنوالقروض  ھذه أتفاقیات تحتويو ركة.ر مقدمة من الشمضمونة بسندات ألم
 .نویخدمة الد یةنسبة تغطى من النسبة الحالیة وعلى الحد األدنأن تحافظ  عةالمجمو

 
 ة ئنذمم دا -۸
 

 : ليیا مم الذمم الدائنة نتتكو
 رسبتمب ۳۰ اح إیض 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة) )(غیر مراجعة  
    

 ۱۸٤٬۷۱٥٬٤۳۲ ۱۷۱٬۳۳۰٬٤۱۷  ثالث موردون طرف
 ۱٥۲٬۳٤۰٬۷۱۰ ۱۷٦٬۳۷۰٬۳۲۸ ۱۲ ذات عالقة  ألطرافمستحق 

  ۳٤۷٬۷۰۰٬۷٤٥ ۳۳۷٬۰٥٦٬۱٤۲ 
 

   ةالزكــا -۹
 

 دةحدولمة ا الشرق األوسط للرعایة الصحیة الزكوي لشرك الموقف
.  م۲۰۱۳م حتى ۲۰۰۹دیسمبر  ۳۱تھیة في لمنلسنة السنوات اعن ا ةالشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة/الضریبیت قام

 حتى تاریخھ.ورة سنوات المذكلنھائي للا ولم تصدر الھیئة الربط الزكوي والضریبي
 

مستحق من لایر سعودي  ٤٫٦۱۷٫۳۷۰ والذي أظھر فروق زكاة بمبلغ، م۲۰۱٤ي لسنة ط المبدئلربا یئةأصدرت الھ
من قبل الھیئة. ونصت الفتوى المذكورة  ۲۳٤۰۸بیق الفتوى رقم عن رفض تط ت االختالفات المذكورةجونتالشركة. 

نكیًا ب شركة ضمانًال. قدمت اسنةالئج حتى لو كانت أقل من صافي نتا الزكوي وعاءسب على الحتأن الزكاة یجب أن 
یل الھیئة تحوالشركة من  شركة وطلبتلورفضت الھیئة اعتراض ا ھذا التقییم. ضد ور ذكمقابل فرق الزكاة الم

ن قبل لجنة حل  المراجعة م تزال قید  الوالنزاعات الضریبیة، التي ذكورة إلى لجنة حل المخالفات اعتراضھا للسنة الم
 ضریبیة.ال  اتزاعالمخالفات والن

 



 ة شركة الشرق األوسط للرعایة الصحی 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعةر (غی موجزةال ةالموحدیة وللمالیة األإیضاحات حول القوائم ا

 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ في ةیأشھر المنتھ تسعةلاة لفتر
 ودیة)ت السعبالریاال(
 

۱۲ 

 ابع)ت( الزكاة  -۹
 

  وحصلت على  م ۲۰۱۹إلى  م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱قدمت الشركة اإلقرارات الزكویة / الضریبیة للسنوات المنتھیة في 
. لم تصدر الھیئة العامة للزكاة والدخل الربط النھائي للزكاة / م۲۰۱۹بة غیر المقیدة لعام شھادة الزكاة / الضری

 ھ.الضریبة للسنوات المذكورة حتى تاریخ
 

 حیة" أو " إن اتش سي")الوطنیة للخدمات الصئل بعة ("شركة حازكوي للشركة التالا الموقف
  ۳۱ة) ربطھا الزكوي/الضریبي حتى السنة المنتھیة في الوطنیة للخدمات الصحی(شركة حائل أنھت الشركة التابعة 

  ٥۸٫۹۱٦بمبلغ  كاةزق ، والذي أظھر فروم۲۰۱۳ة لسنئة الربط الزكوي والضریبي أصدرت الھی م.۲۰۱۲ ربدیسم
  مات الصحیةوطنیة للخدشركة حائل الة. قدمت لصحیودي مستحق من شركة حائل الوطنیة للخدمات املیون لایر سع

 ریخھ.  اتحت النظر لدى الھیئة حتى ت لط المذكور، وھو ال یزاى الرباعتراضا عل
 

م  ۲۰۱۸ى م حت۲۰۱٤سمبر دی ۳۱تھیة في المن اتضریبیة عن السنوال/یةزكوالتابعة بتقدیم إقراراتھا ال قامت الشركة
النھائي  لضریبيالزكوي واھیئة الربط لم تصدر ال. وم۲۰۱۹المقیدة لسنة غیر على شھادة الزكاة/الضریبة وحصلت 

 ورة حتى تاریخھ.كللسنوات المذ
 

  المخفضةاألساسیة و حیة السھمبر -۱۰
 

لھذه  ي الشركة األمالعائد لمساھملدخل بقسمة صافي ا تھیةنلمساسیة والمخفضة للفترة ااأل مسھلیتم احتساب ربحیة ا
 :الفترة خالل سھم القائمةالمتوسط المرجح لعدد األ على الفترة

 سبتمبر ۳۰ 
 م۰۲۰۲

 سبتمبر ۳۰
 م ۱۹۲۰

 (غیر مراجعة) غیر مراجعة)( 
   

 ٦۰٬۱۰۰٬۱۸٦ ۷۲٬٤٥۱٬۰٦۱ العائد للمساھمي الشركة شھر  التسعة أ لفترةربح الصافي 
 ۹۲٬۰٤۰٬۰۰۰ ۹۲٬۰٤۰٬۰۰۰ سھم العادیة  د األلعدمتوسط المرجح لا

 ۰٫٦٥ ۰٫۷۹ )  سعوديربحیة السھم ( لایر
 
 برسبتم ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 سبتمبر ۳۰

 م ۱۹۲۰
 (غیر مراجعة) غیر مراجعة)( 
   

 ۳۳٬۲۳۰٬٦۸٦ ۳٤٬۹۱۳٬٦۲۳ العائد للمساھمي الشركة   ثالثة أشھرلا لفترةربح الصافي 
 ۹۲٬۰٤۰٬۰۰۰ ۹۲٬۰٤۰٬۰۰۰   سھم العادیةد األدلعالمتوسط المرجح 

 ۰٫۳٦ ۰٫۳۷ )  سعوديربحیة السھم ( لایر
 

  لیةرة المخاطر الماإدا -۱۱
 

في ذلك مخاطر العمالت ما السوق (بة: مخاطر یة متنوعة من المخاطر المالة تعرضھا لمجموعلمجموعشطة اإن أن
عار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. األسطر ومخا ةئدار الفالعادلة والتدفقات النقدیة ألسعا ةیمالقومخاطر 

یسعى إلى تقلیل اآلثار سواق المالیة وبؤ باألالتن على عدم إمكانیة كل عاماطر للمجموعة بشبرنامج إدارة المخویركز 
 داء المالي للمجموعة. األملة على بیة المحتلالس

 
 
 



 ة شركة الشرق األوسط للرعایة الصحی 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعةر (غی موجزةال ةالموحدیة وللمالیة األإیضاحات حول القوائم ا

 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ في ةیأشھر المنتھ تسعةلاة لفتر
 ودیة)ت السعبالریاال(
 

۱۳ 

 (تابع) مالیةارة المخاطر الدإ -۱۱
 

 طر المالیةخالماة دارإ إطار
 

وم اإلدارة  مجلس اإلدارة. تق اإلدارة العلیا بموجب سیاسات  معتمدة من قبل قبل من ة إدارة المخاطر یتم العمل بسیاس
اع المخاطر أنوعة. أھم یل للمجموغعاون الوثیق مع وحدات التشطر المالیة بالتللمخا لتحوطدید، و تقییم، وایا بتحالعل

 تمان، ومخاطر السیولة.ئاال طرمخا وھي مخاطر السوق 
 

. فریق اإلدارة  المخاطر للمجموعة إلشراف على إطار إدارةة الشاملة عن إنشاء وایسؤولى مجلس اإلدارة المیتول
ماعات تإج ل بإجراءفریق العم رة المخاطر للمجموعة. یقوماقبة سیاسات إدان تطویر ومرالتنفیذیة ھو المسؤول ع

   ن خالل لجنة المراجعة.مبھا یتم إبالغ المجلس  ور تتعلق باالمتثال للسیاساتأمو أت یراغتبشكل منتظم، وإن أي 
 

وق  رات في ظروف السلتعكس التغیریق اإلدارة التنفیذیة منتظم من قبل ف دارة المخاطر بشكلیتم مراجعة أنظمة إ
 وأنشطة المجموعة.  

 
مجموعة وإجراءاتھا، وتقوم بمراجعة مدى للر طخاالم ةارتثال اإلدارة لسیاسات إدمراجعة على الجنة الم فتشر

 ھھا المجموعة. لق بالمخاطر التي تواجیتعدارة المخاطر فیما إطار مالئمة إ
 

، ینةمدھ، ذمم موتتضمن النقد وما في حك ليللمركز الما جزةالمولموحدة المالیة ضمن القائمة ا یتم ادارج األدوات
عة بالمتوبات متداولة أخرى. تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات طلوم قةستحم اتومصروفشتقات، ذمم دائنة مقروض، 

 د.لفردیة المتعلق بكل بنت افي بیان السیاسا
 

ة حق  علیة ، عندما یكون للمجموماضمن القوائم ال سجیل الصافيإللتزام المالي و یتم تتتم المقاصة ما بین االصل و ا
  ي أو لدیھا النیة إما أن یتم تسویتھا على أساس الصافو ا ھب ترفعمالء تلك التسویة  للمبالغ اي ملزم إلجرنظام

 تزام في آن واحد. إللاإلعتراف باالصل وا
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
 

الى  ضع تختي ون بأسعار فائدة معومة والتك لقروض والتيئیسي من ارشكل ار الفائدة للمجموعة بعتنشأ مخاطر أس
 ك التغیرات في أسعار الفائدة من قبل اإلدارة. لتة م مراقبتویتسعیر على أساس اعتیادي إعادة ال

 
رة  ي تم اإلعالن عنة إلداذى المجموعة وال ة على األدوات المالیة المحملة بفائدة علائدیلي ملخص بمعدل الف فیما

 مجموعة. لا
 سبتمبر ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱
 م ۹۲۰۱

   متغیردل  معات أدوات ذ
 ۹٤۸٬۳٤٦٬۱٤٤ ۱٬۲۸٥٬٥۸۸٬۱۲٤ لوبات مالیةمط
 

 تحلیل حساسیة سعر الفائدة
 

غیرات للتألقل من االقتراض نتیجة فات الفوائد األعلى / ااسة لمصروحس مین تكونقوق المساھالربح أو الخسارة وح
 لضریبة والزكاة كما یلي:لشركة قبل اأثر ربح اتفي أسعار الفائدة. ی

 سبتمبر ۳۰ 
 م۲۰۲۰

 مبرسبت ۳۰
 م ۱۹۲۰

   متغیر  أدوات ذات معدل
 (٥٬۸۸۳٬۱٦٤) (۹٬٦٤۱٬۹۱۱) نقطة أساس ۱۰۰زیادة بمقدار  -لفائدة ار سع

 ٥٬۸۸۳٬۱٦٤ ۹٬٦٤۱٬۹۱۱ نقطة أساس ۱۰۰بمقدار نقص  -فائدة لا سعر
 
 



 ة شركة الشرق األوسط للرعایة الصحی 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعةر (غی موجزةال ةالموحدیة وللمالیة األإیضاحات حول القوائم ا

 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ في ةیأشھر المنتھ تسعةلاة لفتر
 ودیة)ت السعبالریاال(
 

۱٤ 

 (تابع) ارة المخاطر المالیةدإ -۱۱
 

 طر العملةمخا
 

تقوم إدارة . تمالر صرف الع اسعأ في دوات المالیة نتیجة للتغیراتاألذب قیمة بجمة عن تذاھي المخاطر الن
ً لوفق الموجزةعلى القوائم المالیة األولیة الموحدة  ذبذبات وتدیر أثرھالتاة تلك بمراقب المجموعة تعرض ال ت ذلك.ا

ألمریکي. اللایر  ا والدوالر ي السعودمالتھا تتم باللایرن معظم معالعمالت األجنبیة بشکل ھام ألالمجموعة لمخاطر ا
 ي.ر األمریكواللدبا السعودي مربوط

 
 مخاطر األسعار

 
رتبطة  لعوامل میر أسعار السوق، سواء كانت تلك التغیرات نتیجة یجة لتغیمة اداة مالیة  نتق بتذبذ تتمثل في مخاطر
تتعرض المجموعة ألي   السوق. ال  تداولة فيممیع األدوات التؤثر على ج عوامل المصدرة لألداة أو  باألداة أو الجھة

 رعاسمخاطر األ
 
 نمااطر االئتخم
 

فاء بإلتزامتھ ألداة مالیة مما یتسبب بخسائر على الو ي عدم مقدرة طرف ماف ةتمثلمخاطر االئتمان ھي المخاطر الم
الحدود   یتم تطبیق یة اعتماد بحیثلمجموعة عملعت اض لمخاطر االئتمان وضرف اآلخر. لتخفیض التعرالیة للطم
جاه العمالء ت نئتمامتواصل بمراقبة مخاطر التعرض لإل  كلة أیضا بشرداإلام ئتمانیة على العمالء. كما تقوالا

السابقة   العمیل وتواریخ السداد أساس ملفابل األرصدة المشكوك في تحصیلھا والتي ھي على مخصص مق وتكوین
 ل منتظم. قائمة بشكلمالء المدینة اقبة ذمم العمرا للسداد. تتم

 
 لي: ا یي كمالمجموعة كما في تاریخ التقریر ھ فياالئتمان  مخاطراألقصى للتعرض ل إن إجمالي الحد 

 
 سبتمبر ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 مبردیس ۳۱
 م ۹۲۰۱

   ةالموجودات المالی
 ۱٬۲۷۳٬۷۱۲٬۱٦٥ ۱٬٦٤٥٬۰۳۹٬۹۷۱ دینة ذمم م

 ٥۱٬۸۹۱٬۸۱۸ ۳۰٬۸۸۷٬٦۸۷ صدة بنكیةرأ
 ۹٤۲٬۹۸۳ ۷۸۸٬۳٤٦ ائعود

 ۲٬٤۸۰٬٤۸۷ ۲٬۳٤٦٬٤۸۷ ینسلف للموظف
   
 ۱٬٦۷۹٬۰٦۲٬٤۹۱ ۱٬۳۲۹٬۰۲۷٬٤٥۳ 

 
، . في تاریخ التقریرقعةتمان المتوخسائر االئفي مخصص بعد صااألخرى  ذمملتجاریة واال المدینة ذممیتم إثبات ال

مت . ومع ذلك، قاالذمم المدینة مالي إج من٪) ۸٤م: ۲۰۱۹بر دیسم ۳۱٪ (۸٤سبة ء رئیسیین نربعة عمالأیمثل 
 سبتمبر ۳۰ كما في ة.أن أنھا منخفض إلى وتم استنتاج لمدینةا بالذمملق عفیما یتتركز المخاطر الشركة بتقییم 

  ٦۸٦٫۰۳: م۲۰۱۹یسمبر د ۳۱ودي (عملیون لایر س ۸۹۰٫۱د مبلغ یوج الي الذمم المدینة،م، من بین إجم۲۰۲۰
 یة.جھات حكومیة وشبھ حكومق بعلیت ن لایر سعودي)ملیو

 
 
 
 
 

 



 ة شركة الشرق األوسط للرعایة الصحی 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعةر (غی موجزةال ةالموحدیة وللمالیة األإیضاحات حول القوائم ا

 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ في ةیأشھر المنتھ تسعةلاة لفتر
 ودیة)ت السعبالریاال(
 

۱٥ 

 (تابع) ارة المخاطر المالیةإد -۱۱
 

 لةمخاطر السیو
لوفاء  زم لالحصول على التمویل الالجموعة لصعوبات في المتمثلة في تعرض الم لمخاطرسیولة ھي ا لمخاطر ا

رب ابسرعة وبمبلغ یقع أصل مالي رة على بیدمخاطر السیولة من عدم الق تنتجت مالیة. قد بأدوا بإلتزامات مرتبطة
وال كافیة من خالل  وفر أملتأكد من تل كل دوري بشسیولة وذلك بمراقبتھا لتم إدارة مخاطر اوی ة.ادلھ العقیمت
 ة.قبلیللوفاء باي التزامات مستیالت بنكیة متاحة تسھ

 
ً دأكد بالقدر الممكن من أن ل الت ة السیولة ھوي إدارإن منھج المجموعة ف ند ماتھا عایة للوفاء بالتز سیولة كافیھا دائما

ولھذا   خاطرة بسمعة المجموعة.أو المیر مقبولة غد خسائر كبدیة والغیرعادیة دون تافي ظل الظروف العھا اقتحقاس
 ت السیولة لدیھا. طلباأجل تلبیة متفة من ان مع بنوك تجاریة مختلئتمظت المجموعة على حدود االالغرض، حاف

 
خصومة م المبالغ اجمالیة وغیر نمتبقیة كما في تاریخ التقریر.إالیة المطلوبات المفیما یلي االستحقاقات التعاقدیة لل

 اصة.قیات المقاتفاثیر د تعاقدیة باستثناء تأت فوائتضمن مدفوعاوت
 

 لتعاقدیةایة النقد تالتدفقا   
 سبتمبر ۳۰
 ن ستة أشھر ل مأق یةمة الدفترالقی م ۲۰۲۰

ستة أشھر إلى  
 سنة

سنة إلى ثالث 
 سنوات

إلى  ثالث سنوات
 س سنواتخم

أكثر من خمس 
 ماليجاإل سنوات

مطلوبات مالیة 
  مشتقة یرغ

 
     

        
 ۱٬٤۳۸٬۰۸۲٬۰٥۲ ۲۹۳٬۷۳۳٬٥۱۷ ۲٦۰٬۸٦۷٬۳۸٦ ۲۲۸٬۰۲۰٬۳۷۰ ۱۱٦٬۷۲۱٬۷۳۲ ٥۳۸٬۷۳۹٬۰٤۷ ۱٬۳۳۲٬٤۰۰٬٤۷۸ لف وقروضس

 ۳٤۷٬۷۰۰٬۷٤٥ -- -- -- -- ۳٤۷٬۷۰۰٬۷٤٥ ۳٤۷٬۷۰۰٬۷٤٥  ةئنذمم دا
 ٤۲٬۷۹٤٬٦۳۰ ۲۳٬۰۳۸٬۱۱۰ ٥٬٤۲٥٬۸٤۰ ۸٬٤۲۷٬٥٦۰ ۲٬۹٥۱٬٥٦۰ ۲٬۹٥۱٬٥٦۰ ۲۸٬۱۸۰٬٦٦۲ رإیجا زاماتإلت

مالیة مطلوبات 
 ۲۹٬۹۱٤٬۲۸۲ -- ٦٬۷۲۰٬٥۱٥ ۱٤٬٦۳٥٬۷۲۱ ۳٬٦٥۸٬۹۳۰ ٤٬۸۹۹٬۱۱٦ ۲۷٬۷٦۸٬٥۷۳ أخرى

فات مستحقة مصرو
 ۱٥٥٬٥۳٥٬٥۲٥ -- -- -- -- ۱٥٥٬٥۳٥٬٥۲٥ ۱٥٥٬٥۳٥٬٥۲٥ ىومطلوبات أخر

 ۱٬۸۹۱٬٥۸٥٬۹۸۳ ۱٬۰٤۹٬۸۲٥٬۹۹۳ ۱۲۳٬۳۳۲٬۲۲۲ ۲٥۱٬۰۸۳٬٦٥۱ ۲۷۳٬۰۱۳٬۷٤۱ ۳۱٦٬۷۷۱٬٦۲۷ ۲٬۰۱٤٬۰۲۷٬۲۳٤ 
        
 تعاقدیةالنقدیة الات تدفقال   
 
 
دیسمبر  ۱۳
 م ۹۲۰۱

 
 یمة الدفتریةالق

 
 رن ستة أشھمأقل 

 
ى  إل ستة أشھر
 سنة

 
سنة إلى ثالث 

 تسنوا
نوات إلى ث سالث

 خمس سنوات
خمس  أكثر من

 لياإلجما نواتس
الیة لوبات ممط

 غیر مشتقة
       

        
 ۱٬۲۷۷٬۰۲۰٬۳۲۷ ۲٤٦٬٤۹٦٬۱۲٦ ۳۷۳٬۳۷٥٬٥۹٦ ۳۰۰٬٤۳۸٬۷۷۸ ۲٤٬٥٥۳٬٥۷۲ ۳۳۲٬۱٥٦٬۲٥٥ ۱٬۰۰۰٬۱٥۸٬۳۳٦ ضوقرو سلف

 ۳۳۷٬۰٥٦٬۱٤۲ -- -- -- -- ۳۳۷٬۰٥٦٬۱٤۲ ۳۳۷٬۰٥٦٬۱٤۲ ذمم دائنة 
 ٤۳٬۹۳۳٬۸۷۸ ۲۱٬۸۸۲٬٦۸۰ ٥٬۷٤۱٬۸٤۰ ۱۰٬٤۰٦٬۲۳۸ ۲٬۹٥۱٬٥٦۰ ۲٬۹٥۱٬٥٦۰ ۳۱٬۳۱۳٬٤۲٦ إلیجارت اماتزاال

الیة مطلوبات م
 ۳۸٬۷۲٥٬۲٥۷ -- ۱۲٬۲۰۸٬۹۱۰ ۱٥٬٥۰۹٬۲٤۱ ٥٬٤۱٥٬۷۷۸ ٥٬٥۹۱٬۳۲۸ ۳٥٬۸۷٤٬٥۲۱ أخرى

ات مستحقة مصروف
 ۱۰٦٬۷٥۱٬٥۷۹ -- -- -- -- ۱۰٦٬۷٥۱٬٥۷۹ ۱۰٦٬۷٥۱٬٥۷۹ طلوبات أخرىوم
 ۱٬٥۱۱٬۱٥٤٬۰۰٤ ۷۸٤٬٥۰٦٬۸٦٤ ۳۲٬۹۲۰٬۹۱۰ ۳۲٦٬۳٥٤٬۲٥۷ ۳۹۱٬۳۲٦٬۳٤٦ ۲٦۸٬۳۷۸٬۸۰٦ ۱٬۸۰۳٬٤۸۷٬۱۸۳ 

 
و بمبالغ أل مبكر جداً بشك ةاالستحقاق مستحق ي تحلیلفقات النقدیة المدرجة فتصبح التدن وقع أالمت نھ لیس منإ

 لفة جوھریاً.مخت
 



 ة شركة الشرق األوسط للرعایة الصحی 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعةر (غی موجزةال ةالموحدیة وللمالیة األإیضاحات حول القوائم ا

 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ في ةیأشھر المنتھ تسعةلاة لفتر
 ودیة)ت السعبالریاال(
 

۱٦ 

 ات العالقةذ طرافامالت مع األالمع -۱۲
والمنشــآت األخــرى ھــا ل ت التابعــةركاوالشــ الزمیلــة،  ھااتمســاھمي المجموعــة، وشــرك قــةالعت ذااف تشمل األطــر

د شــروط اعتمــایســة فــي المجموعــة. یــتم دارة الرئ، المــدراء ومــوظفي اإلحــدةالموة كات التابعالشرة ببعض طالمرتب
 عة. موإدارة المج قبل مجلس نه المعامالت موأحكام وھذ

 
 .ویتھا نقداً ویتم تس بشروط متفق علیھاالعالقة  سددة لدى ھذه األطراف ذاتلمر اغیدة یتم تسعیر جمیع األرص

 
 ي: ا یلكمواألرصدة الناشئة الفترة  لھذهمة ھات العالقة الألطراف ذاامعامالت ال

 

 ةق العال معاملة مع 
 عةطبی

 لختاميالرصید ا ةترمعامالت خالل الف المعاملة

   

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)

 سبتمبر ۳۰
 م ۹۰۱۲

 راجعة)(غیر م

 بتمبرس ۳۰
 م۲۰۲۰

 عة)ر مراج(غی

بر مدیس ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة)
      ذات عالقة  من أطراف قتحمس

شركة بیت البترجي 
 یبللتعلیم والتدر

تدریب  میلةز
 ٦۰۷٬۰۷٦ ٦٤٤٬۳۰۸ ٦۸٦٬٥۲۰ ۱۲٤٬۲۲٥ موظفین

ماراتیة  الشركة اال
 تنمیة الصحیة للرعایة وال

 ةدارأتعاب اال زمیلة
٥٬۹٥٤٬۲۸٥ ۷٬۷٥٤٬۱٤۰ ۹٬٥۱۱٬۱۰۱ ۲٬٦٤۳٬۲۱۲ 

ایة  مصر للرع كةشر
 لصحیة ا

 رةاأتعاب االد زمیلة
۱۱۷٬۰٥۸ ۱٬٤۷۲٬٤۸۰ ۸٥۰٬۲۰۷ ۱٬۳۷۹٬۹۸۱ 

 ۳٬۹۷۱٬۹۹٥ ٤٬۳۱۷٬۹۰٥ ٤٬۰۸۹٬۰۰۱ ۲۱۳٬۰۱۸  أتعاب تدریب زمیلة یة لطبالبترجي اكلیة بیت 
 ۳٬۲۲٥٬۲۹٥ ۳٬٤۳۹٬٤۷٦ ٤٬۲٤۳٬۱۸۸ ٦۲۸٬۱۳۹ خدمات طبیة  یلةزم الدولي   لبیتاركة ش

ي شفى السعودتالمس
 رقة الشا -األلماني 

 خدمات طبیة یلةزم
-- -- ۸۹۷٬۹٦٥ ۸۹۷٬۹٦٥ 

ستشفى السعودي لما
 صنعاء -األلماني 

 بیةخدمات ط زمیلة
-- -- ۸۹٥٬٦۷٥ ۸۹٥٬٦۷٥ 

تشفى السعودي المس
 مانجع -األلماني 

 خدمات طبیة زمیلة
-- -- ۳٬۲۹۸٬۳۲٦ ۳٬۸۰۸٬۷۷٦ 

البترجي للیاقة   بیتة شرك
 البدنیة

 خدمات طبیة زمیلة
۲۹٬۸۹۲ ۱۰۲٬۹٤۹ ٤٥۹٬٥۸٤٥ ٦۲٬۳٥۱ 

     ۲٤٬۳۱٤٬٥٤۹ ۱۷٬۸۸۲٬۳۲٦ 
      حق ألطراف ذات عالقةمست

شركة بیت البترجي 
 زمیلة الدوائیة  ناعاتللص

 وریدت
المستحضرات 

 ٤٬٥٦٦٬۲۹۲ ٤٬۳٦۷٬٥۹۰ ۱۳٬۷۲۱٬۸۹۹ ۱۱٬۲٥۲٬۸۹۱ الدوائیة  
لد  خا یللجلشركة عبد ا

 بترجي لصیانة األجھزة
صالح  إ زمیلة

دوات األ
 ۱٬۰۲۲٬۱۹٥ ۹۹۸٬٤٤۹ ٤٬٤۳٦٬۹۳۸ ۱٬٥٤۱٬٥٦٥ ةالطبی

إنشاء المستشفیات  ةكرش
 الدولیة المحدودة

أعمال البناء  زمیلة
 ۱٤۳٬٤٥٦٬۹۷۱ ۱٦۸٬۹۷۸٬۸٦٥ ۱۰٥٬۸۹۰٬۳۸۰ ۱۲٤٬۱۷٤٬٤۷۱ مرمیوالت

ي بیت البترج شركة
 الطبیة

رسوم  شریك
 ۳٬۲۹٥٬۲٥۲ ۲٬۰۲٥٬٤۲٤ ٤٬۹٦۱٬۹٥۲ ٤٬۹٦۱٬۹٥٥ استشاریة

الخلیج   بباششركة 
یر تطولإلستثمار وال

 العقاري

خدمات  زمیلة
 فظینت

۷٬۲۲٥٬۱٥۱ ۱۷٬٤٦٤٬۳۲۹ -- -- 
       
     ۱۷٦٬۳۷۰٬۳۲۸ ۱٥۲٬۳٤۰٬۷۱۰ 



 ة شركة الشرق األوسط للرعایة الصحی 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعةر (غی موجزةال ةالموحدیة وللمالیة األإیضاحات حول القوائم ا

 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ في ةیأشھر المنتھ تسعةلاة لفتر
 ودیة)ت السعبالریاال(
 

۱۷ 

 طراف ذات العالقة (تابع)ت مع األالمعامال -۱۲
 

 نفیذیینوكبار التعلیا ارة الافآت اإلدكم
 كما یلي: الفترةل خال یا وكبار التنفیذیینلعلا ارةاإلد مكافآت

 سبتمبر ۳۰ 
 م۲۰۲۰

 سبتمبر ۳۰
 م ۹۲۰۱

 مراجعة)غیر( عة)اجر(غیر م 
   

 ۳٬۲٥۲٬۰۷۸ ٤٬۹٦۸٬٤۷۲ مزایا قصیرة األجل
 ٦۲۸٬۷۲٤ ٥٥٥٬۷۲٥ التوظیفمزایا مابعد 

 
ین بما في ذلك الراتب  رئیسیال رةادي المدفوع ألعضاء اإلي اإلجمالب الشھرلراتة األجل ارتشمل مزایا قصی

تم دفع مزایا ما بعد التوظیف ساھمین وبالتالي یلمائیسیین من قبل ارة الرإلدااألساسي والبدالت. تم تعیین موظفي 
 ن.المساھمی األجل من قبلیلة زایا طووم

 
   یةالقطاع معلوماتال -۱۳

 
وخدماتھا ولھا ثالثة قطاعات یمكن اتھا نتجم ىعلوحدات أعمال بناًء  جموعة إلىظیم المم تندارة، یتإلألغراض ا

 إلبالغ عنھا:الشركة التي یتم ات االمتعلقة بقطاععلومات الم اإلبالغ عنھا. فیما یلي
 

 لخدمات على أساس طبیعة ا
 جعة)غیر مرا( م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰

 اإلجمالي أخرى دلةلصیمبیعات ا تخدمات العیادا تنویمخدمات ال 
      

 ۱٬۳۰۱٬٦۹۹٬۷٦۲ ۸٬۲٥۷٬٥٤٥ ۲۰۹٬٤۰۷٬۱٦۰ ۲۷۹٬۸۸۳٬۳٥۸ ۸۰٤٬۱٥۱٬٦۹۹ إیرادات  
 (۸٦۲٬٤٤۸٬٤۱۰) (۲۷٦٬۳۹٦) (۱٥٤٬٦۷٥٬۹۲۱) (۱۸۸٬٥٦۲٬۷۹۱) (٥۱۸٬۹۳۳٬۳۰۲) رادات إلیتكلفة ا
 ٤۳۹٬۲٥۱٬۳٥۲ ۷٬۹۸۱٬۱٤۹ ٥٤٬۷۳۱٬۲۳۹ ۹۱٬۳۲۰٬٥٦۷ ۲۸٥٬۲۱۸٬۳۹۷ لربح ي اإجمال

 (۳٤۹٬۰٤۱٬۲۷٥)     یلیة مصروفات تشغ
 ۹۰٬۲۱۰٬۰۷۷     ي لیربح تشغ

 ٥٬۰٥۳٬٤۱٥     رى  یرادات أخإ
 (۲٦٬۱۰۳٬۰۳٥)     أعباء تمویلیة

 (۳٬٥۰۰٬۰۰۰)     الزكاة 
 ٦٥٬٦٦۰٬٤٥۷     صافي الربح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ة شركة الشرق األوسط للرعایة الصحی 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعةر (غی موجزةال ةالموحدیة وللمالیة األإیضاحات حول القوائم ا

 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ في ةیأشھر المنتھ تسعةلاة لفتر
 ودیة)ت السعبالریاال(
 

۱۸ 

 یة (تابع)ات القطاعالمعلوم -۱۳
 

 )جعةیر مرا(غ م ۲۰۱۹ سبتمبر ۰۳
 ليااإلجم أخرى  یدلة یعات الصمب العیاداتخدمات  نویمخدمات الت 
      

 ۱٬۰۹۰٬۱۳۲٬٦۱۱ ۱۰٬٤۹۸٬۷۳۲ ۲۰۱٬۰٦۱٬۸۸٦ ۲۸۸٬۳۲۸٬۷۳۲ ٥۹۰٬۲٤۳٬۲٦۱ إیرادات  
 (۷٦٥٬۷۸۷٬۷۷٦) -- (۱٦۷٬٦۰۲٬٤٥۹) (۲۰۸٬۷۸۱٬۷۳۷) (۳۸۹٬٤۰۳٬٥۸۰) ت إلیراداا ةتكلف

 ۳۲٤٬۳٤٤٬۸۳٥ ۱۰٬٤۹۸٬۷۳۲ ۳۳٬٤٥۹٬٤۲۷ ۷۹٬٥٤٦٬۹۹٥ ۲۰۰٬۸۳۹٬٦۸۱ إجمالي الربح 
 (۲٦٥٬۱۳۸٬٦۳۱)     غیلیة مصروفات تش

 ٥۹٬۲۰٦٬۲۰٤     ي ربح تشغیل
 ۱۳٬۰٦۱٬۸۹۹     ى  إیرادات أخر
 (۱٦٬٥۸۱٬۷۳٥)     أعباء تمویلیة

 (۳٬٥۱۲٬٥۰۰)     الزكاة 
 ٥۲٬۱۷۳٬۸٦۸     صافي الربح 

 
 اء.رض تقییم األدمنفصل لغ خاصة بھا بشكلال شغیلیةبة النتائج التدارة بمراقتقوم اإل

 
 الجغرافي القطاع

 
 كة العربیة السعودیة.ممللرئیسیة في الوعة وأسواق األنشطة الیة للمجمت التشغیوداجلموا یعمجتقع 

 
 رتباطات اال -۱٤

 
 م. ۲۰۲۰ سبتمبر  ۳۰كما في  وعة مفیما یلي االلتزامات واالرتباطات المحتملة للمج

 
  غیر  دلطرا تبالوتشمل ھذه المطا ت مختلفة.وع بخصوص مطالباضد الفرموظفین دعاوى ال دید منقدم الع ۱-۱٤

ملیون   ۲٫۳مالي المطالبات إج تفاقات التعاقدیة. بلغلالت أخرى وفقًا ل دون إشعار وتعویضاني، والفصالقانو
حكم في محاكم لل ستماعالقضایا قید اال . معظمودي)یون لایر سعمل ۳٫۰٦م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( سعودي لایر

حاجة إلى وجود  لیس ھناك الشركة ولح اي صف ونكتمن أن النتیجة س دارة واثقةلمختلفة. إن اإلالعمل ا
 لھذا الغرض. مخصص 

 
الي المبلغ . یبلغ إجمللوائحباعدم االمتثال فة بسبب دعاوى قضایا مختل تابعةال وشركتھا تخوض الشركة ۲-۱٤

. معظم )لایر سعودي ملیون ۰٫۰٦م: ۲۰۱۹سمبر دی ۳۱(  سعوديملیون لایر ۰٫۲ید النظر اإلجمالي ق
  ود جولیس ھناك حاجة إلى و ركةن في صالح الشمن أن النتیجة ستكو ارة واثقة. إن اإلداعمستاالحت تالقضایا 

 . مخصص لھذا الغرض
 

ملیون لایر  ۷۸٤: م ۲۰۱۹(سعودي ملیون لایر  ۳۸۷م ۲۰۲۰كما في سبتمبر  الرأسمالیة لتزاماتاإلبلغت  ۳-۱٤
 .سعودي)

 
 



 ة شركة الشرق األوسط للرعایة الصحی 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعةر (غی موجزةال ةالموحدیة وللمالیة األإیضاحات حول القوائم ا

 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ في ةیأشھر المنتھ تسعةلاة لفتر
 ودیة)ت السعبالریاال(
 

۱۹ 

 م تعتمد بعدالمعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن ل -۱٥
 

األولیة ة یماللائم ایخ إصدار القوارتم تطبق حتى درت ولكن لدیالت التي صرات والتعوالتفسیر فیما یلي المعایی
 یة المفعول.یكون ذلك ممكناً، عندما تصبح سار لتعدیالت، عندماییر واه المعاعتزم الشركة تطبیق ھذلموجزة. تا

 

 
 المعیار / التفسیر

 
 

 الوصف 

ًرا من  ساري اعتبا
و  الفترات التي تبدأ من أ

 لي اریخ التابعد الت
قریر الدولي للتالمعیار 

 ۱۷ يالمال
 م ۲۰۲۱ ایرین ۱ عقود تأمین

ولة (التعدیالت على  ولة أو غیر متداكمتدا مطلوباتتصنیف ال ۱ة الدولي ر المحاسبمعیا
 ) ۱معیار المحاسبة الدولي 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

یر المعیار الدولي للتقر
ومعیار  ۱۰المالي 

 ۲۸الدولي المحاسبة 

  تھ الزمیلة أوركشالمستثمر و وجودات بینو مساھمة المبیع أ
تقریر  لى المعیار الدولي للتعدیالت عمشترك (الال روعمشال
 ) ۲۸حاسبة الدولي ومعیار الم ۱۰لمالي  ا

متاح للتطبیق االختیاري / 
إلى   السریان مؤجلتاریخ 

 مسمىأجل غیر  
 

 . ادتمعاالد عن ةالمالیة للشركم  ئعلى القوات والتفسیرا ه والتعدیالتكورة أعالیر المذتقوم الشركة بتقییم آثار المعای
 
 )۱۹كوفید كورونا ( یر فایروستأث -۱٦

 
") جائحةً اعترافًا بانتشاره ۱۹ -الصحة العالمیة تفشي فیروس كورونا ("كوفید  م، أعلنت منظمة۲۰۲۰رس خالل ما

تفشي أیًضا على  ال وقد أثر ھذا  قتصادیة.ألعمال واألنشطة االالسریع في جمیع أنحاء العالم مما تسبب في انقطاع ا
حكومات في جمیع أنحاء العالم عودیة. وتتخذ الیة السة العربمنطقة دول مجلس التعاون الخلیجي بما في ذلك المملك

د،  خطوات الحتواء انتشار الفیروس. وقد قامت المملكة العربیة السعودیة، على وجھ التحدید، بإغالق الحدو
وتم تصنیف قطاع   ت إغالقا وحظرا للتجول في جمیع أنحاء البالد.رضفبالتباعد االجتماعي، ووأصدرت توجیھیات 

بل الحكومة، وبالتالي لم یتم وضع أي قیود على عملیات المجموعة أو سلسلة  خدمة حیویة من قصحیة كعایة ال الر
 التورید الخاصة بھا.

  
حتمل على أعمالھا. كما اتخذت لماق عمل لتقییم التأثیر بالحوكمة بتشكیل فریوقامت إدارة المجموعة والمكلفین 

مالئھا والمجتمع األوسع وكذلك لضمان المة موظفیھا وعصحة وسلضمان  اإلدارة سلسلة من اإلجراءات الوقائیة
 استمراریة عملیاتھا. 

  
ذلك، ال تزال   التجول الجزئي، ومع شھدت المجموعة انخفاًضا في زیارات العیادات الخارجیة عند تطبیق حظر

تفاصیل   قطاعیةاریر الالخاص بإعداد التق ۱۳خرى غیر متأثرة إلى حد كبیر. ویوضح اإلیضاح األ األنشطة
ات من القطاعات المختلفة. وتعتقد اإلدارة أن االنخفاض في اإلیرادات المذكور أعاله یرجع إلى التأخیرات اإلیراد

 م، رفعت الحكومة حظر التجول. ۲۰۲۰ وییولمالئھا. وخالل شھر االختیاریة من قبل عالمخطط لھا في اإلجراءات 
  

د على التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بدقة غیر مؤكدة وتعتمتزال  یرات النظًرا ألن مدى ومدة ھذه التأث
لة التورید،  لتركیز على استدامة سلسفي ھذا الوقت، ستواصل اإلدارة والمكلفون بالحوكمة مراقبة الوضع مع ا

طلوبة، االستھالكیة الملمواد دویة وادة النقدیة الكافیة لتمویل متطلبات رأس المال العامل، وتوافر األرصوتوافر األ
 وما إلى ذلك، وبالتالي إطالع أصحاب المصلحة عن االنحرافات الجوھریة، وفقًا للمتطلبات التنظیمیة المحلیة.

 
 موحدة الموجزةالولیة لیة األالقوائم المااعتماد  -۱۷

 
ھـ  ۱٤٤۲ ربیع األول ۱۹اریخ بت زةالموحدة الموجیة وللیة األلقوائم المااذا ھ مادتدارة الشركة باعإس لقام مج

 م. ۲۰۲۰ نوفمبر ٥الموافق 


