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 تقرير المراجع المستقل 

 )شركة مساهمة سعودية(  الصحيةمساهمي شركة الشرق األوسط للرعاية / السادةإلى  
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
 

 الرأي 
الصحية للرعاية  األوسط  الشرق  لشركة  الموحدة  المالية  القوائم  راجعنا  سعودية(  لقد  مساهمة  لها   ةوالشرك  )شركة  التابعة 

الدخل  الربح أو الخسارة و  ، وقائمةم2022ديسمبر    31)"المجموعة"(، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في  
الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،  اآلخر  الشامل
 ضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. واإلي
 

 31في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  
المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي    م وأدائها2022ديسمبر  
)يشار  مدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينالمعت

 "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.   ـ  إليها مجتمعة ب
 

 أساس الرأي
لمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية ل

سلوك  ل  للميثاق الدوليفي قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً  
الصلة بمراجعتنا   يذ  المعتمد في المملكة العربية السعوديةمعايير االستقالل الدولية(  للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك  وآداب المهنة  

لالموحدة  الماليةللقوائم   . باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا ذلك الميثاق. كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً 
 رأينا.عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء 

 
 األمور الرئيسة للمراجعة 

البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية   إن األمور الرئيسة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية 
رأي المراجع حولها،   الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين
 وال نقدم رأياً منفصالً في تلك األمور. فيما يلي وصف لكل أمر من األمور الرئيسة للمراجعة وكيفية معالجته.

 
لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم وصفها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما في ذلك ما 

األمور. عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقويمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم   يتعلق بهذه
 المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة األمور أدناه، توفر أساساً لرأينا في المراجعة
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 لمراجع المستقل تقرير ا
 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(   ساهمي شركة الشرق األوسط للرعاية الصحيةم /السادةإلى 
  

 )تتمة(  األمور الرئيسة للمراجعة
 

 معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا   كيفية األمور الرئيسة للمراجعة 

 اإليرادات  إثبات

في   المنتهية  السنة  اعترفت  2022ديسمبر    31خالل  م، 
بمبلغ   بإيرادات  سعودي    2,151.7المجموعة  لاير  مليون 

 مليون لاير سعودي(. 1,872.6م: 2021)
 

المجموعة اإليرادات عند تقديم الخدمات الطبية والتجارية    تثبت
 المستلم أو المستحق االستالم. للعوضوتُقاس بالقيمة العادلة  

 
يُعتبر إثبات اإليرادات أمر مراجعة رئيسي نظراً لوجود مخاطر 
اإلدارة   تخطي  بسبب  اإليرادات  تحريف  إمكانية  في  تتمثل 

الذي   والحكم  الرقابية  المتعلق نطويللضوابط  التقدير  على  ي 
 بمعدالت الرفض. 

 
للسياسة المحاسبية المتعلقة   3- 3يرجى الرجوع إلى اإليضاح  
حول التقديرات واالفتراضات    1-5بإثبات اإليرادات واإليضاح  

واإليضاح   اإليرادات  إثبات  في  اإلفصاح    6المستخدمة  حول 
 .اإليرادات من العقود مع العمالءبالخاص 

 
 
 

اإليرادات التي تم تسجيلها واإلفصاح عنها خالل  من أجل تقييم 
 السنة، قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية من ضمن إجراءات أخرى: 

 

بإثبات  • المتعلقة  المحاسبية  السياسات  مالئمة  مدى  تقييم 
بالمجموعة من خالل األخذ باالعتبار  الخاصة  اإليرادات 

 متطلبات معايير المحاسبة ذات الصلة. 
 

تصميم   • وتقييم  العامة  واإلجراءات  السياسات  مناقشة 
 الضوابط الداخلية إلثبات اإليرادات الخاصة بالمجموعة.  

 

مال • مدى  واالفتراضات ئمتقييم  والتقديرات  األحكام  ة 
لتحديد   اإلدارة  التي وضعتها  المتغير.    العوضالجوهرية 

التي    الفعليةكما قمنا بإجراء مراجعة بأثر رجعي للمطالبات  
أساس   على  األصلية  المطالبات  إجمالي  مع  تسويتها  تم 

 العينة.
 

تقييم تصميم اإلجراءات التي وضعتها المجموعة فيما يتعلق   •
الرئيسية   المدخالت  واختبار  الرفض  معدالت  بتقديرات 

 للتقديرات على أساس العينة.  
 

إجراء اختبارات )على أساس العينة( للتسويات والمطالبات  •
العمالء   مع  المجموعة  بها  قامت  التي  والتحصيالت 

 .النقدية(التحصيالت الرئيسيين )اختبار 
 

األساسية  • التحليل  وإجراءات  التفاصيل  اختبار  تنفيذ 
  ت اإليراداتم تسجيل    هباستخدام تحليل األستاذ العام للتأكد بأن

 . الصحيحة  بدقة بالسعر والفترة
 

مدى كفاية االفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية    أخذ •
 في االعتبار. الموحدة للمجموعة

 

 
  



 

 
 
 
 
 
 

 

 المراجع المستقل تقرير 
 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(  مساهمي شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية  /السادةإلى 
 

 )تتمة(  األمور الرئيسة للمراجعة
 

 معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا   كيفية األمور الرئيسة للمراجعة 

 خسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 

في   المدينة  2022ديسمبر    31كما  الذمم  قيمة  إجمالي  بلغ  م، 
مبلغ   )1,695التجارية  سعودي  لاير  م:  2021مليون 

مخصص خسائر مليون لاير سعودي(، وبلغت قيمة    1,329.5
مبلغ   المتوقعة  )  66,4االئتمان  م:  2021مليون لاير سعودي 

 مليون لاير سعودي(. 64,9
 

يعتبر تقييم مخصص انخفاض القيمة لخسائر االئتمان المتوقعة  
واالفتراضات حكمياً   والتقديرات  األحكام  كبير بسبب  إلى حد 

عين اإلدارة في تحديد الخسائر المتوقعة. يت  طبقتهاالهامة التي  
المدينة   للذمم  المتوقعة  الخسارة  معدل  تحديد  اإلدارة  على 
التجارية القائمة بناًء على تجربة المجموعة التاريخية المتعلقة 

 بخسائر االئتمان بعد تعديلها حسب المعلومات المستقبلية.
 

األمر   هذا  اعتبرنا  لألحكام ألقد  نظراً  رئيسي  مراجعة  مر 
قيمة خسائر االئتمان المتوقعة  واالفتراضات المتعلقة بانخفاض  

القوائم  على  المحتمل  والتأثير  التجارية  المدينة  الذمم  مقابل 
 المالية الموحدة للمجموعة.  

 

اإليضاح   إلى  الرجوع  المالية    12-3الرجاء  القوائم  حول 
الهام المحاسبية  السياسات  بخصوص  المتعلقة    ةالموحدة 

بخصوص    1-5بانخفاض قيمة الموجودات المالية، واإليضاح  
الذي يبين    9التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة، واإليضاح  

الذمم عن  فصاح  االتفاصيل   مقابل  المتوقعة  االئتمان  خسائر 
 المدينة التجارية.  

األحكام والتقديرات واالفتراضات مالئمة  قمنا بتقييم مدى   •
 . لتي نفذتها اإلدارةالجوهرية ا

 
توصلنا إلى فهم آخر المستجدات حول تقييم اإلدارة لخسائر  •

االئتمان المتوقعة مقابل الذمم المدينة التجارية. قمنا بمقارنة 
االئتمان  خسائر  لمخصص  للمجموعة  المحاسبية  السياسة 
متطلبات   مع  المتوقعة  االئتمان  خسائر  ومنهجية  المتوقعة 

 األدوات المالية.  –( 9للتقرير المالي )المعيار الدولي 
 
لمراجعة المنهجية المطبقة   ائيناكما قمنا أيضا بإشراك أخص •

الدولي   المعيار  بمتطلبات  يتعلق  فيما  المجموعة  قبل  من 
في (. وتحديداً، قمنا بتقييم منهج المجموعة  9للتقرير المالي )

المعلومات  تضمين  ومدى  التعثر،  احتمالية  مدى  تقييم 
االئتمان   احتساب خسائر  في  المستقبلية  بالتوقعات  المتعلقة 

الخسارة التي قد تؤدي   مقياس  ت في معيارالمتوقعة والتغيرا
 إلى تعثر.

 
قمنا بإجراء مراجعة لمدى مالئمة معايير المجموعة وحكمها   •

 لتحديد الذمم المدينة التي انخفضت قيمتها فرديًا.
 
لمدى اكتمال ودقة البيانات، على أساس    أجرينا كذلك اختباراً  •

 لمتوقعة. خسائر االئتمان ا  احتسابعمليات  العينة، التي تدعم  
 

االفصاحات الواردة    كفايةقمنا أيضاً بتقييم معقولية ومدى   •
في القوائم المالية الموحدة المطلوبة بموجب المعيار الدولي  

  - (  7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9للتقرير المالي )
 األدوات المالية: االفصاحات. 

 

 
 م 2022لسنة المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة 

، فيما عدا القوائم المالية الموحدة م 2022لسنة    تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة
يره السنوي. ومن المتوقع أن يكون التقرير المسؤول عن المعلومات األخرى في تقر  واإلدارة همجلس  . إن  الحسابات  وتقرير مراجع

 الحسابات.  لنا بعد تاريخ تقرير مراجع اً متوفر  م 2022لسنة   السنوي للمجموعة
 

 المعلومات األخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي حولها. تلك الموحدة  ال يغطي رأينا حول القوائم المالية
 

الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تكون متاحة،  للقوائم الماليةوبخصوص مراجعتنا  
وعند القيام بذلك، يتم األخذ في الحسبان فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو  

 المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.   مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل
 

، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين باإلبالغ عن األمر للمكلفين  م2022لسنة    وعندما نقرأ التقرير السنوي للمجموعة
  . بالحوكمة



 

 
 
 
 
 
 

 

 اجع المستقل تقرير المر
 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(   مساهمي شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية /السادة إلى
 

 القوائم المالية الموحدة حولوالمكلفين بالحوكمة اإلدارة مجلس مسؤوليات 
المعتمدة في مسؤول عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  اإلدارة  مجلس  إن  

نظام  وأحكام  والمحاسبين  للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية،  العربية  المملكة 
ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من اإلدارة مجلس  يراها وعن الرقابة الداخلية التي  والنظام األساسي للشركة، الشركات

 ري ناتج عن غش أو خطأ.تحريٍف جوه
 

فإن   الموحدة،  المالية  القوائم  إعداد  لمبدأ اإلدارة  مجلس  عند  العمل وفقاً  المجموعة على االستمرار في  تقويم مقدرة  مسؤول عن 
االستمرارية واإلفصاح، حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما 

 يس هناك خيار مالئم بخالف ذلك. لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو لاإلدارة مجلس كن هناك نية لدى يلم 
 

 إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة. 
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية  

أنه ليس ضماناً على أن   المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال  الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد  المراجع  خطأ، وإصدار تقرير 
ن تحريف جوهري المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً ع

موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها  
 ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة.

 
الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على  وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير  

 نزعة الشك المهني خالل المراجعة. كما نقوم بـ :
 
تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ  •

راجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر إجراءات م
أو تزوير أو  تواطؤعدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على 

 حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.  
 

للظروف، وليس   • الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقاً 
 بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة. 

 
لسياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بها تقويم مدى مالئمة ا •

 . اإلدارةمجلس 
 
لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، اإلدارة  مجلس  استنتاج مدى مالئمة تطبيق   •

كد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على االستمرار في  فيما إذا كان هناك عدم تأ
العمل وفقا لمبدأ االستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات 

ا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا  ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذ
إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي  

 إلى توقف المجموعة االستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
 

عام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة  تقويم العرض ال •
 تعبر عن المعامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادالً. 

 
شطة التجارية داخل المجموعة،  الحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة مالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األن •

ونظل  المجموعة.  حسابات  ومراجعة  واإلشراف  التوجيه  عن  مسؤولون  ونحن  الموحدة.  المالية  القوائم  حول  رأي  إلبداء 
 المسؤولين الوحيدين عن رأينا في المراجعة. 

  





 

  
      

   
   

     
    
   

 
 

   
    
    
   
   

 
     

  

   
    
   
   

 
  

 
    

   
     
   

 

  
    
    

     



 

   
    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

  
   
   
 

  
 

  
    

   
  

  
  
  

   
  

  
  
  

   

  
 
 
 



G



 

 
 

  

   
 
   

 
 

  
  

   
 
 
 
 
 
   
 

  
   
   

   
   
   
 
 
 

  
   
 
   

  
   

   
 



 شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية  
  )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2022ديسمبر  31في 

 

10 

 معلومات الشركة  -1
 

ة  تأسست شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )"الشركة" أو "الشركة األم"( وشركتها التابعة )يشار إليها بـ "المجموعة"( وتتكون من الشرك
  وفروعها المختلفة وشركتها التابعة في المملكة العربية السعودية.

 
هـ، الموافق 1425ربيع الثاني    6بتاريخ    4030149460تجاري رقم  ال سجل  الكانت الشركة تعمل كشركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب  

لطرح    يةالمال  السوقم، حصلت الشركة على موافقة من هيئة  2015ديسمبر    30هـ، الموافق  1437ربيع األول    19بتاريخ   م.2004مايو    25
جمادى   20أسهم الشركة في سوق األسهم السعودية )تداول( بتاريخ    ركة لالكتتاب العام االولي، وقد أدرجتمن أسهم الش  27.612.000

 وبالتالي، تحولت إلى شركة مساهمة عامة.  م.2016مارس   29هـ، الموافق 1437اآلخرة 
 

والم والمستوصفات  المستشفيات  وتشغيل وصيانة  وإدارة  إنشاء  في  الرئيسي  الشركة  نشاط  الصحي  يتمثل  التأهيل  ومراكز  والمعاهد  راكز 
ية والعالج الطبيعي ومختبرات التحليل واألشعة والصيدليات وشراء األراضي إلقامة مباني عليها واستثمارها لصالح الشركة في المشاريع الطب

 وتأسيس وإدارة وإنشاء وتنظيم المعارض للشركة.
 

 لوبات ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للفروع التالية: تشمل القوائم المالية الموحدة المرفقة موجودات ومط
 

 الموافق صادر في السجل التجاري اسم الفرع
    

 م 1998مايو  30 هـ 1419صفر  5 4030124187 جدة  -المستشفى السعودي األلماني 
 م 2000أكتوبر  22 هـ1421رجب  24 1010162269 الرياض -المستشفى السعودي األلماني 
 م 2000إبريل  3 هـ1420ذو الحجة  28 5855019364 عسير -المستشفى السعودي األلماني 
 م 2002أغسطس  5 هـ 1423صفر  18 4650032396 المدينة المنورة  -المستشفى السعودي األلماني 

 م 2008أغسطس  6 هـ1429شعبان  4 4030181710 أوالد عبد الجليل إبراهيم بترجي 
 م 2015مايو  7 هـ1436رجب  18 2050105713 الدمام  -السعودي األلماني المستشفى 

 م 2017نوفمبر  15 هـ 1439صفر  26 4030297688 جدة –عيادات بيفرلي 
 م2018يوليو  3 هـ 1439شوال   19 4031215509 مكة المكرمة -المستشفى السعودي األلماني 

شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية 
 م 2020سبتمبر  6 هـ1442محرم  18 فرع أجنبي دبي -المحدودة 

شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية 
 م 2020سبتمبر  3 هـ1442محرم  15 فرع أجنبي القاهرة  -المحدودة 

 م 2020أكتوبر  4 هـ 1442صفر  17 4030393745 حي الجامعة   -المستشفى السعودي األلماني 
 م 2021مايو  6 هـ  1442رمضان  24 5850124337 عسير   -عيادات أبها 

 
 لدى الشركة استثمار في الشركة التابعة التالية:

 
 حصة الملكية الفعلية  حصة الملكية الفعلية  األنشطة الرئيسية  اسم الشركة التابعة 

 م2021 م 2022  
 شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية 

 % 47 % 53.89 الرعاية الصحية   )االيضاح ادناه(
 

استكملت اإلجراءات   . %53,89إلى    % 47م، زادت الشركة األم حصتها في الشركة التابعة من  2022خالل الربع الثاني من السنة المالية  
 م.  2022يونيو  30رأسمال الشركة التابعة خالل الفترة المنتهية في الزيادة في النظامية وإجراءات تسجيل 

 
 أساس اإلعداد  -2
 

دة في المملكة العربية تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المعتم
ولية للتقرير  السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها جميعاً بـ "المعايير الد

 .أنها ستستمر في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية أعدت المجموعة القوائم المالية على أساس المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.
 

دَّت هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي، باستثناء التزام منافع الموظف ين المحددة  أع 
 الُمقاسة بالقيمة الحالية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 
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 أساس اإلعداد )تتمة(  -2
 

   معلومات المقارنة فيما يتعلق بالسنة السابقة. تقدم القوائم المالية الموحدة
 

  تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.
 
 والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة ة تأثير المعايير الجديد   2-1
 

لم تقم المجموعة  م أو بعد ذلك التاريخ.2022يناير    1طبقت المجموعة ألول مرة بعض التعديالت والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في  
 المفعول بعد. بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية 

 
   ( 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  -اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام 

 تحل التعديالت محل اإلشارة إلى اإلصدار السابق لإلطار المفاهيمي للمجلس الدولي لمعايير المحاسبة باإلشارة إلى اإلصدار الحالي الذي
كما أضافت التعديالت أيضاً استثناًء إلى مبادئ االعتراف في المعيار الدولي للتقرير  تطلباته.دون تغير جوهري في م  2018صدر في مارس  

المحتملة الناتجة عن المطلوبات وااللتزامات الطارئة التي قد تقع  لتجنب مسألة مكاسب او خسائر "اليوم الثاني"  ( "تجميع األعمال"3المالي )
"المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" أو تفسير لجنة المعايير الدولية رقم  (  37ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي )

أو تفسير   (37)ويقتضي االستثناء من المنشآت تطبيق المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي   ( "الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل.21)
    التوالي، بدال من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان هناك التزام حالي موجود في تاريخ االقتناء.، على  (21)لجنة المعايير الدولية 

 
( لتوضيح أن الموجودات الطارئة غير مؤهلة لالعتراف بها في  3وتضيف التعديالت أيضا فقرة جديدة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي )

يحصل بعد بداية فترة التقرير   تجميع األعمال الذي، أي  تقالية، تطبق المجموعة التعديالت بشكل مستقبلي ووفقا لألحكام االن تاريخ االقتناء.
للمجموعة   ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة  )تاريخ التطبيق االولي(.والً أحيث تقوم بتطبيق التعديالت    السنوية

  أو مطلوبات أو مطلوبات محتملة ضمن نطاق هذه التعديالت. موجودات محتملة حيث لم تنشأ خالل الفترة أي
 

  ( عقود اإليجار16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) –المتحصالت قبل االستخدام المنشود   الممتلكات واآلالت والمعدات:
الممتلكات واآلالت والمعدات، واي متحصالت من بيع السلع التي يتم انتاجها  تمنع التعديالت المنشآت من الخصم من تكلفة أي بند من بنود  

وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة بالمتحصالت  أثناء احضار ذلك األصل إلى موقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة.
ووفقا لألحكام االنتقالية، تطبق المجموعة التعديالت بأثر رجعي فقط   و الخسارة.من بيع مثل هذه السلع وتكاليف انتاج تلك السلع في الربح ا

)تاريخ   على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في او بعد بداية اول فترة تم عرضها بها عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل
  التطبيق األولي(.

 
للمجموعة. حيث لم تكن هناك مبيعات لهذه البنود التي تنتجها الممتلكات واآلالت   ير على القوائم المالية الموحدةولم يكن لهذه التعديالت أي تأث

  والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة.
 

الشركة التابعة التي تطبيق المعايير الدولية للتقرير    –تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة    –  ( 1)المعيار الدولي للتقرير المالي  
 المالي ألول مرة 

  
الفقرة )د التابعة باختيار تطبيق  للشركة  التعديل  المالي )   16-يسمح  للتقرير  الدولي  المعيار  المتراكمة  1"أ"( من  الترجمة  لقياس فروقات   )

ر المالي.  م المبالغ المصفح عنها في القوائم المالية الموحدة للشركة االم، استناداً إلى تاريخ تحول الشركة االم إلى المعايير الدولية للتقريباستخدا
طبق التعديل يُ  وذلك إذا لم يتم اجراء أية تعديالت إلجراءات التوحيد وأثر تجميع األعمال التي استحوذت فيها الشركة األم على الشركة التابعة. 

  (.1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي ) 16-أيضاً على الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تختار تطبيق الفقرة )د
 

ألول   ليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة حيث إن المجموعة ليست ممن يطبق المعايير الدولية للتقرير المالي 
  مرة.
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 أساس اإلعداد )تتمة(  . 2
 
 تأثير المعايير الجديد والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة )تتمة(    2-1
 

  المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية % 10الرسوم في فحص نسبة   -(: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي )
معدل تختلف بشكل جوهري عن شروط االلتزام ال جديد أو  المالي  التزام  لاألتعاب التي تدرجها المنشأة عند تقدير شروط االتوضح التعديالت أن  

تتضمن هذه األتعاب فقط تلك الرسوم المدفوعة او المستلمة بين المقترض والمقرض بحيث تتضمن الرسوم المدفوعة او المستلمة   األصلي.
ووفقا  اإلثبات والقياس. ( األدوات المالية:39لم يتم اقتراح تعديل مشابه لمعيار المحاسبة الدولي ) قرض بالنيابة.بواسطة إما المقترض او الم

التي يتم تعديلها او استبدالها بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية حيث   على المطلوبات المالية  لألحكام االنتقالية، تطبق المجموعة التعديل
للمجموعة حيث ال توجد  الموحدةال يوجد لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية   بتطبيق التعديل أوالً )تاريخ التطبيق األولي(.  تقوم المنشأة

 تعديالت على األدوات المالية للمجموعة خالل الفترة. 
 

  الضريبة في قياس القيمة العادلة -( الزراعة 41معيار المحاسبة الدولي )
أن تقوم المنشآت باستثناء التدفقات النقدية الخاصة بالضريبة   وهو   (41)من معيار المحاسبة الدولي    22يقوم التعديل بإزالة المتطلب في الفقرة  

  .(41)عند قياس القيمة العادلة للموجودات التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
( كما  41)نه ال توجد موجودات ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي إللمجموعة حيث  الموحدةليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية 

 في تاريخ التقرير.
 
 لسياسات المحاسبية الهامةلملخص   -3
 

المطبقة خالل السنة كما تم االفصاح عنها في    التي تم تطبيقها بشكل ثابت ، فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة  فيما يلي السياسات المحاسبية
 عند اعداد هذه القوائم المالية الموحدة.  1-2اإليضاح 

 
 تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة أو غير متداولة  3-1
 

 الموجودات
 تعتبر الموجودات متداولة وذلك: المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة/ غير متداولة. تعرض

 العادية.عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات  •

 ، في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة •

 ، أو فترة التقرير المالي عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد  •

عندما تكون نقد وما حكمه فيما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد  •
 ر المالي. فترة التقري

 تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
 

 المطلوبات
 تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:

 توقع تسوية االلتزام خالل دورة األعمال العادية ،  •

 ، في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة •

 ، أو فترة التقرير المالي بعد عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً  •

 عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي. •
 

 تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.
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 المحاسبية الهامة )تتمة( لسياسات لملخص   -  3
 
 أساس التوحيد    3-2
 

تتحقق السيطرة عندما تتعرض   م.2022ديسمبر    31التابعة لها كما في    ةتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشرك
بالشركة المستثمر فيها، ولديها المقدرة في التأثير على المجموعة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقتها  

وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط   العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها. 
 عندما يكون لدى المجموعة: 

 

فيها )أي وجود حقوق   • المستثمر  الشركة  بالشركة  السيطرة على  العالقة  األنشطة ذات  الحالية على توجيه  المقدرة  المجموعة  بمنح 
  المستثمر فيها(

  الحق أو الحقوق في الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع المنشأة الُمستثمر بها. •

  على استخدام سيطرتها على المنشأة الُمستثمر بها للتأثير على عوائدها •
 

افترا السيطرة.بشكل عام، هناك  إلى  التصويت ستؤدي  أقل من  ض أن غالبية حقوق  المجموعة  لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى  وتأييداً 
لك  األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذ

  رس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:عند التأكد فيما إذا كانت تما
 

  التصويت في الشركة المستثمر بها. الترتيبات التعاقدية مع اآلخرين ممن يحق لهم •

  الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. •

  حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. •
 

للتأ تقييم  إعادة  بإجراء  المجموعة  الحقائق تقوم  تشير  عندما  وذلك  عدمه  فيها من  المستثمر  الشركة  على  تمارس سيطرة  كانت  إذا  فيما  كد 
التابعة عند حصول المجموعة على  والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة 

التوح عملية  عن  التوقف  ويتم  التابعة  الشركة  على  التابعة.السيطرة  الشركة  على  السيطرة  هذه  المجموعة  تفقد  عندما  موجودات   يد  تدرج 
الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال   ومصروفات ومطلوبات ودخل  

  على الشركة التابعة. السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة
 

يتم توزيع الربح او الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على حملة األسهم في الشركة األم للمجموعة والحصص غير 
  المسيطرة، حتى لو أن نتائج هذا التوزيع قد تؤدي إلى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.

 
 التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات المالية للمجموعة.وعند اللزوم، يتم إجراء  

النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات  يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات 
  يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.  د التوحيد.المجموعة بالكامل عن

 
  وفيما إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة( والمطلوبات والحصة غير المسيطرة 

يتم إثبات   لحقوق الملكية ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن زوال السيطرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. وأي مكونات أخرى  
تتكون هذه القوائم المالية الموحّدة من القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح  االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة.

  يتم إعداد القوائم المالية للشركة التابعة لنفس فترة التقرير المالي للشركة. .1
 

 تجميع األعمال والشهرة 
المحول، والذي يتم قياسه بالقيمة العوض  تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من   تتم المحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ.

بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع األعمال،   لغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها.العادلة بتاريخ االستحواذ، ومب
بية تقرر المجموعة فيما إذا كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناس

العمومية   المصروفات وتدرج ضمن    مصروفات تقيد تكاليف االستحواذ المتكبدة ك مييز للشركة المستحوذ عليها.في صافي الموجودات القابلة للت
 واإلدارية.
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 تجميع األعمال والشهرة )تتمة( 
يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما،  

يشتمل ذلك على فصل المشتقات المدرجة ضمن  المالئم لها وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ.
  الشركة المستحوذ عليها.أدوات مالية أخرى في العقود الرئيسية من قبل 

 
يُقاس العوض المحتمل المصنف كأصل   المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ.  العوضيتم إثبات  

( األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة والتغيرات في  9أو التزام والذي يمثل أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 القيمة العادلة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة.  

 
المحول ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة الذي تم إثباته وكذلك  العوض  لتي تمثل الزيادة في إجمالي  يتم، في األصل، قياس الشهرة بالتكلفة )وا

وفي حالة   أية حصص مملوكة سابقاً بالزيادة عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها(. 
دات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقديرها للتأكد من قيامها بصورة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجو 

مراد  صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ ال
العوض وإذا   إثباتها بتاريخ االستحواذ. المستحوذ عليها عن إجمالي  الموجودات  العادلة لصافي  القيمة  التقدير زيادة  ما زال ينتج عن إعادة 

 الربح أو الخسارة الموحدة. المحول، يتم إثبات األرباح في قائمة
 

المتراكمة. بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض  الشهرة  لها، تقاس  انخفاض في  ولغرض إجراء االختب وبعد اإلثبات األولي  للتأكد من وجود  ار 
إلى كل وحدة أو مجموعة من الوحدات المحققة    –اعتباراً من تاريخ االستحواذ    –القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال  

شركة المستحوذ عليها للنقد التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع األعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى خاصة بال
وعندما تعتبر الشهرة جزءاً من الوحدة المحققة للنقد وجزءاً من العملية ضمن الوحدة المستبعدة، عندئذ يتم إدراج الشهرة   إلى تلك الوحدات.

تبعدة في مثل هذه الحاالت على تقاس الشهرة المس ستبعاد.االالمتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للوحدة عند تحديد أرباح أو خسائر  
 المحققة للنقد. أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة

 
 اإليرادات إثبات   3-3
 

  – (  15اإليرادات من العقود مع العمالء استناداً إلى نموذج من خمس خطوات مبين في المعيار الدولي للتقرير المالي )  بإثبات تقوم المجموعة  
 إيرادات من العقود مع العمالء: 

والتزامات واجبة  يتم تعريف العقد كاتفاق بين طرفين أو أكثر حيث ينتج عنه حقوق   مع العميل:  تحديد العقد )العقود( المبرم   (:1الخطوة )
 النفاذ ويحدد المعيار الذي يجب أن تكون عليه العقود.

إن التزام األداء هو الوعد الذي يتم تحديده في العقد مع العميل لنقل البضائع أو الخدمات   تحديد التزامات األداء في العقد:   (:2الخطوة )
 للعميل. 

المتوقع من المجموعة مقابل تسليم البضائع أو تقديم الخدمات المتفق عليها  لعوض  اتحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو      (:3الخطوة )
 للعميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابةً عن أطراف ثالثة. 

العقد:   (:4الخطوة ) في  األداء  التزامات  على  المعاملة  سعر  ستقوم  توزيع  واحد،  أداء  التزام  من  أكثر  على  تشتمل  التي  للعقود  بالنسبة 
لمجموعة بتخصيص سعر العاملة على كل التزام أداء وذلك بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل الوفاء بكل التزام  ا

  أداء.
 االعتراف باإليرادات عند )أو حال( الوفاء بالتزام األداء.  (:  5الخطوة )

 
 إذا ما تم الوفاء بأحد الضوابط التالية: تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى زمني،

 أن يتلقى العميل المنافع المقدمة من أداء المجموعة ويستهلكها في نفس الوقت طالما قامت المجموعة باألداء.  (أ
 أن يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه.   (ب 
استخدام بديل لدى المجموعة، وأن المجموعة لها حق واجب النفاذ في استالم قيمة األداء   يال يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أصل ذ (ج

 المكتمل حتى تاريخه.
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وذلك   اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه استيفاء التزام األداء.  إثبات بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتحقق فيها أحد الشروط أعاله، فإنه يتم  
الخدمات المتعهد بها، فإنها تنشئ أصاًل مبني على العقد على أساس مبلغ العوض المحقق  عندما تفي المجموعة بالتزام األداء من خالل تقديم  

 العقد.  عندما يتجاوز مبلغ العوض المستلم من العميل مبلغ اإليرادات المثبتة، فإنه ينشأ عن ذلك التزام بموجب  من خالل األداء. 
 

تحق القبض بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة بالعقد، باستثناء الضرائب يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المس
يتم إثبات  تقوم المجموعة بتقييم ترتيبات اإليرادات الخاصة بها مقابل معايير محددة لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل أو وكيل.  أو الرسوم. 

قتصادية للمجموعة، وأنه يمكن قياس اإليرادات والتكاليف، إذ ينطبق ذلك ، بشكل موثوق  االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع ا
يتم  المستحق لها مقابل تحويل الخدمات إلى العميل.العوض  في العقد يتضمن مبلغاً متغيراً، فإن المجموعة تقوم بتقدير  العوض  إذا كان   به.

ه حتى يكون من المحتمل إلى حد كبير عدم حدوث عكس قيد جوهري لإليرادات في تقدير العوض المتغير عند نشأة العقد ووضع قيود علي
  مبلغ اإليرادات المتراكمة عند زوال عدم التأكد المتعلق بالعوض المتغير الحقًا.

 
 خدمات المرضى  

قبل شركات التأمين   عائدات خدمات المرضى عند تقديم الخدمات للمرضى بعد خصم أي تخفيض أو خصم أو رفض متوقع من   إثبات يتم  
 )حيثما ينطبق ذلك( وقت تقديم الخدمات للمرضى.

 
 بيع البضائع 

تتضمن عقود المجموعة المبرمة مع العمالء مبيعات  .بتوفيرهاالتي تقوم المجموعة  والعقاقير  تمثل مبيعات البضائع القيمة المفوترة لألدوية  
إلى    االعتراف بمبيعات األدوية والعقاقير عند نقطة من الزمن عندما يتم تحويل السيطرةيتم   األدوية والعقاقير بشكل عام التزام أداء واحد. 

 إيصال / اصدار األدوية والعقاقير.   العميل، وهو عادة ما يتم عند
 

 إيرادات اإليجار
الناتجة على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار وتدرج ضمن إير ادات أخرى في قائمة الدخل  تتم المحاسبة عن إيرادات اإليجار 

 الشامل.  
 

 يتم االعتراف بكافة المصروفات على أساس االستحقاق. 
 

هذا    وعلى   (، استخدمت المجموعة الطريقة العملية فيما يتعلق بالسلف من العمالء أو الذمم المدينة.15وبحسب المعيار الدولي للتقرير المالي )
الموعود به حسب أثر عنصر التمويل في العقود، وفي الحاالت التي تتوقع فيها المجموعة، عند  العوض  النحو ، لن تقوم المجموعة بتعديل  

عة  أن تكون الفترة بين الوقت الذي يدفع فيه العميل ثمن السلعة أو الخدمة، والوقت الذي تنقل فيه المجموعة التي تعهدت بتقديم سل  بدء العقد، 
   العميل، سنة واحدة أو أقل.  أو خدمة إلى 

 
 العمالت األجنبية    3-4

للشركة األم. الوظيفية  العملة  أيًضا  السعودي، والذي يعتبر  للمجموعة باللاير  الموحدة  المالية  القوائم  الشركات  تم عرض  ولكل شركة من 
تقوم المجموعة  والبنود التي تتضمنها القوائم المالية لكل شركة والتي تُقاس باستخدام العملة الوظيفية.  الوظيفيةالتابعة، تقرر المجموعة عملتها  

فها إلى الربح أو الخسارة الموحدة،  باستخدام طريقة التوحيد المباشر، وعند استبعاد العملية الخارجية، تعكس المكاسب أو الخسائر المعاد تصني
 المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.

 
 المعامالت واألرصدة 

تصبح    يتم، في األصل، تحويل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل منشآت المجموعة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية المعينة بالتاريخ الذي
المقومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف الفورية للعملة الوظيفية    يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية فيه المعاملة مؤهلة أوال لإلثبات.

كربح أو خسارة، باستثناء البنود النقدية المخصصة   الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية  تدرج التقرير المالي.  السائدة في تاريخ 
ويتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى حين بيع صافي  المجموعة في العمليات األجنبية.  صافي استثماركجزء من تغطية مخاطر  

وتحول البنود غير النقدية التي يتم   االستثمار وعندئذ يعاد تصنيف المبلغ المتراكم إلى الربح أو الخسارة في قائمة الربح او الخسارة الموحدة.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها   يخية المسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت االولية.قياسها بالتكلفة التار

يتم معالجة الربح أو الخسارة   بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار التحويل السائدة في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة.
 للبند. الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً لالعتراف بالربح أو الخسارة نتيجة التغيرات في القيمة العادلة 
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 العمليات األجنبية 
والمطلوبات للعمليات األجنبية، بما في ذلك الشهرة وتسويات القيمة العادلة الناتجة عن االستحواذ، إلى اللاير السعودي يتم تحويل الموجودات  

يتم تحويل توزيعات االرباح المستلمة من الشركات الزميلة األجنبية بسعر الصرف السائد  بأسعار التحويل السائدة بتاريخ التقرير المالي.
 تدرج فروقات ترجمة العملة ذات الصلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة. بتاريخ المعاملة و 

 
بح أو عند استبعاد عملية اجنبية، يتم تحويل المبلغ ذي العالقة المتعلق باحتياطي الترجمة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كجزء من الر

)دون زوال السيطرة( لشركة تابعة تتضمن عملية اجنبية فإن الجزء ذي العالقة بهذا المبلغ  عند االستبعاد الجزئي   الخسارة نتيجة االستبعاد.
  المتراكم يعود إلى الحصة غير المسيطرة.

 
يجة إن أرباح أو خسائر الصرف األجنبي الناتجة عن البنود النقدية مستحقة االستالم من عملية أجنبية أو مستحقة الدفع لعملية أجنبية أو نت 

ة غير مخطط لها أو غير محتملة في المستقبل المنظور والتي تعتبر من حيث الجوهر جزءاً من صافي استثمار في عملية أجنبية يتم تسوي
 تسجيلها في احتياطي التحويل األجنبي من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
 الممتلكات والمعدات    3-5

  تهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.تُسجل الممتلكات والمعدات بالتكلفة مخصوماً منها االس
 

وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في  تشتمل هذه التكاليف على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والمعدات 
 حال تحقق معايير االعتراف وتكاليف وقف التشغيل وترميم الموقع، إن وجدت.

 
القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى يتم مراجعة 

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة، عندئذ تخفض  عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية.
 موجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.ال
 

تقوم بإثبات تلك األجزاء كموجودات  المجموعةاستبدال أجزاًء هامة من الممتلكات والمعدات على مراحل، فإن  من الضروريوعندما يكون 
 بصورة مستقلة ذات أعمار إنتاجية محددة وتستهلك وفقاً لذلك. 

 
تتم رسملة   عند إجراء فحص رئيسي، يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كإحالل وذلك في حالة استيفاء معايير إثباته.

عندما    المصروفات  فقط  األخرى  من الالحقة  المعني  للبند  المستقبلية  االقتصادية  المنافع  من  والمعدات.   تزيد  كافة    ويتم  الممتلكات  إثبات 
 عند تكبدها. روفات األخرى في قائمة الدخل الشامل كمص المصروفات 

 
الممتلكات والمعدات عند استبعادها أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متو  إثبات أي بند من بنود  التوقف عن  أو  يتم  قعة من استعمالها 

بأي أصل )والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة   تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف استبعادها.
 إلغاء االعتراف باألصل.  الدفترية لألصل( في قائمة الدخل الشامل وذلك ضمن إيرادات التشغيل عند

 
 الرأسمالية تحت التنفيذ األعمال 

التنفيذ بالتكلفة ناقص أي خسارة انخفاض في القيمة ويتم رسملتها كممتلكات وآالت ومعدات عندما تكون  تسجل األعمال الرأسمالية تحت 
منها.  المرجو  لالستخدام  موجو  جاهزة  المالئمة ضمن  الفئة  إلى  التنفيذ  تحت  الرأسمالية  األعمال  تحويل  يتم  تشغيلها،  الممتلكات   دات وعند 

  والمعدات ويتم استهالكها وفقًا لسياسات المجموعة.
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 ستهالكاال

المبلغ القابل لالستهالك تكلفة ويمثل  يمثل االستهالك التخصيص المنهجي لقيمة األصل القابل لالستهالك على مدى عمره اإلنتاجي التقديري.
  أصل ما أو أي مبلغ آخر يمثل التكلفة ناقصاً القيمة المتبقية.

 
الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية لكل جزء من   يتم االعتراف باالستهالك في قائمة الربح أو الخسارة

ودات المؤجرة وتكلفة تطوير األرض المستأجرة والمبنى على األرض المستأجرة على مدى فترة  يستهلك كل من الموج الممتلكات والمعدات. 
ال يتم استهالك   ستحصل على ملكيتها في نهاية مدة عقد اإليجار.أن المجموعة  أيهما أقصر إلى في حال التأكد ب  -عقد اإليجار والعمر االنتاجي  

 األراضي.
 

 على األقل مرة سنوياً، ويتم تعديلها عند الحاجة بأثر مستقبلي.  ر اإلنتاجية والقيم المتبقيةتتم مراجعة طرق االستهالك واألعما
 

 يتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات على النحو التالي:
 

 األعمار االنتاجية   فئة الممتلكات والمعدات  
 سنة ـ أيهما أقصر  45إلى  15أو من  اإليجار مدة عقد مباني

 سنة   15-4 معدات طبية
 سنوات 10 - 4 سيارات 
 سنوات   10 - 4 وتجهيزات   أثاث 

 سنة 1 بنود غير قابلة لالستهالك 
 
 الموجودات غير الملموسة 3-6
 

األولي   اإلثبات  عند  مستقلة  عليها بصورة  المستحوذ  الملموسة  غير  الموجودات  بالتكلفة.تقاس  الملموسة  لها  غير  الموجودات  تكلفة  تمثل 
العادلة بتاريخ االستحواذ. القيمة  بالتكلفة  المستحوذ عليها في عملية تجميع أعمال  الملموسة  الموجودات غير  بعد االعتراف األولى، تدرج 

باستثناء تكاليف    -غير الملموسة المنتجة داخلياً  ال تتم رسملة الموجودات   متراكمة.الناقصاً أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض في القيمة  
يتم تقييم األعمار   ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي يتم تكبدها.  المصروفات ويتم اظهار    - التطوير المرسملة  

 محددة أو غير محددة. كاالنتاجية للموجودات غير الملموسة 
 

تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعتها للتأكد من وجود انخفاض في  
راجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر إنتاجي يتم م قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض.

يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستهالك   .تقرير مالي محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل فترة  
ك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل محاسبياً وذل

إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر انتاجي محدد في قائمة الربح أو الخسارة كمصروف مصروفات  تدرج   التقديرات المحاسبية.
 وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة. 

 
الالحقة وذلك فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها األصل المحدد الذي تتعلق به    فات المصرو تتم رسملة  

الخاصة بالشهرة المنتجة داخلياً والعالمات التجارية، يتم االعتراف بها   المصروفات األخرى، بما فيها    المصروفات جميع   .المصروفات تلك  
 لخسارة الموحدة حال تكبدها. في قائمة الربح أو ا

 
  يتم حساب اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات المذكورة أدناه.

 
 العمر اإلنتاجي  صنف الموجودات غير الملموسة 

 سنوات، أيهما أقصر 8مدة الرخصة أو   تراخيص
 سنوات 8 برامج 
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وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في  تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار.
 السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة مقابل عوض محدد. 

 
  المجموعة كمستأجر

المجموعة بتطبيق طريقة واحدة لالعتراف بكافة عقود اإليجار وقياسها، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات تقوم 
تقوم المجموعة باالعتراف بالتزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام  منخفضة القيمة. 

  المعنية.الموجودات 
 
  موجودات حق االستخدام ( 1

  (.التاريخ الذي يكون فيه األصل المعني متاحاً لالستخدامتقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )
 

ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس التزامات تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة،  
تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية ودفعات اإليجار المدفوعة  اإليجار.

على أساس القسط الثابت على مدى فترة يتم استهالك موجودات حق االستخدام   في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي حوافز إيجار مستلمة.
إذا كانت ملكيه األصل المستأجر تنتقل إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجار أو  اإليجار واألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات، أيهما أقصر. 

لألصل. المقدر  اإلنتاجي  العمر  باستخدام  االستهالك  فيحتسب  الشراء،  خيار  تعكس ممارسه  التكلفة  موجودات حق االستخدام  أن  تخضع 
 يرجى الرجوع للسياسات المحاسبية في بند االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية.  لالنخفاض في القيمة.

 
  ( التزامات عقود اإليجار2

الُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات   تشتمل دفعات   اإليجار طوال مدة اإليجار.في بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج التزامات اإليجار 
مؤشر  اإليجار دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على 

أيًضا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من كما تشتمل دفعات اإليجار   أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية.
المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة المجموعة 

بضائع( في   إلنتاجف )ما لم يتم تكبدها ودفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت يتم إدراجها كمصرو  لخيار اإلنهاء.
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد في  الفترة التي يحصل فيها الحدث أو الظرف للدفع.

  العقد فيما إذا كان معدل الفائدة الضمني في العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري. بدءتاريخ 
 

إضافة إلى ذلك، يتم   تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة الفائدة ، وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار المسددة.وبعد  
ت فعاإعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار )أي تغيير د
األصل    اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد تلك الدفعات(، أو وجود تغيٍر في التقويم الخاص بخيار شراء 

 المعني.
 
  موجودات منخفضة القيمةالعقود إيجار و يجار قصيرة األجل اال( عقود 3

 تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل للمكائن والمعدات )أي عقود اإليجار
دات كما تطبق أيًضا اإلعفاء من إثبات الموجو شهًرا أو أقل اعتباًرا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(.  عشراثني  التي تبلغ مدتها  

يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل   منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة.
 وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 
 المجموعة كمؤجر 

يجار التي ال تقوم بموجبها المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع الجوهرية المصاحبة ألصل ما كعقود إيجارات يتم تصنيف عقود اإل
تضاف التكاليف المباشرة األولية التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن أي عقد ايجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل   .ةتشغيلي

يتم إثبات اإليجارات الطارئة كإيرادات في الفترة التي تتحقق   إثباتها على مدى فترة اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار. المؤجر، ويتم  
  فيها. 
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انتاج األصل الذي يستغرق فترة من الزمن ليكون جاهزاً للغرض المعد  يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرةً باقتناء أو إنشاء أو  
تتكون تكلفة االقتراض من   جميع تكاليف االقتراض األخرى في الفترة التي تحدث فيها.  إنفاقيتم   له أو للبيع كجزء من تكلفة األصل المعني. 

 وال. الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة وترتبط باقتراض األم
 
 األدوات المالية  3-9
 
  الموجودات المالية  (1
 

 االعتراف األولى والقياس 
يعتمد القياس الالحق لألصل المالي، عند االعتراف األولي له على التصنيف وما  تقاس الموجودات المالية عند االعتراف بالقيم العادلة لها.

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إذا كان يقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة أو 
 

 يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف األولي بها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال المجموعة
ة التي ال تحتوي على عنصر مالي جوهري، فإن الشركة مبدئياً تقوم بقياس األصل المالي بقيمته العادلة باستثناء الذمم المدينة التجاري إلدارتها.

يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي  زائداً، في حالة األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة.
 (.15بسعر المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )ال تحتوي عنصر مالي جوهري 

 
والتي  من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ينتج عنه تدفقات نقدية 

يشار إلى هذا التقييم أنه اختبار لـ "مدفوعات أصل المبلغ " ويتم على  هي "فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم".
 مستوى األداة.

 
 اإلثبات األولي والقياس 

ق  يتم االعتراف بمشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات في إطار زمني محدد بموجب الئحة أو اتفاقية في السو 
 خ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل. )التجارة العادية( في تاري

 
 القياس الالحق 

 ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية:
  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (أ
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (ب 
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  (ج

 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( ( أ

  تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء الشرطين التاليين:

  التدفقات النقدية التعاقدية.االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل بهدف تحصيل  •

ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة تعتبر مدفوعات حصرية ألصل المبلغ وفائدة على أصل   •
 المبلغ القائم.

الفائدة   باستخدام طريقة معدل  المطفأة الحقاً  بالتكلفة  المالية  الموجودات  قياس  القيمة.وتخضع النخفالفعلي  يتم  يتم االعتراف باألرباح  اض 
  والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند استبعاد األصل، أو تعديله أو انخفاض قيمته.

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ب( 

 
 أدوات الدين 

  خالل الدخل الشامل اآلخر حال استيفاء الشرطين التاليين:تقوم المجموعة بقياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من 

  يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال بهدف االحتفاظ به لتحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، و  •

ل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ  ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة تعتبر فقط مدفوعات ألص •
  القائم.
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 )تتمة(  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( ب
 

 )تتمة(  أدوات الدين
الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تُدرج إيرادات الفائدة وإعادة تقييم صرف العمالت األجنبية وخسائر فيما يخص أدوات  

 أة.االنخفاض في القيمة أو عكس القيود في قائمة الربح او الخسارة الموحدة وتحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطف
وعند التوقف عن االعتراف بها، يتم إعادة تدوير تغير القيمة العادلة المتراكم   لقيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر.تُدرج تغيرات ا

  المدرج في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة. 
 

 أدوات حقوق الملكية 
استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكية مصنفة عند االعتراف األولي، يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف 

 ( األدوات المالية:32بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي )
 أساس كل أداة على حدة.  يتم تحديد التصنيف على  "العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة".

 
يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات أخرى   ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه الموجودات المالية مطلقًا إلى الربح أو الخسارة.

لمتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند اإلقرار بأحقية دفعها، إال إذا كانت المجموعة تستفيد من هذه ا
إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل   األصل المالي، وفي هذه الحالة، تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر.

  الشامل اآلخر ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة.
 
 الربح أو الخسارة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ( ج

مالية تشتمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على الموجودات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والموجودات ال
بالقيمة العادلة بشكل    المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو الموجودات المالية التي يجب قياسها

كما تصنف  تصنف الموجودات المالية كـ "مقتناه ألغراض المتاجرة" في حالة اقتنائها لبيعها أو إعادة شراؤها في المستقبل القريب.  إلزامي. 
يتم تخصيصها كأداة    المشتقات، بما في ذلك المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى منفصلة كـ "مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة" ما لم

يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة بالقيمة العادلة من  تغطية فعالة.
التكلفة المطفأة أو وعلى الرغم من الضوابط المتعلقة بتصنيف أدوات الدين ب خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال.

ة  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كما هو مبين أعاله، يمكن تخصيص أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار
بالقيمة العادلة من خالل  تقيد الموجودات المالية  عند اإلثبات األولي إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل كبير من عدم التماثل المحاسبي.

الخس  أو  الربح  قائمة  العادلة في  القيمة  التغيرات في  العادلة، ويدرج صافي  بالقيمة  المالي الموحدة  المركز  قائمة  الخسارة في  أو  ارة الربح 
  الموحدة.
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 تقييم نموذج األعمال 
تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس أفضل طريقة إلدارة  

 تتضمن المعلومات ما يلي: األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة.

وبشكل خاص، فيما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز  السياسات واألهداف المبينة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات.العمل على ضوء   •
على تحقيق إيرادات العمولة المتعاقد عليها، والحفاظ على معدل عمولة معين، ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات التي 

 .التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات  تمولها تلك الموجودات أو تحقيق

 كيفية تقييم أداء المحفظة وإرسال تقارير بشأنها إلى إدارة المجموعة. •

 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة المخاطر.  •

استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات النقدية التعاقدية التي تم كيفية تعويض المدراء، أي إذا ما   •
 .تحصيلها

إال أن المعلومات حول   تكرار وكمية وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب البيع والتوقعات بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية. •
فصلة، ولكن تعتبر جزءاً من التقييم الشامل عن كيفية تحقيق المجموعة لهدفها في إدارة الموجودات المالية  أنشطة المبيعات ال تعتبر من

 وكيفية تحقيق التدفقات النقدية. 
 

 .يستند تقييم نموذج األعمال على السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سيناريوهات "األسوأ" أو "تحت ضغط العمل"
ات إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعتراف األولي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للمجموعة، فإن المجموعة ال تغير تصنيف الموجود

راة حديثاً  تالمالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال، ولكن يتم دمج هذه المعلومات عند عمل تقييم للموجودات المالية ـ المستحدثة أو المش
يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  ـ في المستقبل.

 ودات مالية.الدخل ألنها ليست محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موج
 

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو ربح على أصل المبلغ )"ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو  
 ربح على أصل المبلغ"( 

ثمن القيمة الزمنية للمال،    و الربح" ه" ألغراض القيام بهذا التقييم، فإن "أصل المبلغ" هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي.
القائم خالل فترة معينة وتكاليف االقراض األساسية األخرى )مثل   المبلغ  المرتبطة بأصل  واالئتمان ومخاطر االقراض األساسية األخرى 

 مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، إضافة لهامش الربح.
 

لتعاقدية تمثل دفعات فقط من المبلغ األصلي والفائدة، تأخذ المجموعة بالحسبان الشروط التعاقدية وعند تقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية ا
بذلك   إنه يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شروطاً تعاقديةً يمكنها تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية حيث   لألداة.

 القيام بالتقييم، تأخذ المجموعة في اعتبارها ما يلي: عند  لن يستوفي هذا الشرط.

 ؛األحداث الطارئة التي قد تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية •

 مزايا الرفع؛  •

 المبالغ المدفوعة مقدماً وشروط التمديد؛ •

 دون حق الرجوع(، و  الشروط التي تقيد مطالبات المجموعة في التدفقات النقدية من موجودات محددة )أي ترتيبات أصل •

  المزايا التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة المالية للوقت، أي التعديل الدوري لمعدالت الربح. •
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 االثبات األولي والقياس 
يتم االعتراف   االثبات األولي لها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو بالتكلفة المطفأة.تصنف المطلوبات المالية عند  

  بجميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وفي حال التمويل والذمم الدائنة بعد خصم التكاليف العائدة مباشرة للمعامالت.
 

 القياس الالحق 
 اس المطلوبات المالية على تصنيفها، كما هو موضح أدناه:يعتمد قي

 
 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

مالية تشتمل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والمطلوبات ال
تصنف المطلوبات المالية كـ "مقتناة ألغراض المتاجرة" في   المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 حال تم تكبدها لغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب.
 

أ الربح  قائمة  في  المتاجرة  المقتناة ألغراض  المطلوبات  خسائر  أو  أرباح  إثبات  الموحدة.يتم  الخسارة  المالية   و  المطلوبات  تخصيص  يتم 
ايير المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاريخ االعتراف األولي، وذلك فقط في حالة الوفاء بالمع

  (.9التي نص عليها المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

   لمطفأةالمطلوبات المالية بالتكلفة ا 
م طريقة بعد االعتراف األولي، تقاس المطلوبات المالية، التي ال تُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالتكلفة المطفأة باستخدا

تم إلغاء  وعندما ي  الفعلي يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن عكس قيد تكلفة الفائدة من خالل اطفاء معدل الفائدة   . الفعلي معدل الفائدة  
 االعتراف بالمطلوبات في قائمة الربح او الخسارة الموحدة.

 
من معدل  تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ  

 ويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ويدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تم .الفعلي الفائدة 
 
 ( إلغاء االعتراف 3
 

 الموجودات المالية 
يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق ذلك( )أي استبعاده من قائمة  

 المركز المالي الموحدة للمجموعة( عند:

 استالم التدفقات النقدية من األصل، أو انتهاء الحق في  •

قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون  •
ألًصل، أو )ب( لم تقم المجموعة  أي تأخير وفق "ترتيبات تمرير" وإذا ما )أ( قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة ل 

 بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل. 
 

فيما  تمرير ، فإنه يجب عليها تقييم    ترتيب وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام  
وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر   إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية.

 وفي  والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األًصل، تستمر المجموعة في إثبات األصل بقدر ارتباطها المستمر به.
على أساس يعكس الحقوق   ذي الصلةويقاس األصل المحول وااللتزام   الصلة.  يتلك الحالة تستمر المجموعة باالعتراف أيضا بااللتزام ذ

ويقاس استمرار العالقة التي تتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل   والمطلوبات التي تحتفظ بها المجموعة.
  يمكن مطالبة المجموعة بسداده ـ أيهما أقل.  وأقصى مبلغ
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 المطلوبات المالية 
المالية الحالية بأخرى  وفي حالة تبديل المطلوبات   يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد أو إلغائه أو انتهاء مدته.

عن من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف  
 الخسارة الموحدة.  يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو  اثبات المطلوبات األصلية واثبات مطلوبات جديدة.

 
 ( مقاصة األدوات المالية 4

يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاماً  
أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات  لتسوية المبالغ المسجلة وتوافر النية لدى الشركة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على  

 في آن واحد.
 
 النقد وما حكمه  3-10

تحقاق  يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك واالستثمارات/الودائع األخرى عالية السيولة قصيرة األجل بفترات اس
وألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما في   متاحة للمجموعة دون أي قيود.أصلية ثالثة أشهر أو أقل، إن وجدت، وهي  

 حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك.
 
 المخزون  3-11

مة الممكن تحقيقها، يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القي يمثل المخزون المواد الطبية وغير الطبية والمنتجات الصيدالنية االستهالكية.
تحدد  أيهما أقل، مع تجنيب المخصص ألية بنود متقادمة أو بطيئة الحركة، والبنود التي ستنتهي صالحيتها قريبا، باإلضافة إلى األضرار. 

  التكلفة على أساس المتوسط المرجح.
 

 تحملها لجلب المخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراهنة.  وتتضمن التكلفة النفقات التي يتم تكبدها للحصول على المخزون، والتكاليف التي يتم
 تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري بعد خصم أي تكاليف إضافية من المتوقع أن يتم تكبدها أو استبعادها.

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية  3-12
 

 الموجودات المالية 
تقوم المجموعة، بتاريخ كل تقرير مالي بإجراء تقييم للتأكد من وجود دليل موضوعي على انخفاض في قيمة أصل مالي ما او مجموعة من 

يعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية قد تعرض أو تعرضت النخفاض القيمة فقط إذا كان هناك دليالً   الموجودات المالية.
ى انخفاض القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف األولي لألصل وكان لحدث الخسارة تأثيراً على التدفقات النقدية  موضوعياً عل

يشتمل دليل االنخفاض في القيمة  المستقبلية التقديرية لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بصورة موثوق بها.
بأن المدين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية جوهرية، عجز أو إخفاق في سداد الفائدة أو أصل المبلغ،  على وجود مؤشرات 

للقياس في   قابل  انخفاض  إلى وجود  للمالحظة  القابلة  البيانات  الدخول في االفالس او اعادة هيكلية مالية أخرى، وعندما تشير  أو احتمال 
 ية التقديرية مثل التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت التعثر في السداد.التدفقات المالية المستقبل

 
 .تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

عليه، ال تقوم المجموعة بمتابعة  الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.  بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تستخدم المجموعة
التغيرات في مخاطر االئتمان، ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ  

على أساس التجربة التاريخية لخسارة االئتمان المعدلة مقابل العوامل المستقبلية قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصص   كل تقرير مالي. 
 الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية.

 
إال أنه في حاالت معينة قد تعتبر المجموعة أن أصل مالي  يوماً.  90تعتبر المجموعة أن أصل مالي قد تعثر عند تجاوز مدة الدفع التعاقدية  

تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل األخذ قد تعثر عندما  
يتم شطب أصل مالي عندما ال يكون هناك أي توقعات معقولة السترداد  في االعتبار أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة.

  ية التعاقدية. التدفقات النقد
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية )تتمة(  3-12
 

 الموجودات غير المالية 
وفي حالة وجود  تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل تقرير مالي، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. 

إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة الق ابلة مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً 
قصاً تكاليف االستبعاد والقيمة ايهما اعلى، نا  -تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المحققة للنقد لالسترداد لذلك األصل.

في حال عدم القدرة على تحديد  يتم تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد باألخذ في االعتبار معامالت السوق األخيرة. قيد االستعمال. 
مالئم. تقييم  نموذج  استخدام  يتم  المعامالت،  ا هذه  التدفقات  االستعمال بخصم  قيد  القيمة  تقييم  الحالية يتم  لقيمتها  التقديرية  المستقبلية  لنقدية 

يتم تحديد القيمة القابلة  باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة لتعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل.
وفي الحاالت  لموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات.لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير عن ا

فض إلى التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ يعتبر األصل منخفض القيمة، ويخ
يتم تخصيص الخسائر الناتجة عن االنخفاض في  أو الخسارة.  يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح  القيمة القابلة لالسترداد.

من ثم يتم  القيمة المعترف بها والمتعلقة بالوحدة المحققة للنقد مبدئياً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدات المحققة للنقد، و 
  على أساس نسبي. تخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة من الوحدات(

 
محققة للنقد )أو مجموعة الوحدات المحققة للنقد( التي تتعلق بها    ةيحدد االنخفاض في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحد

ال يمكن  ة االنخفاض في القيمة.للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم االعتراف بخسار  المحققةعندما تكون القيمة القابلة لالسترداد للوحدة   الشهرة.
 عكس خسائر االنخفاض في القيمة التي تتعلق بالشهرة في الفترات المستقبلية.

 
 المخصصات    3-13

تدرج المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام )قانوني أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن يُطلب من الشركة  
االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج المجموعة تجسد منافع اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ  سداد هذا  
وقد تتوقع المجموعة سداد بعض أو جميع المخصصات على سبيل المثال ضمن عقد التأمين، فيتم تسجيل السداد كأصل مستقل، ولكن  االلتزام.

وإذا كان أثر  يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل الشامل بعد طرح أي سداد.  لسداد مؤكداً فعلياً.فقط عندما يكون ا
طر  القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الزكاة الحالي والذي يعكس، عندما يكون مالئًما، المخا 

  د استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة تمويل.وعن المتعلقة بااللتزام.
 
 الموجودات والمطلوبات الطارئة  3-14

تقييم يتم إجراء   ال يتم إثبات الموجودات المحتملة في القوائم المالية لكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية منها.
ودها  في كل تاريخ من تواريخ التقرير المالي لالعتراف بالمطلوبات الطارئة والتي تعتبر التزامات محتملة ناشئة عن أحداث سابقة ال يتأكد وج

 إال بحدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلي غير مؤكد أو أكثر من األحداث التي ال تخضع تماما لسيطرة المجموعة. 
 
 مة للموظفينمنافع نهاية الخد 3-15
 

 منافع الموظفين قصيرة األجل 
ويدرج االلتزام بالمبلغ المتوقع أن يتم دفعه في حال وجود التزام  يتم احتساب المنافع قصيرة األجل كمصروف حال تقديم الخدمة ذات الصلة.

 الموظف ويمكن تقدير االلتزام بطريقة موثوق بها. قانوني أو ضمني على المجموعة بدفع هذا المبلغ كنتيجة لخدمة سابقة تم تقديمها بواسطة 
 

 منافع ما بعد التوظيف 
المملكة العربية   أنظمةالعمل السعودي كما تم تحديده في    لنظاميتم احتساب االلتزام على المجموعة بموجب منافع نهاية الخدمة للموظفين ووفقاً  

الحالية  السعودية، كبرنامج منافع محددة غير ممولة ويتم احتسابها م الفترات  اكتسابه خالل  الذي تم  المستقبلية  المنافع  ن خالل تقدير مبلغ 
  والسابقة وخصم ذلك المبلغ.

 
م المنافع يتم االعتراف بإعادة القياس، الذي يتكون من المكاسب والخسائر االكتوارية، باستثناء المبالغ المدرجة في الربح أو الخسارة حول التزا

قائمة المركز المالي مع أرصدة مدينة أو دائنة مقابلة لألرباح المبقاة خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث المحددة، مباشرة في  
  ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.  فيها.
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 نهاية الخدمة للموظفين )تتمة( منافع  3-15
 

 منافع ما بعد التوظيف )تتمة( 
 يتم االعتراف بتكاليف الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة في التاريخ األسبق من التواريخ التالية:

 
 تاريخ تعديل البرنامج أو تقييده، و  •
 التاريخ الذي تعترف فيه المجموعة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة. •

 
تقوم المجموعة بتســجيل التغيرات التالية في التزام المنافع  يتم احتســاب مصــروف الفائدة بتطبيق معدل الخصــم على التزام المنافع المحددة.

 المحددة في الربح او الخسارة:
 

ــائر الناتجة عن  • ــابقة، واألرباح والخسـ عمليات تقليص األيدي  تكاليف الخدمة التي تشـــمل تكاليف الخدمة الحالية، وتكاليف الخدمة السـ
 العاملة وعمليات السداد غير الروتينية، و 

 مصروف الفائدة. •
 
 الزكاة وضريبة القيمة المضافة  3-16
 

 الزكاة 
يتم تقدير وتحميل مخصص  يتم تكوين مخصص للزكاة وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية.

 يتم تسجيل أي فروقات في التقديرات عند الموافقة على الربط النهائي، عند تعديل المخصص. الزكاة على قائمة الدخل الموحدة.
 

 ضريبة القيمة المضافة 
 والموجودات بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، باستثناء:  المصروفات يتم إثبات 

 
شأن شراء الموجودات أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية، وفي عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة ب •

 هذه الحالة يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند، حيثما ينطبق؛
 و/أو 

 المضافة. عند إظهار الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة  •
 

نة في  يدرج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من، أو المستحق إلى، الهيئة الضريبية كجزء من الذمم المدينة أو الذمم الدائ
 قائمة المركز المالي الموحدة. 

 
 ضريبة االستقطاع 

هيئة الزكاة  تستقطع المجموعة ضرائب على المعامالت مع جهات غير مقيمة وتوزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمين أجانب وفقاً ألنظمة  
 والتي ال يتم إدراجها كمصروف باعتبارها التزام على الطرف المقابل والتي يتم اقتطاع الضرائب نيابة عنه.  والضريبة والجمارك
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 المصروفات   3-17
 

  التكاليف المباشرة
العائدة مباشرة إلى أو المتعلقة باألنشطة التشغيلية الرئيسية للمجموعة بما فيها، على سبيل المثال    المصروفات تمثل التكاليف المباشرة جميع  

وليس الحصر، األدوية والمواد التي يمكن التخلص منها، واستهالك الممتلكات والمعدات، وإطفاء الموجودات غير الملموسة والتكاليف ذات 
 الصلة العائدة مباشرة للموظفين وغيرها.

 
 البيع والتوزيع  مصروفات
 مصروفات وتشمل هذه التكاليف رواتب موظفي المبيعات و  أي تكاليف متكبدة لتنفيذ او تسهيل انشطة البيع للمجموعة.  المصروفات تتضمن هذه  

 المباشرة.غير العمومية   المصروفات كما تتضمن أيضاً تخصيص بعض  .والمصروفات اللوجستيةالتسويق والتوزيع 
 

 دارية اإلعمومية وال المصروفات
 المصروفات وكذلك تتضمن توزيع   التشغيلية التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج أي بضائع او تقديم خدمات.  بالمصروفات   المصروفات تتعلق هذه  

 البيع والتوزيع. مصروفات العمومية غير المباشرة والتي ال تعود بشكل محدد إلى تكلفة المباشرة أو 
 

المباشرة ما بين تكلفة اإليرادات    المصروفات يتم توزيع   دارية حسب مقتضى اإلعمومية و ال  مصروفات توزيع و البيع و ال  ومصروفات غير 
 الحال على أساس ثابت.

 
 المعلومات القطاعية  3-18
 

  يعتبر قطاع التشغيل عنصر لما يلي:
المتعلقة بالمعامالت   مصروفات تتضمن اإليرادات والمصروفات  التي تعمل في أنشطة أعمال قد تتحصل منها على إيرادات وتتكبد (أ

 مع أي مكونات أخرى للمجموعة؛ 
من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم  عن صناعة القرار    ين لمسؤولايتم باستمرار تحليل نتائج عملياتها من قبل   (ب 

 األداء؛ و 
 التي تكون المعلومات المالية متاحة لها. 

 
عن صناعة القرار تلك البنود التي تعود مباشرة إلى قطاع ما وتلك النتائج التي   ين لمسؤوللتتضمن نتائج القطاع التي يتم إعداد التقارير عنها  

 قد تعتمد على أساس معقول. 
 
 المنح والمساعدات المنح  3-19

ــروط الملحقة بها.يتم إثبات المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأن المنحة   ــيتم التقيد بجميع الش ــتالمها وس ــيتم اس عندما تتعلق  س
 المنحة بأصل ما، يتم إثباته كإيرادات مؤجلة ويتم إدراجه في الدخل خالل فترة سداد المنحة.

 
بح أو الخـسارة على مدى نمط عندما تتلقى المجموعة منًحا غير نقدية، يتم تـسجيل األـصل والمنحة بالمبالغ االـسمية ويتم إدراجها في قائمة الر

عند تقديم قروض أو مسـاعدة مماثلة من الحكومات أو المؤسـسـات ذات الصـلة بسـعر  االسـتهالك المتوقع للمنافع الذي يتمثل في مدة القرض.
 فائدة أقل من سعر السوق الحالي المطبق أو بدون فوائد، فإن تأثير هذه الفائدة التشجيعية يعتبر منحة حكومية.
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 للمجموعة.للقوائم المالية  فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة، والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، حتى تاريخ التقرير المالي  
 نطبق ذلك، عند سريانها.تعتزم المجموعة إتباع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ي

 
  "عقود التامين" –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )

، معيار محاسبة جديد "عقود التأمين "(  17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي )2017خالل شهر مايو  
لُّ المعيار الدولي للتقرير المالي ) واالفصاح. شامل لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض   ( محلَّ المعيار 17وبمجرد سريانه، سيح 

( على جميع أنواع عقود  17ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ) .م2005( "عقود التأمين" الذي صدر في عام  4الدولي للتقرير المالي )
أمين المباشر وإعادة التأمين( بصرف النظر عن نوع المنشأة التي أصدرتها باإلضافة إلى  والت  وغير الحياة  التأمين )مثل: التأمين على الحياة

يتمثل الهدف العام من  سيتم تطبيق بعض اإلعفاءات في مجال المعيار. بعض الضمانات واألدوات المالية مع مزايا المشاركة االختيارية.
وعلى عكس المتطلبات  اسبي لعقود التأمين على نحو أكثر نفعًا وتوافقًا لشركات التأمين.( في تقديم نموذج مح17المعيار الدولي للتقرير المالي )

(، التي تستند إلى حد كبير إلى أقدمية السياسات المحاسبية المحلية السابقة، يوفر المعيار 4المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي )
يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير   لعقود التأمين، يغطي كافة الجوانب المحاسبية ذات العالقة.( نموذًجا شامالً 17الدولي للتقرير المالي )

   ( في النموذج العام، الذي يتم استكماله عن طريق:17المالي )
 

  التكييف المحدد للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر )طريقة األتعاب المتغيرة(. •

  قساط( وبشكل رئيسي للعقود القصيرة األجل.طريقة مبسطة )طريقة توزيع األ •
 

م أو بعد هذا التاريخ مع حتمية إدراج  2023يناير    1( في فترات إعداد التقرير المالي في  17يسري تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
( والمعيار الدولي للتقرير المالي 9ي للتقرير المالي )يُسمح بالتطبيق المبكر للمعيار بشرط أن تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدول أرقام المقارنة.

 ال ينطبق هذا المعيار على المجموعة. (.17( في أو قبل التاريخ الذي تم فيه ألول مرة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15)
 

  متداولةتصنيف المطلوبات كمتداولة وغير  (:1التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
( لتحديد 1من معيار المحاسبة الدولي )  76إلى    69أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات من    م،2020في يناير  

  توضح التعديالت: المتطلبات الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة.
  

 . ما المقصود بحق تأجيل السداد •

  أن يكون موجوًدا في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.أن حق التأجيل يجب  •

  هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة الكيان لحقه في التأجيل.  •

أنه فقط إذا كان أحد المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أدوات حقوق الملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على   •
   تصنيفه.

 
تقوم المجموعة حالياً  ، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي. م2023يناير    1السنوية التي تبدأ في أو بعد    التقرير المالي ت على فترات  تسري التعديال

 روض الحالية قد تتطلب إعادة تفاوض. قبتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا تتطلب اتفاقيات ال
 

  (8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -المحاسبية تعريف التقديرات  
الدولي  م2021في شهر فبراير   الدولية تعديالت على معيار المحاسبة  المحاسبة  لـ "التقديرات   8، أصدر مجلس معايير  حيث يقدم تعريفا 

كما يوضح  سياسات المحاسبية وتصحيح االخطاء.يوضح التعديل التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في ال المحاسبية".
   كيفية استخدام المنشآت ألساليب التقييم والمدخالت لتطوير التقديرات المحاسبية.

 
أو بعد هذا التاريخ وتنطبق على التغيرات في السياسات   م2023يناير    1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  

ليس   يسمح بالتطبيق المبكر حال االفصاح عن تلك الحقيقة. والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية الفترة.  المحاسبية
  من المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف األهمية النسبية أثر جوهري على القوائم المالية للمجموعة.
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  للمعايير الدولية للتقرير المالي ( 2)الممارسة  وبيان( 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -االفصاح عن السياسات المحاسبية 
المعيار الدولي للتقرير  ةوبيان ممارس (1)، تعديالت على معيار المحاسبة الدولي م2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في فبراير 

: إصدار أحكام األهمية النسبية، والتي قدم فيها إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت في تطبيق أحكام األهمية النسبية على عمليات (2)المالي  
( استبدال المتطلبات 1آت على تقديم افصاحان حول السياسة المحاسبية المستخدمة في )تساعد التعديالت المنش اإلفصاح عن السياسة المحاسبية.

( إضافة توجيهات حول كيفية تطبيق المنشآت 2و)  مع متطلب السياسات المحاسبية "الهامة"  "الهامة"للمنشآت لإلفصاح عن سياساتها المحاسبية  
  حاسبية.إفصاحات السياسات الم للجوهرية في اتخاذ القرارات حول

 
أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح بالتطبيق   2023يناير    1على الفترات السنوية التي تبدأ في    (1)تسري التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

لها.  التعديالت على   المبكر  أن  )  بيان وحيث  السياسات 2الممارسة  الجوهرية لمعلومات  إلزامية على تطبيق تعريف  تقدم توجيهات غير   )
تقوم المجموعة حاليًا بمراجعة إفصاحات معلومات السياسة المحاسبية لضمان  المحاسبية، فإن تاريخ السريان لتلك التعديالت غير ضروري. 

  التوافق مع المتطلبات المعدلة. 
 

 ( 12)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -موجودات والمطلوبات الناشئة عن عملية منفردة الضريبة المؤجلة لل
(، والتي تضيق نطاق استثناء االعتراف األولي بموجب معيار  12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  م،2021أصدر المجلس في مايو  

  (، بحيث ال ينطبق بعد اآلن على المعامالت التي تؤدي إلى فروق مؤقتة متساوية خاضعة للضريبة وقابلة للخصم.12المحاسبة الدولي )
وباإلضافة إلى ذلك، يتعين أيضا، في   حدث في بداية أقرب فترة مقارنة معروضة أو بعدها. يتعين تطبيق التعديالت على المعامالت التي ت

بداية أقرب فترة مقارنة معروضة، االعتراف بأصل ضريبة مؤجل )شريطة توافر أرباح خاضعة للضريبة كافية( والتزام ضريبي مؤجل فيما  
تقوم المجموعة حاليا بتقييم تأثير    بطة بعقود اإليجار والتزامات إلغاء االعتراف.يتعلق بجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للخصم والضريبة المرت

 التعديالت.
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والموجودات    والمصروفات يتطلب إعداد القوائم المالية للمجموعة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات  
وقد يترتب عن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب  والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة.

 إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بذلك في الفترات المستقبلية.
 

لي تتضمن االفتراضات الرئيسية، التي تتعلق بالمصادر المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات كما في تاريخ التقرير الما
ية تتسبب في تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة كما هو والتي قد ينتج عنها مخاطر جوهر

إال أنه يجوز أن تتغير الظروف   اعتمدت المجموعة في تقديراتها وافتراضاتها على المعايير المتاحة عند إعداد القوائم المالية. مبين أدناه.
يتم عكس هذه التغيرات  ورات المستقبلية وفقاً للتغيرات في السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة المجموعة.واالفتراضات القائمة حول التط
 في االفتراضات عند حدوثها. 

 
  إثبات اإليرادات

  ( من اإلدارة إجراء التعديالت التالية:15) للتقرير المالي  الدولي  تطلب تطبيق المعيار
 

 استيفاء التزامات األداء 
ك أو  يجب على المجموعة تقييم كل عقد من عقدها مع المرضى لتحديد مدى استيفاء التزاماتها التنفيذ مع العمالء على مدار الفترة المحددة لذل 

  .ات اف باإليرادفي وقت ما خالل الفترة من أجل تحديد الطريقة المناسبة لالعتر
 

 تحديد أسعار المعاملة 
وفي سياق عمل هذه التقديرات  يجب على المجموعة تحديد سعر المعاملة لكل اتفاقية من اتفاقياتها مع العمالء )بشكل أساسي شركات التأمين(.

بنود متغيرة اخرى وتقييم مدى وجود أي تقوم المجموعة بتقييم تأثير أي أثمان متغيرة في العقد على ضوء خصم مطالبات التأمين أو أي  
 عناصر تمويلية جوهرية في العقد وأي أثمان غير نقدية في العقد. 
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 تحويل السيطرة في العقود المبرمة مع العمالء 
تحدد فيها المجموعة بأنه تم الوفاء بالتزام األداء في نقطة من الزمن، يتم إثبات اإليرادات عنما تنتقل الخدمات أو السيطرة في الحاالت التي  

 على الموجودات التي تعتبر موضوع العقد إلى المرضى. 
 

 المتغير للرفض العوض  تقدير 
 المعاملة لتقديم الخدمات. تقوم المجموعة بتقدير األثمان المتغيرة التي يجب تضمينها في أسعار

 
يتم تطبيق النسب  وتحدد المجموعة حاالت الرفض المتوقعة للخدمات المقدمة للعمالء استنادا إلى المعدل التاريخي لرفض هؤالء العمالء. 

يخي سوف تؤثر على إن أي تغيرات جوهرية مقارنة بنمط الرفض التار المتغير. العوض  األخيرة لحاالت الرفض لتحديد القيمة المتوقعة من  
 نسب الرفض المتوقعة من قبل المجموعة.

 
وتقوم المجموعة بتحديث تقييمها لمعدالت الرفض المتوقعة عندما يتم استالم معدالت الرفض والموافقة عليها، ويتم تعديل مخصصات الرفض  

تجربة المجموعة السابقة فيما يتعلق بحاالت الرفض تعتبر تقديرات حاالت الرفض حساسة للتغيرات في الظروف، وقد ال تمثل   تبعا لذلك.
 وحاالت الرفض المقدرة التي تم تسجيلها، حاالت الرفض في المستقبل.

 
 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

المبسطة. الطريقة  المجموعة  التجارية، تستخدم  المدينة  للذمم  المدي وبالنسبة  الذمم  تم تجميع  المتوقعة  االئتمان  أساس  لقياس خسائر  نة على 
تم استخالص معدالت الخسائر المتوقعة من معدالت التعثر المنشورة والمعلومات  خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام تجاوز االستحقاق. 

د الكلي  التاريخية للمجموعة، وتم تعديلها بحيث تعكس النتائج المستقبلية المتوقعة التي تتضمن أيضا معلومات مستقبلية عن عوامل االقتصا
 مثل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي. 

 
 منافع نهاية الخدمة للموظفين

يشمل التقييم االكتواري إعداد افتراضات  .يتم تحديد تكلفة التزامات المنافع المحددة للموظفين ومنافع ما بعد التوظيف باستعمال التقييم االكتواري
والتي تشتمل على تحديد معدل الخصم، والزيادات المستقبلية في الرواتب، ومعدالت  الفعلية في المستقبل.متعددة قد تختلف عن التطورات  

في هذه  الوفيات. للتغيرات  الحساسية  المحددة شديد  المنافع  التزام  فإن  األجل  وطبيعته طويلة  األساسية  واالفتراضات  التقييم  لتعقيد  ونظراً 
 فتراضات في تاريخ التقرير المالي.تتم مراجعة جميع اال االفتراضات.

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للشركة في كل تاريخ تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في  
 لقابلة لالسترداد. في حال وجود مثل هذا المؤشر، بتم تقدير قيمة األصل ا القيمة.

 
العاد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة  للنقد  المحققة  الوحدة  القيمة الدفترية لألصل أو  القيمة عندما تتجاوز  لة ناقصاً  يظهر انخفاض 

نات المتاحة من معامالت البيع الملزمة  تستند القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع إلى البيا تكاليف البيع أو قيمتها قيد االستعمال ــ أيهما أعلى.
يتم تقدير القيمة الحالية وفقًا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة، والتي يتم بموجبها خصم التدفقات  على أساس تجاري لموجودات مماثلة.

تقديرات   يعكس  والذي  الضريبة  قبل  لما  الخصم  معدل  باستخدام  المستقبلية  المتوقعة  والمخاطر  النقدية  للنقود  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق 
 المالزمة لألصل. 

 
يتم تخصيص الخسائر الناتجة عن االنخفاض  يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

لقيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدات المحققة للنقد، ومن ثم  في القيمة المعترف بها والمتعلقة بالوحدة المحققة للنقد مبدئياً لتخفيض ا
 يتم تخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة من الوحدات( على أساس نسبي.
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  -5
 
 التقديرات واالفتراضات )تتمة(  5-1
 

 األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات
تتم مثل هذه   يتم تقدير العمر االنتاجي لكل من ممتلكات ومعدات المجموعة بحسب الفترة التي يتوقع أن تتاح فيها تلك الموجودات لالستخدام. 

مماثلة، وتطبيق األحكام المتعلقة بالفترة   التقديرات إلى تقييم مجمع لممارسات أعمال تجارية مشابهة، وتقييم تقني داخلي، وخبرة مع موجودات 
 الذي تصبح فيها الموجودات متاحة لالستخدام وبدء رسوم االستهالك. 

 
المادي  التلف  السابقة بسبب  التقديرات  التوقعات عن  إذا اختلفت  المقدر لكل أصل بصورة دورية ويتم تحديثه  العمر اإلنتاجي  يتم مراجعة 

ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتأثر نتائج   القيود القانونية أو غيرها من القيود المفروضة على استخدام األصل.والتقادم التقني أو التجاري و 
 العمليات في المستقبل بشكل جوهري بالتغييرات في المبالغ وتوقيت النفقات المسجلة الناجمة عن التغييرات في العوامل المذكورة أعاله.

االنتاجي   العمر  لتخفيض  يخفض ويمكن  وأن  المسجلة  التشغيل  نفقات  زيادة  على  يعمل  أن  والمعدات  الممتلكات  بنود  من  بند  ألي  المقدر 
 غير المتداولة. الموجودات 

 
 مخصص المخزون 

صالحيته على عندما يصبح المخزون بطيء الحركة أو متقادم أو قاربت فترة  يتم قياس المخزون بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق ـ أيهما أقل.
 في حالة مبالغ المخزون الكبيرة في حد ذاتها يتم التقدير لكل بند على حدة. االنتهاء أو تالف، يتم تكون مخصص تقديري مقابل قيمته العادلة.

كوين المخصص طبقاً أما مبالغ المخزون التي ليست كبيرة في حد ذاتها إال أنها بطيئة الحركة أو تالفة فيتم التقدير على أساس إجمالي، ويتم ت
 .أسعار البيع المتوقعةلنوع المخزون ودرجة التقادم أو التلف بناًء على 

 
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

اولة في عند عدم إمكانية قياس القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي على أساس األسعار المتد
يتم أخذ المدخالت إلى  أسواق نشطة، فإنه يتم قياس القيمة العادلة لها باستخدام طرق التقييم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة.

د لتحديد هذه النماذج من األسواق القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما ال يكون ذلك مجدياً، فإن األمر يتطلب إبداء درجة من االجتها
يمكن أن  تشتمل األحكام على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر تقلبات األسعار. القيمة العادلة.

  تؤثر التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية المصرح عنها.
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 المعلومات القطاعية -6
 

 القطاعات التشغيلية: 
الدول األخرى، السعودية وبعض  العربية  المملكة  المجموعة في  أتعاب إدارية على   تتم عمليات  الدول األخرى  التجارية في  تمثل األعمال 

% من إجمالي اإليرادات، وبالتالي يتم تنظيم المجموعة، ألغراض اإلدارة، إلى وحدات تجارية حسب 0.41مستشفيات دبي والقاهرة تمثل  
 تعلقة بالقطاعات التابعة للمجموعة: فيما يلي المعلومات الم قطاعات تابعة. ثالثمنتجاتها وخدماتها، وتتألف بشكل أساسي من 

 
 م 2022ديسمبر  31 
خدمات العيادات  

 الداخلية
خدمات العيادات 

 المجموع أخرى مبيعات الصيدلية  الخارجية
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
      

 2,151,743,736  11,344,687  313,539,608  587,879,900  1,238,979,541  إيرادات 
 (1,471,735,233) ( 489,328) ( 259,563,247) ( 410,671,107) ( 801,011,551) تكلفة اإليرادات 

 ──── ─ ───  ──── ──── ──── ─ ───  ───────  ─── ── ──── 

 680,008,503  10,855,359  53,976,361  177,208,793  437,967,990  إجمالي الربح 
      

      ( غير الموزعةمصروفاتالاإليرادات )
 ( 539,667,915)     التشغيل  مصروفات

      ───────── 
 140,340,586      ربح تشغيلي 

 9,536,663      إيرادات أخرى 
 ( 68,658,881)     أعباء تمويل 

     ────── ─── 
 81,218,370      الدخل قبل الزكاة

 ( 9,616,006)     زكاة 
     ────── ─── 

 71,602,364      الدخل للسنة

     ═══════════ 

 
 م 2021ديسمبر  31 
خدمات العيادات   

 الداخلية 
خدمات العيادات  

 المجموع  أخرى  مبيعات الصيدلية  الخارجية 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
      

 1,872,620,790  17,656,378  265,423,792  491,235,877  1,098,304,743 إيرادات 
 (1,264,440,667) (5,295,605) ( 215,259,947) ( 330,374,291) ( 713,510,824( تكلفة اإليرادات 

  ────────  ────────  ────────  ───────  ───────── 
 608,180,123  12,360,773  50,163,845  160,861,586  384,793,919  إجمالي الربح 

      
      ( غير الموزعةمصروفاتالاإليرادات )
 ( 553,935,419)     التشغيل  مصروفات

     ────── ─── 
 54,244,704      ربح تشغيلي 

 11,972,897      إيرادات أخرى 
 (46,985,115)     أعباء تمويل 

      ─── ── ──── 
 19,232,486      الزكاةالدخل قبل 

 (7,500,000)     زكاة 
     ──── ───── 

 11,732,486      الدخل للسنة
     ═══════════ 

 
العملي توزيع موجودات المجموعة على القطاعات التابعة.  من إنه ليس تقدم المجموعة خدمات الرعاية الصحية من خالل المستشفيات.
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 ممتلكات ومعدات  -7
 

  أثاث ومعدات سيارات معدات طبية  مباني  أرض  
غير قابلة   مواد

 لالستهالك 
أعمال رأسمالية  

 المجموع تحت التنفيذ
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

          التكلفة:
 3,208,085,697  571,530,995  7,655,168  383,691,160  12,668,900  833,935,324  1,214,660,030  183,944,120 م 2021يناير  1في 

 416,561,036 346,984,556  663,375  12,310,716  520,000  50,605,849  5,476,540  -       إضافات 
 (43,119,330) -      ( 820,857) (10,837,785) ( 445,151) (31,011,537) (4,000) -       استبعادات
 -       (23,619,390) -       3,723,817  -      846,178  19,049,395  -       تحويالت

تحويالت إلى موجودات غير  
 ( 8ملموسة )إيضاح 

     -      -      -      -       -       - (885,519 ) (885,519 ) 

  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ──────── ──────── ─ 
 3,580,641,884  894,010,642  7,497,686  388,887,908  12,743,749  854,375,814  1,239,181,965 183,944,120 م 2021ديسمبر   31في 

  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ──────── ──────── ─ 
         

 3,580,641,884  894,010,642  7,497,686  388,887,908  12,743,749  854,375,814  1,239,181,965 183,944,120 م 2022يناير  1في 
 249,524,078  158,554,290  1,179,972  8,819,925  147,600  67,551,373  13,270,918 -       إضافات 

 (57,717,070) -      (2,848,709) (17,031,582) ( 538,491) (37,298,288) -      -       استبعادات
 (1,606,402) ( 454,699,041) -       139,444,032  1,325,940  -      312,322,667 -       تحويالت

إعادة تصنيف موجودات غير  
 ملموسة 

     -      -      -      - 
 16,824 

      -      - 
 16,824 

 (1,531,120) (56,537) -       (1,119,645) -      -      ( 354,938) -       فروقات تحويل
  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ───────── 

 3,769,328,194  597,809,354  5,828,949  519,017,462  13,678,798  884,628,899 1,564,420,612 183,944,120 م 2022ديسمبر   31في 

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ═══════════ 
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 ممتلكات ومعدات )تتمة(  -7
 

  أثاث ومعدات  سيارات  معدات طبية  مباني أرض  
غير قابلة   مواد

 لالستهالك 
أعمال رأسمالية  

 المجموع  تحت التنفيذ 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

         االستهالك المتراكم: 
 1,134,447,275     - 5,942,404  160,974,272  7,777,077  496,491,357   463,262,165     - م2021يناير  1في 

 130,906,528     - 1,912,160  30,847,736  866,345  61,298,453   35,981,834     - محمل خالل السنة 
 ( 41,249,532)    - ( 810,113) ( 9,663,435) ( 445,147) ( 30,330,711) ( 126)    - استبعادات 

 ──────── ───────── ──────── ─────── ──────── ─────── ──────── ───────── 
 1,224,104,271  -        7,044,451  182,158,573  8,198,275  527,459,099   499,243,873     -      م 2021ديسمبر  31في 

 ──────── ───────── ──────── ─────── ──────── ─────── ──────── ───────── 
         
 1,224,104,271     - 7,044,451  182,158,573  8,198,275  527,459,099  499,243,873     - م2022يناير  1في 

 129,563,410     - 817,591  31,104,520  978,016  53,670,523  42,992,760     - محمل خالل السنة 
 ( 55,607,566)    - ( 2,263,116) ( 16,080,513) ( 538,485) ( 36,335,618) ( 389,834)    - استبعادات 

 ( 227,545)    -    -      ( 184,291)    -         -      ( 43,254)    - فروقات تحويل 
 ──────── ───────── ──────── ─────── ──────── ─────── ──────── ───────── 

 1,297,832,570 -  5,598,926  196,998,289  8,637,806  544,794,004  541,803,545     -      م2022ديسمبر  31في 
 ──────── ───────── ──────── ─────── ──────── ───────  ──────── ───────── 

         صافي القيمة الدفترية 
 2,471,495,624 597,809,354 230,023  322,019,173  5,040,992  339,834,895  1,022,617,067  183,944,120 م2022ديسمبر  31

 ──────── ───────── ──────── ─────── ──────── ─────── ──────── ───────── 
 2,356,537,613 894,010,642 453,235  206,729,335  4,545,474  326,916,715  739,938,092  183,944,120 م2021ديسمبر  31
 ═════════ ══════════ ═════════ ════════ ══════════ ════════ ══════════ ═══════════ 



  األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(شركة الشرق 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
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 ممتلكات ومعدات )تتمة(  -7
 
تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ فواتير مرحلية لبناء مستشفى جديد في مكة، وتوسعة مستشفى في الرياض، وسكن موظفين     7-1

 30ومن المتوقع أن تكتمل هذه المشاريع قبل الفترة المنتهية في   المستشفيات في مواقع مختلفة.في الدمام وتجديد العديد من مباني  
المنتهية في   م.2023يونيو   السنة  التي تمت رسملتها خالل  تكاليف االقتراض  مليون لاير   10.8م  2022ديسمبر    31بلغت 

  % 5,50إلى  %1.90د مبلغ تكاليف االقتراض للرسملة بلغ المعدل المستخدم لتحدي مليون لاير سعودي(. 9,4م: 2021سعودي )
  إلقراض محدد. الفعليوهو سعر الربح 

 
والمباني     7-2 لألرض  الدفترية  القيمة  )  257,0يبلغ صافي  رهنها   368.7م:  2021مليون لاير سعودي  تم  سعودي(  مليون لاير 

  (.17كضمان مقابل قرض من وزارة المالية )إيضاح 
 
 توزيع مخصص االستهالك للسنة على النحو التالي:تم    7-3
 م 2021 م2022 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   

 100,257,502 108,038,843 (25إيرادات )إيضاح  تكلفة
 30,649,026 21,524,567 ( 27عمومية وإدارية )إيضاح مصروفات 

 ──────── ──────── 
 129,563,410 130,906,528 
 ═════════ ═════════ 

  
 موجودات غير الملموسة  -8
 

  فيما يلي الحركة في الموجودات غير الملموسة: تتكون الموجودات غير الملموسة للمجموعة من برامج.
 

 م 2021 م2022 
 لاير سعودي لاير سعودي  

   التكلفة:
 18,468,217  20,284,711   يناير  1في 

 953,254  3,382  إضافات خالل السنة
 885,519  1,606,402  ( 7تحويالت من ممتلكات ومعدات )إيضاح 

 ( 22,279) (904) مشطوب خالل السنة 
 -      (16,824) ( 7إعادة تصنيف أصل )إيضاح 

 ─────── ─────── 
 20,284,711  21,876,767   ديسمبر 31في 
 ─────── ─────── 

   إطفاء
 11,544,940  12,907,271  في بداية السنة

 1,381,528  1,517,135  ( 27المحمل للسنة )إيضاح 
 ( 19,197) (479) مشطوب خالل السنة 

 ─────── ─────── 
 12,907,271  14,423,927  في نهاية السنة

 ─────── ─────── 
 7,377,440  7,452,840  صافي القيمة الدفترية

 ════════ ════════ 
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 ذمم مدينة تجارية، صافي -9

 
 م2022

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي
   

 1,329,492,240  1,694,968,577   عمالء طرف آخر 
 17,705,619  6,272,963  (24جهات ذات عالقة )إيضاح 

  ───────── ──────── 
  1,701,241,540  1,347,197,859 

 ( 64,890,065) (66,459,573) ناقص: خسائر االئتمان المتوقعة
  ───────── ──────── 
  1,634,781,967  1,282,307,794 
 ═══════════ ══════════ 
 

ليس من الممارسة المتبعة لدى المجموعة الحصول على ضمانات   يوماً.  90إن الذمم المدينة التجارية ال تحمل فائدة وعادة تكون لمدة  
لالطالع على الشروط واألحكام الخاصة بالجهات ذات العالقة، يرجى   مقابل الذمم المدينة ولذا فإن الغالبية العظمى منها دون ضمان. 

 (. 24يضاح )الرجوع إلى اإل
 

% من رصيد حسابات الذمم المدينة للمجموعة مستحقًا من مختلف المنشآت الحكومية  97م، كان ما يقارب  2022ديسمبر    31في  كما  
 %(. 94م: 2021ديسمبر  31ومنشآت التأمين )

 
جموعة باستخدام مصفوفة فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية الخاصة بالم

 المخصصات:
 م 2022ديسمبر  31في  
 المجموع  أقل من سنة  يوماً  365-181 يوًما  180-90 يوم  90أقل من  متداول 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

مجموع التعرض عند  
 التعثر 

 
558,916,749 

 
383,715,659 

 
351,615,219 

 
386,055,713 

 
14,665,237 

 
1,694,968,577 

 % 3.92 % 38.76 % 5.17 % 3.48 % 3.19 % 2.92 معدل الخسارة المتوقعة 
  االئتمان المتوقعة   خسارة

(16,323,047 ) 
 
(12,256,046 ) 

 
(12,224,798 ) 

 
(19,971,615 ) 

 
(5,684,067 ) 

 
(66,459,573 ) 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ──────── 
 542,593,702 371,459,613 339,390,421 366,084,098 8,981,170 1,628,509,004 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 
 م 2021ديسمبر  31في  
 المجموع  أكثر من سنة  يوماً  365- 181 يوًما  180-90 يوم  90أقل من  متداول 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

مجموع التعرض عند  
 التعثر 

 
403,938,199 

 
373,428,364 

 
278,928,840 

 
269,120,743 

 
4,076,094 

 
1,329,492,240 

 % 4.9 % 25.2 % 11.0 % 3.3 % 3.4 % 3.0 معدل الخسارة المتوقعة 
 ( 64,890,065) ( 1,026,667) ( 29,707,022) ( 9,313,508) ( 12,538,125) ( 12,304,743) االئتمان المتوقعة   خسارة

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ──────── 
 391,633,456 360,890,239 269,615,332 239,413,721 3,049,427 1,264,602,175 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 
 في خسائر االئتمان المتوقعة للسنة: الحركةفيما يلي 

 م 2021 م2022 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   
 120,726,363  64,890,065  يناير  1في 

 3,312,773  1,569,508 محمل خالل السنة
 ( 17,053,809) -     عكس قيد خالل السنة
 ( 42,095,262) -     مشطوب خالل السنة 

 ─────── ─────── 
 64,890,065  66,459,573  ديسمبر 31في 
 ═════════ ═════════ 
 

م، بلغ  2022ديسمبر  31وكما في  من المتوقع، بناًء على الخبرة السابقة، أن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها.
 لاير سعودي(.  64,890,065م: 2021ديسمبر  31لاير سعودي )كما في  66,459,573مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
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 مخزون   -10
 

 
 م2022

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي
   

 112,359,225  98,215,956  طبية وغير طبية قابلة لالستهالك  منتجات
 60,162,684  68,593,584  منتجات صيدالنية 
 840,027  971,033  منتجات مطبخ

 ──────── ──────── 
  167,780,573  173,361,936 

 ( 17,734,908) (18,502,724) ناقص: مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم
 ──────── ──────── 

 155,627,028   149,277,849  كامل المخزون بالتكلفة وصافي القيمة الممكن تحققها ـ أيهما اقل 
 ═════════ ═════════ 

   
ويتم إثبات هذا   : ال شيء( كمصروف للمخزون المحمل بصافي قيمة قابلة للتحقيق.2021م: لم يتم إثبات أي شيء )2022خالل سنة 

 البند في تكلفة المبيعات.
 

 في مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم خالل السنة: فيما يلي الحركة
 
 م 2021 م2022 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   
 16,378,305 17,734,908  يناير  1في 

 1,356,603 767,816 محمل خالل السنة
     -      -    
 ──────── ──────── 
 17,734,908 18,502,724  ديسمبر 31في 
 ═════════ ═════════ 

 
 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة اخرى  - 11
 
 م2022 

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي
   

 31,544,050 38,624,459  دفعات مقدمة لموردين
 32,471,702 38,944,499 جارية )إيضاح أ( اعتراضاتذمم مدينة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مقابل 

 2,585,038 33,691,866 ( 24)إيضاح  مورد ذي عالقةسلف إلى 
 ً  42,569,884 27,677,906 مبالغ مدفوعة مقدما

 1,336,218 14,523,049 (31مقابل خطابات ضمان وودائع )إيضاح هامش ربح 
 1,043,894 1,645,055 سلف موظفين 

 717,430 2,234,499  أخرى
 ──────── ──────── 
 157,341,333 112,268,216 
 ═════════ ═════════ 

 
هيئة  ربوط االستقطاع وضريبة القيمة المضافة و مقابل ربوطيمثل هذا الرصيد المبالغ المدفوعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك   (أ

 الزكاة والضريبة والجمارك على النحو التالي:

مليون لاير سعودي لالستفادة من خطة اإلعفاء والتنازل عن الغرامات المفروضة على ربط هيئة الزكاة والضريبة    20.5مبلغ   •
وصعدت المجموعة   -مليون لاير سعودي    52.56بقيمة    م2019و  م2018والجمارك وضريبة االستقطاع المفتوح للسنوات  

تعتقد اإلدارة   االعتراض إلى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبية، وال يزال قيد الدراسة لدى اللجنة حتى اآلن.
 أن الشركة لديها أسس كافية لالعتراض وأن النتيجة ستكون لصالح الشركة. 

مليون لاير سعودي للربوط المغلقة التي سيتم   18.4السترداد لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقيمة  رصيد مدين قابل ل •
  استخدامها مقابل أي ربوط نهائية أخرى لدى الهيئة. 
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 موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار   -12
 

فيما يلي الحركة في الموجودات حق   الموظفين والعيادات التشغيلية.لدى المجموعة عقود إيجار لبعض المباني المستخدمة لسكن 
 االستخدام والتزام عقود اإليجار للسنة: 

 

 
 م2022

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي
   موجودات حق االستخدام 

   التكلفة: 
 35,096,652  50,963,539   يناير  1

 16,965,129  45,376,319  إضافة خالل السنة
 ( 1,098,242) (3,777,107) عقود اإليجار التي تم إنهاؤها خالل السنة 

 ──────── ──────── 
  92,562,751 50,963,539 
 ──────── ──────── 

   االستهالك:
 9,519,680  18,366,608  استهالك متراكم
 9,121,488  14,893,533  استهالك للسنة
 ( 274,560) (3,777,108) إنهاؤه متعلق بعقد تم 

 ──────── ──────── 
 18,366,608  29,483,033  استهالك متراكم

 ──────── ──────── 
 32,596,931  63,079,718   ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 

 ═════════ ═════════ 

 
 
 

 م2022
 لاير سعودي 

 م 2021
 لاير سعودي

   اإليجار التزامات عقود 
 27,132,548  34,806,910  في بداية السنة
 2,043,928  3,022,853  للسنة مصروف فائدة 
 16,965,127  45,376,319  إضافة للسنة 

 ( 1,098,242) -      متعلق بعقد تم إنهاؤه 
 ( 10,236,451) (14,386,954) مدفوعات تمت خالل السنة 

 ──────── ──────── 
 34,806,910  68,819,128   ديسمبر 31كما في 

 ═════════ ═════════ 

   
 27,498,037  56,904,420 ةغير متداول

 7,308,873  11,914,708 ة متداول
 ──────── ──────── 
 68,819,128  34,806,910 
 ═════════ ═════════ 

 
 تم تخصيص االستهالك المحمل لموجودات حق االستخدام كما يلي: 

 
 

 م2022
 
 م 2021

 لاير سعودي لاير سعودي  
   

 893,129 4,642,091 (25تكلفة إيرادات )إيضاح 
 8,228,359 10,251,442 ( 27مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

 ─────── ─────── 
 14,893,533 9,121,488 
 ═════════ ═════════ 
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 اإليجار )تتمة( موجودات حق االستخدام والتزامات عقود   -12
 

 قائمة الربح أو الخسارة:  فيما يلي المبالغ المعترف بها في

 
 م2022

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي
   

 9,121,488 14,893,533 استهالك موجودات حق االستخدام 
 2,043,928 3,022,853 مصروف فائدة اللتزامات عقود اإليجار 

 8,313,576 4,455,052 األجل )مدرجة ضمن تكلفة اإليرادات( بعقود إيجار قصيرة  مصروف يتعلق
مصروف متعلق بعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة )المدرج ضمن تكلفة  

 اإليرادات(. 
121,141 168,485 

 ──────── ──────── 
 22,492,579 19,647,477 
 ═════════ ═════════ 

 
 البنوكلدى وفي الصندوق  يةنقدال  -13
 

 
 م2022

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي
   

 26,624,394 14,092,092 حسابات جارية  -نقد لدى البنك 
 1,505,013 1,509,521 نقد في الصندوق 

 ──────── ──────── 
 15,601,613 28,129,407 
 ═════════ ═════════ 

 
تقارب القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك والنقد وما   لها تصـــنيفات ائتمانية جيدة.يتم االحتفاظ بالنقد في الحسـابات لدى البنوك التي 

 م. 2021ديسمبر  31م و2022ديسمبر  31في حكمه القيمة الدفترية في 
 
مليون لاير سعودي( من تسهيالت   275م: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 234م، كان لدى المجموعة 2022ديسمبر  31في 
 الملتزم بها.  تراض غير المسحوبةاالق
 

 رأس المال   -14
مليون لاير   920.4كما في تاريخ قائمة المركز المالي، كان رأس مال الشركة األم المصرح عنه والمصدر والمدفوع بالكامل هو مبلغ  

لاير سعودي  10اسمية  سهم بقيمة (مليون 92.04م: 2022مليون ) 92.04مليون لاير سعودي( مقسم إلى  920,4م: 2021سعودي )
    لقيمة االسمية لكل منهما(.بالاير  10م: 2021للسهم )

 
 االحتياطي النظامي   -15

% من صـافي الربح الـسنوي 10وفقاً لنظام الـشركات الـسعودي والنظام األـساـسي للـشركة، تقوم الـشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل 
 إن هذا االحتياطي غير متاح ليتم توزيعه على المساهمين. المال.% من رأس  30حتى يساوي االحتياطي 
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 حصص الملكية غير المسيطرة  -16
 

يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالشركة التابعة للمجموعة والتي لديها حصص ملكية غير مسيطرة جوهرية، قبل أي استبعاد  
 للتعامالت بين شركات المجموعة: 

 
 

 م2022
 لاير سعودي 

 م 2021
 لاير سعودي

   
 145,991,892  144,146,180  موجودات غير متداولة

 49,292,101  76,916,395  موجودات متداولة 
 ( 61,123,979) (55,650,121) مطلوبات غير متداولة 

 ( 36,913,635) (71,725,547) مطلوبات متداولة 
 ──────── ──────── 

 97,246,379  93,686,907  صافي الموجودات
 ═════════ ═════════ 

   
   العائد إلى:

 59,485,797 50,487,873 المساهمين في الشركة األم 
 37,760,582 43,199,034 حصة ملكية غير مسيطرة

 ═════════ ═════════ 

   
 119,610,482 145,958,959 إيرادات

 ═════════ ═════════ 

 ( 10,317,974) (7,765,023) لسنة ا خسارة
 312,554  2,659,316  دخل شامل آخر

 ──────── ──────── 
 ( 10,005,420) (5,105,707) مجموع الخسارة الشاملة 

 ═════════ ═════════ 

   
   العائد إلى:

 ( 4,536,894) (2,751,465) المساهمين في الشركة األم 
 ( 5,468,526) (2,354,242) حصة ملكية غير مسيطرة

 ═════════ ═════════ 

   
 

تم االنتهاء من   .% 53.89إلى  % 47م، زادت الشركة األم نسبة الملكية في الشركة التابعة لها من 2022خالل الربع الثاني للسنة المالية 
 م. 2022يونيو  30المنتهية في اإلجراءات القانونية وتسجيل الزيادة في رأس مال الشركة التابعة خالل الفترة 

 
 كانت الحركة في حصص الملكية غير المسيطرة للسنة على النحو التالي:

 
 

 م2022
 لاير سعودي 

 م 2021
 لاير سعودي

   
 43,063,454  37,760,582  يناير  1الرصيد في 

 ( 5,302,872) (2,354,242) مجموع الخسارة الشاملة للسنة
 -      7,792,694   التغير في الملكية

 ──────── ──────── 
 37,760,582  43,199,034  ديسمبر  31كما في  الرصيد

 ═════════ ═════════ 
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 سلف قروض و -17
 

  تتكون قروض وسلف المجموعة مما يلي:

 
 م2022

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي
   
   

 183,283,563  200,247,683  قرض من وزارة المالية
 ( 13,602,238) (12,128,116) (18الجزء غير المطفأ من تكلفة المعاملة )إيضاح  ناقص:

 ──── ───── ──────── 
 169,681,325  188,119,567  قرض من وزارة المالية، صافي )إيضاح أ(

 1,039,999,055  1,180,320,704  قروض طويلة األجل )إيضاح ب(
 722,324,720  803,218,790  )إيضاح ج( قروض قصيرة األجل 

 ──── ───── ──────── 
  2,171,659,061  1,932,005,100 
 ═══════════ ══════════ 

 

 
 م2022

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي
   :الجزء المتداول

 174,475,468 180,674,684 قروض طويلة األجل
 722,324,720 803,218,790 قصيرة األجل سلف

 7,008,378 7,078,671 قرض من وزارة المالية
 ────── ─── ───── ──── 
 990,972,145 903,808,566 
 ─────── ── ───── ──── 

   الجزء غير المتداول: 
  865,523,588 999,646,021 قروض طويلة األجل

 162,672,946 181,040,895 قرض من وزارة المالية
 ─────── ── ────── ─── 
 1,180,686,916 1,028,196,534  
 ─────── ── ───── ──── 
 2,171,659,061 1,932,005,100 
 ══════════ ══════════ 

 
  يتكون الرصيد القائم مما يلي: (أ

متساوياً ابتداًء قسطاً سنويًا    20يستحق سداد القرض على   قرض بدون فائدة لدعم إنشاء مستشفى بواسطة الشركة التابعة. •
  55.73م: 2021مليون لاير سعودي ) 52,24م هو 2021ديسمبر  31المبلغ الصافي مستحق الدفع في  م. 2018من عام 

  مليون لاير سعودي(.

  16يتم تسديد القرض على   % على الرصيد القائم.  2.5ويحمل القرض معدل فائدة  تسهيالت مرابحة إلنشاء مستشفى الدمام.  •
مليون لاير  148,01ديسمبر هو    31المبلغ الصافي مستحق الدفع في   م. 2022متساوي بدًء من فبراير    قسط نصف سنوي

  مليون لاير سعودي(. 127.57م: 2021سعودي )

 ( للمجموعة.7وزارة المالية مضمونة برهن بعض األراضي والمباني )إيضاح  من قروض •
 
  تم الحصول على القروض طويلة األجل من البنوك التجارية المحلية ويتكون الرصيد القائم من: (ب

  مليون لاير   500تسهيل مرابحة ألجل من بنك تجاري لتمويل جزئي لمشروع إنشاء مستشفى بالدمام ومكة المكرمة بمبلغ   •
م  2021تم تسديد أول دفعة في يونيو  م.2017كان القرض متاًحا للسحب على مدى ثالث سنوات تبدأ من ديسمبر  سعودي.

م،  2022ديسمبر    31كما في   هذا القرض مضمون بموجب سند ألمر من الشركة. م.2026وتُسدد آخر دفعة في ديسمبر  
  مليون لاير سعودي(. 399.33م: 2021 سعودي )مليون لاير 357.14كان المبلغ الصافي مستحق الدفع هو 

المبلغ  م.2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في  185تمت الموافقة على قرض طويل األجل بمبلغ  •
 مليون لاير سعودي(.  110.7م:  2021مليون لاير سعودي )  165,43م هو  2022ديسمبر    31الصافي مستحق الدفع في  

 مضمون بموجب سند ألمر من الشركة.  هذا القرض
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 قروض وسلف )تتمة(  -17
 

يوليو   • بمبلغ  2018في  بنك تجاري  الشركة على تسهيل مرابحة من  لتمويل جزء من   500م، وقعت  مليون لاير سعودي 
 بالرياض.مشروع بناء مستشفى في مكة المكرمة ومشروع توسعة ومشروع برج طبي في المستشفى السعودي األلماني  

م وتُسدد  2021تم تسديد أول دفعة في سبتمبر   م.2018كان القرض متاًحا للسحب على مدى ثالث سنوات تبدأ من يوليو  
المبلغ الصافي مستحق الدفع في هو   هذا القرض مضمون بموجب سند ألمر من الشركة. م. 2028آخر دفعة في مارس  

   سعودي(.مليون لاير 480.7م:2021مليون لاير سعودي ) 435.6

من بنك   م 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في    100تمت الموافقة على قرض طويل األجل بمبلغ   •
مليون لاير   49.3م:  2021مليون لاير سعودي )  66,1م هو  2022ديسمبر    31المبلغ الصافي مستحق الدفع في    .تجاري

  سعودي(.

من بنك   م 2022ديسمبر  31مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في    200ل بمبلغ  تمت الموافقة على قرض طويل األج  •
هذا القرض    م: ال شيء(. 2021مليون لاير سعودي )  156م هو  2022ديسمبر    31المبلغ الصافي مستحق الدفع في   .تجاري

 مضمون بموجب سند ألمر من الشركة. 
 
هذه القروض مضمونة بموجب سندات  تم الحصول عليها من بنوك مختلفة.  فيما يلي تفاصيل مبالغ القروض قصيرة األجل التي (ج

 ألمر من الشركة: 

 م إلدارة رأس المال العامل.2020مليون لاير سعودي في ديسمبر    120حصلت المجموعة على قرض قصير األجل بمبلغ   •
في   الدفع  مستحق  الصافي  هو  2022ديسمبر    31المبلغ  )  118.0م  سعودي  مليون لاير   118.6م:  2021مليون لاير 

  سعودي(.

بنك تجاري 2018في ديسمبر   • المبرمة مع  التمويل االسالمي  اتفاقية  تم اجراؤها على  تعديالت  المجموعة على  م، وقعت 
المبلغ الصافي  مليون لاير سعودي.  150مليون لاير سعودي إلى    35لزيادة مبلغ تسهيل رأس المال العامل المتجدد من  

   مليون لاير سعودي(. 149.7م: 2021مليون لاير سعودي ) 94.7م هو 2022ديسمبر  31مستحق الدفع في 

المبلغ الصافي مستحق الدفع في  م من بنك تجاري. 2018مليون لاير سعودي في أكتوبر    250تم استالم تسهيل قرض بقيمة   •
   سعودي(.مليون لاير  172.0م: 2021مليون لاير سعودي ) 149.8م هو 2022ديسمبر  31

م من قبل  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في    100تمت الموافقة على قرض قصير األجل بمبلغ   •
العامل. المال  لرأس  تجاري  في   بنك  الدفع  مستحق  الصافي  هو  2022ديسمبر    31المبلغ  سعودي   99.8م  مليون لاير 

   مليون لاير سعودي(. 66.7م: 2021)

من بنك   م 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في    150قة على قرض طويل األجل بمبلغ  تمت المواف •
مليون   137.0م:  2021مليون لاير سعودي )  146.2م هو  2022ديسمبر    31المبلغ الصافي مستحق الدفع في   .تجاري

  لاير سعودي(.

 . من بنك تجاري  م2019ديسمبر    31الل السنة المنتهية في  مليون لاير سعودي خ  150تمت الموافقة على قرض بمبلغ   •
  مليون لاير سعودي(.  78.4م:  2021مليون لاير سعودي )  149.8م هو  2022ديسمبر    31المبلغ الصافي مستحق الدفع في  

المبلغ  .من بنك تجاري  م 2022ديسمبر   31مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في    50تمت الموافقة على قرض بمبلغ   •
  م: ال شيء(.2021مليون لاير سعودي ) 44.8م هو 2022ديسمبر  31الصافي مستحق الدفع في 

 
يتم الحصول على القروض قصيرة األجل وطويلة األجل من البنوك التجارية بسعر الفائدة بين البنوك السعودية )"سايبور"( زائد    (د

  هامش ربح متفق عليه.
 

تتضمن اتفاقيات القروض هذه مع البنوك تعهدات تتطلب، من بين أمور أخرى، من المجموعة الحفاظ على الحد األدنى للنسبة   ( ه
 الدين. الحركة في الحالية ونسبة تغطية خدمة 
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 اإليرادات المؤجلة -18
 

تم إثبات المبلغ في اإليرادات باستخدام   المالية.، حصلت المجموعة على قرض بدون فائدة من وزارة 17كما هو موضح في اإليضاح 
 فيما يلي الحركة في اإليرادات المؤجلة بداًل عن المنح الحكومية:  .الفعليطريقة سعر الفائدة 

 

 
 منافع نهاية الخدمة للموظفين  -19

 
فيما  الشركة وشركتها التابعة بموجب خطة / برنامج منافع نهاية خدمة غير ممولة لموظفيها الدائمين وفقاً للقوانين المحلية المطبقة.تعمل 

 يلي الحركة في المنافع المحددة للسنة المنتهية:
 م 2021 م2022 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   

 235,391,073  230,608,896  الرصيد في بداية السنة
   

   المدرج في قائمة الربح أو الخسارة 

 35,585,549  38,765,060  تكلفة خدمة حالية
 7,864,359  7,561,480  تكلفة فائدة )مدرجة ضمن تكلفة الموظفين( 

  46,326,540  43,449,908 
   المدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر 

 ( 8,781,929) (40,523,070) إعادة قياس التزام المنافع المحددة خسائر من   / سب(ا)مك
   

 ( 39,450,156) (31,475,895) منافع مدفوعة 
 ──────── ──────── 

 230,608,896  204,936,471  الرصيد في نهاية السنة
 ═════════ ═════════ 

 
 االفتراضات االكتوارية 

للعديد من المخاطر االكتوارية، وأهمها مخاطر الراتب النهائي ومخاطر الخصم / تذبذب سعر الفائدة إن برنامج المنافع المحددة معرض 
 فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية بتاريخ التقرير المالي: مخاطر ومخاطر األقدمية ومخاطر التضخم.

 م 2021 م2022 
   

 % 2.90 %5.04 معدل الخصم
 % 3.00 %3.00 / المعدل المتوقع لزيادة الرواتب  يةالمستقبلزيادة الرواتب 

 % 10 %10 معدل حركة الموظفين / معدالت االنسحاب من العمل 
 60 60 سن التقاعد

 سنة  12.7 سنة 10.9 متوسط مدة التزام المنافع المحددة 
 

 تحليل الحساسية 
التغيرات المحتملة المعقولة لالفتراضات المعنية التي تقع في نهاية فترة التقرير  تم تحديد تحاليل الحساسية المعروضة أدناه على أساس  
  يمثل مبلغ إيجابي زيادة في االلتزام بينما يمثل مبلغ سلبي انخفاض في االلتزام. المالي، مع االحتفاظ بكافة االفتراضات األخرى ثابتة.

 م 2021 م2022 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   

 15,144,276  13,602,238  الرصيد في بداية السنة
 ( 1,542,038) (1,474,122) ( 29الخسارة )إيضاح محول إلى قائمة الربح أو 

 ───────── ──────── 

  12,128,116  13,602,238 
 ( 1,474,121)  (1,403,829) جزء متداول

 ───────── ──────── 

 12,128,117  10,724,987  جزء غير متداول 
 ═════════ ════════ 
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 منافع نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(  -19
 
 تحليل الحساسية )تتمة(  

 فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الرئيسية:
 

التأثير على التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين زيادة /   
 )نقص( 

التغير في   
 النقص بمقدار  الزيادة بمقدار  االفتراضات بـ

 لاير سعودي  لاير سعودي   م 2022ديسمبر  31
    

 21,524,516  ( 19,416,295) %1 معدل الخصم 
 ( 25,827,692) 31,190,316  %1 / المعدل المتوقع لزيادة الرواتب  يةزيادة الرواتب المستقبل

    
    م2021ديسمبر  31

 30,621,676  ( 27,159,905) %1 معدل الخصم 
 ( 33,907,037) 41,198,688  %1 / المعدل المتوقع لزيادة الرواتب  يةزيادة الرواتب المستقبل

 
 فيما يلي المدفوعات أو المساهمات المتوقعة للموظفين في السنوات المستقبلية: 

 
 م2022 

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي
   

 23,152,749 30,176,660 شهراً التالية )فترة التقرير المالي السنوية التالية(   12خالل 
 78,754,918 84,992,223 سنوات  5و  2ما بين 

 146,527,281 201,355,809 سنوات  5أكثر من 

 
 ذمم دائنة تجارية   - 20

 

 م 2021 م2022 
 لاير سعودي لاير سعودي 

 166,980,068 350,834,401 موردين طرف آخر
 134,640,238 74,915,777 ( 24مستحق لجهات ذات عالقة )إيضاح 

 ─────── ─────── 
 425,750,178 301,620,306 

 ═════════  ════════ 

 
لالطالع على الشروط واألحكام الخاصة بالجهات   يوماً. 90الذمم الدائنة التجارية ال يترتب عليها فائدة وعادة ما يتم تسويتها في فترة 

 (. 24اإليضاح )ذات العالقة، يرجى الرجوع إلى 
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 األخرى  مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة -21
 

 م 2021 م2022 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   

 94,750,612 124,374,350 مصروفات مستحقة الدفع متعلقة بالرواتب
 24,356,985 29,250,865  بالتكلفة مصروفات مستحقة الدفع متعلقة

 479,193 22,667,670 مستحقة الدفع ضريبة قيمة مضافة 
 20,015,269 11,439,119 مطلوبات أخرى

 ─────── ─────── 
 187,732,004 139,602,059 

 ═════════ ════════ 

 
 زكاة مستحقة الدفع  -22

 
ديسمبر    31للمجموعة للسنة المنتهية في  بلغ مخصص الزكاة   تقوم الشركة والشركات التابعة لها بتقديم إقرارات الزكاة على أساس فردي.

الموحدة وفقًا    10.236.426م:  2021لاير سعودي )  9.435.191م مبلغ  2022 قائمة الدخل  لاير سعودي( والذي يتم تحميله على 
  ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

 
 ديسمبر:  31فيما يلي المكونات األساسية للوعاء الزكوي كما في 

 
 اة مخصص الزك

 ديسمبر:  31فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة كما في 
 م 2021 م2022 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   
 6,309,663  10,236,426  يناير  1في 

 7,500,000  9,616,006  مخصص محمل للسنة
 ( 3,573,237) (10,417,241)  مدفوع خالل السنة

 ──────── ──────── 
 10,236,426 9,435,191  ديسمبر 31في 
 ═════════ ═════════ 

 
  وضع الربوط الزكوية

  فيما يلي وضع ربوط المجموعة:
 

 الشركة األم: 
 م. 2008أنهت الشركة الوضع الزكوي حتى سنة 

 
اعترضت الشركة   الشركة.مليون لاير سعودي مستحقة من    4.62م بينت فيه فروقات الزكاة بقيمة  2014أصدرت الهيئة ربطاً نهائيًا لسنة  

أصدرت لجنة حل المخالفات والنزاعات   على الربط الصادر من الهيئة وقامت بتحويل اعتراضها إلى األمانة العامة للجان الضريبية.
در  وبناًء عليه، أنهت الشركة ربطها الزكوي عن العام المذكور بموجب الحكم الصا الضريبية مؤخًرا قرارها وقبلت استئناف الشركة. 

 لمصلحة الشركة. 
 

قدمت   مليون لاير سعودي. 150م بإجمالي مبلغ قدره 2018م حتى 2015أصدرت الهيئة ربط الزكاة وضريبة االستقطاع للسنوات من 
الشركة اعتراًضا ضد الربط الصادر من الهيئة أمام لجنة المخالفات الضريبية وحل النزاعات. وافق قرار اللجنة جزئيًا على استئناف  

بناًء على إعفاء   ركة المتعلق بفروق الزكاة ورفض اعتراض الشركة فيما يتعلق بربط الزكاة وضريبة االستقطاع وغرامة التأخير. الش 
  14مليون لاير سعودي إللغاء غرامة التأخير البالغة   38.5الهيئة، قامت الشركة بتسوية ربط الزكاة وضريبة االستقطاع المستحقة بمبلغ  

وبناًء على ذلك، تم تخفيض التزام الزكاة بناًء على قرار اللجنة إلى  كضريبة مسبقة ومواصلة اعتراضها على ذلك.  مليون لاير سعودي
مليون لاير سعودي تتعلق بربط الزكاة وضريبة االستقطاع(،   39مليون لاير سعودي متعلقة بفروق زكوية و  83مليون لاير سعودي )  122

تعتقد اإلدارة أن لديها فرصة قوية على كسب   التظلم إلى لجنة استئناف تسوية المنازعات والخالفات الضريبية.وقد قامت الشركة بتصعيد  
  القضية بخصوص االعتراض المذكور. 
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 )تتمة(  الزكاة مستحقة الدفع  -22
 

 )تتمة( وضع الربوط الزكوية
 

 : )تتمة( الشركة األم
تقدمت الشركة باعتراض  مليون لاير سعودي.  68م بإجمالي مبلغ قدره  2020م حتى  2019أصدرت الهيئة ربط الزكاة للسنوات من  

لجنة   لدى  الهيئة  ربط  النزاعاتعلى  وحل  الضريبية  النزاعات  وأصدرت   .المخالفات  وحل  الضريبية  المخالفات  برفض  لجنة  قراًرا 
الشركة.  لجنة   اعتراض  قرار  اعتراض على  تقديم  بصدد  الشركة  تسوية إن  استئناف  لجنة  أمام  النزاعات  وحل  الضريبية  المخالفات 

 تعتقد اإلدارة أن لديها فرصة قوية على كسب القضية بخصوص باالعتراض المذكور. المنازعات والخالفات الضريبية.
 

هادة زكاة / ضريبة للسنة  م وحصلت على ش 2021ديسمبر  31قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية / الضريبية عن السنة المنتهية في 
 لم تصدر الهيئة الربط الزكوي / الضريبي للسنوات المذكورة حتى تاريخه.  المذكورة.

 
   الشركة التابعة

م، وقدمت الشركة التابعة اقراراتها الزكوية للسنة المنتهية 2012ديسمبر    31أنهت الشركة التابعة الربوط الزكوية حتى السنة المنتهية في  
أصدرت الهيئة ربطاً زكوياً للسنة المذكورة،   م وحصلت على شهادة زكاة وضريبة غير مقيدة للسنة المذكورة.2013ديسمبر    31في  

اعترضت الشركة التابعة على الربط المذكور  مليون لاير سعودي مستحقة الدفع من الشركة التابعة.  0.059بينت فيه فروقات زكاة بقيمة  
المراجعة الهيئة.  والذي ما زال تحت  المنتهية في   لدى  السنوات  الزكوية / الضريبية عن  اقراراتها  التابعة  الشركة  ديسمبر   31قدمت 

 م وحصلت على شهادة زكاة / ضريبة للسنوات المذكورة. 2021ديسمبر  31م حتى 2014
 

 المالية األخرى   تزاماتال -23
 

مستحقة الدفع على حساب شراء معدات طبية من خالل دفعات خالل سنة واحدة أو  تمثل المطلوبات المالية األخرى المطلوبات المالية  
 فيما يلي تفصيل الجزء المتداول والجزء غير المتداول:  أكثر.
 م 2021 م2022 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   

 11,350,561 7,059,370 جزء غير متداول 
 7,178,313 4,755,408 جزء متداول

 ──────── ──────── 
 11,814,778 18,528,874 

 ═════════ ═════════ 



  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(
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  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها - 24
 

يتم اعتماد سياسة تسعير وشروط المعامالت من قبل  ذاً جوهرياً.تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة المجموعة والمنشآت التي تمارس على هذه الجهات سيطرة نفو
 عة.ذات العالقة وأرصدة المجمو الجهاتفيما يلي قائمة بمعامالت  إدارة المجموعة.

 
 ديسمبر  31الرصيد في   المعامالت للسنة  طبيعة المعامالت طبيعة العالقة  

 
الجهات ذات العالقة المستحق للمساهمين / أعضاء مجلس  

 اإلدارة 

   
 م 2022

 لاير سعودي 
 م2021

 لاير سعودي 

 
 م 2022

 لاير سعودي 
 م2021

 لاير سعودي 

          
         العالقة المبالغ المستحقة من الجهات ذات  أ(

          
 10,702,133 4,811,594  8,778,641 5,760,236  أتعاب إدارة   جهة ذات عالقة، مساهم / عضو مجلس إدارة الشركة اإلماراتية للرعاية والتنمية الصحية 
 787,004 1,017,479  4,114,720 3,017,107  أتعاب اإلدارة   جهة ذات عالقة، مساهم / عضو مجلس إدارة شركة مصر للرعاية الصحية  
 4,349,873 321,218  542,278 390,012  أتعاب تدريب  جهة ذات عالقة، مساهم / عضو مجلس إدارة كلية بيت البترجي الطبية  
 895,675  -     -  -  خدمات طبية  جهة ذات عالقة، مساهم / عضو مجلس إدارة صنعاء  –المستشفى السعودي األلماني   
 857,979  -     -  -  خدمات طبية  جهة ذات عالقة، مساهم / عضو مجلس إدارة عجمان  –المستشفى السعودي األلماني   
 112,955 122,672     -  -  خدمات طبية  مساهم / عضو مجلس إدارةجهة ذات عالقة،  شركة بيت البترجي للياقة  
        ────── ─  ────── ─ 
        6,272,963 17,705,619 
        ════════ ═ ═══════ 
          
          
         المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى  المبالغ  ب(

دفعة مقدمة   جهة ذات عالقة، مساهم / عضو مجلس إدارة  شركة ميجاميند لحلول تقنية المعلومات  
مقابل خدمات  

معلومات  تقنية 
  مسندة

  
 
 

198,220,042 

 
 
 

145,890,763 

 

33,691,866 2,585,038 
        ═════════ ════════ 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  - 24
 
 ديسمبر  31في  الرصيد  المعامالت للسنة  طبيعة المعامالت طبيعة العالقة  
 
 لمساهم / عضو مجلس إدارةجهة ذات عالقة، مستحق  

 م 2022   
 لاير سعودي 

 م2021
 لاير سعودي 

 م 2022 
 لاير سعودي 

 م2021
 لاير سعودي 

          
         المبالغ المستحقة للجهات ذات العالقة    )ج(

          
 2,528,390 13,212,103  14,416,747 42,673,880  توريدات بعض المواد الدوائية   مساهم / عضو مجلس إدارة  جهة ذات عالقة، شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية  

 475,573 244,381  1,292,106 1,284,564  صيانة أدوات طبية   جهة ذات عالقة، مساهم / عضو مجلس إدارة  شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة األجهزة الطبية  
 128,436,823 59,141,629  244,979,177 149,898,920  أعمال بناء وترميم   جهة ذات عالقة، مساهم / عضو مجلس إدارة  الدولية شركة إنشاء المستشفيات  
 3,199,452 1,868,495  6,300,895 6,300,895   أتعاب استشارية   جهة ذات عالقة، مساهم / عضو مجلس إدارة   شركة بيت البترجي الطبية 
 -      449,169  19,789,628 14,881,326   خدمات تنظيف  جهة ذات عالقة، مساهم / عضو مجلس إدارة  برو(  -الخليج لالستثمار والتطوير العقاري )جان شركة شباب  
         ───────  ─────── 
        74,915,777 134,640,238 
        ════════ ════════ 

 
  المعامالت مع الجهات ذات العالقةأحكام وشروط 

ينشأ الرصيد القائم في نهاية السنة ضمن  لم يتم تقديم أو استالم ضمانات مقابل أي ذمم مدينة او دائنة ألي جهة ذات عالقة.  األرصدة القائمة للسنة المنتهية غير مضمونة وال يترتب عليها فائدة وتتم تسويتها نقداً.
 م، فإن المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة غير منخفضة القيمة. 2021م و2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ركة. دورة األعمال العادية للش 

 
التقرير الحالية في تقييم المخصصات لألرصدة المستحقة من ولم يطرأ أي تغيير على طرق التقدير أو االفتراضات الهامة التي تمت خالل فترة   تقدر اإلدارة أرصدة الجهات ذات العالقة التي لم تنخفض قيمتها.

  جهات ذات عالقة.
 

 ،على التوالي. 20و 9تم اإلفصاح عن المبلغ المستحق من / إلى الجهات ذات العالقة في اإليضاحين 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  - 24
 

 د( تعويضات كبار موظفي اإلدارة في المجموعة:
وتوجيه ومراقبة   لديهم الصالحية والمسؤولية عن تخطيطيتكون كبار موظفي اإلدارة في المجموعة األعضاء الرئيسيين في اإلدارة الذين  

 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة: أنشطة المجموعة.
 م2022 

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي
   

 9,293,670 7,315,758 منافع موظفين قصيرة األجل
 526,800 536,274 التزامات المنافع المحددة للموظفين 

 3,549,363 2,040,000  أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت
 ──────── ──────── 
 9,892,032 13,369,833 
 ═════════ ═════════ 

 
 والمتعلقة بكبار موظفي اإلدارة. السنةتمثل المبالغ المفصح عنها في الجدول المبالغ المدرجة كمصروفات خالل 

 
 تكلفة اإليرادات   - 25

 

 
 م2022

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي
   

 678,941,295 810,436,022  رواتب ومنافع الموظفين
 392,585,087 446,265,740  قابلة لالستهالكأدوية ومعدات 

 100,257,502 108,038,843 ( 7استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 
 31,198,235 32,798,505 مصروفات نظافة 

 20,809,191 26,058,139 مرافق عامة
 15,137,988 16,739,512 صيانة 

 4,801,036 4,083,659 قرطاسية
 893,129 4,642,091 (12استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 

 19,817,204 22,672,722 مصروفات أخرى
 ──────── ─ ──────── ─ 
 1,471,735,233 1,264,440,667 
 ═══════════ ═══════════ 

 
 البيع والتسويق مصروفات  -26

 
 م2022

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي
   

 38,834,838 22,797,477 إعالن وتسويق 
 7,130,272 7,585,967 مصروفات إعالن وترويج

 ──────── ──────── 
 30,383,444 45,965,110 
 ═════════ ═════════ 
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 مصروفات العمومية واإلداريةال -27

 
 م2022

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي
   

 355,641,727 363,434,683 رواتب ومنافع الموظفين 
 41,548,263 34,521,121 خدمات مهنية

 30,649,026 21,524,567 ( 7استهالك )إيضاح 
 226,632 13,922,109 رسوم حكوميةضرائب و
 9,782,037 10,518,705  أمن وسالمة

 8,228,359 10,251,442 (12االستخدام )إيضاح استهالك موجودات حق 
 6,433,165 9,830,035 بريد وهاتف وإنترنت

 13,035,638 8,022,035 إصالح وصيانة 
 1,632,174 3,898,935 مصروفات سفر 

 6,813,698 3,035,894 رسوم بنكية
 3,549,363 2,040,000  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 ( 13,741,036) 1,569,508 ( 9متوقعة )إيضاح الئتمان االخسائر  مخصص/ )عكس قيد(
 1,381,528 1,517,135 (8إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 

 1,042,465 1,043,784 تأمين 
 41,747,270 24,154,518 مصروفات أخرى

 ──────── ──────── 
 509,284,471 507,970,309 
 ══════════ ══════════ 

 
 إيرادات أخرى، صافي -28

 
 م2022

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي
   

 3,032,408  3,589,361  إيرادات إيجار
 ( 1,675,514) (1,978,636) خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات 

 5,849,040  6,296,660   تدريب وعقد ندوات
 4,766,963  1,629,278  أخرى

 ──────── ──────── 
  9,536,663  11,972,897 
 ═════════ ═════════ 

 
 التمويل، صافي تكلفة  -29
 م 2021 م2022 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   

 41,522,134  65,986,225  تكلفة تمويل على االقتراضات
 ( 1,542,038) (1,474,122) (18إيرادات تمويل من منح حكومية )إيضاح 

 7,005,019  4,146,778  أخرى
 ─────── ─────── 

  68,658,881  46,985,115 
 ═════════ ═════════ 
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 ربحية السهم  -30
 

م  تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة اإليرادات للسنة العائدة على أصحاب األسهم العاديين على المتوسط المرجح لعدد االسه
ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم األساسية ألن المجموعة ال تملك أي أوراق مالية قابلة للتحويل أو   العادية القائمة خالل السنة.

 أدوات مخففة للتنفيذ.
 

ي ستخدمة فيبين الجدول التالي اإليرادات للسنة العائدة لحاملي األسهم العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة والم
 حساب ربحية السهم األساسية والمخفضة.

 
 ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم من مجموع اإليرادات. 

 م 2021 م2022 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   

 17,201,012 75,182,816 مجموع الدخل للسنة 
 92,040,000 92,040,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 ──────── ──────── 

 0.19 0.82 الربح األساسي والمخفض للسهم
 ════════ ════════ 

 
 الطارئة االرتباطات وااللتزامات  -31

 
وتشمل هذه المطالبات الطرد غير القانوني، والفصل دون  مطالبات مختلفة ضد المجموعة.لقدم العديد من الموظفين دعاوى قضائية   أ( 

مليون  6.1 م:2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3,5بلغ إجمالي المطالبات  لالتفاقات التعاقدية.إشعار وتعويضات أخرى وفقا 
إن اإلدارة واثقة من أن النتيجة ستكون في صالح المجموعة  معظم القضايا قيد النظر في محاكم العمل المختلفة.وال تزال   لاير سعودي(.

باإلضافة إلى ذلك، تم اإلفصاح عن تعرض لمخاطر الزكاة وضريبة القيمة  وليس هناك حاجة إلى وجود مخصص لهذا الغرض. 
   على التوالي. 22و 11المضافة في اإليضاح 

 
 31المبلغ اإلجمالي وفقاً للعوض هو ال شيء ) تخوض الشركة وشركتها التابعة أيضا قضايا مختلفة بسبب دعاوى عدم امتثالها للوائح. ب( 

إن اإلدارة واثقة من أن النتيجة ستكون في صالح   . معظم القضايا قيد النظر وال تزال    مليون لاير سعودي(.   1.6م:  2021ديسمبر  
 المجموعة وليس هناك حاجة إلى وجود مخصص لهذا الغرض. 

 
مليون لاير   304.1م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  207.1  بقيمة  ارتباطات  م، كان لدى المجموعة2022ديسمبر    31في   ج( 

  سعودي( متعلق بمصروفات رأسمالية.
 
م إلى  2015قائم مستحق لدى الهيئة لألعوام من  مفتوح  م، كان لدى المجموعة ربط زكاة وضريبة استقطاع  2022ديسمبر    31في   د( 

 ستقطاع(.االضريبة  بمليون لاير سعودي متعلقة    39تعلق بفروق زكوية ومليون لاير سعودي ت  83لاير سعودي )  122م بمبلغ  2018
كسب القضية لتعتقد اإلدارة أن لديها فرصة قوية   قامت الشركة برفع االعتراض إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المذكور. باالعتراض  ربط بخصوص  للمجموعة  كان  ً كما  ً زكوي  ا قدره  2020وم  2019  للسنتين  ا إجمالي  بمبلغ  مليون لاير    68م 
أمام   سعودي. النزاعات  وحل  الضريبية  المخالفات  لجنة  قرار  على  اعتراض  تقديم  بصدد  الشركة  المخالفات إن  في  الفصل  لجنة 

رجوع لإليضاح  تعتقد اإلدارة أن لديها فرصة قوية على كسب القضية بخصوص االعتراض المذكور )يرجى ال .والمنازعات الضريبية
11 .) 

 
مليون لاير سعودي لصالح الهيئة مقابل ربط الزكاة  40.1م، كان لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة بمبلغ 2022ديسمبر  31في  ( ه

تم    كمامليون    14.2م بمبلغ قدره  2020ديسمبر    31م و2019ديسمبر    31و  م2014ديسمبر    31للسنوات المنتهية في    والضريبة
 .11في اإليضاح  اإلفصاح عنها
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  العادلة للموجودات والمطلوبات  القيمة -32
 

في    إن القيمة العادلة هي السـعر الذي سـيتم اسـتالمه عند بيع أصـل ما أو سـداده عند تحويل التزام ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين
 معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام قد تتم إما:يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن  السوق بتاريخ القياس.

 

  في السوق الرئيسة لألصل أو االلتزام؛ أو •

  في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة لألصل أو االلتزام. •
 

  يجب أن تكون األسواق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة للوصول إليها من قبل المجموعة.
 

وأنهم يســعون لتحقيق االلتزام ولألصــل  بافتراض أن المتعاملين في الســوق ســيســتفيدون عند تســعير  لألصــل أو االلتزام ة العادلة تقاس القيم
ــادية لهم. ــل منفعة اقتص ــوق على تحقيق  أفض ــل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في الس إن قياس القيمة العادلة ألص

تخدامه بالطريقة منافع اقتصـادية من خ يقوم باـس وق ـس تخدام األمثل واألفضـل لذلك األصـل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في الـس الل االـس
 المثلى.

 
 تصـنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسـها بالقيمة العادلة أو االفصـاح عنها في القوائم المالية ضـمن التسـلسـل الهرمي لمسـتويات

 مذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:القيمة العادلة ال
 

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.1المستوى 
 حظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.قابلة للمال -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  2المستوى 
 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 3المستوى 

 
  وفي الحاالت التي تقسم فيها المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام إلى مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي 
بنفس مستوى التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وذلك على أساس  لقياس القيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إجماالً 

 مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل.
 

 العادلة في نهاية ســنة التقرير المالي التي حدث فيها التغير.تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين مســتويات التســلســل الهرمي لقياس القيمة 
 مستويات.الم، لم يكن هناك تحويالت بين 2022ديسمبر   31خالل السنة المنتهية في 

 
مبر    31كما في  مبر   31م و2022ديـس تثناء القروض 2021ديـس م تم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة لتقريب قيمها الدفترية باـس

 فوائد.  التي ال تحمل
 

  إدارة مخاطر األدوات المالية   -33
 

ضمن مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر  معرضة إلى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق )تت المجموعةأنشطة 
يركز برنامج إدارة المجموعة الكلي على دعم إدارة السيولة وكذلك مراقبة العديد من متغيرات   األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

ل المالي  األداء  المحتملة على  العكسية  التأثيرات  لتقليل  المستمر  والسعي  الصلة  ذات  المالية األساسية  لمجموعة.السوق  الموجودات  تتضمن 
تتكون المطلوبات المالية  للمجموعة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى والمبالغ المستحقة من الجهات ذات عالقة ونقد وأرصدة بنكية.

األخرى والتزامات عقود االيجار والمبالغ المستحقة لجهات للمجموعة بصفة أساسية من قروض ألجل والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة  
 والغرض الرئيسي للمطلوبات المالية هذه هو تمويل عمليات المجموعة وتقديم ضمانات لدعم عملياتها. ذات عالقة.

 
 مخاطر السوق 

في   ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار   أو التدفقات النقدية المستقبلية  تذبذب القيمة العادلة  المخاطر الناتجة عن  تمثل مخاطر السوق
تشتمل األدوات المالية  تتكون مخاطر األسعار من ثالثة أنواع: مخاطر أسعار عموالت ومخاطر العملة ومخاطر األسعار األخرى. السوق.

  التي تتأثر بمخاطر السوق على القروض.
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 إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  -33
 

 أسعار العمولة مخاطر 
 هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نظراً للتغيرات في أسعار العمولة في السوق. العمولةمخاطر أسعار 

 أسعار العمولة المتغيرة.إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار العمولة في السوق قد يتعلق أوالً بالقروض البنكية للمجموعة ذات  
 تدير المجموعة مخاطر سعر العمولة عن طريق المراقبة المنتظمة ألسعار العمولة على أدواتها المالية التي تحمل عمولة. 

 
ض البنكية وبالتالي، فقط القرو كما في تاريخ التقرير المالي، لم يكن لدى المجموعة أي ودائع مرابحة ألجل مع البنوك بمعدالت عمولة متغيرة.

 تتعرض لمعدالت عمولة متغيرة. 
 

 تحليل الحساسية 
 

 التأثير على الخسارة  
 قبل الزكاة 

 لاير سعودي 
 

 الزيادة / النقص
 في نقاط األساس 

 

 م2022  1+ 21,720,000 
(21,720,000) -1  
   
 م 2021  1+ 19,320,000 
(19,320,000 ) -1   

 
 مخاطر العمالت 
تتم  الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.تمثل المخاطر  

وبما أن اللاير السعودي مربوط بالدوالر األمريكي، فإن المجموعة  معامالت المجموعة بصفة أساسية باللاير السعودي والدوالر األمريكي.
 لمخاطر عملة هامة.غير معرضة 

 
 مخاطر االئتمان 

ليس لدى  تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية.
بلة في نشاط أو أنشطة تنشأ تركزات مخاطر االئتمان عندما ينخرط عدد من األطراف المقا في مخاطر االئتمان.  المجموعة تركز جوهري

ومن أجل تقليص  تجارية واحدة في نفس المنطقة الجغرافية أو لديهم سمات اقتصادية واحدة قد تتسبب في فشلهم في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.
كما تقوم اإلدارة  عمالء.التعرض لمخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتطوير عملية اعتماد رسمية بحيث يتم تطبيق الحدود االئتمانية على ال

تعتبر مشكوك في تحصيلها. التي  العمالء وتقوم بعمل مخصص مقابل األرصدة  للتخفيف من هذه  بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه 
 زام بالدفعات.المخاطر، لدى المجموعة نظام لتحديد حدود ائتمان لعمالئها بناء على تقييم موسع على أساس بيانات العميل وتاريخه في االلت

مم  يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعميل بصورة منتظمة. والمجموعة معرضة لمخاطر االئتمان بسبب أنشطتها التشغيلية )بصفة أساسية الذ
في ذلك األرصدة   المدينة التجارية، بما فيها أرصدة الجهات ذات العالقة والموجودات المالية المتداولة األخرى( ومن أنشطتها التمويلية بما

   لدى البنوك.
 

 الذمم المدينة التجارية
المجموعة واإلجراءات والضوابط  يتم إدارة مخاطر االئتمان  إلى سياسة  لتخفيف مخاطر االئتمان.  الخاضعة  المدينة  المحددة  الذمم  تتكون 

المجموعة مخاطر االئتمان عن طريق وضع حدود تدير   للمجموعة بشكل أساسي من الحكومة ووزاراتها التابعة وشركات التأمين وأخرى.
أنشأت اإلدارة سياسة ائتمان يتم بموجبها تحليل    ائتمان وفترات ائتمان من خالل مراقبة الذمم المدينة القائمة والتأكد من المتابعة عن كثب.
يتم تمديد فترات االئتمان للعمالء حتى ال تتوقع   المالءة االئتمانية لكل عميل جديد بشكل فردي قبل شروط وأحكام الدفع القياسية للمجموعة.

 المجموعة أي عجز عن الدفع. 
 

وباإلضافة إلى ذلك، يتم تجميع عدد   يتم إجراء تحليل لالنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي، على أساس فردي للعمالء الرئيسيين. 
ويت متجانسة  إلى مجموعات  الثانوية  المدينة  الذمم  من  القيمة.كبير  انخفاض  لمعرفة  بصورة جماعية  تقييمها  المخرجات   م  الحساب  يعكس 

لظروف المحتملة المرجحة، والقيمة الزمنية للمال والمعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تاريخ التقرير المالي حيال األحداث الماضية وا
 التوقعات المستقبلية للظروف االقتصادية المستقبلية. والحالية 
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 مخاطر االئتمان )تتمة( 
 

  فيما يلي إجمالي الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير المالي:
 

 
 الودائع قصيرة األجل لدى البنوك والنقد لدى البنوك

 .المجموعةتتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة عن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل اإلدارة المالية بالمجموعة وفقًا لسياسة  
ي بتاريخ التقرير المالي، لم تحدد اإلدارة أ تدير المجموعة مخاطر االئتمان التي تتعلق بالبنوك عن طريق التعامل مع بنوك ذات سمعة جيدة. 

 تركزات هامة في مخاطر االئتمان.
 

 مخاطر السيولة 
مخاطر السيولة قد تنتج  تمثل مخاطر السيولة المخاطر التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية.

لمجموعة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبة متطلبات تقوم ا عن عدم القدرة على تحقيق أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة.
 رأس المال العامل والتدفقات النقدية بصورة منتظمة. 

 
تقوم اإلدارة  قامت اإلدارة بتطوير سياسات وممارسات إلدارة مخاطر السيولة وفقا لتحمل المخاطر وضمان احتفاظ المجموعة بسيولة كافية. 

 المتعلقة بتطورات السيولة في المجموعة.العليا باستمرار بفحص المعلومات 
 

وهذا يتطلب تنظيم أنظمة التحصيل والصرف  وقد أسست المجموعة آلية قوية إلدارة النقد لضمان االستخدام األمثل للموارد النقدية المتاحة. 
م الحد  مع  األجل  قصيرة  والودائع  الودائع ألجل  المعطلة من خالل  األموال  استثمار  من  تزيد  توافر بطريقة  األموال وضمان  اقتراض  ن 

 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة.  90تتطلب شروط تقديم الخدمات الخاصة بالمجموعة سداد المبالغ خالل   التسهيالت الالزمة إلدارة عملياتها.
 يوًما من تاريخ الشراء.  120إلى   90ويتم عادةً سداد الذمم الدائنة التجارية خالل فترة تتراوح من 

 
ديسمبر استناداً الى تواريخ المدفوعات التعاقدية وأسعار الفائدة   31يلخص الجدول التالي تاريخ االستحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة في  

 في السوق:  الحالية
  

 م 2021 م2022 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   

   الموجودات المالية 
 1,264,602,175 1,628,509,004 ذمم مدينة تجارية، صافي 

 17,705,619 6,272,963 مبلغ مستحق من جهات ذات عالقة
 1,336,218 14,523,049 خطاب ضمان وودائع مقابل هامش ربح

 28,019,747 15,601,613 النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك 
 ──────── ──────── 
 1,664,906,629 1,311,663,759 
 ════════ ════════ 
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 )تتمة(  مخاطر السيولة
 

 شهًرا  12 حتى  م 2022ديسمبر  31كما في 
إلى خمس سنة 

 سنوات
أكثر من خمس  

 المجموع  سنوات
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

     
 2,171,659,061 255,970,650 924,716,266 990,972,145 قروض وسلف 

 425,750,178      -     -      425,750,178 ذمم دائنة تجارية
 68,819,128 26,993,838 29,910,582 11,914,708 التزامات عقود ايجار 
 11,814,777  4,755,408 7,059,370 مطلوبات مالية أخرى

 187,732,004 -      -      187,732,004 مستحقات ومطلوبات أخرى
  ─────────── ───────── ───────── ─ ───────── 

 1,623,428,405 959,382,256 282,964,488 2,865,775,149 
  ═══════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 

 شهًرا  12 حتى  م 2021ديسمبر  31كما في 
سنة إلى خمس 

 سنوات
أكثر من خمس  

 المجموع  سنوات
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
     

 2,431,407,796 185,864,882 1,396,790,371 848,752,543 قروض وسلف 
 299,035,268 -      -      299,035,268 ذمم دائنة تجارية

 49,087,172 20,891,960 19,110,332 9,084,880 التزامات عقود ايجار 
 19,526,771 -      12,208,910 7,317,861 مالية أخرى مطلوبات

 139,122,866 -      -      139,122,866 مستحقات ومطلوبات أخرى
 ────────── ────────── ───────── ────────── 

 1,303,313,418 1,428,109,613 206,756,842 2,938,179,873 
 ══════════ ══════════ ═════════ ═ ═════════ 

 
 فيما يلي التغيرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية: 

 

 

  

 
 يناير  1

 م2022
 لاير سعودي 

 تدفقات نقدية 
 لاير سعودي 

عقود إيجار  
 جديدة

 لاير سعودي 
 أخرى 

 لاير سعودي 
 م 2022ديسمبر  31

 لاير سعودي 
      

 2,171,659,061 - -      239,653,961 1,932,005,100 قروض وسلف 
 68,819,128 - 45,376,319 ( 11,364,101) 34,806,910 التزامات عقود ايجار 

  ──── ── ─── ─── ─ ────  ───────  ───────  ───────── ─ 
األنشطة  مجموع المطلوبات من  

 2,240,478,189 - 45,376,319 228,289,860 1,966,812,010 التمويلية 
 ════ ═════ ══ ══════ ═ ══ ═ ════ ═ ══════ ══ ════════ ═══ 

 
 يناير  1

 م2021
 لاير سعودي 

 تدفقات نقدية 
 لاير سعودي 

 عقود إيجار جديدة 
 لاير سعودي 

 أخرى 
 لاير سعودي 

 م 2021ديسمبر  31
 لاير سعودي 

      

 1,932,005,100 -     -      409,342,911 1,522,662,189 قروض وسلف 
 34,806,910 387,178 16,965,127 (9,677,943) 27,132,548 التزامات عقود ايجار 

 ───── ──── ─── ─ ────  ───────  ──────  ───── ──── 
مجموع المطلوبات من األنشطة  

 1,966,812,010 387,178 16,965,127 399,664,968  1,549,794,737 التمويلية 
  ══ ══ ═════ ═══ ═ ════  ══════  ══════  ════════ 
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 ألغراض إدارة رأس المال، يتضمن رأسمال المجموعة رأس المال المصدر وجميع احتياطيات حقوق الملكية األخرى العائدة لحملة األسهم.
رأسمال المجموعة هو التأكد من أنها تحافظ على معدالت ائتمان قوية ومعدالت رأسمالية صحيحة من اجل دعم  الغرض الرئيسي من إدارة  

 اعمالها وتعظيم القيمة العائدة للمساهم. 
 

 ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية.  فيالمال وتقوم بعمل التعديالت عليه   تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس
 

  31م و 2022ديسمبر  31على األهداف والسياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في لم تطرأ أي تغيرات 
م. ولغرض إدارة رأس المال المجموعة، يتكون رأس المال من رأس المال المصدر وجميع احتياطات الحقوق األخرى العائدة 2021ديسمبر 

ن إدارة رأسمال المجموعة هو التأكد من أنها تحافظ على معدالت ائتمان قوية ومعدالت رأسمالية الغرض الرئيسي م إلى أصحاب األسهم. 
 صحيحة من اجل دعم اعمالها وتعظيم القيمة العائدة للمساهم.

 
 زائداً صافي الدين.بمراقبة رأس المال باستخدام معدل الحركة والذي يمثل "صافي الدين" مقسوماً على إجمالي رأس المال    تقوم المجموعة

 تتضمن المجموعة ضمن صافي الدين، القرض ألجل والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى، ناقصاً النقد واألرصدة البنكية.
 
 م 2021 م2022 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   

 1,932,005,100  2,171,659,061  قروض وسلف
 34,806,910  68,819,128  التزامات عقود ايجار
 18,528,874  11,814,777  مطلوبات مالية أخرى

 438,637,327  613,482,182  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
 ( 28,129,407) (15,601,613) نقد وما في حكمه ناقص:

 ─────────── ─────────── 

  2,850,173,535  2,395,848,804 
 ─────────── ─────────── 

 1,295,307,741  1,408,159,846   حقوق الملكية
 ─────────── ─────────── 

 3,691,156,545   4,258,333,381  رأس المال وصافي الدين
   
   

 % 65 %67 معدل الحركة 
 ═══════════ ═══════════ 
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م والتي قد يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي أو األداء المالي 2022ديسمبر   31منذ  في رأي اإلدارة ال توجد أحداث الحقة جوهرية  
  للمجموعة.

 
 معلومات المقارنة   -36
 

ومع ذلك، لم يكن إلعادة التصنيف أي أثر جوهري على   أعيد تصنيف بعض مبالغ السنة الماضية بما يتماشى مع العرض في السنة الحالية.
  الدخل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للمجموعة.قائمة 

 
 الموافقة على القوائم المالية    -37
 

 هـ(. 1444شعبان   2 م )الموافق2023 فبراير  23 تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية من مجلس اإلدارة بتاريخ


