
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة (غیر مراجعة)

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 مع  

 تقریر مراجع الحسابات المستقل
  



 
 

 األوسط للرعایة الصحیة المحدودة شركة الشرق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة (غیر مراجعة)

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 
 

 الصفحات المحتویات
  

 ۱ األولیة تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة الموحدة المختصرة 
  

 ۲ قائمة المركز المالي الموحد المختصرة 
  

 ۳ قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدة المختصرة 
  

 ٤ قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة  
  

 ٥ قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة 
  

 ۲۱-٦ إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة
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 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 

٦ 

 التنظیم واألنشطة الرئیسیة .۱
 

تأســســت شــركة الشــرق األوســط للرعایة الصــحیة ("الشــركة" أو "الشــركة األم") وشــركتھا التابعة (یشــار إلیھا بـ 
 "المجموعة") تتكون من الشركة وفروعھا المختلفة وشركتھا التابعة في المملكة العربیة السعودیة. 

 
ــجل تجاري رقم   ــعودیة بموجب س ــاھمة مقفلة س ــركة مس ــركة تعمل كش ربیع  ٦بتاریخ   ٤۰۳۰۱٤۹٤٦۰كانت الش

ــ، الموافق ۱٤۲٥الثاني  ــ، الموافق ۱٤۳۷ربیع األول   ۱۹م. بتاریخ ۲۰۰٤مایو   ۲٥ھــــ م، ۲۰۱٥دیـسمبر   ۳۰ھــــ
ــوق المال لطرح  ــركة على موافقة من ھیئة س ــركة لالكتتاب العام، وقد   ۲۷٫٦۱۲٫۰۰۰حصــلت الش ــھم الش من أس

مارس   ۲۹ھـــــــ، الموافق  ۱٤۳۷جمادى اآلخرة   ۲۰ أدرجت الشــركة في ســوق األســھم الســعودیة (تداول) بتاریخ
 م. وبالتالي، تحولت إلى شركة مساھمة عامة.۲۰۱٦

 
یتمثل نـشاط المجموعة الرئیـسي في إنـشاء وإدارة وتـشغیل وصـیانة المـستـشفیات والمـستوصـفات والمراكز والمعاھد 

ات وـشراء األراضـي إلقامة مباني  ومراكز التأھیل الصـحي والعالج الطبیعي ومختبرات التحلیل واألـشعة والصـیدلی
 علیھا واستثمارھا لصالح الشركة في المشاریع الطبیة وتأسیس وإدارة وإنشاء وتنظیم المعارض للمجموعة.

 
تشمل القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة المرفقة موجودات ومطلوبات ونتائج العملیات والتدفقات النقدیة 

 للفروع التالیة: 
 

 الموافق صادر بتاریخ التسجل التجاري الفرعاسم 
    

 م ۱۹۹۸مایو  ۳۰ ھـ ۱٤۱۹صفر  ٥ ٤۰۳۰۱۲٤۱۸۷ جدة -المستشفى السعودي األلماني 
 م ۲۰۰۰أكتوبر  ۲۲ ھـ ۱٤۲۱رجب  ۲٤ ۱۰۱۰۱٦۲۲٦۹ الریاض -المستشفى السعودي األلماني 
 م ۲۰۰۰أبریل  ۳ ھـ ۱٤۲۰القعدة ذو   ۲۸ ٥۸٥٥۰۱۹۳٦٤ عسیر -المستشفى السعودي األلماني 
 م ۲۰۰۲أغسطس   ٥ ھـ ۱٤۲۳صفر   ۱۸ ٤٦٥۰۰۳۲۳۹٦ المدینة -المستشفى السعودي األلماني 

 م ۲۰۰۸أغسطس   ٦ ھـ ۱٤۲۹شعبان  ٤ ٤۰۳۰۱۸۱۷۱۰ أوالد عبد الجلیل إبراھیم بترجي
 م ۲۰۱٥مایو  ۷ ھـ ۱٤۳٦رجب  ۱۸ ۲۰٥۰۱۰٥۷۱۳ الدمام -المستشفى السعودي األلماني 

 م ۲۰۱۷نوفمبر  ۱٥ ھـ ۱٤۳۹صفر   ۲٦ ٤۰۳۰۲۹۷٦۸۸ جدة  –عیادات بیفرلي 
تحت  -مكة  -المستشفى السعودي األلماني 

 م ۲۰۱۸یولیو  ۳ ھـ ۱٤۳۹شوال  ۱۹ ٤۰۳۱۲۱٥٥۰۹ اإلنشاء
 

 یوجد لدى الشركة أیضا استثمار في الشركة التابعة التالیة:
 

 الموافق بتاریخصادر  التسجل التجاري اسم الشركة التابعة 
    

شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة (إن  
 م ۲۰۰۷یولیو  ۱٦ ھـ ۱٤۲۸رجب  ۲ ۳۳٥۰۰۱۹۷۳٥ إتش سي)، شركة مساھمة مقفلة

 
٪) في شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة،  ۳۲٫۳۳م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱٪ (٤۷على الرغم من أن الشركة تمتلك  
ممارستھا بواسطة الشركة، فقد تم توحید شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة في  ومع ذلك، حیث أن السیطرة تتم  

 ھذه القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة كشركة تابعة.
 
 
 
 
 
 
 



 األوسط للرعایة الصحیة المحدودة شركة الشرق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 

۷ 

 أساس اإلعداد  .۲
 

 بیان االلتزام ۲-۱
 

) "التقریر المالي ۳٤الدولي (تم إعداد القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة للمجموعة وفقا لمعیار المحاسبة 
األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة  

 للمراجعین والمحاسبین.
 

ا ال تتضمن القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة جمیع المعلومات المطلوبة لكامل القوائم المالیة المعدة وفق
دیسمبر  ۳۱للمعاییر الدولیة للتقریر المالي ویجب قراءتھا مع القوائم المالیة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

م (آخر قوائم مالیة سنویة). تم إدراج السیاسات المحاسبیة وإیضاحات تفسیریة مختارة لشرح األحداث ۲۰۲۰
للمجموعة وأداءھا منذ آخر قوائم مالیة سنویة. إضافةً لذلك، إن  والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي 

م ال تعتبر بالضرورة مؤشرا على النتائج التي یمكن أن  ۲۰۲۱مارس  ۳۱نتائج األعمال للفترة األولیة المنتھیة في 
 م.  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱تكون علیھا نتائج السنة المالیة التي تنتھي في 

 
 أساس القیاس  )۱
 

إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي، ومفھوم االستمراریة تم 
ووفقا ألساس التكلفة التاریخیة، فیما عدا مطلوبات المنافع المحددة والتي تقاس بالقیمة الحالیة اللتزامات المنافع 

 لتتماشى مع طریقة عرض الفترة الحالیة. المحددة. تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة  
 
 عملة النشاط والعرض  )۲
 

 یتم عرض القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة اللایر السعودي والذي یمثل عملة النشاط للمجموعة.  
 

 أساس توحید القوائم المالیة ۲-۲
 

 . ۱وشركتھا التابعة كما ھو مبین في اإلیضاح تشمل القوائم المالیة الموحدة القوائم المالیة للشركة األم 
 

الشركات التابعة ھي كیانات تسیطر علیھا المجموعة. تعتبر المجموعة مسیطرة على الكیان، عندما تتعرض أو یكون 
لدیھا الحق في الحصول على عوائد متغیرة من مشاركتھا مع المنشأة ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من  

تحكمھا في الكیان. یتم توحید القوائم المالیة للشركة التابعة في القوائم المالیة من تاریخ االستحواذ، باعتباره خالل 
 التاریخ الذي تحصل فیھ المجموعة على السیطرة ویستمر التوحید حتى تاریخ توقف السیطرة.

 
اح والخسائر الناتجة عن المعامالت جمیع األرصدة داخل المجموعة والمعامالت واإلیرادات والمصروفات واألرب

داخل المجموعة والمدرجة في الموجودات یتم استبعادھا بالكامل. كذلك أي أرباح وخسائر غیر محققة ناتجة عن 
 المعامالت داخل المجموعة یتم استبعادھا عند التوحید.

 
ت الشركة التابعة وأي حصص  عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تستبعد موجودات ومطلوبا

غیر مسیطرة ذات صلة وعناصر حقوق الملكیة األخرى. یتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في قائمة الربح أو  
 الخسارة. أي حصة محتفظ بھا في الشركة التابعة السابقة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة عند فقدان السیطرة.

 
في ملكیة شركة تابعة لھا التي ال ینتج عنھا تغییر في السیطرة كمعاملة  یتم احتساب التغیرات في حصة المجموعة

حقوق ملكیة ویتم تعدیل القیمة الدفتریة للحصص غیر المسیطرة مقابل القیمة العادلة للمبلغ المدفوع ویتم إثبات الفرق 
 السیطرة". مباشرة في حقوق الملكیة تحت "تأثیر المعامالت مع الحصص غیر المسیطرة دون تغییر في
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۸ 

 أساس اإلعداد (تابع) .۲
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة ۲-۳

 
إن السیاسات المحاسبیة المطبقة على ھذه القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة ھي نفس تلك المطبقة على القوائم 

 المالیة للسنة السابقة.  
 

تم تطبیق التعدیالت التالیة على المعاییر واإلطار الحالي من قبل المجموعة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة 
لیة. ولم ینتج عن تطبیق ما یلي تغییرات في صافي الربح أو حقوق الملكیة المدرجة سابقاً المختصرة األو

 للمجموعة. 
 

 اعتبارا من الوصف 
  

(التعدیالت على المعیار الدولي   ۲المرحلة   -تصحیح المؤشر المرجعي لسعر الفائدة 
،  ۷للتقریر المالي والمعیار الدولي  ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي  ۹للتقریر المالي 

 ) ۱٦والمعیار الدولي للتقریر المالي   ٤والمعیار الدولي للتقریر المالي 

 م ۲۰۲۱ینایر  ۱

 
 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة .۳

 
یتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة من اإلدارة استخدام الحكم والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر 

تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المقرر عنھا للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات المقرر  في  
عنھا. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.  وتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات ذات الصلة بشكل مستمر. 

الھامة التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة  یتم إثبات مراجعات التقدیرات بأثر مستقبلي. األحكام
للمجموعة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات ھي نفسھا التي تم وصفھا في آخر قوائم مالیة موحدة سنویة. 

أكد التي  ، قامت اإلدارة بمراجعة المصادر الرئیسیة لتقدیرات عدم الت٤-۱٥ومع ذلك، كما ھو موضح في اإلیضاح 
وتعتقد أنھ بخالف الخسائر  ۱۹ -تم اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة السنویة الموحدة مقابل تراجع جائحة كوفید 

االئتمانیة المتوقعة الناشئة عن الموجودات المالیة، تظل المصادر األخرى لعدم التأكد من التقدیرات مماثلة لتلك التي 
لیة الموحدة السنویة. ستستمر اإلدارة في مراقبة الوضع وستنعكس أي تغییرات تم اإلفصاح عنھا في القوائم الما

 مطلوبة في فترات إعداد التقاریر المستقبلیة.
 
 الممتلكات والمعدات .٤

 
 

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

 ۱٫٥۰۲٫٤۰٦٫۹۷۸ ۱٫٤۸۷٫٦۳۱٫٥٥۸  موجودات تشغیلیة
 ٥۷۱٫۲۳۱٫٤٤٤ ٦٤۸٫۷۳٦٫۸٥۹  رأسمالیة تحت التنفیذأعمال 

    
  ۲٫۱۳٦٫۳٦۸٫٤۱۷ ۲٫۰۷۳٫٦۳۸٫٤۲۲ 

 
تشتمل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بشكل أساسي على بناء مستشفى جدید في مكة، وتجدیدات العدید من مباني  ۱-٤

 المستشفیات في مواقع مختلفة. 
 
ملیون لایر   ۱۷٫٥٤م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۷٫۱۰خالل الفترة، تم رسملة أعباء التمویل البالغة  ۲-٤

 من أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ. سعودي) تم رسملتھا ض
 
ملیون لایر  ۳۸۱٫۷۳م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳۷۸یبلغ صافي القیمة الدفتریة لألرض والمباني  ۳-٤

 سعودي) تم رھنھا لتأمین قرض من وزارة المالیة.  
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 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 

۹ 

 موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار .٥
 

 موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار للسنة: فیما یلي الحركة في 
 

 موجودات حق االستخدام

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
   

 ۳۰٫٤٥٤٫۲٤۳ ۲٥٫٥۷٦٫۹۷۲ رصید افتتاحي
 -- ۱۳٫٥۷۸٫۸٤۰ إضافات خالل الفترة / السنة 

 )٤٫۸۷۷٫۲۷۱( )۲٫۱۷٦٫۲٦٦( استھالك الفترة / السنة
   

 ۲٥٫٥۷٦٫۹۷۲ ۳٦٫۹۷۹٫٥٤٦ رصید اإلقفال 
 

 

 مطلوبات عقود اإلیجار

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
   

 ۳۱٫۳۱۳٫٤۲٦ ۲۷٫۱۳۲٫٥٤۸ رصید افتتاحي
 ۱٫۷۲۲٫۲٤۱ ٤۹٤٫۹۳۹ مصروفات فوائد للفترة / السنة 

 -- ۱۳٫٥۷۸٫۸٤۰ إضافات للفترة / السنة 
 )٥٫۹۰۳٫۱۱۹( )۲٫٥۰۹٫۲۸۲( مدفوعات خالل الفترة / السنة 

   
 ۲۷٫۱۳۲٫٥٤۸ ۳۸٫٦۹۷٫۰٤٥ رصید اإلقفال 

   
 

 فیما یلي تحلیل استحقاق مطلوبات عقود اإلیجار كما یلي:
 

 

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
   

 ٤٫٤۱۰٫۸۲۹ ۷٫۸۱٤٫۹۹٤ الجزء المتداول 
 ۲۲٫۷۲۱٫۷۱۹ ۳۰٫۸۸۲٫۰٥۱ الجزء غیر المتداول

 ۲۷٫۱۳۲٫٥٤۸ ۳۸٫٦۹۷٫۰٤٥ اإلجمالي
 

  



 األوسط للرعایة الصحیة المحدودة شركة الشرق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 

۱۰ 

 الذمم المدینة  .٦
 

 تتكون الذمم المدینة مما یلي:
 

 اإلیضاح

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
    

 ۱٫۷۳۹٫۱۷۹٫٤٤۲ ۱٫٦۳۸٫٤٥٦٫٤۸٦  عمالء طرف آخر 
 ۲٤٫۹۳٤٫۲۸۳ ۲٥٫۳۸٤٫٥۲۷ ۱۳ األطراف ذات العالقة 

  ۱٫٦٦۳٫۸٤۱٫۰۱۳ ۱٫۷٦٤٫۱۱۳٫۷۲٥ 
 )۱۷۰٫۳۹۲٫٦۱۰( )۱٥۲٫۸٥٤٫۲٤۳(  الخسائر االئتمانیة المتوقعة

  ۱٫٥۱۰٫۹۸٦٫۷۷۰ ۱٫٥۹۳٫۷۲۱٫۱۱٥ 
 

 فیما یلي الحركة في الخسائر االئتمانیة المتوقعة:
 

 

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱

 مراجعة)(غیر 

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
    

 ۱٦٥٫۱۳٥٫۷۷۳ ۱۷۰٫۳۹۲٫٦۱۰  رصید افتتاحي
 ۹٫۹۷۰٫٤٦۸ --  المحمل للفترة / السنة 

 )٤٫۷۱۳٫٦۳۱( )٦٫۸۷۷(  المشطوب خالل الفترة / السنة 
 -- )۱۷٫٥۳۱٫٤۹۰(  المعكوس خالل الفترة / السنة 

 ۱۷۰٫۳۹۲٫٦۱۰ ۱٥۲٫۸٥٤٫۲٤۳  رصید اإلقفال 
 

 رأس المال .۷
 

  ۹۲٫۰٤۰٫۰۰۰لایر سعودي مقسم إلى  ۹۲۰٫٤۰۰٫۰۰۰بلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع 
 لایر سعودي. ۱۰حصة متساوي قیمة كل منھا 

 
 القروض ألجل .۸

 
 تشمل القروض ألجل ما یلي: 

 

 

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
    

 ۱٫۳۷۹٫۳۱۹٫۸۹۷ ۱٫٥۸٤٫۷٦۸٫۸۳٦  قرض من بنوك تجاریة
 ۱٥۸٫٥۸۹٫۸۷۳ ۱۸۷٫۸۳۰٫۹٦۸  قرض من وزارة المالیة 
 ) ۱٥٫۲٤۷٫٥۸۰( )۱۳٫۷۰٥٫٥٤۲(  تعدیل لإلیرادات المؤجلة 
 ۱٤۳٫۳٤۲٫۲۹۳ ۱۷٤٫۱۲٥٫٤۲٦  بالصافي -قرض من وزارة المالیة 

    
  ۱٫۷٥۸٫۸۹٤٫۲٦۲ ۱٫٥۲۲٫٦٦۲٫۱۹۰ 

 
 
 
 



 األوسط للرعایة الصحیة المحدودة شركة الشرق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 

۱۱ 

 (تابع) القروض ألجل .۸
 

 مارس ۳۱  
 م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
    الجزء المتداول:

 ۱۰۷٫۱٤۲٫۸٥٦ ۹٥٫۸۷۰٫۰۸٤  قرض من بنوك تجاریة
 ٥٦۳٫۲۱۸٫٦۲٦ ٦۲۹٫۰۱۷٫۲٤۷  قروض قصیرة األجل 

 ٤٫۹۰۰٫۳٤۳ ٤٫۹٦۸٫۲٥٦  قرض من وزارة المالیة 
    

 ٦۷٥٫۲٦۱٫۸۲٥ ۷۲۹٫۸٥٥٫٥۸۷  المتداول إجمالي الجزء  
 

 الجزء غیر المتداول:
 

  
 ۷۰۸٫۹٥۸٫٤۱٥ ۸٥۹٫۸۸۱٫٥۰٥  قرض من بنوك تجاریة
 ۱۳۸٫٤٤۱٫۹٥۰ ۱٦۹٫۱٥۷٫۱۷۰  قرض من وزارة المالیة 

    
 ۸٤۷٫٤۰۰٫۳٦٥ ۱٫۰۲۹٫۰۳۸٫٦۷٥  إجمالي الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل 

    
  ۱٫۷٥۸٫۸۹٤٫۲٦۲ ۱٫٥۲۲٫٦٦۲٫۱۹۰ 
 

المدینة المنورة وحائل   -القروض من وزارة المالیة مضمونة برھن أرض ومبنى المستشفى السعودي األلماني 
 ). ھذه القروض بدون فوائد. ۳-٤(إیضاح 

 
تفق علیھا. یتم اقتراض القروض من البنوك التجاریة بسعر الفائدة بین البنوك السعودیة ("سایبور") زائد عمولة م

ھذه القروض مضمونة بسندات ألمر صادرة من الشركة.تتضمن اتفاقیات القروض ھذه مع البنوك تعھدات تتطلب، 
 من بین أمور أخرى، من المجموعة الحفاظ على الحد األدنى للنسبة الحالیة ونسبة تغطیة خدمة الدین.

 
 الذمم الدائنة .۹

 
 تتكون الذمم الدائنة مما یلي: 

 

 اإلیضاح

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
    

 ۲۰٥٫۸٥٦٫۱۳۲ ۲۰٦٫٤۰٤٫۹٥٤  موردین طرف آخر 
 ۱٥۳٫۱۰۸٫۰۰۸ ۱۳٥٫۲٤٤٫۰٥۰ ۱۳ المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

  ۳٤۱٫٦٤۹٫۰۰٤ ۳٥۸٫۹٦٤٫۱٤۰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األوسط للرعایة الصحیة المحدودة شركة الشرق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 

۱۲ 

 الزكاة .۱۰
 

 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة
 م. ۲۰۰۸الشركة موقفھا الزكوي حتى سنة أنھت 

 
م.  ۲۰۱۳م حتى  ۲۰۰۹دیسمبر    ۳۱قامت الشركة التابعة بتقدیم إقراراتھا الزكویة/الضریبیة عن السنوات المنتھیة في  

ولم تصدر الھیئة الربوط الزكویة / الضریبیة النھائیة للسنوات المذكورة حتى تاریخھ. یعتبر موقف الشركة للسنوات 
ً المذكورة   .منتھیا

 
لایر سعودي مستحق من   ٤٫٦۱۷٫۳۷۰م، والذي أظھر فروق زكاة بمبلغ  ۲۰۱٤أصدرت الھیئة الربط المبدئي لسنة  

من قبل الھیئة. ونصت الفتوى المذكورة   ۲۳٤۰۸الشركة. ونتجت االختالفات المذكورة عن رفض تطبیق الفتوى رقم  
أقل من صافي نتائج السنة. قدمت الشركة ضمانًا بنكیًا  أن الزكاة یجب أن تحسب على الوعاءالزكوي حتى لو كانت

م. قامت الشركة بتحویل ۲۰۱٤مقابل فرق الزكاة المذكور ضد ھذا التقییم. رفضت الھیئة اعتراض الشركة عن سنة  
  االعتراض إلى لجنة حل المخالفات والنزاعات الضریبیة، والتي ال تزال قید الدراسة من قبل اللجنة حتى تاریخھ.

 
م. أصدرت  ۲۰۱۸م إلى ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱قامت الشركة بتقدیم إقرارات الزكاة / الضریبة للسنوات المنتھیة في 

الھیئة الربط الزكوي وضریبة االستقطاع للسنوات المذكورة. اعترضت الشركة على الربط المذكور، وأصدرت  
 ً مخالفات والنزاعات الضریبیة، والتي ال تزال  . قامت الشركة بتحویل االعتراض إلى لجنة حل المعدالً  الھیئة ربطا

قید الدراسة من قبل اللجنة حتى تاریخھ. تعتقد اإلدارة أنھ لدیھا فرصة قویة للفوز بالقضیة فیما یتعلق ببنود معینة في 
 االعتراض المذكور. 

وحصلت على   م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱قامت الشركة التابعة بتقدیم إقراراتھا الزكویة/الضریبیة عن السنة المنتھیة في 
شھادة زكاة / ضریبة غیر مقیدة للسنة المذكورة. ولم تصدر الھیئة الربط الزكوي / الضریبي النھائي للسنوات 

 المذكورة حتى تاریخھ.

 الموقف الزكوي للشركة التابعة ("شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة" أو " إن اتش سي"، الشركة التابعة)
م. قامت ۲۰۱۲دیسمبر  ۳۱الوطنیة للخدمات الصحیة ربطھا الزكوي حتى السنة المنتھیة في أنھت شركة حائل 

م وحصلت على شھادة الزكاة/الضریبة غیر  ۲۰۱۳دیسمبر    ۳۱الشركة بتقدیم إقرارھا الزكوي عن السنة المنتھیة في  
والذي أظھر فروق زكاة بمبلغ المقیدة للسنة المذكورة. أصدرت الھیئة الربط الزكوي والضریبي للسنة المذكورة، 

ملیون لایر سعودي مستحق من شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة. قدمت شركة حائل الوطنیة للخدمات   ۰٫۰٥۹
الصحیة اعتراضا على الربط المذكور، وھو ال یزال تحت نظر الھیئة. قامت الشركة التابعة بتقدیم إقراراتھا  

م وحصلت على شھادة زكاة غیر مقیدة ۲۰۱۸م حتى  ۲۰۱٤دیسمبر    ۳۱ھیة في  الزكویة/الضریبیة عن السنوات المنت
 م. ولم تصدر الھیئة الربط الزكوي والضریبي للسنوات المذكورة.۲۰۱۹لسنة 

 
 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة .۱۱

 
فترة على عدد  تم احتساب ربحیة السھم المخفضة للفترة بقسمة صافي الربح العائد إلى المساھمین في الشركة األم لل

 المتوسط المرجح لألسھم القائمة خالل الفترة. 
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۲۱
 (غیر مراجعة)

 مارس   ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)
صافي ربح فترة الثالثة شھور العائد إلى شركاء الشركة  

 ۲۱٫۱۸٤٫۸٥۰ ۱۲٫۱۰۱٫٥۰٥ (باللایر السعودي)
 ۹۲٫۰٤۰٫۰۰۰ ۹۲٫۰٤۰٫۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة

 ۰٬۲۳ ۰٬۱۳ ربحیة السھم (باللایر السعودي)
 
 



 األوسط للرعایة الصحیة المحدودة شركة الشرق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 

۱۳ 

 إدارة المخاطر المالیة .۱۲
 

إن أنشطة المجموعة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمالت 
ومخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار الفائدة ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. یركز 

إمكانیة التنبؤ باألسواق المالیة ویسعى إلى تقلیل اآلثار برنامج إدارة المخاطر في المجموعة بشكل عام على عدم 
 السلبیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة.  

 
 إطار إدارة المخاطر

تتولى اإلدارة العلیا إدارة المخاطر وفقا للسیاسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العلیا بتحدید وتقییم 
اون وثیق مع الوحدات التشغیلیة للمجموعة. تتمثل أھم أنواع المخاطر في مخاطر السوق المخاطر المالیة من خالل تع

 ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. 
 

یتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولیة عن تأسیس إطار المخاطر في المجموعة واإلشراف علیھ. إن اإلدارة التنفیذیة 
خاطر في المجموعة. یجتمع الفریق بانتظام ویتم اإلبالغ عن أي  مسؤولة عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة الم

 تغییرات ومشكالت االلتزام بالمعاییر إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة. 
 

یتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فریق اإلدارة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف السوق  
 وأنشطة المجموعة. 

 
م لجنة المراجعة لدى المجموعة بمتابعة كیفیة قیام اإلدارة بمراقبة مدى االلتزام بإجراءات وسیاسات إدارة المخاطر  تقو

لدى المجموعة كما تقوم بمراجعة مدى كفایة اإلطار العام إلدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا 
 المجموعة. 

 
ة المركز المالي الموحدة المختصرة األولیة النقد وما في حكمھ والذمم المدینة  تشمل األدوات المالیة المدرجة في قائم

والقروض والذمم الدائنة والمصروفات المستحقة ومكافأة نھایة الخدمة للموظفین والتزامات عقود اإلیجار والمطلوبات 
 ت المنفصل المتعلق بكل بند.المتداولة األخرى. تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات المحددة المتبعة في بیان السیاسا

 
یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند  
وجود حق نظامي ملزم للمجموعة بإجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى المجموعة نیة  

 و بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد. لتسویتھا على أساس الصافي أ
 

 مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في تعرض القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة للتذبذب نتیجة التغیر في  

العمالت ومخاطر أسعار السوق. تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر العموالت، مخاطر 
 األسعار األخرى.

 
 مخاطر أسعار الفائدة

تنشأ مخاطر سعر الفائدة للمجموعة بشكل رئیسي من قروضھا، والتي تكون بسعر فائدة عائم وتخضع إلعادة التسعیر 
 على أساس منتظم تراقب اإلدارة عن كثب التقلبات في أسعار الفائدة.

 
 
 
 
 
 
 



 األوسط للرعایة الصحیة المحدودة شركة الشرق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 

۱٤ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۱۲
 

 (تابع) مخاطر أسعار الفائدة
فیما یلي ملخص أسعار الفائدة على األدوات المالیة للمجموعة التي تحمل أسعار فائدة بحسب ما تم إبالغ إدارة  

 المجموعة بھ: 
 

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

   األدوات ذات األسعار الثابتة
   المطلوبات المالیة

 ۱٥۸٫٥۸۹٫۸۷۳ ۱۸۷٫۸۳۰٫۹٦۸ قروض
   

   األدوات ذات األسعار المتغیرة
   المطلوبات المالیة

 ۱٫۳۷۹٫۳۲۱٫۸۹۷ ۱٫٥۸٤٫۷٦۸٫۸۳٦ قروض
 

 تحلیل الحساسیة ألسعار الفائدة
نقطة أساس في أسعار الفائدة إلى زیادة أو انخفاض حقوق الملكیة والربح قبل الزكاة للفترة  ۱۰۰یؤدي التغیر بنسبة 

 ملیون لایر سعودي). ۱۳٫۸م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳٫۹بمبلغ 
 

 مخاطر العمالت
مخاطر العمالت ھي المخاطر المتمثلة في تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت 

المالیة الموحدة المختصرة  األجنبیة. وتراقب إدارة المجموعة ھذه التقلبات وبالتالي تقوم بإدارة تأثیرھا على القوائم
األولیة. لیس لدى المجموعة تعرض كبیر لمخاطر العمالت حیث أن غالبیة معامالتھا تتم باللایر السعودي والدوالر  

 األمریكي. اللایر السعودي مربوط بالدوالر األمریكي.
 

 مخاطر األسعار
ي أسعار السوق، سواء كانت ھذه التغیرات ناتجة تتمثل المخاطر في تعرض قیمة أداة مالیة للتغیر نتیجة التغیرات ف

عن عوامل خاصة بكل أداة مالیة على حدة أو على مصدرھا أو نتیجة عوامل تؤثر على جمیع األدوات المالیة  
 المتاجر بھا في السوق. المجموعة لیست معرضة ألي مخاطر أسعار. 

 
 مخاطر االئتمان

في أداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة  مخاطر االئتمان ھي مخاطر عدم مقدرة طرف ما
للطرف اآلخر. لتقلیل التعرض لمخاطر االئتمان، لدى المجموعة آلیة للموافقة حیث یتم تطبیق حدود ائتمان على 

ألرصدة التي  عمالئھا. كما تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بعمل مخصص مقابل ا
تعتبر مشكوك في تحصیلھا والتي تستند إلى الملف الشخصي للعمیل وسجل الدفعات. تتم مراقبة الذمم المدینة القائمة  

 للعمالء بانتظام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األوسط للرعایة الصحیة المحدودة شركة الشرق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 

۱٥ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۱۲
 

 (تابع) مخاطر االئتمان
 المجموعة كما في تاریخ التقریر:فیما یلي بیان ألقصى حد لمخاطر االئتمان تتعرض لھ 

 
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 

   الموجودات المالیة
 ۱٫۷٦٤٫۱۱۳٫۷۲٥ ۱٫٦٦۳٫۸٤۱٫۰۱۳ ذمم مدینة

 ۱٥٫٤٦۳٫۸۰۹ ۱٤٦٫۹۰۰٫۲۳۸ رصید بنكي
 ۱٫۳۳٦٫۲۱۸ ۱٫۳۳٦٫۲۱۸ ودائع

 ۲٫٥۸۰٫۹٥٦ ۲٫۹٦۱٫۱۸۱ الدفعات المقدمة للموظفین
   
 ۱٫۸۱٥٫۰۳۸٫٦٥۰ ۱٫۷۸۳٫٤۹٤٫۷۰۸ 
 

یتم قید الذمم المدینة التجاریة واألخرى بالصافي بعد خصم مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة. في تاریخ التقریر، 
٪) من إجمالي الذمم المدینة. ومع ذلك، قامت الشركة ۸٥م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱٪ (۸٤یشكل أربعة عمالء رئیسیین 

م، من بین  ۲۰۲۱مارس  ۳۱ت إلى أنھا منخفضة. كما في بتقییم تركیز المخاطر فیما یتعلق بالذمم المدینة وخلص
ملیون لایر سعودي)   ۹۸٤٫٥٦م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۹۱٦٫۲۹إجمالي الذمم المدینة، یوجد مبلغ  

 یتعلق بجھات حكومیة وشبھ حكومیة. 
 

 مخاطر السیولة
لحصول على التمویل الالزم للوفاء بالتزامات  مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض الكیان لصعوبات في ا

مرتبطة بأدوات مالیة. قد تنشأ مخاطر السیولة نتیجة عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ 
انیة العادلة. تدار مخاطر السیولة من خالل المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر السیولة الكافیة من خالل التسھیالت االئتم

 المتعھد بھا لتلبیة أي التزامات مستقبلیة. 
 

یتمثل نھج المجموعة في إدارة السیولة في ضمان أنھا سیكون لدیھا دائما، قدر اإلمكان، السیولة الكافیة للوفاء  
بالتزاماتھا عند استحقاقھا، تحت الظروف العادیة واالضطراریة، دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بسمعة 

لمجموعة. لھذا الغرض، حافظت المجموعة على خطوط ائتمان مع بنوك تجاریة مختلفة لتلبیة متطلبات السیولة  ا
 لدیھا.

 
فیما یلي االستحقاقات التعاقدیة المتبقیة للمطلوبات المالیة في تاریخ التقریر. المبالغ مجملة وغیر مخصومة وتتضمن 

 مدفوعات أساسیة تعاقدیة. 
  



 األوسط للرعایة الصحیة المحدودة شركة الشرق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 

۱٦ 

 ر المالیة (تابع)إدارة المخاط .۱۲
 

 مخاطر السیولة (تابع)
 

  التدفقات النقدیة التعاقدیة
مارس  ۳۱

 م۲۰۲۱
 (غیر مراجعة)

 
 القیمة الدفتریة

 أقل من
 شھور ٦

 شھور ٦
 سنة  ۱إلى 

 سنة إلى  ۱
 سنوات ۳

 سنوات إلى  ۳
 سنة ٥

 أكثر من 
 اإلجمالي سنة ٥

        
   المطلوباتالمطلوبات المالیة غیر المشتقة 

 قروض 
 ۲٫٤۷۲٫۲۱۱٫۸۳۱ ۱٫۲۷٥٫۰۳٥٫٤۱۱ ٥٦۸٫۱۲۹٫۸۱۱ ٤۷٦٫۷٦۱٫٥۹٥ ۹۹٫۹۱٦٫٥۲۷ ٥۲٫۳٦۸٫٤۸۷ ۱٫۷٥۸٫۸۹٤٫۲٦۲ وسلف

 ۳٤۱٫٦٤۹٫۰۰٤ -- -- -- -- ۳٤۱٫٦٤۹٫۰۰٤ ۳٤۱٫٦٤۹٫۰۰٤ ذمم دائنة
مطلوبات عقود 

 ٥۰٫٦٦۸٫۰۰۲ ۱۹٫۳٦٥٫۰٤۰ ٤٫۸۱۱٫۳٤۰ ۱٦٫٤٥٤٫٥۰۳ ٥٫۰۱۸٫٥٦۰ ٥٫۰۱۸٫٥٦۰ ۳۸٫٦۹۷٫۰٤٥ إیجار 
مطلوبات مالیة 

 ۲٥٫۰۱٥٫۱٦٦ -- ۳٫۰٦۱٫٥۸٤ ۱٤٫٤٤۹٫۱۱٤ ۳٫۸٤٥٫٥۳۷ ۳٫٦٥۸٫۹۳۰ ۲۳٫۳۸۱٫۷۷۹ أخرى 
مستحقات  

ومطلوبات  
 ۱۲۳٫۲۹۹٫٤۰٤ -- -- -- -- ۱۲۳٫۲۹۹٫٤۰٤ ۱۲۳٫۲۹۹٫٤۰٤ أخرى 

 ۲٫۲۸٥٫۹۲۱٫٤۹٥ ٤۲٥٫۹۹٤٫۳۸٥ ۱۰۸٫۷۸۰٫٦۲٥ ٤۰۷٫٦٦٥٫۲۱۲ ٥۷٦٫۰۰۲٫۷۳٥ ۱٫۲۹٤٫٤۰۰٫٤٥۱ ۳٫۰۱۲٫۸٤۳٫٤۰۷ 
 

  التدفقات النقدیة التعاقدیة
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 

 القیمة الدفتریة
 أقل من

 شھور ٦
 شھور ٦

 سنة ۱إلى 
 سنة إلى ۱
 سنوات ۳

 سنوات إلى ۳
 سنة ٥

 ٥أكثر من 
 سنوات

 
 اإلجمالي

        
   المطلوبات المالیة غیر المشتقة المطلوبات

قروض 
 ۲٫۳۸۹٫۲۳٥٫٦۸۳ ۸۲٥٫۷۳۳٫۰۷٦ ٤٥۹٫٥۹٥٫٤۷۰ ٤۰۸٫۱۹۰٫۲٥۳ ۲۰٥٫۸۳۲٫۷۳۹ ٤۸۹٫۸۸٤٫۱٤٥ ۱٫٥۲۲٫٦٦۲٫۱۹۰ وسلف

 ۳٥۸٫۹٦٤٫۱٤۰ -- -- -- -- ۳٥۸٫۹٦٤٫۱٤۰ ۳٥۸٫۹٦٤٫۱٤۰ ذمم دائنة
مطلوبات 

 ٤۱٫۳۲۸٫٦۸۰ ۲۲٫٤۱۸٫۸۸۰ ٥٫۲۲۸٫۸٤۰ ۷٫۷۷۷٫۸٤۰ ۲٫۹٥۱٫٥٦۰ ۲٫۹٥۱٫٥٦۰ ۲۷٫۱۳۲٫٥٤۸ عقود إیجار
مطلوبات 

 ۲۷٫۸۳٤٫۸۱۷ -- ۱٫۲۳۲٫۱٤۳ ۱٤٫۷۸٥٫٦۹۷ ۷٫۱٦۷٫۸٦۱ ٤٫٦٤۹٫۱۱٦ ۲٥٫۹۳۸٫٥٤۸ مالیة أخرى
مستحقات 

ومطلوبات 
 ۱۳٤٫٦۱٥٫۹۱٦ -- -- -- -- ۱۳٤٫٦۱٥٫۹۱٦ ۱۳٤٫٦۱٥٫۹۱٦ أخرى

 ۲٫۰٦۹٫۳۱۳٫۳٤۲ ۹۹۱٫۰٦٤٫۸۷۷ ۲۱٥٫۹٥۲٫۱٦۰ ٤۳۰٫۷٥۳٫۷۹۰ ٤٦٦٫۰٥٦٫٤٥۳ ۸٤۸٫۱٥۱٫۹٥٦ ۲٫۹٥۱٫۹۷۹٫۲۳٦ 
 

المتوقع ورود التدفقات النقدیة قبل مواعیدھا الواردة في تحلیل فترات االستحقاق بشكل ملحوظ وال یُتوقع اختالفھا لیس من 
 بقدر كبیر.

  



 األوسط للرعایة الصحیة المحدودة شركة الشرق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 

۱۷ 

 معامالت األطراف ذات العالقة  .۱۳
 

العالقة ببعض تتضمن األطراف ذات العالقة المساھمین في المجموعة، والشركات الزمیلة والشقیقة، والكیانات األخرى ذات  
الشركات التابعة الموحدة وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة. یتم اعتماد شروط وأحكام ھذه المعامالت من قبل مجلس إدارة  

 الشركة. 
 

 جمیع األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة یتم تحدید أسعارھا بشروط متفق علیھا بشكل متبادل ویتم تسویتھا نقدا.
 

 مالت األطراف ذات العالقة الھامة والرصید الناتج عنھا للفترة: فیما یلي معا
 

 العالقة المعامالت مع 
طبیعة 

 المعاملة
 المعاملة  

 رصید اإلقفال خالل الفترة

   
 مارس  ۳۱

 م۲۰۲۱
 مارس  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱ 
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
المستحق من أطراف ذات  

 عالقة 
 

 (مراجعة) (غیر مراجعة) مراجعة)(غیر  (غیر مراجعة) 
شركة بیت البترجي  -

 للتعلیم والتدریب
 
 

 شركة شقیقة
تدریب 

 ۷٦٤٫۹٤۰ ۷٦٤٫۹٤۰ ۷۸٫۱٤۳  الموظفین
الشركة اإلماراتیة   -

 للرعایة والتنمیة الصحیة 
 

 ۱۰٫٥٥۷٫۸۸۳ ۹٫۷۳۰٫۱۷۱ ۲٫٤۸۲٫٦۲٥ ۳٫٥۲۲٫۳۷۲ أتعاب إدارة شركة شقیقة
شركة مصر للرعایة   -

 الصحیة 
 

 ۹۸٥٫٦٤٥ ۲٫۰۸۱٫۷۳۸ ۱۱۷٫۰٥۸ ۸۰۰٫۰۰۰ أتعاب إدارة شركة شقیقة
كلیة بیت البترجي  -

 الطبیة
 

 ٥٫۰۹٥٫۲۳٥ ٥٫۱٤٤٫٤٦۲ ۲۰۷٫٦٥۱ ۲۷۷٫۷۱۸ أتعاب تدریب شركة شقیقة
 شركة شقیقة شركة البیت العالمیة -

 ۳٫۲۰۳٫۰۷۳ ۳٫۳٥۷٫۸٥۳ ۸٤٫٤۸۰ ۲۲۸٫٥۹۹ خدمات طبیة 
السعودي المستشفى 
 ۸۹٥٫٦۷٥ ۸۹٥٫٦۷٥ -- -- خدمات طبیة شركة شقیقة صنعاء -األلماني 

المستشفى السعودي 
 ۳٫۲۹۸٫۳۲٦ ۳٫۲۹۸٫۳۲٦ -- -- خدمات طبیة شركة شقیقة عجمان -األلماني 

شركة بیت البترجي  -
 للیاقة 

 شركة شقیقة
 ۱۳۳٫٥۰٦ ۱۱۱٫۳٦۲ ۸۸۲ -- خدمات طبیة 

       
     ۲٥٫۳۸٤٫٥۲۷ ۲٤٫۹۳٤٫۲۸۳ 

      المدفوعات مقدما والذمم المدینة األخرى
       
       
شركة بیت البترجي  -

 للصناعات الدوائیة 
 شركة شقیقة

توریدات 
بعض المواد 

 ۳٫۰٥۷٫٥۲۸ ۲٫٦۱۷٫٦۲۱ ٤٫۹۸٥٫۷۳۱ ٥٫۷۰۱٫۷٦٤ الدوائیة 
 
 
 

 شركة شقیقة میجامیند

دفعة مقدمة  
مقابل خدمات 

معلومات تقنیة 
 -- ٤۳٫٦۳٥٫۲۹۷  ٤٤٫۹٦۸٫٤٦۷ مسندة

       
     ٤٦٫۲٥۲٫۹۱۸ ۳٫۰٥۷٫٥۲۸ 

 
  



 األوسط للرعایة الصحیة المحدودة شركة الشرق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 

۱۸ 

 معامالت األطراف ذات العالقة (تابع) .۱۳
 

المستحق إلى أطراف ذات  
       عالقة 

 طبیعة المعاملة العالقة المعامالت مع 
 المعاملة

 رصید اإلقفال خالل الفترة

   
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
 مارس  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
المستحق من أطراف ذات  

 عالقة 
 

 (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
       
       
شركة عبد الجلیل خالد   -

بترجي لصیانة األجھزة 
 الطبیة

شركة 
 شقیقة

إصالح األدوات  
 ۹۹۷٫۹۰۲ ۱٫۱۱٦٫٦۸٤ ٥۰٥٫۰۱٥ ٥۰۰٫۳۲۳ الطبیة

شركة إنشاء  -
 المستشفیات الدولیة

شركة 
 شقیقة

أعمال البناء 
 ۱٤۹٫٥۷٥٫۲۳٥ ۱۳۰٫٥۷٤٫۰۲۲ ۳٥٫۱٦۲٫۷۳۷ ۷۲٫۸٤۲٫٦٤۸ والترمیم

شركة بیت البترجي  -
 الطبیة

نسبة 
 الملكیة

أتعاب 
 ۲٫٥۳٤٫۸۷۱ ۳٫٥٥۳٫۳٤٤ ۱٫٦٥۳٫۹۸٥ ۱٫٥۷٥٫۲۲٤ استشارات

شركة شباب الخلیج  
لالستثمار والتطویر 

 برو) -(جان العقاري 
شركة 
 -- -- -- ٥٫٤۰۲٫۹۷۸ خدمات تنظیف شقیقة

       
     ۱۳٥٫۲٤٤٫۰٥۰ ۱٥۳٫۱۰۸٫۰۰۸ 

 
 مكافآت موظفي اإلدارة العلیا

 كانت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة موظفي اإلدارة العلیا خالل الفترة كما یلي:
 

 
 مارس  ۳۱

 م۲۰۲۱
 مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۰
 مراجعة)(غیر  (غیر مراجعة) 
   

 ۱٫۰۳٦٫٥۰۰ ۱٫۲٦۸٫٦۹۳ منافع قصیرة األجل
 ۲٫۷٤٦٫٥۳٥ ۱٫٦۳۱٫۷۷۷ منافع ما بعد التوظیف

 
تتضمن المنافع قصیرة األجل إجمالي الراتب الشھري المدفوع لموظفي اإلدارة العلیا بما في ذلك الراتب األساسي والبدالت. 

الشركاء، ولذلك یتحمل الشركاء منافع ما بعد التوظیف والمنافع طویلة األجل یتم تعیین موظفي اإلدارة العلیا من قبل 
 األخرى.

  



 األوسط للرعایة الصحیة المحدودة شركة الشرق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 

۱۹ 

 المعلومات القطاعیة .۱٤
 

ألغراض اإلدارة، تم تنظیم المجموعة إلى وحدات أعمال استنادا إلى منتجاتھا وخدماتھا ویصبح لدیھا ثالث قطاعات یمكن 
 طاعات المقرر عنھا في الشركة: التقریر عنھا. فیما یلي المعلومات المتعلقة بالق

 
 بناًء على طبیعة الخدمات 

           
 م (غیر مراجعة)۲۰۲۱مارس  ۳۱ 
خدمات المرضى  

 المنومین
خدمات العیادات 

 اإلجمالي أخرى مبیعات الصیدلیة الخارجیة
      

 ٤۱۸٫۳٦۹٫۲۱٦ ٤٬٥۳٦٬۹٦۳ ٦۱٫۸۸٤٫۱۲۰ ۱۱٥٬۰۰۳٬٤۲٦ ۲۳٦٫۹٤٤٫۷۰۷ إیرادات 
 )۲۹٥٫۲۱۲٫٥٦۳( )۷۸٫۲۲۳( )٤۳٫۹۸۸٫۲۲٦( )۸۳٫٥٤۱٫٥٤٤( )۱٦۷٫٦۰٤٫٥۷۰( إیراداتتكلفة 

 ۱۲۳٫۱٥٦٫٦٥۳ ٤٬٤٥۸٬۷٤۰ ۱۷٫۸۹٥٫۸۹٤ ۳۱٬٤٦۱٬۸۸۲ ٦۹٫۳٤۰٫۱۳۷ مجمل الربح
مصروفات 

 تشغیلیة
     

)۱۰٥٫٦٦٤٫۳٤۸( 
 ۱۷٫٤۹۲٫۳۰٥     الربح التشغیلي
 ۳٫٦۰۱٫۸۷۱     إیرادات أخرى 
 )۱۰٫٥۱۱٫۹۳٤(     أعباء تمویلیة

 )۱٫٥۰۰٫۰۰۰(     الزكاة
 ۹٫۰۸۲٫۲٤۲     صافي الربح 

      
 م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱ 
خدمات المرضى   

 المنومین
خدمات العیادات 

 اإلجمالي أخرى  مبیعات الصیدلیة الخارجیة 
      

 ٤۳٦٫۳۰٥٫۸٥٤ ۲٫٦۰۱٫۹۳۹ ۷۱٫۳٤۲٫٤۱٥ ۹۸٫۰۹۳٫٦٦٥ ۲٦٤٫۲٦۷٫۸۳٤ إیرادات 
 )۲۸۹٫٤٤۷٫٤۷۳( ) ۱۰۲٫٤۳۱( ) ٥٥٫۸۹۸٫۳۲٦( ) ٦۹٫۳۳۲٫۸٦۰( )۱٦٤٫۱۱۳٫۸٥٥( تكلفة إیرادات
 ۱٤٦٫۸٥۸٫۳۸۱ ۲٫٤۹۹٫٥۰۸ ۱٥٫٤٤٤٫۰۸۹ ۲۸٫۷٦۰٫۸۰٥ ۱۰۰٫۱٥۳٫۹۷۹ مجمل الربح
مصروفات 

 تشغیلیة
    )۱۲۲٫٤۹۳٫۳۹٥( 

 ۲٤٫۳٦٤٫۹۸٦     الربح التشغیلي
 ۲٫۱۹۱٫۱۹۰     إیرادات أخرى 
 )۷٫٥۱۱٫۸٦٤(     أعباء تمویلیة

 )۱٫٥۰۰٫۰۰۰(     الزكاة
   ۱۷٫٥٤٤٫۳۱۲     صافي الربح 

 
 تقوم المجموعة بمراقبة نتائج التشغیل لقطاعاتھا التشغیلیة بشكل منفصل بغرض تقییم األداء.

 
 القطاع الجغرافي:

 
 نشاطھا الرئیسیة في المملكة العربیة السعودیة. تقع جمیع الموجودات التشغیلیة للمجموعة وأسواق 

  



 األوسط للرعایة الصحیة المحدودة شركة الشرق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 

۲۰ 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .۱٥
 

 م. ۲۰۲۱مارس  ۳۱فیما یلي االرتباطات وااللتزامات المحتملة اعتبارا من  
 

والفصل دون  قدم العدید من الموظفین دعاوى قضائیة مطالبات مختلفة. وتشمل ھذه المطالبات الطرد غیر القانوني،   ۱-۱٥
دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٫۷إشعار وتعویضات أخرى وفقا لالتفاقات التعاقدیة. بلغ إجمالي المطالبات 

ملیون لایر سعودي). معظم القضایا قید النظر في محاكم العمل المختلفة. إن اإلدارة واثقة من أن   ٥٫٥م: ۲۰۲۰
 إلى وجود مخصص لھذا الغرض.   النتیجة ستكون في صالح المجموعة ولیس ھناك حاجة

 
۱٥-۲  ً للسعر   تخوض الشركة وشركتھا التابعة أیضا قضایا مختلفة بسبب دعاوى عدم امتثالھا للوائح. المبلغ اإلجمالي وفقا

ملیون لایر سعودي). معظم القضایا تحت النظر. إن اإلدارة    ۱٫۷م.  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۰٫۲ھو  
 جة ستكون في صالح المجموعة ولیس ھناك حاجة إلى وجود مخصص لھذا الغرض. واثقة من أن النتی

 
ملیون لایر   ۲۹۷٫۹م: ۲۰۲۰لایر سعودي ( ۲۲۳م بلغت ۲۰۲۱مارس  ۳۱االلتزامات الرأسمالیة اعتبارا من  ۳-۱٥

 سعودي).
 

) عالمیًا عبر مناطق جغرافیة مختلفة بما في  ۱۹ -م، انتشرت جائحة فیروس كورونا (كوفید ۲۰۲۰منذ مطلع سنة  ٤-۱٥
ذلك المملكة العربیة السعودیة، مما تسبب في تعطیل األعمال وتباطؤ األنشطة االقتصادیة بشكل عام نتیجة قیود السفر  

 ومتطلبات التباعد االجتماعي.   
 

لصعب التنبؤ بالمدى الكامل ومدة التأثیرات التجاریة واالقتصادیة، فقد درست إدارة المجموعة  بالرغم من أنھ من ا
على عملیات المجموعة وخلصت إلى أنھ اعتباًرا من تاریخ إصدار ھذه القوائم    ۱۹  -التأثیرات المحتملة لجائحة كوفید  

لتقدیرات الرئیسیة. وتراقب المجموعة  المالیة المختصرة األولیة، وال توجد تغییرات كبیرة في األحكام وا
السیناریوھات دائمة التطور، وسوف ینعكس أي تغییر في األحكام والتقدیرات الرئیسیة كجزء من نتائج التشغیل 

 والتدفقات النقدیة لفترات إعداد التقاریر المستقبلیة.
 

  



 األوسط للرعایة الصحیة المحدودة شركة الشرق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 

۲۱ 

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد .۱٦
 

م مع السماح بالتطبیق المبكر، ۲۰۲۱ینایر    ۱یسري عدد من التصریحات الجدیدة للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  
 إال أن المجموعة لم تقم بالتطبیق المبكر للمعاییر الجدیدة أو المعدلة في إعداد ھذه القوائم المالیة المختصرة األولیة.

 

 الوصف المعیار / التفسیر
را من الفترات التي ساري اعتبا

 تبدأ من أو بعد التاریخ التالي
   

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ تكلفة تنفیذ عقد -عقود غیر مجدیة  ۳۷معیار المحاسبة الدولي 
  -التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

 م ۲۰۲۰ –م  ۲۰۱۸دورة 
، المعیار الدولي  ۱للتقریر المالي المعیار الدولي 
، األمثلة التوضیحیة المرفقة مع  ۹للتقریر المالي 

ومعیار المحاسبة  ۱٦المعاییر الدولیة للتقریر المالي  
 ٤۱الدولي  

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

الممتلكات واآلالت والمعدات: تحصیالت قبل  ۱٦معیار المحاسبة الدولي 
 االستخدام المقصود 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ التعدیل -إشارة إلى إطار المفاھیم  ۳معیار الدولي للتقریر المالي ال
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود تأمین ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 

تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة   ۱معیار المحاسبة الدولي 
 )۱(التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ التعدیل -تعریف التقدیر المحاسبي  ۸معیار المحاسبة الدولي 
والمعیار  ۱معیار المحاسبة الدولي 

الدولي للتقریر المالي "بیان 
 " ۲الممارسة 

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة  

  ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي 

بیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر وشركتھ 
الزمیلة أو المشروع المشترك (التعدیالت على 

ومعیار المحاسبة  ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ) ۲۸الدولي  

متاح للتطبیق االختیاري / تاریخ 
السریان مؤجل إلى أجل غیر  

 مسمى

 
 المذكورة أعاله والتعدیالت والتفسیرات على القوائم المالیة للمجموعة عند التطبیق.تقوم المجموعة بتقییم آثار المعاییر  

 
 الموافقة على القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة .۱۷

 
ق  م المواف ۲۰۲۱مایو  ۱۹تم اعتماد ھذه القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة من قبل مجلس إدارة الشركة في 

 ھـ. ۱٤٤۲شوال   ۷
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