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 معلومات الشركة  - 1
 

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

 
  25هـ، الموافق  1425ربيع الثاني    6بتاريخ    4030149460كانت الشركة تعمل كشركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب سجل تجاري رقم  

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

 وبالتالي، تحولت إلى شركة مساهمة عامة.  م.2016مارس  29هـ، الموافق 1437اآلخرة 
 
تمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمستوصفات والمراكز والمعاهد ومراكز التأهيل الصحي  ي 

والعالج الطبيعي ومختبرات التحليل واألشعة والصيدليات وشراء األراضي إلقامة مباني عليها واستثمارها لصالح الشركة في المشاريع  
 رة وإنشاء وتنظيم المعارض للشركة. الطبية وتأسيس وإدا

 
 تشمل القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة المرفقة موجودات ومطلوبات ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للفروع التالية: 

 
 الموافق  صادر في  رقم السجل التجاري اسم الفرع 

    
 30,221998 هـ1419صفر  5 4030124187 جدة  - المستشفى السعودي األلماني 
 م2000أكتوبر  22 هـ1421رجب  24 1010162269 الرياض - المستشفى السعودي األلماني 
 م2000إبريل  3 هـ1420ذو الحجة  28 5855019364 عسير - المستشفى السعودي األلماني 
 م 2002أغسطس  5 هـ1423صفر  18 4650032396 المدينة المنورة  - المستشفى السعودي األلماني 

 م 2008أغسطس  6 هـ 1429شعبان  4 4030181710 أوالد عبد الجليل إبراهيم بترجي 
 م2015مايو  7 هـ1436رجب  18 2050105713 الدمام - المستشفى السعودي األلماني 

 م2017نوفمبر  15 هـ1439صفر  26 4030297688 جدة   –عيادات بيفرلي 
 م2018يوليو  3 هـ1439شوال  19 4031215509 تحت التطوير  -مكة   - األلماني المستشفى السعودي 

 م 2020سبتمبر   6في  هـ1442محرم  18 فرع أجنبي دبي - شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية المحدودة 
 م 2020سبتمبر   3في  هـ1442محرم  15 فرع أجنبي القاهرة   - شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية المحدودة  

 
 لدى الشركة استثمار في الشركة التابعة التالية: 

 
 حصة الملكية الفعلية   حصة الملكية الفعلية األنشطة الرئيسية  اسم الشركة التابعة 

 م2021ديسمبر  31 م 2022مارس   31  
 شركة حائل الوطنية 

 % 47 % 47  الرعاية الصحية  للخدمات الصحية )اإليضاح أدناه( 
 

ولم يتم استكمال إلجراءات   .%53.9إلى    %47م، قدمت الشركة األم سلفة لشركة تابعة من أجل زيادة رأسمالها من  2021السنة المالية  خالل  
 القانونية وتسجيل الزيادة في رأس المال للشركة التابعة بعد. 

 
 أساس اإلعداد  - 2
 
 بيان االلتزام    1- 2

(  34م طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي )2022مارس    31األولية الموجزة للشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  يتم إعداد هذه القوائم المالية  
مبدا    -أعدت المجموعة القوائم المالية على أساس االستمرارية في أعمالها   "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

 جلس اإلدارة في اعتبارهم انه ال توجد حاالت عدم تيقن جوهري قد تلقي بظالل من الشك على هذا االفتراض. أخذ أعضاء م االستمرارية.
وقد مارسوا حكمهم بانه توجد توقعات معقولة أن لدى المجموعة الموارد الكافية لالستمرار في وجودها التشغيلي في المستقبل المنظور  

 تقرير المالي.   شهراً من نهاية فترة ال  12وليس اقل من 
 

بالترافق   ال تشمل القوائم المالية األولية الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، ويتعين قراءتها
 م.2021ديسمبر  31مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 
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 أساس اإلعداد )تتمة(  - 2
 
 أساس القياس    2- 2

النتائج االولية لفترة الثالثة أشهر  تُعد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة   التاريخية.  باإلضافة إلى ذلك، فإن  التكلفة  لمبدأ  طبقاً 
ديسمبر   31م ليست بالضرورة مؤشًرا على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية التي تنتهي في  2022مارس    31المنتهية في  

 م.2022
 
 العرض العملة الوظيفية وعملة    3- 2

 تم عرض هذه القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة. 
 
 أساس التوحيد  4- 2

يتم إعداد القوائم   .1تتكون هذه القوائم المالية األولية الموحّدة الموجزة من القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح  
  المالية للشركة التابعة لنفس فترة التقرير المالي للشركة االم. 

 
 الشركات التابعة  1- 4- 2

تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في الحصول   الشركات التابعة هي منشآت تخضع لسيطرة المجموعة. 
بالمنشأة، ولديها المقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على المنشأة. على عوائد مختلفة من   ولتحديد   عالقتها 

 تعريف السيطرة، يجب أن تتحقق المعايير الثالثة التالية:
 

 أن يكون للمجموعة نفوذ على المنشأة؛ ( 1
 ارتباطها بالمنشأة؛ و التعرض لمخاطر، أو لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من   ( 2
 أن يكون للمجموعة القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة للتأثير على حجم عوائدها.  ( 3

 
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق  

 احد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. والظروف إلى وجود تغير في عنصر و
 

إن نتائج الشركات التابعة المقتناة أو المباعة   يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ بداية السيطرة إلى تاريخ التوقف عن السيطرة. 
خ االقتناء أو حتى تاريخ البيع ـــ حسب ما هو  خالل الفترة ــ إن وجدت ــ يتم إدراجها في قائمة الدخل األولية الموحّدة الموجزة من تاري 

 مالئم.
 
 الحصص غير المسيطرة  2- 4- 2

تمثل الحصص غير المسيطرة جزءاً من صافي الدخل وصافي موجودات الشركات التابعة التي ال تملكها المجموعة بصورة مباشرة أو غير  
قائمة الدخل األولية الموحّدة الموجزة، كما تُعرض ضمن حقوق الملكية في  مباشرة في شركاتها التابعة، ويتم عرضها بشكل منفصل ضمن  

يتم تحميل أي خسائر متعلقة بالحصص غير   قائمة المركز المالي األولية الموحّدة الموجزة بشكل منفصل عن حقوق الملكية في المجموعة.
يتم احتساب التغيرات   ب في عجز رصيد الحصة غير المسيطرة. المسيطرة في منشأة تابعة على الحصة غير المسيطرة حتى لو كان ذلك يتسب 

 في حصة المجموعة في شركة تابعة ـــ والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية. 
 
 استبعاد المعامالت عند التوحيد  3- 4- 2

ن التعامالت بين منشآت المجموعة عند إعداد  يتم استبعاد األرصدة بين منشآت المجموعة وأي إيرادات ومصاريف غير محققة الناتجة ع
ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة لألرباح غير المحققة فقط في حال أنه ال يوجد   القوائم المالية األولية الموحّدة الموجزة. 

 دليل على انخفاض القيمة. 
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة    5- 2

للمجموعة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات  األولية الموحدة الموجزة  لب إعداد القوائم المالية  يتط
والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاحات المرفقة.  فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية  

عدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقرير والتي يكون لها مخاطر جوهرية وتتسبب في تعديل جوهري في القيم الدفترية للموجودات  واألخرى ل
  م.2021ديسمبر  31والمطلوبات خالل الفترة المالية القادمة، ويتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 
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  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة   - 3
 

يسري مفعول العديد من   لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ.
 للمجموعة. األولية الموحدة الموجزة لقوائم المالية م، ولكن ليس لها أي أثر على ا2022التعديالت والتفسيرات ألول مرة في 

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

الحالية  تستبدل التعديالت اإلشارة إلى النسخة السابقة من إطار المفهوم الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية باإلشارة إلى النسخة  
كما أضافت التعديالت أيضاً استثناًء إلى مبادئ االعتراف في المعيار الدولي   م دون أي تغيير في المتطلبات. 2018الصادرة في مارس  

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

( أو  37يتطلب االستثناء من المنشآت تطبيق المعايير الواردة في المعيار الدولي للمحاسبة ) "الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل.   21رقم  
 (، على التوالي، بدال من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان االلتزام الحالي قائما في تاريخ االستحواذ. 21المعايير الدولية )تفسير لجنة 

 
  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   - المتحصالت قبل االستخدام المرجو الممتلكات واآلالت والمعدات: 

تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، واي متحصالت من بيع السلع التي يتم انتاجها تمنع التعديالت المنشآت من الخصم من  
وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة بالمتحصالت   أثناء احضار ذلك األصل إلى موقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة. 

األولية الموحدة  لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية   وتكاليف انتاج تلك السلع في الربح او الخسارة. من بيع مثل هذه السلع  
للمجموعة، حيث لم تكن هناك مبيعات لمثل هذه األصناف التي تنتجها الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في بداية  الموجزة  

 دها.أقرب فترة معروضة أو بع
 

  (37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  - تكاليف الوفاء بالعقود  - عقود المعاوضة 
اًء  إن عقد المعاوضة هو عقد بموجبه تتجاوز التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للمجموعة تجنبها بسبب العقد( استيف

تنص التعديالت على أنه عند تقييم ما إذا كان   المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بموجب ذلك العقد.لاللتزامات بموجب العقد متجاوزةً  
ليف  العقد معاوضة أو أنه يؤدي إلى خسائر، يجب أن يشمل الكيان التكاليف التي ترتبط مباشرة بعقد ما لتقديم بضائع او خدمات كالً من التكا

ف العمالة المباشرة والمواد( وتخصيص التكاليف التي ترتبط مباشرة بأنشطة العقد )على سبيل المثال:  اإلضافية )على سبيل المثال تكالي 
ال تتعلق المصروفات العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد   استهالك المسعدات المستخدمة لتأدية القد وتكاليف اإلدارة واإلشراف في العقد(. 

 لى الطرف المقابل بموجب العقد.وتستثنى مالم يتم تحميلها بشكل واضح ع
 
الشركة التابعة التي تطبيق المعايير الدولية للتقرير    – تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة    –   1المعيار الدولي للتقرير المالي   

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

للتقرير    باستخدام المبالغ المصفح عنها في القوائم المالية الموحدة للشركة االم، استناداً إلى تاريخ تحول الشركة االم إلى المعايير الدولية
 د وأثر تجميع األعمال التي استحوذت فيها الشركة األم على الشركة التابعة. المالي. وذلك إذا لم يتم اجراء أية تعديالت إلجراءات التوحي 

 .1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي    16-يُطبق التعديل أيضاً على الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تختار تطبيق الفقرة )د
موحدة الموجزة للمجموعة بحيث أن المجموعة ليست ممن يطبق المعايير الدولية  ليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية األولية ال

 للتقرير المالي ألول مرة. 
 

 المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية % 10فحص نسبة   - : األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي  
التزام مالي إما جديد أو معدل تختلف بشكل جوهري عن شروط االلتزام    توضح التعديالت أن األتعاب التي تدرجها المنشأة عند تقدير شروط 

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

 للمجموعة خالل الفترة. األولية الموحدة الموجزة يكن لهذه التعديالت أثر هام على القوائم المالية 
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 الزكاة  - 4
 

 الحركة في مخصص الزكاة خالل للفترة / السنة على النحو التالي: 

 

الثالثة أشهر  لفترة 
  المنتهية في 

 مارس  31
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 لفترة
  السنة المنتهية في 

  ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 6,309,663 10,236,426 في بداية الفترة/ السنة 
 7,500,000 6,015,736 مخصص مكون خالل الفترة/ السنة 

 ( 3,573,237) -       السنة مدفوع خالل الفترة/ 
 ─────── ─────── 

 10,236,426 16,252,162 في نهاية الفترة/ السنة 
 ═════════ ═════════ 

 
 فيما يلي آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الزكوي للمجموعة: 

 
 الوضع الزكوي لـ شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية 

 
  م.2008أنهت الشركة الوضع الزكوي حتى سنة 

  
لم تصدر هيئة الزكاة   م.2013ديسمبر    31إلى    2009ديسمبر    31قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية / الضريبية للسنوات المنتهية في  

وفي هذا الخصوص وحسب فهمنا لألنظمة الزكوية   والضريبة والجمارك الربط الزكوي / الضريبي النهائي للسنوات المذكورة حتى تاريخه. 
 والضريبية، نعتقد أن الشركة أنهت وضعها الزكوي للسنوات المذكورة. 

 
يتم    11,7إضافة إلى ذلك، لدى الشركة رصيد بمبلغ   مليون لاير سعودي لدى هيئة الزكاة والضريبة الجمارك في حسابها الزكوي كي 

 استخدامه لتسوية الفروقات الزكوية المبنية على الربوط الزكوية للهيئة. 
 

م طالبت بموجبه  2014أصدرت الهيئة ربطاً أولياً لسنة   م.2014ديسمبر  31قدمت الشركة اإلقرار الزكوي / الضريبي للسنة المنتهية في 
من    23408ونتجت االختالفات المذكورة عن رفض تطبيق الفتوى رقم   مليون لاير سعودي مستحقة من الشركة.  4.6بالتزام زكاة بمبلغ  

  قدمت  الفتوى المذكورة أن الزكاة يجب أن تحسب على الوعاء الزكوي حتى لو كانت أقل من صافي نتائج السنة. ونصت  قبل الهيئة.
قامت الشركة بتحويل   م.2014رفضت الهيئة اعتراض الشركة عن سنة   الشركة ضمانًا بنكيًا مقابل فرق الزكاة المذكور ضد هذا التقييم.

 زاعات الضريبية، والتي ال تزال قيد الدراسة من قبل اللجنة حتى تاريخه. االعتراض إلى لجنة حل المخالفات والن 
 

ربط   م.2018ديسمبر  31م إلى 2015ديسمبر   31قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية / الضريبية للسنوات المنتهية في  الهيئة  أصدرت 
دخل    بط المذكور. تقدمت الشركة باعتراض على الر الزكاة وضريبة االستقطاع للسنوات المذكورة. وضريبة  زكاة  ربط  الهيئة  أصدرت 

قامت الشركة بتحويل االعتراض إلى لجنة حل المخالفات والنزاعات الضريبية، والتي ال تزال قيد الدراسة من قبل اللجنة حتى   معدل.
 تعتقد اإلدارة أن النتيجة ستكون لصالحها مع لجنة فض المخالفات والنزاعات الضريبية.  تاريخه. 

 
وقدمت   م. 2019م و2020أصدرت الهيئة الربوط الزكوية للسنوات  م.  2020م و2019قدمت الشركة االقرارات الزكوية للسنتين الماليتين  

.  وأصدرت الهيئة الربط الزكوي المعدلمليون لاير سعودي واعترضت على الربط المذكور،    12.4الشركة الحقا ضمانًا مصرفيًا بقيمة  
ال يزال قيد المراجعة من قبل الهيئة    ، وهذا االعتراض لجنة فض المخالفات والنزاعات الضريبيةوالحقا، قامت الشركة برفع االعتراض إلى  

 ن. حتى اآل
 

م وحصلت على شهادة زكاة / ضريبة غير  2021ديسمبر  31قامت الشركة بتقديم اقراراتها الزكوية / الضريبية عن السنوات المنتهية في 
 م. 2022مقيدة لسنة 

 
 الموقف الزكوي للشركة التابعة )"شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية" أو " إن اتش سي"، الشركة التابعة( 

قامت الشركة التابعة بتقديم اقراراتها الزكوية / الضريبية عن   م.2018ديسمبر    31بوط الزكوية حتى السنة المنتهية في  انهت الشركة الر
لم تصدر   م.2022م، وحصلت على شهادة زكاة / ضريبة غير مقيدة لسنة  2019م،  2020م،  2021ديسمبر    31السنوات المنتهية في  

  للسنوات المذكورة. الهيئة الربط الزكوي والضريبي 



  الصحية )شركة مساهمة سعودية(شركة الشرق األوسط للرعاية 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022مارس  31في 
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 الممتلكات والمعدات - 5

 

 مارس  31
 م 2022

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

   
 1,462,526,971 1,444,620,681  موجودات تشغيلية 

 894,010,642 933,472,653 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
 ──────── ──────── 
 2,378,093,334 2,356,537,613  
 ══════════ ═════════ 
 

تشتمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل أساسي على دفعات مرحلية لبناء مستشفى جديد في مكة، وتوسعة مستشفى في الرياض،    5-1
 وسكن موظفين في الدمام وتجديدات العديد من مباني المستشفيات ومشاريع الرقمنة في مواقع مختلفة.   

 

مارس    31مليون لاير سعودي،    9.4م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  2,9لبالغة  خالل الفترة، تم رسملة أعباء التمويل ا   5-2
 مليون لاير سعودي( ضمن أعمال رأسمالية تحت التنفيذ.    7.1م: 2021

 

مليون لاير سعودي( تم    378.2م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  263,8يبلغ صافي القيمة الدفترية لألرض والمباني     5-3
    (.12نها كضمان مقابل قرض من وزارة المالية )إيضاح ره

 

 الحركة في مخصص الممتلكات والمعدات للفترة / للسنة على النحو التالي:  5-4  

 
 الذمم المدينة التجارية، صافي  - 6

 

 مارس  31
 م 2022

 )غير مراجعة( 
 سعودي لاير 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

   
 1,329,492,240 1,433,655,359  عمالء طرف آخر 

 17,705,619 19,325,132 ( 14جهات ذات عالقة )إيضاح 
 ──────── ──────── 
 1,452,980,491 1,347,197,859  

 (64,890,065) ( 64,890,065) ناقص: خسائر االئتمان المتوقعة 
 ──────── ──────── 
 1,388,090,426 1,282,307,794  
 ══════════ ═════════ 

لفترة الثالثة أشهر   
  المنتهية في 

 مارس  31
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 لفترة
  السنة المنتهية في 

  ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي  لاير سعودي  

   التكلفة: 
 3,208,085,697 3,580,641,884 في بداية الفترة/ السنة 

  416,561,036 52,779,712 إضافات خالل الفترة/ السنة 
  (43,119,330) ( 19,576,664) استبعادات خالل الفترة/ السنة 

 ( 885,519) -       تحويالت إلى موجودات غير ملموسة 
 ────────── ────────── 

 3,580,641,884 3,613,844,932 في نهاية الفترة/ السنة 
 ────────── ────────── 

   استهالك: 
 1,134,447,275 1,224,104,271 في بداية الفترة/ السنة 

 130,906,528 30,354,007 مخصص محمل للفترة / للسنة 
  (41,249,532) ( 18,706,680) متعلق باالستبعادات

 ────────── ────────── 
 1,224,104,271 1,235,751,598 في نهاية الفترة/ السنة 

 ────────── ────────── 
   صافي القيم الدفترية: 

 2,356,537,613 2,378,093,334 في نهاية الفترة/ السنة   
 ══════════ ══════════ 



  الصحية )شركة مساهمة سعودية(شركة الشرق األوسط للرعاية 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022مارس  31في 
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 ذمم مدينة تجارية، صافي )تتمة(    - 6
 

 فيما يلي بيان بالشروط واألحكام الخاصة بالموجودات المالية أعاله: 
 

ليس من سياسة المجموعة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة   يوماً. 60ال يترتب على الذمم المدينة التجارية فائدة وتتراوح مدتها 
 وبالتالي فإن معظمها دون ضمانات. 

 
 فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية الخاصة بالمجموعة باستخدام مصفوفة المخصصات: 

 
 م2022مارس  31في  
 المجموع  أكثر من سنة  يوم ا   365-181 يوما   180-90 يوم  90أقل من  متداول  
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

مجموع التعرض  
 عند التعثر 

 
432,425,604 

 
353,261,252 

 
303,078,213 

 
344,890,290    - 

 
1,433,655,359 

معدل الخسارة  
 %4.5 -    %8.6 %3.6 %3.3 %3.0 المتوقعة 

خسائر االئتمان  
 المتوقعة 

 
(12,901,691 ) 

 
(11,634,719 ) 

 
(10,848,501 ) 

 
(29,505,154 ) 

 
   - 

 
(64,890,065 ) 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ──────── 
 419,523,913 341,626,533 292,229,712 315,385,136    - 1,368,765,294 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ═════════ 

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

مجموع التعرض  
 التعثر عند 

 
403,938,199 

 
373,428,364 

 
278,928,840 

 
269,120,743 

 
4,076,094 

 
1,329,492,240 

معدل الخسارة  
 %4.9 %25.2 %11.0 %3.3 %3.4 %3.0 المتوقعة 

خسائر االئتمان  
 المتوقعة 

 
(12,304,743 ) 

 
(12,538,125 ) 

 
(9,313,508 ) 

 
(29,707,022 ) 

 
(1,026,667 ) 

 
(64,890,065 ) 

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

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 
 النحو التالي: الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة للفترة / للسنة على 

 

 

  لفترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في 

 مارس  31
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 لفترة
  السنة المنتهية في 

  ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

  120,726,363 64,890,065 في بداية الفترة/ السنة 
 3,312,773 -       مخصص محمل خالل الفترة/ السنة 

 (17,053,809) -       عكس قيد خالل الفترة/ السنة 
 (42,095,262) -       مشطوب خالل / السنة 

 ─────── ─────── 
 64,890,065 64,890,065 في نهاية الفترة/ السنة 

 ═════════ ═════════ 

 
 
 
 
 
 
 



  الصحية )شركة مساهمة سعودية(شركة الشرق األوسط للرعاية 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022مارس  31في 
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 المخزون  -   7

 

 مارس  31
 م 2022

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

   
 60,162,684 62,568,988 منتجات صيدالنية 

 840,027 909,126 منتجات مطبخ 
 112,359,225 106,282,971  قطع غيار ومواد استهالكية

 ──────── ──────── 
 169,761,085 173,361,936 

 (17,734,908) ( 17,801,647) ناقص: مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم 
 ──────── ──────── 
 151,959,438 155,627,028 
 ══════════ ═════════ 

 
 فيما يلي الحركة في مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم خالل الفترة / السنة: 

 

 

  لفترة الثالثة أشهر 
  المنتهية في 

 مارس  31
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 لفترة
  المنتهية في السنة 

  ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 16,378,305 17,734,908 في بداية الفترة/ السنة 
 1,356,603 66,739 مخصص محمل خالل الفترة/ السنة 

 ─────── ─────── 
 17,734,908 17,801,647 في نهاية الفترة/ السنة 

 ═════════ ═════════ 

 
 المبالغ المدفوعة مقدما  والموجودات المتداولة االخرى  -   8

 

 مارس  31
 م 2022

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

   
 25,163,008      29,008,871 دفعات مقدمة لموردين

 ً  42,569,884    38,511,513 مبالغ مدفوعة مقدما
 1,043,894     1,547,195 سلف موظفين

 1,336,218 13,757,676 ودائع
 39,570,174 38,331,701  أخرى )اإليضاح ادناه( 

 ──────── ──────── 
 121,156,956 109,683,178 
 ══════════ ═════════ 

 
مقابل االستئنافات الجارية فيما يتعلق  مليون لاير سعودي، تم دفعهما    11.7مليون لاير سعودي ومبلغ    18.98شمل بند "أخرى" مبلغ  

  بربوط ضريبة القيمة المضافة والزكاة.
  

 
 

  



  الصحية )شركة مساهمة سعودية(شركة الشرق األوسط للرعاية 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022مارس  31في 
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 موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار   - 9
 

 فيما يلي الحركة في الموجودات حق االستخدام والتزام عقود اإليجار للسنة: 

 

 مارس  31
 م 2022

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

   موجودات حق االستخدام 
 25,576,972 32,596,931 في بداية الفترة/ السنة 

 16,965,127 4,059,572 إضافات خالل الفترة/ السنة 
 ( 9,121,488) ( 2,277,599) استهالك للفترة / للسنة 
 ( 823,680) -       متعلق بعقود تم انهاؤها 

 ──────── ──────── 
 32,596,931 34,378,904 في نهاية الفترة/ السنة 

 ═════════ ═════════ 

 

 
 

 مارس  31
 م 2022

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

   التزامات عقود اإليجار 
 27,132,548 34,806,910 في بداية الفترة/ السنة 

 2,043,928 498,886 للسنة مصروف فائدة للفترة/ 
 16,965,127 4,059,571 إضافات للفترة/ للسنة 

 ( 1,098,242) -       متعلق بعقود تم إنهاؤها 
 (10,236,451) ( 2,344,295) دفعات للفترة / للسنة 

 ──────── ──────── 
  34,806,910 37,021,072 في نهاية الفترة/ السنة 

 ═════════ ═════════ 

 
 األرصدة البنكية والنقد  - 10

 

 مارس  31
 م 2022

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

   
 1,505,013 4,947,219 نقد في الصندوق 

 26,624,394    40,042,136 حسابات جارية  - نقد لدى البنك 
 ──────── ──────── 
 44,989,355 28,129,407 
 ═════════ ═════════ 

 
 رأس المال  - 11

  31مليون لاير سعودي )  920.4م، بلغ رأس مال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل مبلغ  2022مارس    31كما في  
لاير  10مليون سهم( بقيمة  92.04م: 2021ديسمبر  31مليون سهم ) 92.04مليون لاير سعودي( مقسماً إلى  920.4م: 2021ديسمبر 

  لاير سعودي للسهم الواحد(. 10م: 2021ديسمبر   31سعودي للسهم الواحد )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الصحية )شركة مساهمة سعودية(شركة الشرق األوسط للرعاية 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022مارس  31في 
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  القروض والسلف - 12

 تتكون القروض والسلف مما يلي: 

 

 مارس  31
 م 2022

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

   
   1,762,323,775 1,823,815,819 قروض من بنوك تجارية 

 183,283,563 177,655,883 قرض من وزارة المالية 
 (13,602,238) ( 12,128,117) الجزء غير المطفأ من تكلفة المعاملة  ناقص:

  169,681,325 165,527,766 قرض من وزارة المالية، صافي 
 ──────── ──────── 
 1,989,343,585 1,932,005,100   
 ═════════ ═════════ 

 

 

 مارس  31
 م 2022

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

   الجزء المتداول 
 174,475,468     127,199,047 قروض طويلة األجل 

 722,324,720 710,063,543 األجل  قروض قصيرة
 7,008,378    7,078,667 قرض من وزارة المالية 

 ──────── ──────── 
 844,341,257 903,808,566 
 ═════════ ═════════ 

   الجزء غير المتداول: 
 865,523,588 986,553,229 قروض طويلة األجل 

 162,672,946 158,449,099 قرض من وزارة المالية 
 ──────── ──────── 
 1,145,002,328 1,028,196,534 
 ──────── ──────── 
 1,989,343,585 1,932,005,100 
 ═════════ ═════════ 
 

 (. 3-5الدمام وحائل )إيضاح  - القروض من وزارة المالية مضمونة برهن أرض ومبنى المستشفى السعودي األلماني 
 

القروض  هذه   يتم الحصول على القروض من البنوك التجارية بسعر الفائدة بين البنوك السعودية )"سايبور"( زائد هامش ربح متفق عليه.
تتضمن اتفاقيات القروض هذه مع البنوك تعهدات تتطلب، من بين أمور أخرى، من المجموعة   مضمونة بسندات ألمر صادرة من المجموعة.

م، لم تلتزم الشركة ببعض التعهدات المالية  2022مارس    31كما في   الحفاظ على الحد األدنى للنسبة الحالية ونسبة تغطية خدمة الدين. 
 قرض قصير األجل مع البنك.التفاقية 

 

مليون   824.9م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  538.6م، كان لدى المجموعة مبلغاً متوفراً بقيمة  2022مارس    31كما في  
 لاير سعودي( تتعلق بتسهيالت قروض غير مسحوبة. 

 
 الذمم الدائنة التجارية      -  13

 تتكون الذمم الدائنة مما يلي: 

 

 مارس  31
 م 2022

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

   
 166,980,068 216,075,300 موردين طرف آخر 

 132,055,200 102,859,383    ( 14مستحق لجهات ذات عالقة )إيضاح 
 ──────── ──────── 
 318,934,683 299,035,268 
 ═════════ ═════════ 



  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022مارس  31في 
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  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 14

 

يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه   يها نفوذاً جوهرياً. تمثل الجهات ذات العالقة، المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي المجموعة والمنشآت الواقعة تحت سيطرة هذه الجهات أو تمارس عل
 فيما يلي قائمة بمعامالت الجهات ذات العالقة وأرصدة المجموعة.  المعامالت من قبل إدارة المجموعة. 

 

 طبيعة العالقة  جهة ذات عالقة 
طبيعة  

 المعامالت 

المعامالت لفترة الثالثة أشهر   
 المنتهية 

  
 الرصيد كما في 

 مارس  31    
 م 2022

  لاير سعودي

مارس   31
 م 2021

 لاير سعودي 

مارس   31 
 م 2022

 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 م 2021

 لاير سعودي 
         مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقةأ( 

 -       -        124,225 -        تدريب موظفين جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / عضو مجلس إدارة  شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب 
 10,702,133 12,484,443  5,954,285 2,020,374  أتعاب اإلدارة  جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / عضو مجلس إدارة  الصحية الشركة اإلماراتية للرعاية والتنمية 

 787,004 1,904,222  117,058 1,284,529  أتعاب اإلدارة  جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / عضو مجلس إدارة  شركة مصر للرعاية الصحية 
 4,349,873 4,394,539  213,018 -        أتعاب تدريب  جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / عضو مجلس إدارة  الطبية كلية بيت البترجي 

 -       -        628,139 -        خدمات طبية  جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / عضو مجلس إدارة  شركة البيت العالمية 
 895,675 -        -       -        خدمات طبية  عالقة، مستحق لمساهم / عضو مجلس إدارة جهة ذات   صنعاء - المستشفى السعودي األلماني 
 857,979 428,972  -       -        خدمات طبية  جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / عضو مجلس إدارة  عجمان - المستشفى السعودي األلماني 

 112,955 112,956  29,892 -        خدمات طبية  عضو مجلس إدارة جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم /   شركة بيت البترجي للياقة 
       ─────── ─────── 
       19,325,132 17,705,619 
       ═════════ ════════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022مارس  31في 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  - 14

للرصيد المستحق القبض من الجهات ذات العالقة في تاريخ التقرير بمبلغ يعادل العمر الزمني للخسائر االئتمانية قامت اإلدارة بتقدير المخصص   ثابت.األرصدة أعالله غير مضمونة وال يوجد جدول سداد  
ال يوجد تغيير  ، تعتبر اإلدارة أن أرصدة الجهات ذات العالقة غير منخفضة القيمة.   المتوقعة، مع األخذ بعين االعتبار خبرة التعثر التاريخية والتوقعات المستقبلية للصناعات التي تعمل فيها الجهات ذات العالقة 

  ذات العالقة.  في طرق التقدير أو االفتراضات الجوهرية التي تم عملها خالل فترة التقرير المالي الحالية في تقييم مخصص األرصدة المستحقة من الجهات
 

 عامالت طبيعة الم طبيعة العالقة  جهة ذات عالقة 

المعامالت لفترة الثالثة أشهر   
 المنتهية 

  
 الرصيد كما في 

 مارس  31    مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقةب( 
 م 2022

  لاير سعودي

مارس   31
 م 2021

 لاير سعودي 

مارس   31 
 م 2022

 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 م 2021

 لاير سعودي 
األجهزة   لصيانة  بترجي  خالد  الجليل  عبد  شركة 

 الطبية 
 

 صيانة األدوات الطبية  جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / عضو مجلس إدارة 
  

112,718 500,323  
 

369,675 475,573 
 128,436,823 98,391,284  72,842,648 59,453,941  أعمال البناء والترميم جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / عضو مجلس إدارة  شركة إنشاء المستشفيات الدولية 

  3,199,452 3,591,441  5,402,978 1,597,140   أتعاب استشارية  جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / عضو مجلس إدارة   شركة بيت البترجي الطبية 
شركة شباب الخليج لالستثمار والتطوير العقاري  

  برو( -)جان  
 

  تنظيفخدمات  جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / عضو مجلس إدارة 
  

2,510,983 7,225,151  
 

1,617,004     - 
 

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

 تقنية معلومات مسندة 
  

35,846,085 
               

44,968,467 
  

(5,143,328 ) (2,585,038 ) 
 البترجي للصناعات الدوائيةشركة بيت 

 جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / عضو مجلس إدارة 
توريدات بعض المواد  

 الصيدالنية
  

3,530,380 5,701,764  
        

4,033,307   2,528,390 
       ─────── ─────── 
       102,859,383 132,055,200 
       ════════ ════════ 

 
 التوالي.  ى، عل13و  6تم اإلفصاح عن المبلغ المستحق من / إلى الجهات ذات العالقة في اإليضاحين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022مارس  31في 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  - 14

 
 ج( تعويضات كبار موظفي اإلدارة في المجموعة: 

ومراقبة    تخطيط وتوجيه يتكون كبار موظفي اإلدارة في المجموعة األعضاء الرئيسيين في اإلدارة الذين لديهم الصالحية والمسؤولية عن  
 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة:  أنشطة المجموعة. 

 لفترة الثالثة أشهر  
  المنتهية في 

 مارس  31
 م 2022 

 لاير سعودي 

 لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 مارس  31 
 م2021 

 لاير سعودي 
   

 506,888 510,000 مجلس اإلدارة 

 1,268,693 2,063,288 كبار موظفي اإلدارة 

 ──────── ──────── 
 2,573,288 1,775,581 
 ═════════ ═════════ 
 

 الفترة المالية والمتعلقة بكبار موظفي اإلدارة. تمثل المبالغ المفصح عنها في الجدول أدناه المبالغ المدرجة كمصروفات خالل 
 

 د( أحكام وشروط المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن   م غير مضمونة وال يترتب عليها فائدة.2022مارس    31األرصدة القائمة للفترة المنتهية في  

م، 2021ديسمبر    31المنتهية في    والسنةم  2022مارس    31بالنسبة للفترة المنتهية في   القة. المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات الع
  لم تقم المجموعة بتسجيل أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة.

 
 المصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى  - 15

 المصرفات مستحقة الدفع والمطلوبات المتدوالة االخرى: فيما يلي 

 

 مارس  31
 م 2022

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

   
 94,750,612 132,663,769 مصروفات مستحقة الدفع 

 479,193 6,857,371 ضريبة قيمة مضافة مستحقة الدفع 
  44,372,254 48,646,336 مطلوبات اخرى 

 ──────── ──────── 
 188,167,476 139,602,059 
 ═════════ ═════════ 

 
 الربح األساسي والمخفض للسهم  - 16

تم احتساب ربحية السهم االساسية والمخفضة للفترة بقسمة صافي الربح العائد إلى المساهمين في الشركة األم للفترة على عدد المتوسط  
 المرجح لألسهم القائمة خالل الفترة. 

لفترة الثالثة أشهر   
  31المنتهية في 

 م 2022مارس 

لفترة الثالثة أشهر  
  31المنتهية في 

 م2021مارس 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
 لاير سعودي  لاير سعودي  

    الربح للفترة العائد إلى
 12,101,505 20,487,776 مساهمي الشركة األم العاديين  
 ═══════ ═══════ 

    المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 92,040,000 92,040,000 أسهم مصدرة   
 ═══════ ═══════ 
   

 0.13 0.22 الربح األساسي والمخفض للسهم 
 ═══════ ═══════ 
 



  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022مارس  31في 
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة     -17
 

وتشمل هذه المطالبات الطرد غير القانوني، والفصل دون   قدم العديد من الموظفين دعاوى قضائية مطالبات مختلفة ضد المجموعة. 17-1
مليون   6.1م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  4,4بلغ إجمالي المطالبات   إشعار وتعويضات أخرى وفقا لالتفاقات التعاقدية.

إن اإلدارة واثقة من أن النتيجة ستكون في صالح المجموعة وليس   معظم القضايا قيد النظر في محاكم العمل المختلفة. لاير سعودي(. 
باإلضافة إلى ذلك، تم اإلفصاح عن تعرض لمخاطر الزكاة وضريبة القيمة المضافة   هناك حاجة إلى وجود مخصص لهذا الغرض.

 على التوالي.  8و 4مليون لاير سعودي في اإليضاح  18.9مليون لاير سعودي و 4.6حتملة والبالغة الم
 

مليون    1.4المبلغ اإلجمالي وفقاً للعوض هو   تخوض الشركة وشركتها التابعة أيضا قضايا مختلفة بسبب دعاوى عدم امتثالها للوائح.  17-2
إن اإلدارة واثقة من أن   تتم حاليا جلسات االستماع لمعظم القضايا.  سعودي(.   مليون لاير  1.6م:  2021ديسمبر    31لاير سعودي )

  النتيجة ستكون في صالح المجموعة وليس هناك حاجة إلى وجود مخصص لهذا الغرض. 
 

ن  مليو  304.1م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  277.8م، كان لدى المجموعة ارتباطات بمبلغ  2022مارس    31كما في    17-3
 لاير سعودي( تتعلق بمصروفات رأسمالية. 

 
 المعلومات القطاعية  - 18

ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من وحدات عمل وفقاً للمنتجات والخدمات التي تقدمها ولديها ثالثة قطاعات يتم رفع التقارير بشأنها  
 التابعة للمجموعة: فيما يلي المعلومات المتعلقة بالقطاعات  على النحو التالي:

 
  بناء على طبيعة الخدمات

 
 م )غير مراجعة( 2022مارس   31 
خدمات المرضى   

 المنومين 
خدمات العيادات  

 الخارجية 
  مبيعات 

 المجموع  أخرى صيدالنية 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
      

 513,322,162 3,103,457 78,898,358 141,032,362 290,287,985 إيرادات 
 ( 348,300,386) ( 3,858) ( 66,356,514) ( 95,372,344) ( 186,567,670) تكلفة اإليرادات 

 165,021,776 3,099,599 12,541,844 45,660,018 103,720,315 إجمالي الربح 
 ( 129,745,909)     مصروفات تشغيل 

 35,275,867     الربح التشغيلي
 ( 11,509,914)     أعباء تمويل

 2,310,734     ايرادات أخرى 
 ( 6,015,736)     الزكاة

 20,060,951     صافي الربح

 
 م )غير مراجعة( 2021مارس  31 
خدمات المرضى   

 المنومين 
خدمات العيادات  

 الخارجية 
  مبيعات

 المجموع  أخرى  صيدالنية
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  سعودي لاير  لاير سعودي  
      

 418,369,216 4,536,963 61,884,120 115,003,426 236,944,707 إيرادات 
 (295,212,563) (78,223) (43,988,226) (83,541,544) (167,604,570) تكلفة اإليرادات 

 123,156,653 4,458,740 17,895,894 31,461,882 69,340,137 إجمالي الربح 
 (105,664,348)     مصروفات تشغيل 

 17,492,305     الربح التشغيلي
 (10,511,934)     أعباء تمويل

 3,601,871     ايرادات أخرى 
 ( 1,500,000)     الزكاة

 9,082,242     صافي الربح

 
 المعلومات الجغرافية 

   للمجموعة وأسواق نشاطها الرئيسية في المملكة العربية السعودية.تقع جميع الموجودات التشغيلية 



  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022مارس  31في 
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  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات    -19

 
 لقياس.القيمة العادلة هي الثمن المستلم لبيع أصل ما أو الثمن المدفوع لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ ا

 لعادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تتم إما: يحدد قياس القيمة ا
 

  في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو •

  في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات •
 

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

بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم   تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات 
لطرف المتعامل في السوق  إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة ا يسعون لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية لهم.

على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه  
 بالطريقة المثلى. 

 
ا بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم  يتم قياسها  ضمن  األولية الموحدة الموجزة  لمالية  تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي 

  التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
 

 : األسعار المتداولة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  1المستوى  •

 قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.   -الهامة لقياس القيمة العادلة    -طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  :    2المستوى   •

 غير قابلة للمالحظة.  - الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى   3المستوى  •
 

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

 القيمة العادلة ككل. المستوى األدنى الهامة لقياس 
 

 غير.تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي حدث فيها الت 
 م، لم تكن هناك تنقالت بين المستويات. 2022مارس   31خالل الفترة المنتهية ف 

 
 م تم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة لتقريب قيمها الدفترية. 2021ديسمبر  31م و2022مارس  31كما في 

 
  الموافقة على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة   -20

 
م من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2022مارس    31تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 (. هـ1443شوال  14 الموافق ) م2022مايو  15
 


