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الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 

٦

معلومات الشركة -١

ة تأسست شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة ("الشركة" أو "الشركة األم") وشركتھا التابعة (یشار إلیھا بـ "المجموعة") وتتكون من الشرك
المملكة العربیة السعودیة. وفروعھا المختلفة وشركتھا التابعة في 

مایو  ٢٥ھـ، الموافق  ١٤٢٥ربیع الثاني  ٦بتاریخ  ٤٠٣٠١٤٩٤٦٠كانت الشركة تعمل كشركة مساھمة مقفلة سعودیة بموجب سجل تجاري رقم  
٢٧٫٦١٢٫٠٠٠م، حصلت الشركة على موافقة من ھیئة سوق المال لطرح  ٢٠١٥دیسمبر  ٣٠ھـ، الموافق  ١٤٣٧ربیع األول  ١٩بتاریخ  م.٢٠٠٤

ھـ،  ١٤٣٧جمادى اآلخرة  ٢٠من أسھم الشركة لالكتتاب العام االولي، وقد أدرجت أسھم الشركة في سوق األسھم السعودیة (تداول) بتاریخ  
وبالتالي، تحولت إلى شركة مساھمة عامة. م.٢٠١٦مارس ٢٩الموافق 

ات والمستوصفات والمراكز والمعاھد ومراكز التأھیل الصحي والعالج یتمثل نشاط الشركة الرئیسي في إنشاء وإدارة وتشغیل وصیانة المستشفی 
س الطبیعي ومختبرات التحلیل واألشعة والصیدلیات وشراء األراضي إلقامة مباني علیھا واستثمارھا لصالح الشركة في المشاریع الطبیة وتأسی

وإدارة وإنشاء وتنظیم المعارض للشركة. 

الموحدة الموجزة المرفقة موجودات ومطلوبات ونتائج العملیات والتدفقات النقدیة للفروع التالیة: تشمل القوائم المالیة االولیة 

الموافق صادر في رقم السجل التجاري اسم الفرع 

م ١٩٩٨مایو ٣٠ھـ ١٤١٩صفر ٤٠٣٠١٢٤١٨٧٥جدة -المستشفى السعودي األلماني 
م ١٩٩٨مایو ٣٠ھـ ١٤١٩صفر ٤٠٣٠١٢٤١٨٧٥جدة)-(تعمل ضمن مستشفى السعودي األلماني  حي الجامعة

م٢٠٠٠أكتوبر ٢٢ھـ١٤٢١رجب ١٠١٠١٦٢٢٦٩٢٤الریاض -المستشفى السعودي األلماني 
م٢٠٠٠إبریل ٣ھـ ١٤٢٠ذو الحجة ٥٨٥٥٠١٩٣٦٤٢٨عسیر -المستشفى السعودي األلماني 

م ٢٠٠٢أغسطس ٥ھـ ١٤٢٣صفر ٤٦٥٠٠٣٢٣٩٦١٨المدینة المنورة-السعودي األلماني المستشفى 
م ٢٠٠٨أغسطس ٦ھـ ١٤٢٩شعبان ٤٠٣٠١٨١٧١٠٤أوالد عبد الجلیل إبراھیم بترجي

م ٢٠١٥مایو ٧ھـ١٤٣٦رجب ٢٠٥٠١٠٥٧١٣١٨الدمام -المستشفى السعودي األلماني 
م٢٠١٧نوفمبر ١٥ھـ ١٤٣٩صفر ٤٠٣٠٢٩٧٦٨٨٢٦جدة – عیادات بیفرلي 

م٢٠٢٢أبریل ٢٥ھـ ١٤٤٣رمضان ٥٨٥٠١٠٢٤٣٣٧٢٤عیادات أبھا 
م ٢٠١٨یولیو ٣ھـ ١٤٣٩شوال ٤٠٣١٢١٥٥٠٩١٩تحت التطویر -مكة -المستشفى السعودي األلماني 

م ٢٠٢٠سبتمبر ٦في ھـ ١٤٤٢محرم ١٨فرع أجنبيدبي -شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة المحدودة 
م ٢٠٢٠سبتمبر ٣في ھـ ١٤٤٢محرم ١٥فرع أجنبيالقاھرة -شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة المحدودة 

لدى الشركة استثمار في الشركة التابعة التالیة: 

حصة الملكیة الفعلیة حصة الملكیة الفعلیة األنشطة الرئیسیة اسم الشركة التابعة
م٢٠٢٠دیسمبر ٣١م٢٠٢١یونیو ٣٠

٪٤٧٪٥٣٫٩الرعایة الصحیة شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة (إن إتش سي) 

وقد تم استكمال .٪٥٣٫٩إلى  ٪٤٧تابعة من أجل زیادة رأسمالھا من  اللشركة  ابدفع مبلغ مقدم إلىمت الشركة األم  ام، ق٢٠٢١خالل السنة المالیة  
. م٢٠٢٢یونیو٣٠الفترة المنتھیة في االجراءات النظامیة وتسجیل الزیادة في رأس المال خالل 

أساس اإلعداد -٢

بیان االلتزام ١-٢

لمعیار المحاسبة  م طبقاً ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠یتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للشركة لفترة الثالثة والتسعة أشھر المنتھیة في 
أعدت المجموعة القوائم المالیة على أساس االستمراریة في أعمالھا. ) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.٣٤الدولي (

وقد مارسوا حكمھم ى ھذا االفتراض.أخذ أعضاء مجلس اإلدارة في اعتبارھم انھ ال توجد حاالت عدم تیقن جوھري قد تلقي بظالل من الشك عل
شھرًا من ١٢بانھ توجد توقعات معقولة أن لدى المجموعة الموارد الكافیة لالستمرار في وجودھا التشغیلي في المستقبل المنظور ولیس اقل من 

نھایة فترة التقریر المالي. 

المعلومات واإل الموجزة كافة  الموحدة  القوائم المالیة األولیة  قراءتھا  ال تشمل  ویتعین  السنویة،  الموحدة  المالیة  فصاحات المطلوبة في القوائم 
م.٢٠٢١دیسمبر ٣١بالترافق مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة كما في 
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إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 

٧

أسس اإلعداد (تتمة)-٢

أساس القیاس٢-٢

الثالثة أشھر والتسعة ُتعد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة طبقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة.  باإلضافة إلى ذلك، فإن النتائج االولیة لفترة 
دیسمبر  ٣١م لیست بالضرورة مؤشًرا على النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة التي تنتھي في  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھیتین في  

م.٢٠٢٢

العملة الوظیفیة وعملة العرض ٣-٢

عودي وھو عملة التشغیل والعرض للمجموعة. تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة باللایر الس

التوحید أساس٤-٢

یتم إعداد القوائم .١تتكون ھذه القوائم المالیة األولیة الموحّدة الموجزة من القوائم المالیة للشركة وشركتھا التابعة كما ھو مبین في اإلیضاح  
بالشركة األم. المالیة للشركة التابعة لنفس فترة التقریر المالي الخاصة 

الشركات التابعة ١-٤-٢
تعتبر المجموعة مسیطرة على المنشأة، عندما تتعرض أو یكون لدیھا الحق في الحصول الشركات التابعة ھي منشآت تخضع لسیطرة المجموعة.

ولتحدید تعریف السیطرة،  تحكمھا في المنشأة.على عوائد متغیرة من مشاركتھا مع المنشأة ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل 
یجب أن تتحقق المعاییر الثالثة التالیة: 

أن یكون للمجموعة نفوذًا على المنشأة. . أ 
أن یكون للمجموعة تعرضاً أو حقوقاً في عوائد متغیرة ناتجة عن ارتباطھا بالمنشأة. .ب 
تأثیر على حجم عوائدھا. أن یكون للمجموعة القدرة على استخدام نفوذھا على المنشأة لل.ت 

لظروف تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشیر الحقائق وا 
إلى وجود تغیر في عنصر واحد او أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. 

إن نتائج الشركات التابعة المقتناة أو المباعة لتاریخ الذي تبدأ فیھ السیطرة حتى تاریخ انتھاء السیطرة.یتم توحید الشركات التابعة اعتبارًا من ا
قتضي األمر. خالل الفترة ــ إن وجدت ــ یتم إدراجھا في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة من تاریخ االقتناء أو حتى تاریخ البیع ـــ حسبما ی

غیر المسیطرة الحصص ٢-٤-٢

تمثل الحصص غیر المسیطرة جزءًا من صافي الدخل وصافي موجودات الشركات التابعة التي ال تملكھا المجموعة بصورة مباشرة أو غیر 
مة مباشرة في شركاتھا التابعة، ویتم عرضھا بشكل منفصل ضمن قائمة الدخل األولیة الموحّدة الموجزة، كما ُتعرض ضمن حقوق الملكیة في قائ

یتم تحمیل أي خسائر متعلقة بالحصص غیر المسیطرة المركز المالي األولیة الموحّدة الموجزة بشكل منفصل عن حقوق الملكیة في المجموعة.
یتم احتساب التغیرات في حصة حتى لو كان ذلك یتسبب في عجز رصید الحصة غیر المسیطرة.، المسیطرةفي منشأة تابعة على الحصة غیر  

المجموعة في شركة تابعة ـــ والتي ال تؤدي إلى فقدان السیطرة كمعامالت حقوق ملكیة.

المعامالت عند التوحیداستبعاد٣-٤-٢
ات غیر محققة الناتجة عن التعامالت بین منشآت المجموعة عند إعداد القوائم  یتم استبعاد األرصدة بین منشآت المجموعة وأي إیرادات ومصروف

الموحّدة الموجزة. لألرباح غیر المحققة فقط في حالة أنھ ال یوجد دلیل على المالیة األولیة  ویتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس الطریقة 
انخفاض القیمة. 

المحاسبیة الھامة األحكام والتقدیرات واالفتراضات ٥-٢

اإلیرادات  مبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقدیرات  أحكام  عمل  اإلدارة  من  للمجموعة  الموحدة  الموجزة  األولیة  المالیة  القوائم  إعداد  یتطلب 
واإلفصاحات  عنھا  المصرح  والمطلوبات  والموجودات  األساسیة المتعلقة بالمصادر المستقبلیة  والمصروفات  یلي االفتراضات  المرفقة.  فیما 

واألخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ التقریر والتي یكون لھا مخاطر جوھریة وتتسبب في تعدیل جوھري في القیم الدفتریة للموجودات
م. ٢٠٢١دیسمبر ٣١القوائم المالیة الموحدة السنویة للسنة المنتھیة في والمطلوبات خالل الفترة المالیة القادمة، ویتم اإلفصاح عنھا في 
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إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 

٨

والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل المجموعة المعاییر -٣

الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوا الموحدة  طبقتھا المجموعة في إعداد القوائم المالیة األولیة  المالیة تتوافق السیاسات المحاسبیة التي  ئم 
م.  ٢٠٢٢ینایر ١اء تطبیق المعاییر الجدیدة التي دخلت حیز التنفیذ في م باستثن٢٠٢١دیسمبر ٣١السنویة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

المفعول  والتي لم تؤِد إلى تعدیل السیاسات المحاسبیة. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت صادرة وغیر ساریة
الموحدة  م، ولكن لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة  ٢٠٢٢في  یسري مفعول العدید من التعدیالت والتفسیرات ألول مرة  بعد.

. للمجموعة

٣تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي -اإلشارة إلى مفھوم اإلطار العام 
المحاسبة الدولیة باإلشارة إلى النسخة الحالیة الصادرة تستبدل التعدیالت اإلشارة إلى النسخة السابقة من إطار المفھوم الصادر عن مجلس معاییر  

٣كما أضافت التعدیالت أیضاً استثناًء إلى مبادئ االعتراف في المعیار الدولي للتقریر المالي م دون أي تغییر في المتطلبات.٢٠١٨في مارس 
المطلوبات وااللتزامات الطارئة التي قد تقع ضمن نطاق معیار  الناتجة عن  " المحتملة"تجمیع األعمال" لتجنب مسألة مكاسب او خسائر "الیومین

"الرسوم" حال تكبدھا  ٢١المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" أو تفسیر لجنة المعاییر الدولیة رقم “٣٧المحاسبة الدولي 
)،  ٢١) أو تفسیر لجنة المعاییر الدولیة (٣٧ر الدولي للمحاسبة (یتطلب االستثناء من المنشآت تطبیق المعاییر الواردة في المعیابشكل منفصل.

وتضیف التعدیالت أیضاً فقرة جدیدة إلى  على التوالي، بدال من اإلطار المفاھیمي، لتحدید ما إذا كان االلتزام الحالي قائما في تاریخ االستحواذ. 
لم یكن لھذه التعدیالت أي ة غیر مؤھلة لالعتراف بھا في تاریخ االستحواذ. ) لتوضح أن الموجودات المحتمل٣المعیار الدولي للتقریر المالي (

ل أثر على القوائم المالیة االولیة الموجزة الموحدة للمجموعة، حیث لم تنشأ موجودات محتملة ومطلوبات محتملة في نطاق ھذه التعدیالت خال
الفترة. 

١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -ام المرجوالمتحصالت قبل االستخدالممتلكات واآلالت والمعدات:
أثناء  تمنع التعدیالت المنشآت من الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، واي متحصالت من بیع السلع التي یتم انتاجھا 

وبدًال من ذلك، تعترف المنشأة بالمتحصالت من بیع  مالئمة.احضار ذلك األصل إلى موقعھ وحالتھ الالزمة للتشغیل بالطریقة التي تراھا اإلدارة
الخسارة. او  الربح  السلع في  السلع وتكالیف انتاج تلك  ھذه  الموحدة مثل  الموجزة  االولیة  أثر على القوائم المالیة  لھذه التعدیالت أي  لم یكن 

الممتل التي تنتجھا  األصناف  مبیعات لمثل ھذه  ھناك  لم تكن  بدایة أقرب فترة للمجموعة، حیث  لالستخدام في  كات واآلالت والمعدات المتاحة 
معروضة أو بعدھا. 

٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -تكلفة تأدیة العقد -العقود الملزمة
تجنبھا للمجموعة  یمكن  ال  التي  یمكن تجنبھا (أي التكالیف  ال  التي  تتجاوز التكالیف  عقد المعاوضة ھو عقد بموجبھ  بسبب العقد) استیفاًء  إن 

تنص التعدیالت على أنھ عند تقییم ما إذا كان العقد  لاللتزامات بموجب العقد متجاوزًة المنافع االقتصادیة المتوقع استالمھا بموجب ذلك العقد. 
خدمات كًال من التكالیف اإلضافیة معاوضة أو أنھ یؤدي إلى خسائر، یجب أن یشمل الكیان التكالیف التي ترتبط مباشرة بعقد ما لتقدیم بضائع او 

مسعدات (على سبیل المثال تكالیف العمالة المباشرة والمواد) وتخصیص التكالیف التي ترتبط مباشرة بأنشطة العقد (على سبیل المثال: استھالك ال
ریة مباشرة بالعقد وتستثنى مالم یتم تحمیلھا  ال تتعلق المصروفات العمومیة واإلداالمستخدمة لتأدیة القد وتكالیف اإلدارة واإلشراف في العقد).

لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة االولیة الموجزة الموحدة للمجموعة، حیث لم  بشكل واضح على الطرف المقابل بموجب العقد. 
تكن ھناك عقود في نطاق ھذه التعدیالت خالل الفترة. 

الشركة التابعة التي تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر –تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة  –١المعیار الدولي للتقریر المالي  
المالي ألول مرة. 

) لقیاس فروقات الترجمة المتراكمة باستخدام ١"أ") من المعیار الدولي للتقریر المالي (١٦-یسمح التعدیل للشركة التابعة باختیار تطبیق الفقرة (د
المالي. وذلك إذا  المبالغ المصفح عنھا في القوائم المالیة الموحدة للشركة االم، استنادًا إلى تاریخ تحول الشركة االم إلى المعاییر الدولیة للتقریر  

بق التعدیل أیضاً على ُیطلم یتم اجراء أیة تعدیالت إلجراءات التوحید وأثر تجمیع األعمال التي استحوذت فیھا الشركة األم على الشركة التابعة.
لیس لھذه التعدیالت تأثیر على  . ١"أ") من المعیار الدولي للتقریر المالي ١٦-الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة التي تختار تطبیق الفقرة (د

قریر المالي ألول مرة. القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة بحیث أن المجموعة لیست ممن یطبق المعاییر الدولیة للت

المتعلق باستبعاد المطلوبات المالیة ٪١٠فحص نسبة -: األدوات المالیة ٩المعیار الدولي للتقریر المالي 
توضح التعدیالت أن األتعاب التي تدرجھا المنشأة عند تقدیر شروط التزام مالي إما جدید أو معدل تختلف بشكل جوھري عن شروط االلتزام  

تتضمن ھذه األتعاب فقط تلك الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسطة المقترض والمقرض بحیث تتضمن الرسوم المدفوعة او المستلمة األصلي.
ن لم یكاإلثبات والقیاس."األدوات المالیة":٣٩لم یتم اقتراح تعدیل مشابھ لمعیار المحاسبة الدولي  بواسطة إما المقترض او المقرض بالنیابة.

مجموعة لھذه التعدیالت أثر ھام على القوائم المالیة االولیة الموجزة الموحدة للمجموعة حیث لم تكن ھناك أي تعدیالت على األدوات المالیة لل
خالل الفترة. 

الضریبة في قیاس القیمة العادلة -الزراعة ٤١معیار المحاسبة الدولي  
) وھو أن تقوم المنشآت باستثناء التدفقات النقدیة الخاصة بالضریبة ٤١من معیار المحاسبة الدولي ( ٢٢قوم التعدیل بإزالة المتطلب في الفقرة  ی

المالیة ). ولم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على القوائم  ٤١عند قیاس القیمة العادلة للموجودات التي تقع ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي (
) في تاریخ التقریر المالي. ٤١األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة حیث لم یكن لدیھا موجودات في نطاق المعیار المحاسبة الدولي (



شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة  
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 

٩

الزكاة -٤

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

المنتھیة في
سبتمبر٣٠

م ٢٠٢٢
(غیر مراجعة)

للسنة
المنتھیة في

دیسمبر٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعوديلایر سعودي 

١٠٬٢٣٦٬٤٢٦٦٬٣٠٩٬٦٦٣في بدایة الفترة / السنة
٩٬٨٢٥٬٤٦٢٧٬٥٠٠٬٠٠٠مخصص مكون خالل الفترة/ السنة 

)٣٬٥٧٣٬٢٣٧()١٠٬٤٤٧٬٢٤١(مدفوع خالل الفترة/ السنة
 ───── ──── ───── ────

٩٬٦١٤٬٦٤٧١٠٬٢٣٦٬٤٢٦في نھایة الفترة / السنة 
══════════════════════

فیما یلي آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الزكوي للمجموعة: 

الوضع الزكوي لشركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة

م. ٢٠٠٨أنھت الشركة الوضع الزكوي حتى سنة 

لم تصدر ھیئة الزكاة والضریبة م. ٢٠١٣دیسمبر  ٣١إلى  م٢٠٠٩دیسمبر  ٣١الضریبیة للسنوات المنتھیة في  قدمت الشركة اإلقرارات الزكویة /  
وفي ھذا الخصوص وحسب فھمنا لألنظمة الزكویة والضریبیة، والجمارك الربط الزكوي / الضریبي النھائي للسنوات المذكورة حتى تاریخھ.

وي للسنوات المذكورة. تعتقد اإلدارة أن الشركة أنھت وضعھا الزك

ملیون لایر سعودي لدى ھیئة الزكاة والضریبة الجمارك في حسابھا الزكوي كي یتم استخدامھ ١١٬٧إضافة إلى ذلك، لدى الشركة رصید بمبلغ 
لتسویة الفروقات الزكویة المبنیة على الربوط الزكویة للھیئة. 

لسنة  م.٢٠١٤دیسمبر ٣١یة في قدمت الشركة اإلقرار الزكوي / الضریبي للسنة المنتھ أولیاً  ربطاً  الھیئة  بموجبھ  ٢٠١٤أصدرت  طالبت  م 
من قبل ٢٣٤٠٨ونتجت االختالفات المذكورة عن رفض تطبیق الفتوى رقم  ملیون لایر سعودي مستحقة من الشركة.٤٫٦بالتزام زكاة بمبلغ  

قدمت الشركة ضماًنا  الزكوي حتى لو كانت أقل من صافي نتائج السنة.ونصت الفتوى المذكورة أن الزكاة یجب أن تحسب على الوعاء الھیئة.
قامت الشركة بتحویل االعتراض إلى لجنة م.٢٠١٤رفضت الھیئة اعتراض الشركة عن سنة  بنكًیا مقابل فرق الزكاة المذكور ضد ھذا التقییم.

قبل اللجنة حتى تاریخھ.حل المخالفات والنزاعات الضریبیة، والتي ال تزال قید الدراسة من 

الزكاة  م.٢٠١٨دیسمبر ٣١م إلى ٢٠١٥دیسمبر ٣١قدمت الشركة اإلقرارات الزكویة / الضریبیة للسنوات المنتھیة في  ربط  الھیئة  أصدرت 
قامت  معدل.أصدرت الھیئة ربط زكاة وضریبة دخلتقدمت الشركة باعتراض على الربط المذكور.وضریبة االستقطاع للسنوات المذكورة. 

الشركة بتحویل االعتراض إلى لجنة حل المخالفات والنزاعات الضریبیة (اللجنة)، وقد قبلت اللجنة اعتراض الشركة بشأن جمیع البنود محل  
فا ضد قرار اللجنة  قدمت الھیئة استئناملیون لایر سعودي.٢٠٫٧النزاع باستثناء عدد قلیل من البنود مما أدى إلى تخفیض االلتزام بالزكاة بمقدار  

في المذكور أعاله في لجنة االستئناف للفصل في المخالفات والمنازعات الضریبیة، والتي ال تزال قید الدراسة من قبل لجنة االستئناف للفصل
المخالفات والمنازعات الضریبیة حتى اآلن. 

ملیون لایر سعودي واعترضت  ٣٥٫٥ضماًنا مصرفًیا بقیمة وقدمت الشركة الحقام.٢٠٢٠م و٢٠١٩أصدرت الھیئة الربوط الزكویة للسنوات 
على الربط المذكور، والذي ال یزال قید المراجعة من قبل الھیئة حتى اآلن.

م وحصلت على شھادة زكاة / ضریبة غیر مقیدة ٢٠٢١دیسمبر  ٣١قامت الشركة بتقدیم اقراراتھا الزكویة / الضریبیة عن السنوات المنتھیة في  
م.٢٠٢٢لسنة 

الموقف الزكوي للشركة التابعة ("شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة" أو " إن اتش سي"، الشركة التابعة) 
قامت الشركة التابعة بتقدیم اقراراتھا الزكویة / الضریبیة عن السنوات م.٢٠١٨دیسمبر  ٣١انھت الشركة الربوط الزكویة حتى السنة المنتھیة في  

الربط م.٢٠٢٢م، وحصلت على شھادة زكاة / ضریبة غیر مقیدة لسنة  ٢٠١٩م،  ٢٠٢٠م،  ٢٠٢١بر  دیسم٣١المنتھیة في   لم تصدر الھیئة 
للسنوات المذكورة. والضریبيالزكوي 



شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة  
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 

١٠

الممتلكات والمعدات -٥
سبتمبر٣٠

م ٢٠٢٢
(غیر مراجعة)

لایر سعودي 

دیسمبر٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 
سعوديلایر 

١٬٤٢٠٬٧٢٣٬٤٦٤١٬٤٦٢٬٥٢٦٬٩٧١موجودات تشغیلیة
١٬٠٠٣٬٥٠٠٬٣٨٩٨٩٤٬٠١٠٬٦٤٢أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ 

 ── ── ──────── ──────
٢٬٤٢٤٬٢٢٣٬٨٥٣٢٬٣٥٦٬٥٣٧٬٦١٣
══════════════════════

الریاض،  ١-٥ الرأسمالیة تحت التنفیذ بشكل أساسي على دفعات مرحلیة لبناء مستشفى جدید في مكة، وتوسعة مستشفى في  تشتمل األعمال 
وسكن موظفین في الدمام وتجدیدات العدید من مباني المستشفیات ومشاریع الرقمنة في مواقع مختلفة. 

ملیون لایر سعودي) ضمن أعمال  ٩٫٤م:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (٨٬١٨لغة  خالل الفترة، تم رسملة أعباء التمویل البا٢-٥
رأسمالیة تحت التنفیذ. 

ملیون لایر سعودي) تم رھنھا ٣٧٨٫٢م:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (٢٥٩٫٣صافي القیمة الدفتریة لألرض والمباني  یبلغ٣-٥
). ١٢كضمان مقابل قرض من وزارة المالیة. (إیضاح 

الحركة في مخصص الممتلكات والمعدات للفترة / للسنة على النحو التالي:
لفترة التسعة أشھر  

المنتھیة في
سبتمبر٣٠

م ٢٠٢٢
(غیر مراجعة)

لسنةل
٣١المنتھیة في

دیسمبر
م٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعوديسعودي لایر 

التكلفة:
٣٬٥٨٠٬٦٤١٬٨٨٤٣٬٢٠٨٬٠٨٥٬٦٩٧في بدایة الفترة/ السنة

١٦٥٬٦١٦٬٣٠١٤١٦٬٥٦١٬٠٣٦إضافات خالل الفترة / السنة
) ٤٣٬١١٩٬٣٣٠()٥١٬٨١٧٬٥٠٦(استبعادات خالل الفترة/ السنة

) ٨٨٥٬٥١٩()٤٠٧٬٩٩٥(تحویالت إلى موجودات غیر ملموسة
──────────────────────

٣٬٦٩٤٬٠٣٢٬٦٨٤٣٬٥٨٠٬٦٤١٬٨٨٤في نھایة الفترة / السنة 
──────────────────────

استھالك:
١٬٢٢٤٬١٠٤٬٢٧١١٬١٣٤٬٤٤٧٬٢٧٥في بدایة الفترة / السنة

٩٥٬٦٠٥٬١٧٤١٣٠٬٩٠٦٬٥٢٨مخصص محمل للفترة / للسنة
) ٤١٬٢٤٩٬٥٣٢()٤٩٬٩٠٠٬٦١٤(متعلق باالستبعادات 

──────────────────────
١٬٢٦٩٬٨٠٨٬٨٣١١٬٢٢٤٬١٠٤٬٢٧١في نھایة الفترة / السنة 

──────────────────────
صافي القیمة الدفتریة:

──────────────────────
٢٬٤٢٤٬٢٢٣٬٨٥٣٢٬٣٥٦٬٥٣٧٬٦١٣في نھایة الفترة / السنة

══════════════════════



شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة  
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 

١١

الذمم المدینة التجاریة-٦
سبتمبر٣٠

م ٢٠٢٢
(غیر مراجعة)

لایر سعودي 

دیسمبر٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعودي

١٬٦٦٦٬٦٢٥٬٢٠٩١٬٣٢٩٬٤٩٢٬٢٤٠عمالء طرف آخر 
٤٬٢٢٥٬٨٥١١٧٬٧٠٥٬٦١٩)١٤جھات ذات عالقة (إیضاح 

 ──────── ────────
١٬٦٧٠٬٨٥١٬٠٦٠١٬٣٤٧٬١٩٧٬٨٥٩

) ٦٤٬٨٩٠٬٠٦٥()٦٦٬١٢٩٬٥٧٣(ناقص: خسائر االئتمان المتوقعة
 ──────── ────────

١٬٦٠٤٬٧٢١٬٤٨٧١٬٢٨٢٬٣٠٧٬٧٩٤
═══════════════════

شروط وأحكام الموجودات المالیة أعاله: 
مدتھا   على ضمانات مقابل الذمم المدینة  لیس من  یوماً. ٦٠ال یترتب على الذمم المدینة التجاریة فائدة وتتراوح  سیاسة المجموعة الحصول 

وبالتالي فإن معظمھا دون ضمانات. 

فیما یلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدینة التجاریة الخاصة بالمجموعة باستخدام مصفوفة المخصصات: 

م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 
المجموعأكثر من سنة یوًما٣٦٥-١٨١یوماً ١٨٠-٩٠یوماً ٩٠أقل من متداولة 

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٣٨٩٬٤٨٢٬٣٨٨٤١٨٬٧٣٣٬١٢٠٣٤٠٬٣٧٢٬٨٧٤٣٧٩٬٣٦١٬٥١٩١٣٨٬٦٧٥٬٣٠٨١٬٦٦٦٬٦٢٥٬٢٠٩مجموع التعرض عند التعثر 
٪ ٤٫٠٪ ١١٫٣٪ ٤٫٧٪ ٣٫٠٪ ٢٫٩٪ ٢٫٦المتوقعة معدل الخسارة 

) ٦٦٬١٢٩٬٥٧٣() ١٥٬٦٠٩٬٧٤٦() ١٧٬٨١٦٬١٨٠() ١٠٬٢٩٠٬٢٠٠() ١٢٬٣١٥٬٨٩٢() ١٠٬٠٩٧٬٥٥٥(خسائر االئتمان المتوقعة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ────────

٣٧٩٬٣٨٤٬٨٣٣٤٠٦٬٤١٧٬٢٢٨٣٣٠٬٠٨٢٬٦٧٤٣٦١٬٥٤٥٬٣٣٩١٢٣٬٠٦٥٬٥٦٢١٬٦٠٠٬٤٩٥٬٦٣٦
═════════════════════════════════════════════════

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
المجموع أكثر من سنةیوًما٣٦٥-١٨١یوًما ١٨٠- ٩٠یوماً ٩٠أقل من  ة متداول

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٤٠٣٬٩٣٨٬١٩٩٣٧٣٬٤٢٨٬٣٦٤٢٧٨٬٩٢٨٬٨٤٠٢٦٩٬١٢٠٬٧٤٣٤٬٠٧٦٬٠٩٤١٬٣٢٩٬٤٩٢٬٢٤٠التعثر مجموع التعرض عند
٪ ٤٫٩٪ ٢٥٫٢٪ ١١٫٠٪ ٣٫٣٪ ٣٫٤٪ ٣٫٠معدل الخسارة المتوقعة 

) ٦٤٬٨٩٠٬٠٦٥() ١٬٠٢٦٬٦٦٧() ٢٩٬٧٠٧٬٠٢٢() ٩٬٣١٣٬٥٠٨() ١٢٬٥٣٨٬١٢٥() ١٢٬٣٠٤٬٧٤٣(خسائر االئتمان المتوقعة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ────────
٣٩١٬٦٣٣٬٤٥٦٣٦٠٬٨٩٠٬٢٣٩٢٦٩٬٦١٥٬٣٣٢٢٣٩٬٤١٣٬٧٢١٣٬٠٤٩٬٤٢٧١٬٢٦٤٬٦٠٢٬١٧٥
═════════════════════════════════════════════════

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

المنتھیة في
سبتمبر٣٠

م ٢٠٢٢
(غیر مراجعة)

لسنةل
المنتھیة في

دیسمبر٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعوديلایر سعودي 

٦٤٬٨٩٠٬٠٦٥١٢٠٬٧٢٦٬٣٦٣في بدایة الفترة / السنة
١٬٢٣٩٬٥٠٨٣٬٣١٢٬٧٧٣مخصص محمل خالل الفترة/ السنة

) ١٧٬٠٥٣٬٨٠٩(-خالل الفترة/ السنةعكس قید 
) ٤٢٬٠٩٥٬٢٦٢(-مشطوب خالل الفترة / السنة 

 ─────── ───────
٦٦٬١٢٩٬٥٧٣٦٤٬٨٩٠٬٠٦٥في نھایة الفترة / السنة 

══════════════════



شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة  
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 

١٢

المخزون -٧

سبتمبر٣٠
م ٢٠٢٢

(غیر مراجعة)
لایر سعودي 

دیسمبر٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعودي

٧٩٬١٩٥٬٠٨٤٦٠٬١٦٢٬٦٨٤منتجات صیدالنیة
٩٩١٬٠٥٥٨٤٠٬٠٢٧منتجات مطبخ

٤٩٣٬٧١٦٬٧٥١١٢٬٣٥٩٬٢٢٥استھالكیةوموادقطع غیار 
 ──────── ────────
١٧٣٬٩٠٢٬٨٩٣١٧٣٬٣٦١٬٩٣٦

) ١٧٬٧٣٤٬٩٠٨()٢٠٬٥٩٣٬٢٠١(ناقص: مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم 
 ──────── ────────
١٥٣٬٣٠٩٬٦٩٢١٥٥٬٦٢٧٬٠٢٨
═══════════════════

فیما یلي الحركة في مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم خالل الفترة / السنة: 

لفترة التسعة أشھر 
المنتھیة في

سبتمبر٣٠
م ٢٠٢٢

(غیر مراجعة)

لسنةل
المنتھیة في

دیسمبر٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعوديلایر سعودي 

١٧٬٧٣٤٬٩٠٨١٦٬٣٧٨٬٣٠٥في بدایة الفترة / السنة
٢٬٨٥٨٬٢٩٣١٬٣٥٦٬٦٠٣مخصص محمل خالل الفترة/ السنة

 ─────── ───────
٢٠٬٥٩٣٬٢٠١١٧٬٧٣٤٬٩٠٨في نھایة الفترة / السنة 

══════════════════

المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة االخرى المبالغ -٨

سبتمبر٣٠
م ٢٠٢٢

(غیر مراجعة)
لایر سعودي 

دیسمبر٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعودي

٨٣٬٦٠٠٬٩٤٠٣١٬٥٤٤٬٠٥٠دفعات مقدمة للموردین 
٢٧٬١٨٨٬٠٢١٤٢٬٥٦٩٬٨٨٤مبالغ مدفوعة مقدًما 

٣٨٬٤١٣٬٤١٦٣٢٬٤٧١٬٧٠٢للتقنیات الورقیة والصناعیة مقابل االستئنافات الجاریةذمم مدینة من المعھد العالي  
٢٬٢٤٥٬١٨٥١٬٠٤٣٬٨٩٤سلف موظفین
١٤٬٢٤٢٬٤١٩١٬٣٣٦٬٢١٨)١٧مقابل خطابات الضمان والودائع (انظر ایضاح غطاء نقدي

٤٬٣٧٧٬٤٠٨٢٬٥٨٥٬٠٣٨) ١٤دفعة مقدمة لمورد ذو عالقة (إیضاح 
١٬٨٧٧٬٩٧٩٧١٧٬٤٣٠أخرى

 ──────── ────────
١٧١٬٩٤٥٬٣٦٨١١٢٬٢٦٨٬٢١٦
═══════════════════



شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة  
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 

١٣

موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإلیجار -٩

فیما یلي الحركة في الموجودات حق االستخدام والتزام عقود اإلیجار للسنة:
سبتمبر٣٠

م ٢٠٢٢
(غیر مراجعة)

لایر سعودي 

دیسمبر٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعودي

موجودات حق االستخدام 
٣٢٬٥٩٦٬٩٣١٢٥٬٥٧٦٬٩٧٢في بدایة الفترة/ السنة

٩٬٦٨٨٬٢٥٣١٦٬٩٦٥٬١٢٧إضافات خالل الفترة/ السنة 
)٩٬١٢١٬٤٨٨() ٨٬٠٢٠٬٢٤٠(استھالك للفترة / للسنة 
) ٨٢٣٬٦٨٠(-متعلق بعقود تم انھاؤھا 

 ──────── ────────
٣٤٬٢٦٤٬٩٤٤٣٢٬٥٩٦٬٩٣١في نھایة الفترة/ السنة 

══════════════════

سبتمبر٣٠
م ٢٠٢٢

(غیر مراجعة)
لایر سعودي 

دیسمبر٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعودي

التزامات عقود اإلیجار 
٣٤٬٨٠٦٬٩١٠٢٧٬١٣٢٬٥٤٨في بدایة الفترة/ السنة

١٬٣٢٤٬٩٢٥٢٬٠٤٣٬٩٢٨مصروف فائدة للفترة/ للسنة
٩٬٦٨٨٬٢٥٢١٦٬٩٦٥٬١٢٧إضافات للفترة/ للسنة

)١٬٠٩٨٬٢٤٢(-متعلق بعقود تم إنھاؤھا 
) ١٠٬٢٣٦٬٤٥١() ٩٬٣٥٩٬٦٤٢(/ للسنةدفعات للفترة

 ──────── ────────
٣٦٬٤٦٠٬٤٤٥٣٤٬٨٠٦٬٩١٠في نھایة الفترة/ السنة 

══════════════════

٧٫٣م:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (٧٫٩مبلغ ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما في  مجموع التزامات اإلیجار یمثل الجزء المتداول من 
ملیون لایر سعودي). 

أرصدة بنكیة والنقد -١٠
سبتمبر٣٠

م ٢٠٢٢
(غیر مراجعة)

لایر سعودي 

دیسمبر٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعودي

١٬٥٣٢٬٦٨٠١٬٥٠٥٬٠١٣نقد في الصندوق 
١٢٬١٢٥٬٢٤٥٢٦٬٦٢٤٬٣٩٤حسابات جاریة-نقد لدى البنك 

 ──────── ────────
١٣٬٦٥٧٬٩٢٥٢٨٬١٢٩٬٤٠٧
══════════════════

متوفرًا بقیمة  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما في   ملیون لایر  ٦٦٥م:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (٢٨٠٫٥م، كان لدى المجموعة مبلغاً 
سعودي) تتعلق بتسھیالت قروض غیر مسحوبة.

رأس المال -١١

دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٩٢٠٫٤والمدفوع بالكامل مبلغ  بھ والمصدر م، بلغ رأس مال الشركة االم المصرح  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في  
لایر سعودي للسھم ١٠ملیون سھم) بقیمة  ٩٢٫٠٤م:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون سھم ( ٩٢٫٠٤ملیون لایر سعودي) مقسماً إلى  ٩٢٠٫٤م:٢٠٢١

لایر سعودي للسھم الواحد). ١٠م: ٢٠٢١دیسمبر ٣١الواحد (



شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة  
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 

١٤

القروض والسلف -١٢

كون القروض ألجل مما یلي: تت
سبتمبر٣٠

م ٢٠٢٢
(غیر مراجعة)

لایر سعودي 

دیسمبر٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعودي

١٬٩٤٦٬٨٣٩٬٤٦٩١٬٧٦٢٬٣٢٣٬٧٧٥قروض من بنوك تجاریة
٢٠٠٬٠٤٦٬٩٦٠١٨٣٬٢٨٣٬٥٦٣قرض من وزارة المالیة

) ١٣٬٦٠٢٬٢٣٨()١٢٬١٢٨٬١١٧(الجزء غیر المطفأ من تكلفة المعاملة ناقص:
١٨٧٬٩١٨٬٨٤٣١٦٩٬٦٨١٬٣٢٥قرض من وزارة المالیة، صافي

 ──────── ────────
٢٬١٣٤٬٧٥٨٬٣١٢١٬٩٣٢٬٠٠٥٬١٠٠
══════════════════

سبتمبر٣٠
م ٢٠٢٢

(غیر مراجعة)
لایر سعودي 

دیسمبر٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعودي

الجزء المتداول 
١٥٦٬٧٠٢٬٧٧٢١٧٤٬٤٧٥٬٤٦٨طویلة األجل قروض 

٧٥٩٬٣١٧٬٣٠٧٧٢٢٬٣٢٤٬٧٢٠األجلقروض قصیرة
٧٬٠٧٨٬٦٧٢٧٬٠٠٨٬٣٧٨قرض من وزارة المالیة

 ──────── ────────
٩٢٣٬٠٩٨٬٧٥١٩٠٣٬٨٠٨٬٥٦٦
══════════════════

الجزء غیر المتداول: 
١٬٠٣٠٬٨١٩٬٣٩٠٨٦٥٬٥٢٣٬٥٨٨قروض طویلة األجل 

١٨٠٬٨٤٠٬١٧١١٦٢٬٦٧٢٬٩٤٦قرض من وزارة المالیة
 ──────── ────────

١٬٢١١٬٦٥٩٬٥٦١١٬٠٢٨٬١٩٦٬٥٣٤
 ──────── ────────

٢٬١٣٤٬٧٥٨٬٣١٢١٬٩٣٢٬٠٠٥٬١٠٠
══════════════════

السعودي   أرض ومبنى المستشفى  برھن  والدمام وحائل (إیضاح  -األلماني  القروض من وزارة المالیة مضمونة  ھذه ).٣-٥المدینة المنورة 
القروض بدون فوائد. 

ھذه القروض مضمونة یتم اقتراض القروض من البنوك التجاریة بسعر الفائدة بین البنوك السعودیة ("سایبور") زائد ھامش ربح متفق علیھ.
بسندات ألمر صادرة من المجموعة. 

الدائنة التجاریةالذمم -١٣

تتكون الذمم الدائنة التجاریة مما یلي: 
سبتمبر٣٠

م ٢٠٢٢
(غیر مراجعة)

لایر سعودي 

دیسمبر٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعودي

٣٣٤٬٣٠٣٬٥٢٤١٦٦٬٩٨٠٬٠٦٨موردین طرف آخر 
٩٨٬٢١٦٬١٧٠١٣٤٬٦٤٠٬٢٣٨) ١٤مستحق لجھات ذات عالقة (إیضاح 

 ──────── ────────
٤٣٢٬٥١٩٬٦٩٤٣٠١٬٦٢٠٬٣٠٦
══════════════════



شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة  
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 

١٥

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -١٤

یتم اعتماد سیاسات التسعیر وشروط ھذه المعامالت  تمارس علیھا نفوذًا جوھریاً.تمثل الجھات ذات العالقة، المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي المجموعة والمنشآت الواقعة تحت سیطرة ھذه الجھات أو 
فیما یلي قائمة بمعامالت الجھات ذات العالقة وأرصدة المجموعة. من قبل إدارة المجموعة.

طبیعة المعاملة طبیعة العالقةجھة ذات عالقة 
المعامالت لفترة التسعة أشھر  

فيالرصید كما المنتھیة في

مبالغ مستحقة من الجھات ذات العالقة أ)

سبتمبر٣٠
م ٢٠٢٢

لایر سعودي 

سبتمبر ٣٠
م٢٠٢١

لایر سعودي 

سبتمبر٣٠
م ٢٠٢٢

لایر سعودي 

دیسمبر ٣١
م٢٠٢١

لایر سعودي 

٣٬٥٢٥٬١٧٤٧٬٠٠٣٬٩١٩٢٬٧٢٨٬٢٥٣١٠٬٧٠٢٬١٣٣اإلدارة أتعاب جھة ذات عالقة، مساھم / عضو مجلس إدارة الشركة اإلماراتیة للرعایة والتنمیة الصحیة 
٢٬٣٧٢٬١٢٨٣٬١٠٥٬٩٠٦٩٩٧٬٢٣٦٧٨٧٬٠٠٤أتعاب اإلدارة جھة ذات عالقة، مساھم / عضو مجلس إدارة شركة مصر للرعایة الصحیة 

٤٤٢٬١١٧٣٧٧٬٨٧٩٤٬٣٤٩٬٨٧٣-أتعاب تدریب جھة ذات عالقة، مساھم / عضو مجلس إدارة كلیة بیت البترجي الطبیة
١٢٢٬٤٨٣١١٢٬٩٥٥--خدمات طبیةجھة ذات عالقة، مساھم / عضو مجلس إدارة شركة بیت البترجي للیاقة 

٨٩٥٬٦٧٥---خدمات طبیةجھة ذات عالقة، مساھم / عضو مجلس إدارة صنعاء -المستشفى السعودي األلماني 
٨٥٧٬٩٧٩---خدمات طبیةعالقة، مساھم / عضو مجلس إدارة جھة ذات عجمان -المستشفى السعودي األلماني 

 ────── ───────
٤٬٢٢٥٬٨٥١١٧٬٧٠٥٬٦١٩
════════════════

دفعة مقدمة مقابل خدمات تقنیة  مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى ب)
معلومات مسندة 

 ────── ───────
٩٤٬٠٧٠٬٤٢١٧٣٬٦٤٠٬٩٧٠٤٬٣٧٧٬٤٠٨٢٬٥٨٥٬٠٣٨جھة ذات عالقة، مساھم / عضو مجلس إدارة یند لحلول تقنیة المعلومات امیجام شركة 

════════════════



شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة  
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 

١٦

العالقة وأرصدتھا (تتمة)المعامالت مع الجھات ذات -١٤

ال توجد  ن المتوقعة.تقوم اإلدارة بتقدیر مخصص للرصید المستحق من الجھات ذات العالقة في تاریخ التقریر المالي بمبلغ یعادل العمر الزمني لخسائر االئتمااألرصدة أعاللھ غیر مضمونة وال یوجد جدول سداد ثابت.
ذات العالقة. تعتبر اإلدارة أن أرصدة  العالقة في تاریخ التقریر تجاوزت موعدھا، مع األخذ بعین االعتبار للخبرة التاریخیة للتعثر ومستقبل الصناعات التي تعمل فیھا الجھات أي أرصدة مستحقة القبض من الجھات ذات

لم یتم تقدیم  تي تمت قیمت خالل فترة التقریر الحالیة في تقییم المخصصات لألرصدة المستحقة من جھات ذات عالقة.ولم یطرأ أي تغییر على طرق التقدیر أو االفتراضات الھامة الالجھات ذات العالقة لم تنخفض قیمتھا.
لمجموعة بتسجیل أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة م، لم تقم ا٢٠٢١دیسمبر  ٣١م والسنة المنتھیة في  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠بالنسبة للفترة المنتھیة في  أو استالم ضمانات مقابل أي ذمم مدینة او دائنة ألي جھة ذات عالقة. 

المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة.

طبیعة المعاملة طبیعة العالقةجھة ذات عالقة 
المعامالت لفترة التسعة
الرصید كما فيأشھر المنتھیة في

مبالغ مستحقة لجھات ذات عالقة )ج

سبتمبر٣٠
م ٢٠٢٢

لایر سعودي 

سبتمبر ٣٠
م٢٠٢١

لایر سعودي 

سبتمبر٣٠
م ٢٠٢٢

لایر سعودي 

دیسمبر ٣١
م٢٠٢١

لایر سعودي 

٩٩٥٬٦٩٩١٬٤٩٥٬٦٠٩٥٣٨٬٣٩٣٤٧٥٬٥٧٣صیانة األدوات الطبیة جھة ذات عالقة، مساھم / عضو مجلس إدارة شركة عبد الجلیل خالد بترجي لصیانة األجھزة الطبیة 
٩١٬٩١٩٬١٨٩١٨٣٬٦١٥٬٨٧٣٧٩٬٣٠٧٬٩٨٠١٢٨٬٤٣٦٬٨٢٣أعمال البناء والترمیمجھة ذات عالقة، مساھم / عضو مجلس إدارة شركة إنشاء المستشفیات الدولیة 

٤٬٧٢٥٬٦٧١٤٬٦٩٠٬٩٢٦٢٬٥٠٢٬٨٩١٣٬١٩٩٬٤٥٢أتعاب استشاریة جھة ذات عالقة، مساھم / عضو مجلس إدارة شركة بیت البترجي الطبیة 
-١٤٬٧٧٧٬٠٦٢١٤٬٦٧٧٬٦٥٩٢٬٠٣٣٬٥٤٣خدمات تنظیفجھة ذات عالقة، مساھم / عضو مجلس إدارة برو) - (جان للصیانة والتنظیف د الحلول عسواشركة 

٢٩٬٩١٦٬٤٩٣١٧٬٤٠٠٬٣٦٣١٣٬٨٣٣٬٣٦٣٢٬٥٢٨٬٣٩٠الصیدالنیة توریدات بعض المواد  جھة ذات عالقة، مساھم / عضو مجلس إدارة شركة بیت البترجي للصناعات الدوائیة 
 ─────── ───────
٩٨٬٢١٦٬١٧٠١٣٤٬٦٤٠٬٢٣٨
════════════════

على التوالي. ١٣و٨، ٦ات تم اإلفصاح عن المبلغ المستحق من / إلى الجھات ذات العالقة في اإلیضاح



شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة  
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 

١٧

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة)-١٤

) تعویضات كبار موظفي اإلدارة في المجموعة: د

ومراقبة   وتوجیھ  لدیھم الصالحیة والمسؤولیة عن تخطیط  اإلدارة الذین  الرئیسیین في  األعضاء  كبار موظفي اإلدارة في المجموعة  یتكون 
فیما یلي تعویضات كبار موظفي اإلدارة: أنشطة المجموعة. 

لفترة التسعة أشھر 
سبتمبر٣٠المنتھیة في

م ٢٠٢٢
لایر سعودي 

لفترة التسعة أشھر 
سبتمبر٣٠المنتھیة في 

م٢٠٢١
لایر سعودي

٧٬١١٩٬٧١٥٧٬١٦٢٬٠٨٢رواتب ومنافع أخرى
٣٩٠٬٨٩٣٤٦٥٬٩٣٥منافع ما بعد الخدمة 

 ──────── ────────
٧٬٥١٠٬٦٠٨٧٬٦٢٨٬٠١٧

══════════════════

المبالغ المفصح عنھا في الجدول ادناه ھي مبالغ مدرجة كمصروف خالل فترة التقریر المالي ذي الصلة إلى كبار موظفي اإلدارة. 

مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى المصروفات -١٥

ولة االخرى:افیما یلي المصرفات مستحقة الدفع والمطلوبات المتد 
م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

(غیر مراجعة)
لایر سعودي 

م٢٠٢١دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

لایر سعودي

١٥٨٬٩٦٥٬٥٧٨١١٩٬١٠٧٬٥٩٧مصروفات مستحقة الدفع 
١٧٬٠٢٣٬٣٦٧١١٬٩٠٠٬٢٣٧ھامش ربح مستحق دائنة

١٠٬٣٥١٬٢٩٢٤٧٩٬١٩٣ضریبة قیمة مضافة مستحقة الدفع
١١٬٠٠٢٬٥٣١٨٬١١٥٬٠٣٢مطلوبات اخرى

 ──────── ────────
١٩٧٬٣٤٢٬٧٦٨١٣٩٬٦٠٢٬٠٥٩
══════════════════

األساسي والمخفض للسھم الربح-١٦

والمخفضة للفترة بقسمة صافي الربح العائد إلى المساھمین في الشركة األم للفترة على عدد المتوسط المرجح  تم احتساب ربحیة السھم االساسیة  
لألسھم القائمة خالل الفترة. 

لفترة الثالثة أشھر  
٣٠المنتھیة في 

م ٢٠٢٢سبتمبر 

لفترة الثالثة أشھر 
٣٠في المنتھیة
م ٢٠٢١سبتمبر 

لفترة التسعة أشھر
٣٠في المنتھیة 
م ٢٠٢٢سبتمبر 

لفترة التسعة أشھر  
٣٠المنتھیة في 

م ٢٠٢١سبتمبر 

(غیر مراجعة) (غیر مراجعة)(غیر مراجعة) (غیر مراجعة)
لایر سعوديلایر سعودي لایر سعوديلایر سعودي 

المساھمین   إلى  العائد  للفترة  الربح 
١١٬١٠٥٬٧٥٩١٤٬٣٥٣٬٠٣١٤٢٬٠٢١٬٤١٢٣٥٬٥٩٣٬٥٢٩الشركة االم العادیین في

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  

٩٢٬٠٤٠٬٠٠٠٩٢٬٠٤٠٬٠٠٠٩٢٬٠٤٠٬٠٠٠٩٢٬٠٤٠٬٠٠٠في اإلصدار 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

٠٫١٢٠٫١٦٠٫٤٦٠٫٣٩الربح األساسي والمخفض للسھم 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════



شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة  
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 

١٨

االرتباطات وااللتزامات المحتملة -١٧

وتشمل ھذه المطالبات الطرد غیر القانوني، والفصل دون  قدم العدید من الموظفین دعاوى قضائیة مطالبات مختلفة ضد المجموعة.١-١٧
ملیون  ٦٫١م:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (٤٬٥بلغ إجمالي المطالبات  التعاقدیة.إشعار وتعویضات أخرى وفقا لالتفاقات  

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

ملیون  ١٫٤المبلغ اإلجمالي وفقاً للعوض ھو وشركتھا التابعة أیضا قضایا مختلفة بسبب دعاوى عدم امتثالھا للوائح.تخوض الشركة٢-١٧
إن اإلدارة واثقة من أن  تتم حالیا جلسات االستماع لمعظم القضایا.ملیون لایر سعودي).١٫٦م:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١لایر سعودي (

یس ھناك حاجة إلى وجود مخصص لھذا الغرض. النتیجة ستكون في صالح المجموعة ول

دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٢١٤٫٣م، كان لدى المجموعة ارتباطات مع جھات ذات عالقة بمبلغ  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠كما في  ٣-١٧
ملیون لایر سعودي) تتعلق بمصروفات رأسمالیة. ٣٠٤٫١م: ٢٠٢١

الزكاة والضریبة والجمارك ملیون لایر سعودي لصالح ھیئة٤٠٫١بقیمة  ، كان لدى المجموعة خطابات ضمان٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  ٤-١٧
قابل غطاء نقدي  م م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و٢٠١٩دیسمبر  ٣١و٢٠١٤دیسمبر  ٣١الزكاة والضریبة للسنوات المنتھیة في  مقابل ربوط

. ٨كما ھو موضح في ایضاح لایر سعودي ملیون ١٤٫٢بقیمة

المعلومات القطاعیة -١٨

فیما  .قطاعات یتم رفع التقاریر بشأنھاثالث ھا ولدیھا ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من وحدات عمل وفقاً للمنتجات والخدمات التي تقدم
یلي المعلومات المتعلقة بالقطاعات التابعة للمجموعة: 

بناء على طبیعة الخدمات 

)ةم (غیر مراجع٢٠٢٢سبتمبر ٣٠
خدمات المرضى 

المنومین
خدمات العیادات  

الخارجیة
مبیعات

المجموع أخرى صیدالنیة 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي سعودي لایر لایر سعودي 

٨٧٨٬٢٥٩٬٨٢٦٤٢٤٬٥٣١٬٣٩٢٢٢٣٬٩٤٧٬٧١٥٧٬٠٤٨٬٤٥٥١٬٥٣٣٬٧٨٧٬٣٨٨اإلیرادات 
)١٬٠٥٧٬٧٩١٬٢١٣()٣٩٠٬٨٤٤() ١٨٨٬٣٢١٬٥٢١() ٢٩٥٬٦٠٤٬٥١٧() ٥٧٣٬٤٧٤٬٣٣١(تكلفة اإلیرادات 
٣٠٤٬٧٨٥٬٤٩٥١٢٨٬٩٢٦٬٨٧٥٣٥٬٦٢٦٬١٩٤٦٬٦٥٧٬٦١١٤٧٥٬٩٩٦٬١٧٥إجمالي الربح

) ٣٩٢٬٠١٤٬٧١١(مصروفات تشغیل
٨٣٬٩٨١٬٤٦٤الربح التشغیلي

)٤٨٬٠٥٦٬٤٨٨(أعباء تمویل 
١١٬٥٤١٬٦٢٥ایرادات أخرى

) ٩٬٨٢٥٬٤٦١(الزكاة 
٣٧٬٦٤١٬١٤٠صافي الربح

) ةم (غیر مراجع٢٠٢١سبتمبر ٣٠
المرضى  خدمات  
المنومین 

خدمات العیادات  
الخارجیة

مبیعات
المجموع أخرىصیدالنیة

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٨١٣٬٨٢٦٬٣٧٩٣٥٦٬١٧٤٬٥٥٣١٩٠٬٩٠٣٬٧٦٥١٢٬٧٦٧٬٢٠٤١٬٣٧٣٬٦٧١٬٩٠١اإلیرادات 
) ٩٢٥٬٥٩٩٬٥٥٧()٢٬٦١٧٬٦١٤() ١٤٥٬٨٨٤٬٩٤٣() ٢٤١٬٣٢٧٬١٢٤() ٥٣٥٬٧٦٩٬٨٧٦(تكلفة اإلیرادات 
٢٧٨٬٠٥٦٬٥٠٣١١٤٬٨٤٧٬٤٢٩٤٥٬٠١٨٬٨٢٢١٠٬١٤٩٬٥٩٠٤٤٨٬٠٧٢٬٣٤٤إجمالي الربح

) ٣٨٧٬٦٣٩٬٠٥٥(مصروفات تشغیل
٦٠٬٤٣٣٬٢٨٩الربح التشغیلي

) ٣٣٬٩٦٢٬٠٢٦(أعباء تمویل 
٩٬٦٨٠٬٢٤٦ایرادات أخرى

)٤٬٥٠٠٬٠٠٠(الزكاة 
٣١٬٦٥١٬٥٠٩صافي الربح

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



شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة  
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 

١٩

القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات -١٩

أو الثمن المدفوع لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس. أصل ماالقیمة العادلة ھي الثمن المستلم لبیع 
یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات قد تمت إما: 

اللتزام، أو من خالل السوق الرئیسیة لألصل أو ا
 في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات

األكثر منفعة متاحة للوصول إلیھا من قبل المجموعة. یجب ان تكون األسواق الرئیسیة أو

سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات وأنھم یسعون  تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق 
إن قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي یأخذ بعین االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقیق  لتحقیق أفضل منفعة اقتصادیة لھم. 

لى متعامل آخر في السوق سیقوم باستخدامھ االستخدام  منافع اقتصادیة من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أو من خالل بیعھ إ
األفضل واألمثل. 

نف في  جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم من أجلھا قیاس القیمة العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة تص
معطیات المستوى األدنى الذي یعتبر جوھریاً لقیاس القیمة العادلة ككل: نطاق الھیكل الھرمي للقیم العادلة المبین أدناه استنادًا إلى 

 األسعار المتداولة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. ١المستوى :
 مباشرة أو غیر مباشرة. قابلة للمالحظة بصورة-الھامة لقیاس القیمة العادلة -: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ٢المستوى
 غیر قابلة للمالحظة. -الھامة لقیاس القیمة العادلة -: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ٣المستوى

ي  وفي الحاالت التي تقسم فیھا المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إلى مستویات مختلفة من التسلسل الھرم
ت  لقیاس القیمة العادلة، یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة إجماًال بنفس مستوى التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة وذلك على أساس مدخال

المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل. 

خالل  فترة التقریر المالي التي تحدث في ھذه التغیرات.تقوم المجموعة بتسجیل التنقالت بین مستویات الھیكل الھرمي للقیم العادلة في نھایة  
م لم تكن ھناك حركات بین المستویات. ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠الفترة المنتھیة في 

م، تقارب القیم العادلة لألدوات المالیة الخاصة بالمجموعة القیمة الدفتریة لھا. ٢٠٢١دیسمبر ٣١وم ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠كما في 

الموافقة على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة -٢٠

م من قبل  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠تم اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیة في  
م).٢٠٢٢نوفمبر ٣ھـ (الموافق ١٤٤٤ربیع الثاني ٩مجلس اإلدارة بتاریخ 


