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 الشركة  معلومات -1
 

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

 
 25 الموافقهـ،  1425  الثاني   ربيع  6  بتاريخ   4030149460  رقم  تجاري  سجل  بموجب   سعودية  مقفلة  مساهمة  كشركة   تعمل   الشركة  كانت 
  لطرح   المال   سوق  هيئة  من   موافقة  على   الشركة  حصلت م،  2015  ديسمبر  30  الموافقهـ،  1437  األول  ربيع  19  بتاريخ م.  2004  مايو 

 جمادى  20  بتاريخ )تداول(    السعودية  األسهم   سوق   في   الشركة   أسهم  أدرجت   وقد  االولي،  العام  لالكتتاب   الشركة   أسهم  من   27.612.000
 . عامة مساهمة  شركة إلى  تحولت  وبالتالي،م. 2016 مارس 29 الموافقهـ، 1437 اآلخرة

 
 الصحي   التأهيل  ومراكز  والمعاهد  والمراكز  والمستوصفات   المستشفيات   وصيانة  وتشغيل  وإدارة   إنشاء  في   الرئيسي   الشركة   نشاط  يتمثل

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

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

 الموافق  في صادر  التجاري  السجل رقم الفرع  اسم

    
 30,221998 هـ1419 صفر 5 4030124187 جدة - األلماني  السعودي المستشفى 
 م 2000 أكتوبر 22 هـ 1421 رجب  24 1010162269 الرياض  - األلماني  السعودي المستشفى 
 م 2000 إبريل 3 هـ 1420 الحجة ذو  28 5855019364 عسير - األلماني  السعودي المستشفى 
 م 2002 أغسطس 5 هـ 1423 صفر 18 4650032396 المنورة  المدينة - األلماني  السعودي المستشفى 

 م 2008 أغسطس 6 هـ 1429 شعبان  4 4030181710 بترجي إبراهيم الجليل عبد أوالد
 م 2015 مايو  7 هـ 1436 رجب  18 2050105713 الدمام - األلماني  السعودي المستشفى 
 م 2017 نوفمبر 15 هـ 1439 صفر 26 4030297688 جدة  – بيفرلي  عيادات 

 م 2018  يوليو  3 هـ 1439 شوال 19 4031215509 اإلنشاء  تحت  - مكة - األلماني  السعودي المستشفى 
 م 2020 سبتمبر 6 في  هـ1442 محرم 18 أجنبي  فرع دبي - المحدودة الصحية للرعاية األوسط  الشرق شركة
  - المحدودة الصحية للرعاية األوسط  الشرق شركة
 م 2020 سبتمبر 3 في  هـ1442 محرم 15 أجنبي  فرع القاهرة

 
 :التالية التابعة الشركة في  استثمار الشركة لدى
 

 الفعلية   الملكية حصة   الفعلية  الملكية حصة الرئيسية   األنشطة التابعة   الشركة اسم

 م 2020 م 2021  
 الوطنية  حائل  شركة 

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

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

 
 اإلعداد  أساس -2
 
  المملكة   في   والمعتمدة  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  عن   الصادرة  المالي   للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقا    الموحدة  المالية  القوائم  هذه  إعداد  تم

 الدولية"المعايير    بـ   جميعا    إليها)يشار  للمراجعين والمحاسبين    السعودية  الهيئة  قبل   من   المعتمدة  األخرى  واإلصدارات   والمعايير  السعودية  العربية
 . االستمرارية  مبدا  -   أعمالها  في   االستمرارية  أساس  على   المالية  القوائم  المجموعة  أعدت "(.  السعودية  العربية  المملكة   في   المعتمدة  المالي   للتقرير

 
 .  التاريخية التكلفة لمبدأ طبقا   الموحدة المالية القوائم هذه إعداد تم
 



  (سعودية  مساهمة )شركة  الصحية  للرعاية األوسط الشرق شركة

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31

11 

 
 )تتمة(  اإلعداد أساس -2
 

  في م 2020 يناير 1 في  كما  اإلضافية المالي  المركز  قائمة عرض تم. السابقة بالسنة يتعلق فيما  المقارنة معلومات  الموحدة المالية القوائم تقدم
 (. 35 اإليضاح)انظر  رجعي  بأثر الخطأ تصحيح  بسبب  الموحدة المالية القوائم هذه
 
 . للمجموعة العرض وعملة الوظيفية  العملة يعتبر والذي السعودي باللاير الموحدة المالية القوائم هذه عرض تم
 

 والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعةتأثير المعايير الجديد  2-1
  تقم   لم.  التاريخ  ذلك بعد أو م 2021 يناير 1 في  تبدأ التي  السنوية للفترات  تسري والتي  والتعديالت  المعايير  بعض مرة  ألول  المجموعة طبقت 

 .بعد التنفيذ  حيز تدخل لم ولكن  صدرت  والتي  مبكرة تعديالت  أو  تفسيرات  أو  معايير أي بتطبيق المجموعة
 

  والمعيار (  39)  الدولي  المحاسبة  ومعيار(  9)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  التعديالت:  2  المرحلة  -  المرجعي  الفائدة  سعر  إحالل
 (16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4والمعيار الدولي للتقرير المالي )  ( 7) المالي للتقرير   الدولي
. تقريبا   المخاطر  من  خالي  بديل فائدة بسعر البنوك بين  الفائدة  سعر استبدال عند المالية التقارير تأثيرات  تتناول مؤقتة إعفاءات  التعديالت  تقدم
 :التالية العملية الوسائل التعديالت  تشمل

 على   كتغييرات   معاملتها   ليتم  مباشر،  بشكل   اإلصالح  يتطلبها  التي   النقدية  التدفقات   في   تغييرات   أو   تعاقدية،  تغييرات   تتطلب   عملية  وسيلة •
 . السوق ربح  معدل في  الحركة يعادل  متغير، ربح  معدل

  عالقة   وقف  دون   التحوط  ووثائق  التخصيصات   من   للتحوط  إجراؤها  ليتم  الفائدة  سعر  مؤشر  إصالح  يتطلبها  التي   التصاريح   تغييرات  •
 .التحوط

 بديلة  أسعار  أداة  تخصيص  يتم  عندما  منفصل  بشكل  تحديدها  يمكن   التي   المتطلبات   تلبية  إلى   االضطرار  من   للمنشآت   مؤقت   إعفاء  توفير •
 . المخاطر   لمكون   كتحوط المخاطر من  خالية

 
 . سريانها عند المستقبلية الفترات  في   العملية الوسائل استخدام الشركة تعتزمالتعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة.  لهذه يكن  لم
 

 16  المالي للتقرير   الدولي المعيار  على والتعديالتم 2021 يونيو 30 بعد  19-بكوفيد المتعلقة اإليجار  امتيازات
تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي   -  19-  بكوفيدم، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات إيجار متعلقة  2020مايو    28  في 
( بشأن محاسبة تعديل 16( "عقود اإليجار". وقدمت التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي )16)

عملية، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز   كوسيلة.  19-  كوفيديجار المتيازات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء  عقود اإل 
 دفعات في   تغيير أي عن  بالمحاسبة  االختيار بهذا يقوم الذي المستأجر يقوممن المؤجر يعد تعديال  لعقد اإليجار.  19 - بكوفيداإليجار المرتبط 

 المالي  للتقرير  الدولي   للمعيار  وفق ا  التغيير  عن   بالمحاسبة  فيها  يقوم  التي   الطريقة  بنفس  19-بكوفيد  المرتبط  اإليجار  امتياز  عن   ناتج   اإليجار
 . اإليجار لعقد تعديال   التغيير يكن  لم إذا، 16
 

 معايير  مجلس  قامم،  2021  مارس  31  في   كما   مستمر  19-كوفيد  تأثير  إن   بما  ولكن م،  2021  يونيو   30  حتى   التعديل  تطبيق  المقرر   من   كان 
 في   تبدأ  التي  السنوية  المالي   التقرير  فترات   على   التعديل  ينطبقم. 2022  يونيو   30  حتى   العملية  الممارسة  تطبيق  فترة  بتمديد  الدولية  المحاسبة

"، ولكن تخطط لتطبيق الممارسة  19-  كوفيد"  بـ  المتعلق  اإليجار  امتياز  المجموعة   تتسلم  لم  ذلك،  ومع.  التاريخ   هذا  بعد  أو م  2021  ابريل  1
 العملية في حال أصبحت قابلة للتطبيق ضمن الفترة المسموح بها للتطبيق.

 
 الهامة  المحاسبية بالسياسات ملخص  -3
 
 اعداد  عند 2.1 اإليضاح  في  عنها مفصح  هو  كما  السنة  خالل  المطبقة الجديدة  المعايير  باستثناء دائم، بشكل  أدناه المحاسبية السياسات  تطبيق تم
 .الموحدة المالية القوائم هذه
 
 متداولة  غير أو كمتداولة  والمطلوبات الموجودات تصنيف  3-1
 

 الموجودات
 في   متداوال    األصل  يعتبر.  متداول/    متداول  التصنيف  إلى   استنادا    المالي   الموحدة  المركز  قائمة  في   والمطلوبات   الموجودات   المجموعة  تعرض
 : حال
 العادية،  األعمال  دورة خالل استهالكه  أو  لبيعه نية هناك أو  األصل بيع توقع •
 . المتاجرة ألغراض أساسي  بشكل اقتنائها حالة في  •
 أو  المالي، التقرير تاريخ  بعد شهرا   12 خالل األصل تحقق توقع •
  تاريخ  من  األقل على  شهرا   12 خالل  ما التزام لتسوية استخدامه أو   األصل تبادل محظورا   كان  إذا إال النقد حكم في  أو  نقدا   األصل كون  •

 . المالي  التقرير
  .متداولة غير كموجودات  األخرى الموجودات  جميع تصنيف يتم
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 )تتمة(  الهامة  المحاسبية بالسياسات ملخص   -3
 
 )تتمة(   متداولة غير أو كمتداولة  والمطلوبات الموجودات تصنيف  3-1
 

 المطلوبات
 :وذلك متداولة المطلوبات  تعتبر

 العادية،  العمليات  دورة خالل سدادها يتوقع عندما •
 المتاجرة،  ألغراض أساسي  بشكل اقتنائها حالة في  •
 أو  المالية، الفترة بعد شهرا   عشر اثني   خالل السداد تستحق عندما •
 . المالية الفترة بعد شهرا   عشر اثني  عن  تقل ال لمدة المطلوبات  سداد لتأجيل للمنشأة مشروط غير حق وجود عدم عند •
 

 .متداولة غير كمطلوبات  االخرى المطلوبات كافة  المجموعة تصنف
 
 التوحيد  أساس 3-2

  تتعرض   عندما  السيطرة  تتحققم.  2021  ديسمبر  31  في   كما  لها  التابعة  والشركة  للشركة  المالية  القوائم  على   الموحدة  المالية  القوائم  تشتمل
 على  التأثير  في   المقدرة  ولديها  فيها،  المستثمر  بالشركة  عالقتها  من   متغيرة  عوائد  على   الحصول  في   حقوق  لديها  يكون   أو  لمخاطر  المجموعة
  فقط   وذلك  فيها   المستثمر   الشركة   على   بالسيطرة  المجموعة  تقوم  خاص،  وبشكل.  فيها  المستثمر   الشركة   على   سلطاتها   ممارسة  خالل   من   العوائد
 : المجموعة لدى يكون  عندما

 (.  بها المستثمر بالمنشأة الصلة ذات  النشاطات  لتوجيه الحالية القدرة  الشركة تعطي  قائمة  حقوق)مثل:  بها المستثمر المنشأة على  نفوذ •

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

 . عوائدها على  للتأثير بها الُمستثمر المنشأة على  سيطرتها استخدام على  القدرة •
 

 المجموعة   لدى  يكون   وعندما  االفتراض  هذا   تعزيز  أجل  ومن .  السيطرة  إلى   ستؤدي  التصويت   حقوق  غالبية  أن   افتراض  هناك  عام،  بشكل
 والظروف   الحقائق  جميع   االعتبار  في   تأخذ  المجموعة  فإن   بها،  الُمستثمر المنشأة  في   مشابهة  حقوق  أو   التصويت   حقوق  غالبية  من   أقل  مستوى
 :  يلي  ما  تشمل والظروف  الحقائق وهذه بها، الُمستثمر المنشأة على  نفوذا   لديها كان  إذا ما تقييم عند الصلة ذات 

 .  بها الُمستثمر المنشأة في  التصويت  لهم يحق ممن  اآلخرين  مع التعاقدي الترتيب  •

 .  األخرى التعاقدية الترتيبات  عن  الناتجة الحقوق •

 . المحتملة التصويت  وحقوق بالمجموعة الخاصة التصويت  حقوق •
 

 الحقائق  تشير  عندما  وذلك  عدمه  من   فيها   المستثمر   الشركة   على   سيطرة  تمارس   كانت   إذا  فيما  للتأكد  تقويم  إعادة  بإجراء  المجموعة  تقوم
 على   المجموعة  استحواذ  عند  التابعة  الشركة  توحيد  يبدأ.  الثالثة  السيطرة  عناصر  من   أكثر  او   واحد  عنصر  في   تغير  وجود  إلى   والظروف
تضمين الموجودات والمطلوبات واإليرادات   يتم.  التابعة  الشركة   على   السيطرة  المجموعة  تفقد  عندما  وتتوقف  التابعة  الشركة  على   السيطرة

أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ زوال تلك    المقتناةوالمصروفات  
 السيطرة على الشركة التابعة.  

 
 أدى  لو   حتى   المسيطرة   غير  والحصص  للمجموعة  األم  الشركة   في   ساهمين بالم  اآلخر  الشامل  الدخل  بنود  من   بند  وكل  الخسارة  او   الربح   يتعلق
 .  عجز  إلى  المسيطرة غير الحصص رصيد يتحول أن  إلى  ذلك

 
  يتم . المجموعة قبل من  المتبعة تلك مع المحاسبية  سياستها تتماشى  كي  التابعة للشركة المالية القوائم على  تسويات  إجراء يتم الضرورة، وعند
 شركات   بين   بالمعامالت   المتعلقة  النقدية  والتدفقات  والمصاريف  واإليرادات   الملكية  حقوق  وكذلك  المتداخلة  والمطلوبات   الموجودات   كافة  حذف

 .  ملكية  حقوق كمعاملة السيطرة،  خسارة دون  التابعة، الشركة حصة ملكية في  التغير يحتسب . المالية القوائم توحيد عند بالكامل  المجموعة
 

  الملكية   وحقوق  والمطلوبات (  الشهرة  ذلك  في )بما    الموجودات   اثبات   عن   تتوقف   فإنها  التابعة،  الشركة  على   السيطرة  المجموعة  فقدان   حالة  وفي 
  أي   إن . الموحدة  الخسارة  أو   الربح   قائمة  في   الناتجة  الخسائر  أو  األرباح  كافة  إثبات   يتم  بينما  األخرى،   الملكية  حقوق  وعناصر  المسيطرة   غير
 في  مبين  هو   كما  التابعة  وشركتها  للشركة  المالية  القوائم  من   الموحّدة  المالية  القوائم  هذه  تتكون .  العادلة  القيمة  في   يدرج  به  محتفظ  تثماراس

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

 والشهرة  األعمال تجميع عمليات 
تكلفة االقتناء باعتبارها إجمالي الثمن المحول ويقاس في تاريخ االستحواذ   وتقاس  االقتناء  طريقة  باستخدام  األعمال  تجميع  عن   المحاسبة  تتم

المجموعة في كل عملية تجميع أعمال إما بقياس الحصص غير المسيطرة    تقوم.  المقتناةبالقيمة العادلة وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المنشأة  
الموجودات    المقتناةالمنشأة    في  تتناسب مع صافي  التي  بالحصة  أو  العادلة  بالقيمة  المنشأة    المقتناةسواء  في    تكاليف  تقيد.  المقتناةالمحددة 

  .واإلدارية العمومية المصاريف  ضمن  وتدرج كمصاريف المتكبدة االستحواذ
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية  السياسات ملخص -3
 
 )تتمة(   التوحيد أساس 3-2
 

 )تتمة(   والشهرة  األعمال تجميع عمليات 
 لشروط  وفقا    مالئم  بشكل  وتحديدها  تصنيفها  أجل   من   المالية  والمطلوبات   الموجودات  بتقييم  تقوم  فإنها  ما،   منشأة  على   المجموعة  تستحوذ  عندما
ذلك فصل المشتقات المتضمنة في العقود المبرمة بواسطة    ويتضمن .  االستحواذ  تاريخ   في   الصلة  ذات   والظروف  االقتصادية  والظروف  التعاقد
 .  المقتناةالمنشأة 

 
  أو   كأصل  المصنف  المحتمل  الثمن   يُقاس.  االستحواذ  تاريخ   في   العادلة  بالقيمة  المقتنية  الجهة  من   تحويله  المحتمل  من   ثمن   أي  تسجيل  يتم

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

الشهرة بداية  بالتكلفة )حيث تمثل الزيادة في إجمالي الثمن المحول والمبلغ المدرج مقابل الحصص غير المسيطرة وأي حصة مملوكة    تقاس
الموجودات   للتحديد(.    المقتناةمسبقا  تزيد عن صافي  القابلة  يتم تحملها  التي   الموجودات   لصافي   العادلة   القيمة  زيادة  حالة   وفي والمطلوبات 

 المستحوذ   الموجودات   كافة  بتحديد  صحيحة  بصورة  قيامها  من   للتأكد  تقديرها  بإعادة  المجموعة  تقوم  المحول،   الثمن   إجمالي   عن   عليها  وذالمستح
 تفضيلم    وإذا.  االستحواذ  بتاريخ   إثباتها  المراد  المبالغ   قياس   في   المستخدمة  اإلجراءات   ومراجعة   بها،   التعهد  تم  التي   المطلوبات   وكافة   عليها

دراج  نتيجة إعادة التقييم إلى غير ذلك واستمرت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها أكثر من إجمالي الثمن المحول، فإنه يتم إ
 الربح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
  في   انخفاض  وجود  من   للتأكد  االختبار  إجراء   ولغرض .  المتراكمة   االنخفاض  خسائر   ناقصا    بالتكلفة  الشهرة  تقاس  لها،  األولي   اإلثبات   وبعد

  المحققة   الوحدات   من   مجموعة  أو   وحدة  كل   إلى   –  االستحواذ  تاريخ   من   اعتبارا    –  األعمال  تجميع  عند  عليها  المستحوذ  الشهرة  تخصص  القيمة،
 عليها   المستحوذ  بالشركة   خاصة   أخرى   مطلوبات   أو   موجودات   خصصت   إذا  عما  النظر   بصرف   األعمال،   تجميع  من   تستفيد  بأن   يتوقع  التي   للنقد
  الشهرة   إدراج  يتم  عندئذ  المستبعدة،  الوحدة  ضمن   العملية  من   وجزءا    للنقد  المولدة  الوحدة  من   جزءا    الشهرة  تعتبر  وعندما.  الوحدات   تلك  إلى 

  الحالة  هذه  في   المستبعدة  الشهرة   قياس  ويتم.  العملية   استبعاد خسائر  أو   أرباح  تحديد  عند  للعمليات  الدفترية  القيمة  في  المستبعدة  بالعملية   المتعلقة
 .بها المحتفظ النقد توليد وحدة من  المتبقي  والجزء المستبعدة لألنشطة النسبية القيم على  بناء  
 
 اإليرادات  تحقق 3-3
 

 –   (15)  المالي   للتقرير  الدولي   المعيار  في   مبين   خطوات   خمس  من   نموذج  إلى   استنادا    العمالء   مع  العقود  من   اإليرادات   بإدراج  الشركة  تقوم
 : إيرادات من العقود المبرمة مع العمالء 

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

 . للعميل  الخدمات   أو   البضائع  لنقل  العميل  مع  العقد  في   تحديده  يتم  الذي  الوعد  هو   األداء  التزام  إن :  العقد  في   األداء  التزامات   تحديد (: 2) الخطوة
  للعميل،   عليها  المتفق  الخدمات   تقديم  أو   البضائع  تسليم  مقابل  الشركة  من   المتوقع  الثمن   هو   المعاملة  سعر:  المعاملة  سعر  تحديد (: 3) الخطوة

 . ثالثة أطراف عن  نيابة   المحصلة المبالغ باستثناء
 تقوم الشركة فإن  أداء، التزام من  أكثر على   يحتوي الذي العقد يخص فيما: العقد في  األداء التزامات  على  المعاملة سعر توزيع (: 4) الخطوة

 .  األداء  بالتزامات   الوفاء   مقابل   مستحقا    يكون   أن   المؤسسة  تتوقع  الذي  الثمن   يعكس   بمبلغ  أداء  التزام  لكل  المعاملة   سعر  بتخصيص
 . األداء بالتزام الوفاء ( حال )أو  عند باإليرادات  االعتراف (: 5) الخطوة

 
 :التالية المتطلبات   من  أي حققت  ما إذا العقد  مدة خالل اإليرادات  بإدراج وتقوم األداء التزام الشركة تستوفي 

 . بها  الخاص األداء التزام المنشأة تؤدي الذي الوقت  ذات  في  منها واالستفادة المنشأة تقدمها التي  المنافع على  العميل  حصول (أ
 .تحسينه أو  األصل  إنشاء عند العميل عليه يسيطر أصل تحسين  أو  إنشاء إلى  الشركة أداء يؤدي أن  (ب 
 المكتمل   األداء  قيمة  استالم   في   النفاذ  واجب   حق   لها   الشركة   وأن   الشركة،  لدى   بديل  استخدام  مع   أصل  إنشاء  إلى   الشركة   أداء  يؤدي  ال (ج

 .تاريخه حتى 
 

 بالتزام  الوفاء  فيها  يتم  الزمن   من   نقطة  عند   اإليرادات   إثبات   يتم  أعاله،  الشروط  من   بأي  الوفاء  عدم  حالة  في   فأنه  األداء،  اللتزامات   بالنسبة
 العوض   مبلغ  أساس  على   العقد  على   مبني   أصال    تنشئ   فإنها   بها،   المتعهد   الخدمات   تقديم  خالل   من   األداء   بالتزام  الشركة   تفي   عندما  وذلك.  األداء
  . العقديتجاوز مبلغ العوض المستلم من العميل مبلغ اإليرادات المثبتة، فإنه ينشأ عن ذلك التزام بموجب  عندما. األداء  خالل  من  المحقق
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 )تتمة(  الهامة  المحاسبية بالسياسات ملخص -3
 
 )تتمة(  اإليرادات تحقق   3-3
 

ء الضرائب يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ باالعتبار الشروط التعاقدية المحددة للسداد باستثنا
يتم االعتراف   .بها مقابل معايير محددة لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل أو وكيلتقوم الشركة بتقييم ترتيبات اإليرادات الخاصة   .والرسوم

إذا   .باإليرادات للحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق منافع اقتصادية للشركة ويمكن قياس االيرادات والتكاليف، إن أمكن، بشكل موثوق به 
يتم تقدير الثمن  .تقوم بتقدير الثمن المستحق لها مقابل تقديم الخدمات إلى العميل  كان الثمن في العقد يتضمن مبلغا  متغيرا ، فإن المجموعة

المتغير عند نشأة المعاملة ووضع قيود عليه حتى يكون من المحتمل إلى حد كبير عدم حدوث عكس قيد جوهري لإليرادات في مبلغ اإليرادات 
  .الحق االمتراكمة عند زوال عدم التأكد المتعلق بالثمن المتغير 

 
 المرضى  خدمات

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

 
 البضائع  بيع
 المبيعات   تسجيل  يتم.  بالكامل  إليهم  السيطرة  ونقل  المرضى   إلى   البضائع  تسليم   عند  الطبية  والمعدات   الطبية  واللوازم   األدوية  بيع  من   التحقق  يتم

 .المرضى  إلى  البضائع تسليم عند( ذلك ينطبق)حيثما  التأمين  شركات  قبل من  متوقع ورفض خصومات  أو  تخفيض أي من  صافية
 

 اإليجار   إيرادات
  الدخل  قائمة  في   األخرى  اإليرادات   في   وتدرج  اإليجار  عقد  مدة  طوال  الثابت   القسط  اساس  على   التشغيلية  اإليجار  عقود  إيرادات   تحتسب 
 . الشامل 

 
 . االستحقاق أساس على  أخرى إيرادات  بكافة االعتراف يتم
 

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

عهدت بتقديم سلعة أو خدمة إلى  أن تكون الفترة بين الوقت الذي يدفع فيه العميل ثمن السلعة أو الخدمة، والوقت الذي تنقل فيه الشركة التي ت
 العميل، سنة واحدة أو أقل.  

 
 األجنبية  العمالت 3-4
 المجموعة  تقوم  منشأة،  لكل  بالنسبة.  األم  للشركة  التشغيل  عملة  أيضا  يعتبر  والذي  السعودي،  باللاير  للمجموعة  الموحدة  المالية  القوائم  عرض  يتم

  المباشرة   الطريقة  المجموعة  تستخدم.  الوظيفية   العملة  باستخدام  منشأة  لكل  المالية  القوائم  في   المتضمنة  البنود   قياس  ويتم  الوظيفية  العملة  بتحديد
  يعكس   بحيث   الموحدة،  الخسارة  أو   الربح   قائمة  في   الخسائر  أو   المكاسب   تصنيف  بإعادة  األجنبية،  العمليات   استبعاد  عند  تقوم  بينما  للتوحيد،
 . الطريقة تلك استخدام عن  ينشأ الذي المبلغ

 
 واألرصدة  المعامالت

 تأهلت   التي   التاريخ   في   التشغيلية للعملة  الفوري   الصرف  لسعر  طبقا    األجنبية  بالعملة  تتم  التي   المعامالت   المجموعة  شركات   تسجل  البداية  في 
 الفورية  الصرف  بأسعار   الوظيفية  العملة  إلى   أجنبية  بعمالت   المقومة  النقدية  والمطلوبات   الموجودات   تحويل  يتم.  للتسجيل  مرة  ألول  المعاملة   فيه

الفروقات الناتجة عن تسوية أو تحويل بنود نقدية كربح أو خسارة باستثناء البنود    جميع  تُدرج.  المالي   التقرير  تاريخ   في   السائدة  الوظيفية  للعملة
 صافي   استبعاد  يتم  حتى   آخر   شامل   كدخل   الفروقات   هذه   تدرجالنقدية المحددة كجزء من تحوط صافي استثمار المجموعة في عملية أجنبية.  

 البنود  تحويل  يتم.  الموحدة  الخسارة   أو   الربح   قائمة  في   الخسارة   أو   الربح   في   المتراكم  المبلغ  تصنيف  إعادة  يتم  الوقت،   ذلك   وفي   االستثمار،
 غير   البنود   تحويل  يتم.  األولية  المعامالت   تواريخ   في   السائدة  الصرف   أسعار  باستخدام  أجنبية  وبعملة  التاريخية  بالتكلفة  المقاسة  النقدية  غير

  الخسارة  أو  الربح  مع  التعامل  يتم. العادلة القيمة تحديد تاريخ  في  السائدة الصرف  أسعار  باستخدام أجنبية وبعملة العادلة بالقيمة المقاسة النقدية
 . النقدي  غير  للبند  العادلة  القيمة  في   التغيرات   نتيجة  الخسارة   أو   بالربح   للتسجيل  وفقا    العادلة   بالقيمة  المقاسة   النقدية  غير  البنود  تحويل  عن   الناشئة

 
 األجنبية  العمليات

  السعودي   اللاير   إلى   ـ   االقتناء   من   الناشئة  العادلة  القيمة  وتعديالت   الشهرة   ذلك   في   بما  ـ   األجنبية  للعمليات   والمطلوبات   الموجودات   ترجمة  يتم
 السائد  الصرف  بسعر  األجنبية  الزميلة  الشركات   من   المستلمة  االرباح  توزيعات   تحويل  يتم.  المالي   التقرير  تاريخ  في   السائدة  الصرف  بأسعار
  . الموحدة اآلخر  الشامل  الدخل قائمة   في  الصلة ذات  العملة ترجمة فروقات  وتدرج المعاملة بتاريخ 
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 )تتمة(  الهامة  المحاسبية بالسياسات ملخص 3
 
 )تتمة(  األجنبية  العمالت3-4
 

 )تتمة( األجنبية  العمليات
 أو   الربح   من   كجزء  الموحدة  الخسارة  أو   الربح   قائمة  إلى   الترجمة  باحتياطي   المتعلق  العالقة  ذي  المبلغ  تحويل  يتم  اجنبية،  عملية  استبعاد  عند

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

 
 تسوية  ويكون   أجنبية  عملية  على   الدفع  مستحق  أو   من   مستحق  نقدي  بند  من   تنشأ  قد  التي   ـ  األجنبي   الصرف  من   الخسائر  أو   المكاسب   إدراج  يتم
 عملية   في   االستثمار  صافي   من   جزءا    الجوهر  حيث   من   وتعتبر  المنظور  المستقبل  في   الوقوع  محتملة  أو   مسبقا    لها  مخطط  غير  العملية  تلك

 . اآلخر الشامل  الدخل  خالل  من  األجنبية العملة ترجمة احتياطي  في  ـ أجنبية
 
 والمعدات  الممتلكات 3-5

 انخفاض في القيمة.   أي و الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم  تُدرج
 

 معايير  تحقق  حال   في   األجل  طويلة  االنشاء  لمشاريع  القروض  وتكاليف  والمعدات   الممتلكات   من   بنود  استبدال  التكاليف  هذه  مثل  تتضمن 
 .وجدت  إن  الموقع، وترميم  التشغيل  وقف وتكاليف االعتراف

 
  عدم   احتمال إلى  الظروف في  التغيرات  أو  األحداث  تشير عندما قيمتها في  االنخفاض لمعرفة والمعدات  للممتلكات  الدفترية القيمة مراجعة يتم

 يتم  استردادها  الممكن   التقديرية  القيمة  الدفترية  القيمة   تجاوزت   وإذا   ذلك  على   مؤشر   أي   وجود  حال  وفي .  الدفترية  القيمة   استرداد  إمكانية
 .استردادها الممكن  قيمتها إلى  الموجودات  قيمة تخفيض

 
  بشكل   أصل  لكل   األجزاء  بهذه  الشركة  تعترف  أخرى،   أوقات   في   والمعدات   الممتلكات   من   جوهرية  من   أجزاء  استبدال  مطلوبا    كان   حال  في 

 . لذلك وفقا   واالستهالك اإلنتاجية األعمار مع منفرد
 
  رسملة   تتم.  إثباته  معايير   استيفاء  حالة  في   وذلك  كإحالل   والمعدات   للممتلكات   الدفترية  القيمة  في   تكلفته  اثبات   يتم  رئيسي،  فحص   إجراء   عند

إثبات كافة المصاريف   ويتم . والمعدات   بالممتلكات  المعني للبند المستقبلية  االقتصادية المنافع من  تزيد عندما  فقط األخرى الالحقة المصاريف
 األخرى في قائمة الدخل الشامل كمصاريف عند تكبدها. 

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

 الدفترية  والقيمة   االستبعاد  متحصالت   صافي   بين   بالفرق )المحتسب    باألصل  االعتراف   إلغاء   عن   ناتجة  خسارة  أو   ربح   أي   إدراج  يتم.  استبعادها
 .األصل استبعاد عندما  األخرى التشغيل  إيرادات  إطار في  الشامل  الدخل  قائمة في (  لألصل

 
 التنفيذ  تحت رأسمالية   أعمال
بها    تسجل معترف  انخفاض  خسارة  أي  ناقصا   بالتكلفة  التنفيذ  تحت  الرأسمالية  تكون   وترسملاألعمال  عندما  ومعدات  وآالت  كممتلكات 

  ويتم  الموجودات   ضمن   المالئمة  الفئة  إلى   التنفيذ  تحت   الرأسمالية  األعمال  تحويل  يتم  تشغيلها،  وعندالموجودات جاهزة لالستعمال المقصود.  
 .  الشركة لسياسة وفق ا  استهالكها

 
 االستهالك

  تكلفة   لالستهالك   القابلة  القيمة  تمثل.  التقديري  اإلنتاجي   عمره  مدى  على   لالستهالك  القابل  األصل  لقيمة  المنهجي   التخصيص  االستهالك  يمثل
 .  المتبقية قيمته ناقصا   للتكلفة بديل آخر  مبلغ أي أو  األصل

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

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

 . المملوكة األراضي 
 
 .  األمر لزم إذا مستقبلي  بأثر تعديلها ويتم األقل على  سنوي ا المتبقية والقيمة اإلنتاجية واألعمار االستهالك طرق  مراجعة تتم
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 )تتمة(  الهامة  المحاسبية بالسياسات ملخص 3
 
 )تتمة(  والمعدات الممتلكات 3-5
 
 : يلي  كما للموجودات  المقدر اإلنتاجي  العمر  مدار على  الثابت  القسط بطريقة االستهالك حساب  يتم
 

 االنتاجية   األعمار والمعدات  الممتلكات فئة
 أقصر   أيهما سنة، 45 –15 أو  اإليجار عقد مدة مباني

 أقصر   أيهما سنة، 20 –10 أو  اإليجار عقد مدة المأجور  على  تحسينات 
 سنة  15-4 ومعدات  آالت 
 سنتين 10 - 3 اآللي  الحاسب  أجهزة
 سنوات 10 - 4 سيارات 
 سنوات 10 - 4 وتجهيزات أثاث 

 سنوات 10 - 4 مكتبية معدات 
 
 الملموسة  غير  الموجودات 3-6

 الملموسة  غير  الموجودات   تكلفة  تمثل.  بالتكلفة  لها  األولي   اإلثبات   عند  مستقلة  بصورة  عليها  المستحوذ  الملموسة  غير  الموجودات   تقاس
 بالتكلفة   الملموسة   غير  الموجودات   تدرج  األولى،  االعتراف  بعد.  االستحواذ  بتاريخ   العادلة   القيمة   أعمال   تجميع   عملية  في   عليها  المستحوذ
داخليا     ال.  متراكمة   القيمة   في   انخفاض  وخسائر  متراكم   إطفاء   أي  ناقصا   المنتجة  الملموسة  الموجودات غير  تكاليف    - تتم رسملة  باستثناء 

  األعمار   صنفتويتم اظهار المصروفات ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي يتم تكبدها.    -  المرسملة التطوير  
 .المدة" محددة"غير  أو "محددة"  كـ الملموسة غير للموجودات  اإلنتاجية

 
  في   انخفاض  وجود  من   للتأكد  مراجعتها  ويتم  لها،   المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  مدى  على   محدد  عمر  لها  التي   الملموسة  غير  الموجودات   تطفأ
 إنتاجي   عمر  لها   التي   الملموسة  غير  الموجودات   إطفاء  وطريقة  فترة  مراجعة  يتم.  االنخفاض  هذا  حدوث   إلى   يشير  دليل  وجود  عند  وذلك  قيمتها
  الستنفاذ   المتوقعة  الطريقة  أو   المتوقع  اإلنتاجي   العمر  في   التغيرات   االعتبار  في   يؤخذ.  مالية  فترة   كل   نهاية  في   األقل  على   واحدة  مرة   محدد
 التقديرات   في   كتغيرات   اعتبارها  ويتم  مالئم،   هو   حسبما   اإلطفاء،   طريقة  أو   فترة  لتعديل  األصل،   تضمنها  التي   المستقبلية  االقتصادية  المنافع

 يتماشى  وبما  كمصروف  الخسارة  أو   الربح   قائمة  في   محدد   انتاجي   عمر  لها  التي   الملموسة  غير  الموجودات   إطفاء  مصاريف  تدرج.  المحاسبية
 . الملموسة غير الموجودات  وظيفة مع
 
  تلك   به  تتعلق  الذي  المحدد  األصل  يتضمنها  التي   المستقبلية  االقتصادية  المنافع  زيادة  إلى   تؤدي  عندما  فقط   وذلك  الالحقة   المصاريف  رسملة  تتم

 الربح   قائمة  في   بها  االعتراف  يتم  التجارية،  والعالمات   داخليا    المنتجة  بالشهرة  الخاصة  النفقات   فيها   بما  األخرى،  النفقات   جميع.  المصاريف
 .تكبدها حال  الموحدة الخسارة أو 
 
 .  أدناه المذكورة للموجودات  المقدر اإلنتاجي  العمر مدار على  الثابت  القسط بطريقة اإلطفاء حساب  يتم
 

 االنتاجية   األعمار الملموسة  غير  الموجودات صنف
 أقصر أيهما  سنوات، 8 أو  الرخصة مدة  تراخيص
 سنوات 8 برامج 

 
 اإليجار  عقود 3-7

 في  الحق   نقل  العقد  بموجب   تم  ما  إذا  وذلك، .  إيجار  عقد  على   ينطوي  أو   إيجار  يعتبر  العقد  كان   إذا   ما  بتحديد  العقد  نشأة  عند  الشركة  تقوم
 . محدد ثمن  مقابل محددة لفترة محدد  أصل استخدام على  السيطرة

 
   كمستأجر   الشركة
 الموجودات  إيجار وعقود األجل قصيرة اإليجار عقود عدا فيما وقياسها، اإليجار عقود بكافة لالعتراف واحدة طريقة بتطبيق المجموعة تقوم

 استخدام  في   الحق   تمثل  التي   االستخدام  حق   وموجودات   اإليجار  دفعات   لسداد   اإليجار   بالتزامات   باالعتراف  المجموعة  تقوم.  القيمة  منخفضة
 .  المعنية الموجودات 

 
   االستخدام حق موجودات (أ

  (.  الموجودات  استعمال  حق األصل توافر)تاريخ  اإليجار عقد بدء تاريخ  في  االستخدام حق الموجودات  بإدراج المجموعة تقوم
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 )تتمة(  اإليجار عقود 3-7
 
 )تتمة( االستخدام  حق موجودات( أ

ا   بالتكلفة،  االستخدام  حق  موجودات   تقاس  التزامات   قياس  إعادة  نتيجة  تعديلها  ويتم  القيمة،  في   االنخفاض  وخسائر  المتراكم  االستهالك   ناقص 
ودفعات اإليجار   المتكبدة األوليةتكلفة الموجودات حق االستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة  تتضمن . اإليجار

 الثابت  القسط   أساس   على   االستخدام  حق   الموجودات   استهالك  يتمقبل تاريخ بداية العقد ناقص أي حوافز إيجار مستلمة.    المدفوعة في أو 
  مدة  نهاية  في   المجموعة  إلى   تنتقل  المستأجر  األصل  ملكيه  كانت  إذا.  أقصر  أيهما   ـ  لألصل   المقدر  اإلنتاجي   العمر  أو  اإليجار  عقد  مدة  طوال
  حق   موجودات   تخضع.  لألصل  المقدر  اإلنتاجي   العمر  باستخدام  االستهالك  فيحتسب   الشراء،   خيار  ممارسه  تعكس  التكلفة  أن   أو   اإليجار

 .المالية’ غير الموجودات  قيمة في  االنخفاض بند في  المحاسبية للسياسات  الرجوع يرجى . القيمة في  لالنخفاض االستخدام
 
   اإليجار  عقود التزامات( 2
  دفعات   تشتمل.  اإليجار  مدة  طوال  اإليجار  لدفعات   الحالية  بالقيمة  الُمقاسة  اإليجار  التزامات   بإدراج  المجموعة  تقوم  اإليجار،  عقد  بداية  في 

ا ( جوهرها في  الثابتة الدفعات  ذلك  في )بما   ثابتة دفعات  اإليجار  مؤشر على  تعتمد التي  المتغيرة اإليجار ودفعات  مدينة  إيجار  حوافز  أي ناقص 
ا  اإليجار  دفعات   تشتمل  كما.  المتبقية  القيمة  ضمانات   بموجب   سدادها  المتوقع  والمبالغ  معدل،   أو   من   الذي  الشراء  خيار   ممارسة  سعر  على   أيض 

 المجموعة  ممارسة   تظهر  اإليجار  فترة  كانت   إذا   اإليجار،  عقد  بإنهاء  الخاصة  الغرامات   ودفعات   الشركة   تمارسه   أن   معقولة  بصورة  المؤكد
بضائع( في   النتاجاإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت يتم إدراجها كمصروف )ما لم يتم تكبدها  ودفعات . نهاءاإل لخيار

 في  المتزايد االقتراض معدل المجموعة تستخدم اإليجار، لدفعات  الحالية القيمة  احتساب  عندالفترة التي يحصل فيها الحدث أو الظرف للدفع. 
  اإليجار  التزامات   مبلغ  زيادة  يتم  العقد  بداية  بعد.  فوري  بشكل  تحديده  يمكن   ال  العقد  في   الضمني   الفائدة  معدل  كان   إذا  فيما   العقد  ابتداء  تاريخ 
  أو   تعديل  هناك  كان   ما   إذا   اإليجار  اللتزامات   الدفترية   القيمة  قياس  إعادة  يتم  أنه  كما .  اإليجارات   دفع  عند  المبلغ  وانخفاض  الفائدة  ازدياد  ليعكس
 المستخدم  المعدل  أو   المؤشر   في   التغير  عن   الناتجة  المستقبلية  المدفوعات   في   تغيرات )أي    اإليجار  مدفوعات   في   تغير  أو   العقد  مدة  في   تغير
 . األساسي  األصل شراء خيار تقييم في  تغير أو ( اإليجار  مدفوعات  هذه مثل لتحديد

 
   القيمة  منخفضة موجودات إيجار  وعقود األجل  قصيرة ايجار عقود( 3

  اإليجار  عقود)أي    والمعدات   للمكائن   األجل  قصيرة  اإليجار  عقود  على   األجل  قصيرة  اإليجار  عقود  إثبات   من   اإلعفاء  بتطبيق  الشركة  تقوم
ا  12  مدتها  تبلغ  التي  ا  أقل   أو   شهر  ا  تطبق  كما(.  الشراء  خيار  تتضمن   وال   اإليجار  بدء  تاريخ   من   اعتبار    الموجودات  إثبات   من   اإلعفاء  أيض 

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

 
 كمؤجر  المجموعة 

 إيجارات   كعقود  ما   ألصل  المصاحبة  الجوهرية  والمنافع   المخاطر  كافة   بتحويل   المجموعة  بموجبها  تقوم  ال   التي   اإليجار  عقود  تصنيف  يتم
 المؤجر   لألصل  الدفترية  القيمة  إلى   التشغيلي   اإليجار  لعقد  والترتيب   التفاوض  جراء  المتكبدة  المباشرة  األولية  التكاليف  إضافة  يتم.  تشغيلي 

 التي الفترة في  كإيرادات  الطارئة اإليجارات  إدراج يتم. اإليجار إليرادات   بالنسبة األساس نفس على  اإليجار عقد سريان  مدة طوال وإدراجها
 . خاللها تكتسب 

 
 االقتراض  تكاليف3-8
  المعد  للغرض  جاهزا    ليكون   الزمن   من   فترة  يستغرق  الذي  األصل  انتاج  أو  إنشاء  أو   باقتناء  مباشرة    تتعلق  التي  االقتراض  تكاليف  رسملة  يتم
  من   االقتراض  تكلفة  تتكون جميع تكاليف االقتراض األخرى في الفترة التي تحدث فيها.    انفاق  يتم.  المعني   األصل   تكلفة  من   كجزء  للبيع أو   له

 . األموال باقتراض وترتبط المنشأة تتكبدها التي  األخرى والتكاليف الفائدة
 
 المالية  األدوات3-9
 
 الموجودات المالية   (أ
 

 والقياس  األولي االعتراف
 تصنيفها  على   االولي   االعتراف  عند  المالية  للموجودات   الالحق   القياس  يعتمد.  العادلة  بقيمها  االولي   االعتراف  عند  المالية  الموجودات   قياس  يتم
 . الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة القيمة أو  اآلخر  الشامل  الدخل خالل من  العادلة القيمة أو  المطفأة بالتكلفة إما
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 )تتمة(  الهامة  المحاسبية بالسياسات ملخص -3
 
 )تتمة(  المالية  األدوات3-9
 
 الموجودات المالية )تتمة(   (أ
 

 )تتمة(  والقياس  األولى االعتراف
 المجموعة  أعمال  ونموذج  المالي   لألصل  التعاقدية  النقدية  التدفقات   خصائص  على   لها  األولي   اإلثبات   عند  المالية   الموجودات   تصنيف  يتوقف
 بقيمته   المالي   األصل   بقياس  األمر   بداية  في   المجموعة  تقوم  جوهري،   مالي   مكون   على   تحتوي  ال   التي   التجارية  المدينة  الذمم  باستثناء.  إلدارتها
 المدينة  الذمم  قياس  يتم.  المعاملة  تكاليف  الخسارة،  أو   الربح   خالل   من   العادلة  بالقيمة  المصنف  غير  المالي   األصل  حالة  في   زائدا ،  العادلة
 (.15) المالي  للتقرير الدولي  المعيار بموجب   المحدد المعاملة بسعر جوهري مالي  مكون  تحتوي ال التي  التجارية

 
  والتي  نقدية  تدفقات   عنها  ينتج   أن   يجب   اآلخر،  الشامل  الدخل   خالل  من   العادلة  القيمة  أو   المطفأة   بالتكلفة  وقياسه  المالي   األصل  تصنيف  أجل   من 
 على  فائدة  أو   المبلغ  أصل"مدفوعات    لـ   اختبار  أنه  التقييم  هذا  إلى   يشار".  القائم  المبلغ  أصل  على   فائدة  أو   المبلغ  ألصل  مدفوعات   فقط "    هي 
 .األداة مستوى على  ويتم" القائم  المبلغ أصل
 

 والقياس  األولي اإلثبات
  السوق  في   اتفاقية  أو   الئحة  بموجب   محدد  زمني   إطار  في   الموجودات   تسليم  تتطلب   التي   المالية  الموجودات   مبيعات   أو   بمشتريات  االعتراف  يتم

 . األصل بيع أو  بشراء المجموعة فيه تلتزم الذي التاريخ  وهو  المتاجرة، تاريخ  في ( العادية)التجارة 
 

 الالحق   القياس
 :التالية الفئات  إلى  المالية الموجودات  تصنف لها، الالحق القياس ألغراض

   المطفأة، بالتكلفة المالية الموجودات  (أ
 اآلخر  الشامل الدخل  خالل  من   العادلة بالقيمة المالية الموجودات  (ب 
 الخسارة  أو  الربح  خالل  من   العادلة بالقيمة المالية الموجودات  (ج
 
 ( الدين)أدوات  المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات  (أ

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

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

 المبلغ  على  والعمولة األصلي  المبلغ من  دفعات  فقط تمثل نقدية تدفقات، محددة تواريخ  في  المالي،  لألصل التعاقدية الشروط عن  ينتج  أن  •
 .القائم األصلي 

 
 باألرباح   االعتراف  يتم.  القيمة  النخفاض  وتخضع  الفعّال   الفائدة  معدل  طريقة  باستخدام  الحقا    المطفأة  بالتكلفة  المالية  الموجودات   قياس  يتم

 . قيمته انخفاض أو  تعديله أو  األصل، استبعاد عند الموحدة الخسارة أو  الربح   قائمة في  والخسائر
 
   اآلخر   الشامل الدخل خالل من العادلة  بالقيمة المالية الموجودات (ب
 

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

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

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

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

.  المطفأة  بالتكلفة  المقاسة  المالية  الموجودات   طريقة  بنفس  وتحتسب   الموحدة  الخسارة  او   الربح   قائمة  في   القيود  عكس  أو   القيمة  في   االنخفاض
  المتراكم  العادلة   القيمة  تغير  تدوير  إعادة  يتم  لها،  األولي   اإلثبات   عن   التوقف  وعند.  اآلخر   الشامل   الدخل  في   المتبقية  العادلة  القيمة  تغيرات   تُدرج
 .  الخسارة أو  الربح  إلى   اآلخر الشامل  الدخل في  المثبت 

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

:  المالية  األدوات (  32)  الدولي   المحاسبة  معيار  بموجب   الملكية  حقوق  تعريف  تستوفي   عندما  اآلخر   الشامل  الدخل   خالل   من   العادلة  بالقيمة
  . حدة على  أداه كل  أساس على  التصنيف يحدد. للمتاجرة بها االحتفاظ وعدم العرض
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  أخرى   كإيرادات   األرباح  توزيعات   إثبات   يتم.  الخسارة   أو   الربح   إلى   مطلق ا  المالية  الموجودات   هذه  عن   الناتجة  الخسائر  أو   األرباح  تدوير  يعاد  ال
  تكلفة   من   جزء  كاسترداد  المتحصالت   هذه   من   تستفيد  المجموعة  كانت   إذا  إال  دفعها،  بأحقية  اإلقرار  عند  الموحدة  الخسارة  أو   الربح   قائمة  في 

  الدخل   خالل   من   العادلة  بالقيمة  المصنفة  الملكية  حقوق  أدوات   إن .  اآلخر  الشامل  الدخل  في   األرباح  هذه  تقيد  الحالة،   هذه  وفي   المالي،  األصل
 .  القيمة انخفاض لتقييم معرضة غير اآلخر الشامل 

 
 الخسارة  أو  الربح خالل من العادلة  بالقيمة المالية الموجودات (ج

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

 المشتقات،  إن .  القريب   المستقبل   في   شراؤها  إعادة  أو   لبيعها  شراؤها  حالة   في "  المتاجرة  ألغراض"مقتناه    كـ   المالية  الموجودات   تصنفإلزامي.  
  وقياس  تصنيف  يتم.  فعالة  تحوط  كأدوات   تصنيفها  يتم  لم  ما  للمتاجرة  بها  محتفظ  أنها  على   أيضا    تصنف  المستقلة،  الضمنية  المشتقات   فيها  بما

  بصرف  الخسارة  أو  الربح  خالل   من  العادلة بالقيمة والفائدة األصلي  المبلغ من  دفعات  فقط  تعد ال التي  النقدية التدفقات   ذات  المالية الموجودات 
  الشامل   الدخل  خالل   من   العادلة  بالقيمة  أو   المطفأة  بالتكلفة  الدين   أدوات   بتصنيف  المتعلقة  الضوابط  من   الرغم  وعلى .  األعمال  نموذج  عن   النظر
  بذلك  القيام  كان   إذا  األولي   اإلثبات   عند  الخسارة   أو   الربح   خالل  من   العادلة  بالقيمة  الدين   أدوات   تخصيص  يمكن   أعاله،   مبين   هو   كما  اآلخر،
  المركز   قائمة  في   الخسارة  أو   الربح   خالل  من   العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات   تقيد.  المحاسبي   التماثل  عدم  من   كبير  بشكل  يقلص  أو   يزيل
 .  الموحدة  الخسارة أو  الربح  قائمة  في  العادلة القيمة  في  التغيرات  صافي  تسجيل مع العادلة  بالقيمة الموحدة المالي 

 
 األعمال  نموذج تقييم
  إلدارة  طريقة  أفضل   يعكس   ذلك   ألن   المحفظة   مستوى  على   باألصل   االحتفاظ  فيه  يتم  الذي  األعمال  نموذج  من   الهدف  بتقييم  المجموعة  تقوم

 :يلي  ما  المعلومات  تتضمن . اإلدارة إلى  المعلومات  وتقديم األعمال

 على   تركز  اإلدارة  استراتيجية  كانت   ما   إذا  محدد،  وبشكل.  المطبقة  للسياسات   للمحفظة   المبينة  واألهداف  السياسات   ضوء  على   العمل  •
 المطلوبات   ومدة  المالية  الموجودات   مدة  بين   توافق  هناك  يكون   أو   للمحفظة  محدد  فائدة  بمعدل  االحتفاظ  أو   التعاقدية  الفائدة  إيرادات   تحقيق
 . الموجودات  بيع خالل  من  النقدية التدفقات  تحقق أو  الموجودات  تلك تمول التي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 السيولة والتكاليف اإلدارية(، إضافة لهامش الربح. مخاطر
 

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

  : يلي  ما اعتبارها في  المجموعة تأخذ بالتقييم، القيام عندهذا الشرط. لن يستوفي 
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 النقدية، التدفقات  وتوقيت  مبلغ لتغيير تؤدي قد التي  الطارئة األحداث  •

 الرفع،  مزايا •

 التمديد، وشروط مقدما   المدفوعة المبالغ •

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

 .  الربح  لمعدالت  الدوري التعديل أي للوقت،  المالية القيمة ثمن  لتعديل تؤدي التي  والمزايا •
 

 المالية  المطلوبات( ب
 
 والقياس  األولي اإلثبات
  االعتراف   يتم.  المطفأة  بالتكلفة  أو   الخسارة  أو   الربح   خالل   من   العادلة  بالقيمة  مالية  كمطلوبات   األولي،  االعتراف  عند  المالية،   المطلوبات   تصنف
 .  الدائنة والذمم التمويل حال  في   المعامالت  إلى  مباشرة العائدة  التكاليف  خصم وبعد العادلة، بالقيمة مبدئيا   المالية المطلوبات  بجميع

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

 
 الخسارة   أو الربح خالل من  العادلة بالقيمة المالية المطلوبات

  المالية   والمطلوبات   المتاجرة  ألغراض  بها  المحتفظ  المالية  المطلوبات   على   الخسارة  أو   الربح   خالل  من   العادلة  بالقيمة  المالية  المطلوبات   تشتمل
" المتاجرة  لغرض  بها"محتفظ    كـ  المالية  المطلوبات   تصنف.  الخسارة  أو   الربح   خالل  من   العادلة  بالقيمة  لها  األولي   االثبات   عند  المخصصة

 . القريب  المستقبل في   شراؤها إعادة لغرض تكبدها حال
 

 المالية المطلوبات  تخصيص يتم. الموحدة الخسارة   أو  الربح  قائمة  في  للمتاجرة بها  المحتفظ المطلوبات  من  الخسائر  او  باألرباح االعتراف يتم
 والمعايير   باألسس  الوفاء  حالة  في   فقط  وذلك  األولي،  االعتراف  بتاريخ   الخسارة   أو   الربح   خالل  من   العادلة  بالقيمة  لها  األولي   االعتراف  عند
 (.  9) المالي  للتقرير الدولي  المعيار عليها نص التي 

 
 المالية بالتكلفة المطفأة    المطلوبات

 الفائدة  معدل  طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة  الخسارة أو  الربح  خالل  من  العادلة القيمة بخالف  المالية المطلوبات  تقاس األولي  االعتراف بعد
  المطلوبات   قيد  وإلغاء  الفعلي   الفائدة  معدل  إطفاء  عملية  خالل   من   الربح   تكلفة  قيد  لعكس  كنتيجة  الخسائر  أو   بالمكاسب   االعتراف  يتم.  الفعّال
 . الموحدة الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  المدرجة  المالية

 
  معدل   من   يتجزأ  ال  جزءا    تعتبر  التي   التكاليف  أو   األتعاب   وكذلك  الشراء  عند   الخصم  أو   العالوة  االعتبار  بعين   األخذ  بعد  المطفأة  التكلفة  تحسب 
 . الموحدة الخسارة  أو  الربح  قائمة في  تمويل كتكاليف الفعلي  الفائدة  معدل  إطفاء  ويدرج. الفعال الفائدة

 
 االعتراف  إلغاء ( 3

 
 المالية  الموجودات

  قائمة  من  استبعاده( )أي ذلك ينطبق حيثما متشابهة، مالية موجودات  من   مجموعة من   جزء أو  منه جزء)أو  مالي  أصل إثبات  عن  التوقف يتم
 :عند( للمجموعة الموحدة المالي   المركز

 أو  األصل، من  النقدية التدفقات  استالم في  الحق  انتهاء •

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

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

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

  الحالة   تلك  وفي .  به  المستمر  ها  ارتباط  بقدر  األصل  إثبات   في   المجموعة  تستمر  األ صل،  على   السيطرة  تحويل  فيها  يتم  لم  أو   لألصل  المصاحبة
 التي  والمطلوبات   الحقوق  يعكس  أساس  على   المرتبط  وااللتزام  المحول   األصل  ويقاس.  الصلة  ذات   بااللتزام  أيضا  باالعتراف  المجموعة  تستمر
 يمكن  مبلغ  وأقصى   لألصل  األصلية  الدفترية  بالقيمة  المحول   األصل  على   ضمان   شكل  تتخذ  التي   العالقة   استمرار  ويقاس.  المجموعة  بها  تحتفظ
  . أقل أيهما ـ بسداده المجموعة مطالبة
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 )تتمة(   الهامة  المحاسبية بالسياسات ملخص -3
 
 )تتمة(  المالية األدوات 3-9
 

 المالية  المطلوبات
 شروط   حسب   المقرض  نفس  من   بآخر  موجود   مالي   التزام  استبدال  وعند.  انتهاؤه  أو   الغاؤه  أو   به  الوفاء  عند  مالي   بالتزام  االعتراف  إلغاء  يتم

 األصلي   المالي   لاللتزام  قيد  كإلغاء  معه  التعامل  يتم  التعديل  أو   االستبدال  هذا  مثل   فإن   جوهري،   بشكل  الحالي   االلتزام  شروط   أو   تماما    مختلفة
 .الموحدة الخسارة أو  الربح  قائمة في  المعنية الدفترية القيم بين  الفرق اثبات  يتم . الجديد بااللتزام االعتراف مع
 
 المالية  األدوات مقاصة( 4
 
  نظاما    نافذ   حالي   حق   وجود  عند  فقط   الموحدة  المالي   المركز  قائمة   في   بالصافي   وتسجل   المالية  والمطلوبات   المالية   الموجودات   مقاصة  يتم

  المطلوبات  وسداد  الموجودات   تحقيق  أو   الصافي   أساس   على   المطلوبات   مع  الموجودات   لتسوية  الشركة   لدى  النية  وتوافر  المسجلة   المبالغ  لتسوية
 .واحد آن  في 
 
 حكمه  في وما  النقد   4-10

  استحقاق  بفترات   األجل  قصيرة  السيولة  عالية  األخرىالودائع  /واالستثمارات   البنوك  لدى  والنقد  الصندوق  في   النقد  من   حكمه  في   وما  النقد  يتكون 
  في   وما  النقد  يتكون   الموحدة،  النقدية  التدفقات   قائمة  وألغراض.  قيود  أي  دون   للمجموعة  متاحة  وهي   وجدت،  إن   أقل،  أو   أشهر  ثالثة  أصلية
 .البنوك لدى والنقد  الصندوق في  النقد من  حكمه
 
 المخزون 3-11

 المخصص  تجنيب   مع  أقل،   أيهما   تحقيقها،  الممكن   القيمة  صافي   أو   بالتكلفة  المخزون   قياس   يتم.  األخرى  والتوريدات   الغيار  قطع  المخزون   يمثل
 .  المرجح   المتوسط  أساس  على   التكلفة  تحدد.  األضرار  إلى   باإلضافة  قريبا،  صالحيتها  ستنتهي   التي   والبنود  الحركة،  بطيئة  أو   متقادمة  بنود  ألية
 

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

 
 المالية  وغير  المالية  الموجودات قيمة في االنخفاض3-12
 

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

  دليال    هناك   كان   إذا  فقط  القيمة  النخفاض  تعرضت   أو   تعرض  قد  المالية  الموجودات   من   مجموعة  أو   المالي   األصل  يعتبرالموجودات المالية.  
  النقدية   التدفقات   على   تأثيرا    الخسارة  لحدث   وكان   لألصل  األولي   االعتراف  بعد  أكثر  أو   حدث   لوقوع  نتيجة  القيمة  انخفاض  على   موضوعيا  
 انخفاض  على   الدليل  يتضمن   قد.  بها  موثوق  بصورة  تقديرها  يمكن   التي   المالية  الموجودات   مجموعة  أو   المالي   لألصل  التقديرية  المستقبلية

  أصل   أو   الفوائد  سداد  في   تعثر  أو   تأخير  أو   كبيرة  مالية  صعوبات   يواجهون   المدينين   من   مجموعة  أو   المدينين  أن   على   مؤشرات   القيمة
 للقياس  قابل   نقص  هناك   أن   إلى   الملحوظة  البيانات   تشير  وحيث   أخرى   مالية  هيكلة   إعادة  حالة   أو   إفالس   حالة  في   دخولهم  واحتمال   المدفوعات،

 .السداد بتعثرات  ترتبط التي  االقتصادية الظروف أو  المتأخرات  في  التغيرات  مثل التقديرية، المستقبلية النقدية التدفقات  في 
 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.    المقتناةالمجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير    تقوم
ال تقوم المجموعة بمتابعة   عليه،المدينة التجارية، تستخدم المجموعة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.    للذمم  بالنسبة

  كل   بتاريخ التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدال  من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناء  على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  
مالي.    المستقبلية   العوامل   مقابل  المعدلة  االئتمان   لخسارة   التاريخية  التجربة   أساس  على   مخصص   مصفوفة   بإنشاء  المجموعة  قامت تقرير 

 .االقتصادية والظروف بالمدينين  الخاصة
 

 مالي   أصل  أن   المجموعة  تعتبر  قد  معينة  حاالت   في   أنه  إال.  يوما    90  التعاقدية  الدفع  مدة  تجاوز  عند  تعثر  قد  مالي   أصل  أن   المجموعة  تعتبر
 األخذ  قبل  بالكامل  القائمة  التعاقدية  المبالغ  المجموعة  تستلم  أن   المحتمل  غير  من   أنه  إلى   الخارجية  أو   الداخلية  المعلومات   تشير  عندما  تعثر  قد
 السترداد   معقولة  توقعات   أي  هناك  يكون   ال  عندما  مالي   أصل  شطب   يتم.  المجموعة  قبل  من   بها  محتفظ  ائتمانية   تعزيزات   أي  االعتبار  في 

 . التعاقدية النقدية التدفقات 
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -3
 
 )تتمة(  المالية وغير  المالية  الموجودات قيمة في االنخفاض3-12
 

 المالية  غير الموجودات
  وجود حالة وفي . ما أصل قيمة في  انخفاض وجود  على  دليل  أي وجود من للتأكد تقييم بإجراء مالية، قوائم  كل إعداد بتاريخ  المجموعة، تقوم
 القابلة  القيمة  بتقدير  المجموعة  تقوم  القيمة،  في   االنخفاض  وجود  من   للتأكد  السنوي  االختبار  إجراء  مطلوبا    يكون   عندما  أو   الدليل  هذا  مثل

 وقيمتها  االستبعاد  تكاليف  ناقصا    للنقد  المولدة  الوحدات   أو   لألصل  العادلة  القيمة  هي   لألصل   لالسترداد  القابلة  القيمة  إن .  األصل   لذلك  لالسترداد
 القدرة  عدم  حال  في .  األخيرة  السوق  معامالت   االعتبار  في   باألخذ  االستبعاد  تكاليف  ناقصا    العادلة  القيمة  تحديد  يتم.  أعلى   أيهما  –  االستعمال  قيد
 لقيمتها  التقديرية  المستقبلية  النقدية  التدفقات   بخصم  االستعمال   قيد  القيمة  تقييم   يتم.  مالئم  تقييم  نموذج  استخدام  يتم  المعامالت،  هذه  تحديد  على 

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

 لقيمته   تخفيضه  ويتم  القيمة  منخفض  يعتبر  األصل  فإن   لالسترداد،  القابلة  قيمتها   للنقد  المولدة  الوحدة  أو   لألصل  الدفترية  القيمة  تتجاوز  عندما
يتعلق بالخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة للوحدة  فيما. الخسارة او  الربح  قائمة  في  القيمة انخفاض خسائر تسجيل يتم. لالسترداد القابلة

للموجودا الدفترية  القيم  يتم تخفيض  الوحدات. ومن ثم  الدفترية ألي شهرة موزعة على  القيمة  لتخفيض  للنقد يتم توزيعها مبدئيا   ت المولدة 
 األخرى في الوحدة )مجموعة من الوحدات( على أساس نسبي.   

 
 التي (  للنقد   المولدة  الوحدات   من   مجموعة)أو    للنقد  مولدة  وحدة  لكل  لالسترداد  القابلة  القيمة  تقييم  خالل  من   للشهرة  مةالقي  انخفاض  تحديد  يتم

.  القيمة   في   االنخفاض  بخسارة  االعتراف  يتم   الدفترية،  قيمتها  من   أقل  للنقد  المولدة  للوحدة  لالسترداد  القابلة  القيمة   تكون   عندما.  بالشهرة  تتعلق
 .المستقبلية الفترات   في  بالشهرة تتعلق التي  القيمة في  االنخفاض خسائر عكس يمكن  ال
 
 المخصصات  4-13

 سداد   الشركة   من   يُطلب   أن   احتمال  هناك  ويكون   سابق  حدث   عن   ناشئ (  ضمني   أو )قانوني    التزام  الشركة  لدى  يكون   عندما  المخصصات   تدرج
 وقد.  االلتزام  لمبلغ  به  يعتد  تقدير  إجراء  باإلمكان   ويكون   اقتصادية  منافع  تجسد   الشركة  خارج  إلى   للمصادر  نقدية   تدفقات   خالل  من   االلتزام  هذا

 يكون   عندما  فقط  ولكن   مستقل  كأصل  السداد  تسجيل  فيتم  التأمين،  عقد  ضمن   المثال   سبيل   على   المخصصات   جميع   أو   بعض  سداد  الشركة  تتوقع
  للنقود   الزمنية القيمة أثر كان  وإذا. سداد  أي طرح  بعد الشامل الدخل قائمة في   بالمخصص المتعلق المصروف عرض يتم. فعليا   مؤكدا   السداد

ا،  يكون   عندما  يعكس،   والذي  الحالي   الزكاة  قبل  ما  معدل  باستخدام  المخصصات   خصم  يتم  فإنه  جوهري ا، . بااللتزام  المتعلقة  المخاطر  مالئم 
 .  تمويل كتكلفة الوقت  مرور عن  الناتجة المخصص في  الزيادة إثبات  يتم الخصم، استخدام وعند
 
 الطارئة   والمطلوبات الموجودات3-14
 تقييم   إجراء  يتم.  منها  اقتصادية  منافع  تدفق  المحتمل  من   يكون   عندما  عنها  اإلفصاح  يتم  لكن   المالية  القوائم  في   المحتملة  الموجودات   إثبات   يتم  ال
  وجودها  يتأكد  ال  سابقة  أحداث   عن   ناشئة  محتملة  التزامات   تعتبر  والتي   الطارئة  بالمطلوبات   لالعتراف   المالي   التقرير  تواريخ   من   تاريخ   كل   في 
 . الشركة  لسيطرة تماما تخضع ال التي  األحداث  من  أكثر أو  مؤكد غير مستقبلي  حدث  حدوث  عدم أو  بحدوث  إال
 
 للموظفين  الخدمة نهاية  منافع3-15
 

 األجل  قصيرة الموظفين منافع
  لدى   كان   إذا  دفعه   المتوقع   المبلغ   حيث   من   بااللتزام  االعتراف   يتم.  الصلة  ذات   الخدمات   تقديم  عند  األجل   قصيرة  الموظفين   منافع   صرف  يتم

 .بها  يُعتد بصورة االلتزام تقدير ويمكن  الموظف   قبل من   السابق في  مقدمة لخدمة  نتيجة المبلغ هذا لدفع ضمني أو  قانوني  التزام المجموعة
 

 التوظيف  بعد ما منافع
  المملكة  قوانين   في   تحديده  تم  كما  السعودي  العمل  لقانون   ووفقا    للموظفين   الخدمة  نهاية  منافع  بموجب   المجموعة  على   االلتزام  احتساب   يتم

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

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

خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث   المبقاةالمحددة، مباشرة في قائمة المركز المالي مع أرصدة مدينة أو دائنة مقابلة لألرباح  
  . الالحقة الفترات  في  سارةالخ أو  الربح  إلى  القياس إعادة عمليات تصنيف إعادة يتم الفيها. 
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 )تتمة(  للموظفين  الخدمة نهاية  منافع3-15
 

 )تتمة(  التوظيف بعد ما منافع

 :التالية التواريخ  من  األسبق التاريخ  في  الخسارة  أو  الربح  في  السابقة  الخدمة بتكاليف االعتراف يتم

 و   تقييده، أو  البرنامج  تعديل  تاريخ  •
 .العالقة ذات  الهيكلة إعادة بتكاليف الشركة تعترف الذي التاريخ  •
 
 المنافع  التزام في  التالية التغيرات  بتســـجيل  الشـــركة  تقوم.  المحددة  المنافع التزام على  الخصـــم  معدل بتطبيق  الفائدة  مصـــروف  احتســـاب   يتم

 :الخسارة او  الربح  في  المحددة
 األيدي تقليص عمليات  عن  الناتجة والخســـائر واألرباح الســـابقة، الخدمة وتكاليف الحالية،  الخدمة تكاليف  تشـــمل التي   الخدمة تكاليف •

 و  الروتينية، غير السداد وعمليات  العاملة
 .الفائدة مصروف •
 
 المضافة  القيمة وضريبة  الزكاة 3-16
 

 الزكاة 
 بحصص  والمتعلق  بالمجموعة  المتعلق  الزكاة   مخصص  يحمل)"الهيئة"(.    والضريبة  للزكاة  العامة  الهيئة  ألنظمة  وفقا    للزكاة  المجموعة  تخضع

 .الموحدة الخسارة أو  الربح  قائمة على  السعودية العربية المملكة  في  التابعة الشركات   رأسمال في  المجموعة
 

 الحالية  الدخل ضريبة
  والقوانين  الضريبة  معدالت   ان .  الضريبية  للهيئات   سداده  أو   استرداده  المتوقع  للمبلغ  وفقا    الحالية  الدخل  ضرائب   ومطلوبات   موجودات   قياس  يتم

 .السعودية العربية المملكة   في   المالي  المركز  قائمة تاريخ  في   كما  المطبقة تلك هي  الضريبة قيمة احتساب  في  المستخدمة الضريبة
 

 المؤجلة  الدخل ضريبة
 الدفترية  وقيمها  والمطلوبات   للموجودات   الضريبي   األساس  بين   المؤقتة  الفروقات   على   المطلوبات   طريقة  باستخدام  المؤجلة  الضرائب   تقدير  يتم

 :المؤقتة الضريبية الفروقات   لجميع المؤجلة الضرائب  مطلوبات  إدراج يتم. المالي  التقرير تاريخ   في   المالي  التقرير أغراض حسب 

  المعاملة،   وقت   في   أعمال،   تجميع  ليست   معاملة   في   التزام   أو   أصل  أو   للشهرة  األولي   االعتراف  من   المؤجلة  الضريبة  التزام  ينشأ  عندما •
  للضريبة  الخاضعة الخسارة أو  الربح  أو  المحاسبي  الربح  على  يؤثر وال

 مشتركة،   ترتيبات   في   والحصص  والزميلة  التابعة  الشركات   في   باالستثمارات   المرتبطة  للضريبة  الخاضعة  المؤقتة  بالفروقات   يتعلق  فيما •
 المستقبل  في   المؤقتة  الفروقات   قيد   عكس  يتم  أال  المحتمل   من   ويكون   المؤقتة  الفروقات   قيد  عكس  توقيت  على   السيطرة  يمكن   عندما

 .  المنظور
 

 وأي  مستخدم  غير  ضريبة  حساب   على   مبلغ  وترحيل  للخصم،  القابلة  المؤقتة  الفروقات   لجميع  المؤجلة  الضريبة  بموجودات   االعتراف  يتم
 يمكن  للضريبة خاضع ربح  توافر  المحتمل من  فيه  يكون  الذي الحد إلى  المؤجلة الضريبة موجودات   إدراج يتم مستخدمة غير ضريبية خسائر
 :  باستثناء  المستخدمة،  غير  الضريبية  والخسائر  مستخدم  غير  ضريبة  حساب   على   مبلغ  وترحيل  للخصم  القابلة  المؤقتة  الفروقات   استخدام  بمقابله

 ليست   معاملة   في   التزام  أو   ألصل  األولي   االعتراف  من   للخصم  القابلة  المؤقتة   بالفروقات   المتعلق   المؤجلة  الضريبة  أصل  ينشأ  عندما •
 .للضريبة  الخاضعة الخسارة أو  الربح  أو  المحاسبي  الربح  على  يؤثر وال  المعاملة،  وقت  في   أعمال، تجميع

  ويتم  مشتركة،   ترتيبات   في   والحصص  والزميلة  التابعة  الشركة   في   باالستثمارات   المرتبطة  للخصم  القابلة  المؤقتة  بالفروقات   يتعلق  فيما •
 ويكون   المنظور  المستقبل  في   المؤقتة  الفروقات   قيد  عكس  المحتمل   من   فيه   يكون   الذي  للحد  فقد  المؤجلة  الضريبة  بموجودات   االعتراف

 .  المؤقتة الفروقات  استخدام بمقابله يمكن  والذي متاحا   للضريبة الخاضع الربح 
 
 فيه   تتوفر  أن   يحتمل  ال  الذي  بالقدر  وتخفض  موحدة  مالية  قوائم  كل   إعداد  بتاريخ   المؤجلة  الضريبة  لموجودات   الدفترية  القيمة   مراجعة  تتم

 غير  المؤجلة   الضريبية  الموجودات   تقييم  يعاد.  منها جزء  أو   المؤجلة  الضريبة  موجودات   كافة  باستخدام  تسمح   للضريبة خاضعة  كافية  أرباحا  
 األرباح  من   المؤجلة  الضريبية  الموجودات   تغطية   معه  يحتمل  الذي  الحد  إلى   بها  االعتراف  ويتم  مالي،  تقرير  كل  اعداد  تاريخ   في   بها   المعترف
 .  للضريبة الخاضعة المستقبلية
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -3
 
 )تتمة(  المضافة القيمة وضريبة  الزكاة 3-16
 

 )تتمة(  المؤجلة  الدخل ضريبة
يتحقق فيها األصل أو يسوى   الضريبة  والمطلوبات   الموجودات   تقاس التي  السنة  في  المتوقع سريانها  الضريبة  باستخدام معدالت  المؤجلة 

  ببنود   المتعلقة  المؤجلة  الضريبة  إدراج  يتمااللتزام بناء  على معدل الضرائب )وأنظمة الضرائب( السارية المفعول في تاريخ التقرير المالي.  
 حقوق  ضمن   أو   اآلخر  الشامل   الدخل   في   إما   وذلك   ما   بمعاملة   والمتعلقة  المؤجلة  الضريبة  بنود  ت اثبا  يتم.  الخسارة  أو   الربح   خارج   مسجلة 
 . مباشرة الملكية

 
كجزء من تجميع األعمال، ولكن دون استيفاء معايير االعتراف المستقل في ذلك التاريخ، في    المقتناةالحقا  االعتراف بالمنافع الضريبية    يتم

(  الشهرة يتجاوز ال  أنها )طالما  الشهرة   في   كخفض  إما التعديل  مع التعامل  يتمحال وجود معلومات جديدة حول تغير في الحقائق أو الظروف. 
 .  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  بها االعتراف أو  القياس فترة خالل تكبدها تم إذا
 

  موجودات  لتسوية  نافذ  قانوني   حق  لها  كان   إذا،   وفقط   وفقط،  المؤجلة  الضرائب   ومطلوبات   المؤجلة  الضريبة  موجودات   بتسوية  الشركة  تقوم
  التي   الدخل  بضرائب   تتعلق  التي   المؤجلة  الضريبة  ومطلوبات   المؤجلة   الضريبة  وموجودات   الحالية  الضريبية  ومطلوبات   الحالية  الضريبية
 المطلوبات   تسوية  إما  تنوي  التي   للضريبة،  خاضعة  مختلفة  منشآت   أو   للضريبة  الخاضعة  المنشأة  نفس  على   إما   الضريبية  السلطة   نفس  تفرضها

  فيها   يكون   مستقبلية  فترة   كل   في   واحد،  وقت   في   المطلوبات   وتسوية  الموجودات   لتحقيق   أو   الصافي،   أساس   على   الحالية  الضريبية  والموجودات 
 .مؤجلة ضريبية موجودات  أو  لمطلوبات  كبيرة مبالغ استرداد أو  تسوية المتوقع من 
 

 االستقطاع  ضريبة
  العامة   الهيئة  ألنظمة  وفقا    أجانب   مساهمين   إلى   مدفوعة  أرباح  وتوزيعات   مقيمة  غير  جهات   مع  المعامالت   على   ضرائب   المجموعة  تستقطع
 . عنه نيابة الضرائب  اقتطاع يتم والتي  المقابل  الطرف على  التزام باعتبارها كمصروف إدراجها يتم ال والتي  والدخل  للزكاة

 
 المضافة  القيمة  ضريبة

  المضافة  القيمة  ضريبة  تكون   عندما:  باستثناء  المضافة   القيمة  ضريبة  مبلغ  خصم  بعد  والموجودات   والمصروفات   باإليرادات   االعتراف  يتم
  تكلفة   من   كجزء  بالضريبة  االعتراف  يتم  الحالة  هذه  وفي   الضريبية،  الهيئة  من   لالسترداد  قابلة  غير  الخدمات   أو   موجودات   شراء  على   المتكبدة

 . االقتضاء حسب  المصروفات  بند من   كجزء  أو  األصل على  االستحواذ
 
 المصروفات 3-17
 

   المباشرة التكاليف
  المثال   سبيل  على   فيها،   بما  للمجموعة  الرئيسية  التشغيلية   باألنشطة  المتعلقة  أو   إلى   مباشرة  العائدة  المصاريف  جميع   المباشرة   التكاليف   تمثل
  للموظفين   مباشرة  العائدة  الصلة  ذات   والتكاليف  الملموسة  غير  الموجودات   وإطفاء  والمعدات   واآلالت   الممتلكات   استهالك   الحصر،  وليس

 . وغيرها
 

 والتوزيع  البيع مصاريف
هذه التكاليف رواتب موظفي المبيعات والتسويق   تتضمن .  بالمجموعة  البيع  أنشطة  تسهيل  أو   لتنفيذ  المتكبدة  التكلفة  المصروفات   هذه  تتضمن 

 .المباشرة العمومية المصروفات  بعض تخصيص أيضا   تتضمن  كما . اللوجيستيةوالتوزيع والمصروفات 
 

 وإدارية  عمومية مصاريف
تتضمن توزيع المصروفات   وكذلك.  خدمات   تقديم  او   بضائع   أي  بإنتاج  مباشرة  تتعلق  ال  التي   التشغيلية  بالمصروفات   المصروفات   هذه  تتعلق

 مصروفات البيع والتوزيع.  أو  المباشرةالعمومية غير المباشرة والتي ال تعود بشكل محدد إلى تكلفة  
 
  الحال  مقتضى   حسب   وإدارية  عمومية  ومصروفات   وتوزيع  بيع  ومصروفات   اإليرادات   تكلفة  بين   ما  المباشرة  غير  المصروفات   توزيع   يتم
 .ثابت  أساس على 
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 )تتمة(  الهامة  المحاسبية بالسياسات ملخص -3
 
 المعلومات القطاعية 3-18

 يعتبر قطاع التشغيل عنصر لما يلي: 
مصــروفات تتضــمن اإليرادات والمصــروفات المتعلقة بالمعامالت التي تعمل في أنشــطة أعمال قد تتحصــل منها على إيرادات وتتكبد  (أ

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

 التي تكون المعلومات المالية متاحة لها. األداء؛ و 
 

  النتائج  وتلك  ما  قطاع  إلى   مباشرة  تعود  التي   البنود  تلك  القرار  صناعة  عن   المسؤول  للتنفيذي  عنها  التقارير  إعداد  يتم  التي   القطاع  نتائج   تتضمن 
 . معقول أساس على  تعتمد قد التي 
 
 المنح   والمساعدات المنح 3-19
ــيتم  المنحة  بأن   معقول  تأكيد  هناك  يكون  عندما الحكومية المنح  إثبات   يتم ــتالمها س ــيتم  اس ــروط بجميع  التقيد  وس  تتعلق  عندما.  بها  الملحقة  الش

 .المنحة سداد فترة خالل الدخل في  إدراجه ويتم مؤجلة كإيرادات  إثباته يتم ما، بأصل المنحة
 

ا المجموعة تتلقى   عندما  نمط مدى على   الخـسارة أو  الربح   قائمة في   إدراجها  ويتم االـسمية بالمبالغ  والمنحة األـصل  تـسجيل  يتم نقدية،  غير  منح 
 بسـعر  الصـلة ذات  المؤسـسـات  أو   الحكومات  من   مماثلة مسـاعدة أو  قروض  تقديم  عند.  القرض مدة  في  يتمثل الذي للمنافع  المتوقع  االسـتهالك

 .حكومية منحة يعتبر التشجيعية الفائدة هذه تأثير فإن  فوائد، بدون  أو  المطبق الحالي  السوق سعر من  أقل فائدة
 
   بعد التنفيذ حيز  تدخل لم   لكن صادرة معايير ـ  4
 

. للمجموعة  الموحدة  المالية   القوائم  إصدار  تاريخ   حتى   بعد،  التنفيذ  حيز  تدخل  لم  والتي   الصادرة،   والمعدلة  الجديدة  والتفسيرات   المعايير  يلي   فيما
 المجموعة إتباع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.    تعتزم
 

 " التامين "عقود  –( 17) المالي للتقرير   الدولي المعيار
( عقود التأمين، معيار محاسبة جديد شامل  17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي )2017شهر مايو    خالل 

  سيحل (  17)  المالي   للتقرير  الدولي   المعيار  فإن   المفعول،  ساري  يصبح   عندماوالعرض واالفصاح.    والقياس  االعترافلعقود التأمين يغطي  
 أنواع  جميع  على (  17)  المالي   للتقرير  الدولي   المعيار  يسريم.  2005  في   صدر  الذي"  التأمين ( "عقود  4)  المالي   للتقرير  الدولي   المعيار  محل
  بإصداره،  تقوم  التي   المنشآت   نوع  عن   النظر  بصرف(  التأمين   وإعادة  المباشر  والتأمين   الحياة  وغير  الحياة  على   التأمين )أي    التأمين   عقود

 . اختيارية بصورة االشتراك فيها يتم التي  المالية واألدوات  الضمانات  وبعض
 

 لعقود  محاسبي   نموذج  توفير  في (  17)  المالي   للتقرير  الدولي   المعيار  من   الكلي   الهدف  يتمثل.  المعيار مجال  في   اإلعفاءات   بعض  تطبيق  سيتم
 على   كبيرة   بدرجة  يعتمد  الذي(  4)  المالي   للتقرير  الدولي   المعيار  متطلبات   من   النقيض  وعلى .  التأمين   لشركات   وثباتا    فائدة  أكثر  التأمين 

 المحاسبة نواحي  جميع  يغطي  التأمين  لعقود شامال   نموذجا   يوفر( 17) المالي  للتقرير الدولي   المعيار فإن   السابقة، المحلية المحاسبية السياسات 
 :  يلي  بما مدعوم عام نموذج هو ( 17) المالي  للتقرير الدولي  المعيار جوهر إن . الصلة ذات 

 (.المتغيرة األتعاب )طريقة  مباشرة  مشاركة خصائص مع للعقود محدد تعديل  •

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

ــري  إدراج حتمية  مع  التاريخ  هذا بعد أو م 2023 يناير 1 في  المالية التقارير إعداد فترات  في ( 17) المالي  للتقرير الدولي   المعيار تطبيق يسـ
ــمح .  المقارنة  أرقام ــرط  للمعيار  المبكر  بالتطبيق يُسـ ــأة  تقوم أن   بشـ  للتقرير الدولي  والمعيار( 9)  المالي  للتقرير الدولي  المعيار بتطبيق  المنشـ
 .المجموعة على  المعيار هذا ينطبق ال(. 17) المالي  للتقرير الدولي  المعيار تطبيق مرة ألول فيه تم الذي التاريخ  قبل أو  في ( 15) المالي 

 
 متداولة  وغير  كمتداولة المطلوبات تصنيف(: 1) المالي   للتقرير الدولي  المعيار على  التعديالت 

 لتحديد (  1)  الدولي   المحاسبة  معيار  من   76  إلى   69  من   الفقرات   على   تعديالت   الدولي   المحاسبة  معايير  مجلس  أصدرم،  2020  يناير  في 
 :التعديالت  توضح . متداولة غير أو  متداولة أنها  على  المطلوبات  تصنيف متطلبات 

 .التسوية تأجيل في  بالحق المقصود •

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

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

  لن  االلتزام شروط وان  ملكية حقوق أداة ذاته حد في  وهو  للتحويل  قابل التزام في  متضمنة المشتقة المالية االداة تكون  عندما فقط وذلك •
 .التصنيف على  تؤثر
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 )تتمة(  بعد التنفيذ حيز  تدخل لم   لكن صادرة معايير   -4
 

 (: تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة)تتمة( 1المالي )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير  
او بعدها. ويجب تعديلها بأثر رجعي. ستقوم المجموعة بتقييم تأثير   2023يناير    1التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في  

 ب إعادة تفاوض.التعديالت على الممارسة الحالية وإذا ما كانت اتفاقية القرض القائم قد تتطل
 

   ( 3) المالي للتقرير الدولي المعيار  علىتعديالت - العام  اإلطار  مفهوم إلى اإلشارة
 إلى   اإلشارة   -   األعمال   تجميع   -(  3)  المالي   للتقرير  الدولي   المعيار   على   التعديالت   الدولية  المحاسبة   معايير  مجلس   أصدرم،  2020  مايو   في 

  مع م،  1989  في   الصادر  المالية،  القوائم  وعرض  إلعداد  العام  اإلطار   إلى   اإلشارة   إحالل   هو   التعديالت   من   الغرض.  العام  اإلطار   مفهوم
 .جوهري  بشكل المتطلبات  تغير دون م 2018 مارس  في   الصادر المالي  للتقرير العام اإلطار  مفهوم إلى  اإلشارة

 
"اليومين"  خســائر او  مكاســب  مســألة لتجنب ( 3) المالي  للتقرير الدولي   المعيار في   االعتراف مبادئ إلى   اســتثناء   أيضــا    المجلس أضــاف  كما

بة معيار  ضـمن   تقع  قد التي   المحتملة وااللتزامات  المطلوبات  عن  الناتجة  المحتملة ير أو  37 الدولي   المحاـس  21 رقم الدولية المعايير لجنة تفـس
 .منفصل بشكل تكبدها حال"الرسوم" 

 
 لن  التي   المحتملة الموجودات   بخصــــوص( 3)  المالي  للتقرير الدولي   المعيار في   الحالية  التوجيهات   توضــــيح   المجلس  قرر  الوقت، نفس في 
 .المالية القوائم وعرض إلعداد العام اإلطار إلى  اإلشارة احالل عند  تتأثر
 

 ال. مســـــتقبلي  ـبأثر تطبق أن   ويـجب  الـتاريخ  ـهذا  بـعد أو م  2022  يـناير 1 في   تـبدأ  التي   الســـــنوـية الـمالي  التقرير فترات   على   التـعديالت  تنطبق
 .المجموعة على   التعديالت  هذه تنطبق

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

المتحصــالت قبل االســتخدام المنشــود والذي يمنع   -م، أصــدر مجلس معايير المحاســبة الدولية الممتلكات واآلالت والمعدات 2020مايو  في 
واي متحصـالت من بيع السـلع التي يتم انتاجها أثناء احضـار ذلك   والمعدات،المنشـآت الخصـم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت 

 هذه مثل بيع من  بالمتحـصالت   المنـشأة تعترف  ذلك،  من   وبدال  عه وحالته الالزمة للتـشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة.  األـصل إلى موق
 .الخسارة او  الربح  في  السلع تلد انتاج وتكاليف السلع
 

  بنود   على   رجعي   ـبأثر  تطبيقـها  ويـجب   الـتاريخ،  ذـلك  بـعد  أو   2022  يـناير  1  في   تـبدأ  التي   الســـــنوـية الـمالـية  الفترات   على   التـعديالت   تســـــري
 .مرة ألول التعديالت  بتطبيق المنشأة تقوم عندما المعروضة األولى  الفترة بداية بعد أو  في  لالستخدام المتاحة والمعدات  واآلالت  الممتلكات 

 
 .للمجموعة الموحدة المالية القوائم على  أثر للتعديالت  يكون  أن  المتوقع من  ليس
 

 ( 37) الدولي المحاسبة معيار  على  تعديالت - العقد تأدية تكلفة  - المعاوضة  عقود
  المنشــأة تحتاج  التي   التكليف  أي  لتحديد  37 الدولي   المحاســبة معيار على  تعديالت   الدولية  المحاســبة معايير  مجلس  أصــدرم،  2020 مايو  في 

 .خسائر إلى  يؤدي أنه أو  معاوضة العقد كان  إذا ما  لتقدير تضمينها
 

 اإلضـــافية  التكاليف من   كال   خدمات   او   بضـــائع  تقديم بعقد تتعلق التي   التكاليف  تتضـــمن ".  المباشـــرة التكلفة"طريقة    على  التعديالت  تنطبق
 تحميلها  يتم  مالم  وتســتثنى  بالعقد  مباشــرة  واإلدارية  العمومية المصــروفات  تتعلق  ال. العقد بأنشــطة مباشــرة  تتعلق التي  التكاليف  وتخصــيص

 .العقد بموجب  المقابل الطرف على  واضح  بشكل
 

 العقود  على  التعديالت  بتطبيق المجموعة  ســتقومم.  2022يناير   1الســنوية التي تبدأ في أو بعد   المالية التقاريرالتعديالت على فترات   تســري
د  تقم  لم  التي  ة  بـع أدـي ا  جميع  بـت اتـه ة  في   التزاـم داـي الي   التقرير  فترة  ـب اف  يتم  التي   الـم ديالت   تطبيق  يـه  يكون   أن   المتوقع  من   ليس.  مرة  ألول  التـع

 .للمجموعة الموحدة المالية  القوائم على  أثر للتعديالت 
 
  الدولية   المعايير   تطبيق  التي   التابعة  الشركة   –   مرة  ألول  المالي  للتقرير   الدولية   المعايير   تطبيق   –   1  المالي  للتقرير   الدولي  المعيار  5-6

 . مرة ألول المالي   للتقرير
 تعديال    الدولية  المحاســبة معايير  مجلس أصــدر  المالي، للتقرير  الدولية  المعايير على   2020-2018 لألعوام  الســنوية  التحســينات   من   كجزء
 الفقرة تطبيق باختيار التابعة للشــركة  التعديل  يســمح .  مرة  ألول المالي  للتقرير الدولية  المعايير  تطبيق  - 1  المالي  للتقرير  الدولي   المعيار على 
 اـستنادا   االم،  الـشركة  في  عنها المـصفح   المبالغ  باـستخدام  المتراكمة  الترجمة  فروقات  لقياس( 1)  المالي  للتقرير الدولي   المعيار من "أ"(    16-)د
 تختار التي   المـشتركة  والمـشاريع  الـشقيقة  الـشركات  على  أيـضا   التعديل  يُطبق.  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير إلى  االم  الـشركة تحول تاريخ  إلى 

 .1 المالي  للتقرير الدولي  المعيار من "أ"(  16-)د الفقرة تطبيق
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 )تتمة(  بعد التنفيذ حيز  تدخل لم   لكن صادرة معايير  -4
 
الـتابـعة التي تطبيق المـعايير الدولية  الشـــــركة   –تطبيق المـعايير الدولـية للتقرير الـمالي ألول مرة   – 1المعـيار الدولي للتقرير الـمالي    5-6

 للتقرير المالي ألول مرة )تتمة(
مع السـماح بالتطبيق المبكر. ال تنطبق هذه    2022يناير   1يدخل التعديل حيز التنفيذ على فترات التقارير المالية السـنوية التي تبدأ في أو بعد 

 التعديالت على المجموعة.
 

 المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية  % 10في فحص نسبة  الرسوم  -(: األدوات المالية 9الدولي للتقرير المالي ) المعيار
 على  تعديال   الدولية المحاســبة  معايير  مجلس  أصــدر  المالي، للتقرير الدولية للمعاييرم  2020-م2018  دورة الســنوية التحســينات   من   كجزء
  معدل أو   جديد  إما مالي   التزام شـــروط تقدير  عند المنشـــأة  تدرجها التي  الرســـوم أن  التعديالت   توضـــح (.  9) المالي  للتقرير الدولي   المعيار
 والمقرض المقترض بواسـطة  المسـتلمة او  المدفوعة الرسـوم تلك  فقط األتعاب  هذه  تتضـمن . األصـلي  االلتزام شـروط عن  وتختلف  مسـتديمة
 المطلوبات  على  التعديل هذا بتطبيق المنشــأة تقوم. بالنيابة المقرض او  المقترض إما  بواســطة  المســتلمة او   المدفوعة الرســوم تتضــمن   بحيث 
ــنوية المالي  التقرير فترة بداية بعد أو  في  المتبادلة او   المعدلة  المالية ــأة  تقوم التي  األولى  السـ  التعديل يدخل.  التعديالت   هذه بتطبيق فيها  المنشـ
  هذه  بتطبيق المجموعة  تقوم.  المبكر  بالتطبيق  السـماح مع  2022  يناير 1 بعد أو   في   تبدأ التي  السـنوية  المالية التقارير فترات  على   التنفيذ حيز

ــنوية المالي  التقرير فترة بداية بعد أو  في  المتبادلة او  المعدلة  المالية المطلوبات  على  التعديالت  ــأة تقوم التي  األولى  الس  هذه بتطبيق فيها المنش
 .التعديالت 

 
 .للمجموعة الموحدة المالية القوائم على  أثر للتعديالت  يكون  أن  المتوقع من  ليس
 

 العادلة القيمة قياس في الضريبة - الزراعة( 41) الدولي المحاسبة معيار
 على  تعديال   الدولية المحاســبة  معايير  مجلس  أصــدر  المالي، للتقرير الدولية للمعاييرم  2020-م2018  دورة الســنوية التحســينات   من   كجزء
 باسـتثناء المنشـآت  تقوم أن  وهو ( 41) الدولي  المحاسـبة معيار من  22 الفقرة في   المتطلب  بإزالة التعديل  يقوم(.  41)  الدولي   المحاسـبة  معيار

 المنشــأة  تقوم(. 41) الدولي  المحاســبة  معيار نطاق ضــمن  تقع  التي  للموجودات   العادلة القيمة  قياس  عند  بالضــريبة  الخاصــة  النقدية التدفقات 
  الـسماح معم،  2022  يناير 1 بعد أو   في   تبدأ  ـسنوية  مالية فترة  أول  بداية بعد أو   في  العادلة  القيمة قياس على  مـستقبلي   بأثر  التعديل هذا  بتطبيق
 .المبكر  بالتطبيق

 
 .المجموعة على  المعيار هذا ينطبق ال
 

 (8) الدولي المحاسبة معيار على تعديالت - المحاسبية التقديرات تعريف
"التقديرات   لـ  تعريفا  يقدم  حيث   8  الدولي   المحاسبة  معيار  على   تعديالت   الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر،  2021  فبراير  شهر  في 

 يوضح   كما.  االخطاء  وتصحيح   المحاسبية  السياسات   في   والتغيرات   المحاسبية  التقديرات   في   التغيرات   بين   التمييز  التعديل  يوضح ".  المحاسبية
  تبدأ   التي   السنوية  المالي   التقرير  فترات   على   التعديالت   تنطبق.  المحاسبية  التقديرات   لتطوير  والمدخالت   التقييم  ألساليب   المنشآت   استخدام  كيفية
  أو   في   تحدث   التي   المحاسبية  التقديرات   في   والتغيرات   المحاسبية  السياسات   في   التغيرات   على   وتنطبق  التاريخ   هذا   بعد  أو   2023  يناير  1  في 
 .الحقيقة  تلك عن  االفصاح حال  المبكر بالتطبيق يسمح . الفترة بداية بعد
 

 . المجموعة على  جوهري أثر للتعديالت  يكون  أن  المتوقع من  ليس
 

 المالي   للتقرير الدولية للمعايير  2 الممارسة وقائمة( 1) الدولي المحاسبة  معيار على تعديالت - المحاسبية السياسات عن  االفصاح
للمعايير الدولية للتقرير المالي مع إصدار  2( وقائمة الممارسة  1م، أصدر المجلس تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )2021فبراير    في 

  تساعد السياسة المحاسبية.    افصاحات ى  أحكاما جوهرية، حيث يتم تقديم توجيهات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق أحكام الجوهرية عل 
عن سياساتهم المحاسبة   لإلفصاح المحاسبية المستخدمة في استبدال المطلوب من المنشآت    حول السياسةالتعديالت المنشآت على تقديم افصاحان  

 إفصاحات ي اتخاذ القرارات حول   الهامة مع متطلب السياسات المحاسبية "الهامة"  وإضافة توجيهات حول كيفية تطبيق المنشآت للجوهرية ف
 مع  التاريخ   هذا  بعد  أو م  2023  يناير  1  في   تبدأ  التي   السنوية  الفترات   على   1  الدولي   المحاسبة  معيار  تعديالت   تنطبقالسياسات المحاسبية.  

 معلومات   على   الجوهرية  تعريف  تطبيق  في   الزامية   غير  توجيهات   تقدم  2  التطبيق  بيان   على   التعديالت   أن   وبما.  المبكر  بالتطبيق  السماح 
 .  الزامي  غير التنفيذ حيز دخولها تاريخ  فإن   المحاسبية، السياسات 

 
 في السياسات المحاسبية للشركة.  االفصاحات الشركة حاليا  بتقييم تأثير التعديالت لتحديد التأثير على  تقوم
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 الهامة   المحاسبية  واالفتراضات والتقديرات األحكام -5
 
 التقديرات واالفتراضات 5-1

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

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

  المالي  التقرير تاريخ  في  التيقن  عدم على  المبنية للتقديرات  األخرى الرئيسية والمصادر بالمستقبل يتعلق فيما الجوهرية االفتراضات  يلي  فيما
 اعتمدت .  أدناه  موضح   هو   كما  المالي   التقرير  تاريخ   خالل  والمطلوبات   للموجودات   الدفترية  القيم  على   جوهري  تعديل  إجراء  إلى   تؤدي  قد  التي 

 القائمة  واالفتراضات   الظروف  تتغير  أن   يجوز  أنه  إال.  المالية  القوائم  إعداد  عن   المتاحة  المعايير  على   وافتراضاتها  تقديراتها  في   المجموعة
 االفتراضات   على  التغييرات   هذه  تنعكس.  المجموعة  سيطرة  خارج  الناشئة  الظروف  أو   السوق  في   للتغيرات   وفقا    المستقبلية  التطورات   حول
 .حدوثها عند
 

   باإليرادات االعتراف
 :  التالية التعديالت  إجراء  اإلدارة من ( 15) المعيار تطبيق تطلب 

 
 األداء  التزامات استيفاء
  في   أو   لذلك   المحددة  الفترة  مدار   على   العمالء   مع  التنفيذ  التزاماتها  استيفاء  مدى  لتحديد  المرضى   مع  عقدها  من   عقد  كل   تقييم  الشركة   على   يجب 
 .  باإليراد لالعتراف المناسبة الطريقة تحديد أجل  من   الفترة خالل ما وقت 
 

 المعاملة   أسعار تحديد
 التقديرات   هذه  عمل  سياق  وفي (.  التأمين   شركات   أساسي )بشكل    العمالء  مع  اتفاقياتها  من   اتفاقية  لكل  المعاملة  سعر  تحديد  الشركة  على   يجب 
 عناصر  أي  وجود  مدى  وتقييم  اخرى  متغيرة  بنود  أي  أو   التأمين   مطالبات   خصم  ضوء  على   العقد  في   متغيرة  أثمان   أي  تأثير  بتقييم  الشركة  تقوم

 . العقد في  نقدية غير أثمان  وأي العقد في  جوهرية تمويلية
 

 العمالء  مع المبرمة  العقود في  السيطرة تحويل
 على   السيطرة  أو   الخدمات   تنتقل  عنما  اإليرادات   إثبات   يتم  الزمن،  من   نقطة  في   األداء   بالتزام  الوفاء  تم  بأنه  الشركة   فيها  تحدد  التي   الحاالت   في 

 . المرضى  إلى  العقد موضوع تعتبر التي  الموجودات 
 

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

 النسب   تطبيق  يتم.  العمالء  هؤالء  لرفض  التاريخي   المعدل   إلى   استنادا  للعمالء   المقدمة  للخدمات   المتوقعة  الرفض  حاالت   المجموعة  وتحدد
 على   تؤثر   سوف  التاريخي   الرفض  بنمط  مقارنة  جوهرية  تغيرات   أي  إن .  المتغير  الثمن   من   المتوقعة  القيمة  لتحديد  الرفض  لحاالت   األخيرة
 .المجموعة  قبل من   المتوقعة الرفض نسب 

 
  الرفض   مخصصات   تعديل  ويتم  عليها،  والموافقة  الرفض  معدالت   استالم  يتم  عندما  المتوقعة  الرفض  لمعدالت   تقييمها  بتحديث   المجموعة  وتقوم
 الرفض  بحاالت   يتعلق  فيما  السابقة  المجموعة  تجربة  تمثل  ال  وقد  الظروف،  في   للتغيرات   حساسة  الرفض  حاالت   تقديرات   تعتبر.  لذلك  تبعا

 .المستقبل في   الرفض حاالت  تسجيلها، تم التي  المقدرة الرفض وحاالت 
 

 المتوقعة  االئتمان خسائر  مخصص
أساس    لقياس .  المبسطة  الطريقة  المجموعة  تستخدم  التجارية،  المدينة  للذمم  وبالنسبة المدينة على  الذمم  تم تجميع  المتوقعة  االئتمان  خسائر 

 والمعلومات  المنشورة  التعثر  معدالت   من   المتوقعة   الخسائر   معدالت   استخالص  تماالئتمان المشتركة وأيام تجاوز االستحقاق.    مخاطر خصائص  
  مثل   الكلي  االقتصاد  عوامل  عن   مستقبلية  معلومات   أيضا  تتضمن   التي   المتوقعة  المستقبلية  النتائج   تعكس  بحيث   تعديلها  وتم  للشركة،  التاريخية
 . اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  ومعدل التضخم

 
 منافع نهاية الخدمة للموظفين

التقييم    يتم باستعمال  التوظيف  بعد  ما  للموظفين ومنافع  المحددة  المنافع  التزامات  تكلفة  وضع   االكتواريالتقييم    يتضمن .  االكتواريتحديد 
 الرواتب،  في   المستقبلية  والزيادات   الخصم،  معدل  تحديد  على   تشتمل  والتي افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل.  

 في  للتغيرات  الحساسية شديد المحددة المنافع التزام فإن  األجل  طويلة وطبيعته األساسية واالفتراضات  التقييم لتعقيد ونظرا  . الوفيات  ومعدالت 
  . المالي  التقرير تاريخ  في  االفتراضات  جميع مراجعة تتم. االفتراضات  هذه
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 )تتمة(  الهامة  المحاسبية  واالفتراضات والتقديرات األحكام -5
 
 )تتمة(  واالفتراضات التقديرات5-1
 

 المالية  غير الموجودات قيمة في االنخفاض
 القيمة   تتجاوز  عندما  القيمة  في   االنخفاض  يظهر.  القيمة  في   االنخفاض  الختبار  التابعة  للشركة  الدفترية  القيمة  بتقييم  السنة  خالل  اإلدارة  قامت 

  أيهما   ــ   االستعمال   قيد  قيمتها  أو   االستبعاد  تكاليف   ناقصا    العادلة  القيمة  باعتبارها  لالسترداد  القابلة  القيمة  للنقد  المولدة  الوحدة  أو   لألصل   الدفترية
 تجاري  أساس  على   تتم  التي   الملزمة  البيع   معامالت   من   المتاحة  البيانات   إلى   االستبعاد  حساب   تكاليف  ناقصا    العادلة  القيمة  تستند.  أعلى 

 نموذج   إلى   االستعمال   قيد  القيمة  حساب   يستند.  األصل  الستبعاد  اإلضافية  التكاليف  ناقصا    مالحظتها  يمكن   سوق   أسعار  أو   مماثلة  لموجودات 
اشتقاق التدفقات النقدية من المبالغ المتوقعة في المستقبل والتي ال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها   يتم.  المخصومة  النقدية  التدفقات 

  حساسة  لالسترداد  القابلة   القيمة  إن يمكن أن تعزز أداء األصل للوحدة المولدة للنقد التي يتم اختبارها.    هامةالشركة بعد أو استثمارات مستقبلية  
  المستخدم النمو  ومعدل المتوقعة المستقبلية الداخلة النقدية التدفقات  وكذلك  المخصومة النقدية التدفقات  نموذج في  المستخدم لخصما معدل تجاه

 .  المستقبل استقراء ألغراض
 

 سنوات   الخمس   فترة  بعد  النقدية  التدفقات   استقراء  ويتم  % 11.0  النقدية  التدفقات   تقديرات   في   المستخدم  الضريبة  قبل   ما   خصم   معدل  يبلغ
 أنه  إلى   اإلدارة  توصلت   التقييم،  وبحسب .  الصحية  الرعاية  قطاع  في   األجل  طويل  النمو   معدل  متوسط  نفس  وهو ،  % 2.0  نمو   معدل  باستخدام

 .  القيمة النخفاض حاجة ال
 

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

 بالفترة   المتعلقة  األحكام  وتطبيق  مماثلة،  موجودات   مع   وخبرة  داخلي،  تقني   وتقييم  مشابهة،   تجارية  أعمال   لممارسات   مجمع  تقييم  إلى   التقديرات 
 . االستهالك رسوم وبدء لالستخدام متاحة الموجودات  فيها تصبح  الذي
 
 المادي   التلف  بسبب   السابقة  التقديرات   عن  التوقعات   اختلفت   إذا  تحديثه  ويتم   دورية  بصورة  أصل   لكل   المقدر  اإلنتاجي   العمر  مراجعة  يتم

  نتائج  تتأثر  أن   الممكن   من   فإنه  ذلك،  ومع.  األصل  استخدام  على   المفروضة  القيود  من   غيرها  أو   القانونية  والقيود   التجاري  أو   التقني   والتقادم
.  أعاله  المذكورة  العوامل  في   التغييرات   عن   الناجمة   المسجلة  النفقات   وتوقيت   المبالغ  في   بالتغييرات   جوهري  بشكل  المستقبل  في   العمليات 
 األصول  يخفض  وأن   المسجلة  التشغيل  نفقات   زيادة   على   يعمل  أن   والمعدات   الممتلكات   بنود  من   بند  ألي  المقدر  االنتاجي   العمر  لتخفيض  ويمكن 
 .المتداولة غير
 

 المخزون  مخصص
 على  صالحيته فترة قاربت  أو  متقادم أو  الحركة  بطيء المخزون  يصبح  عندما. أقل أيهما  ـ للتحقق  القابلة القيمة أو  بالتكلفة المخزون  قياس يتم

.  حدة على   بند  لكل   التقدير  يتم  ذاتها   حد  في   الكبيرة  المخزون   مبالغ  حالة   في .  العادلة قيمته  مقابل  تقديري  مخصص  تكون   يتم  تالف،   أو   االنتهاء
 طبقا   المخصص تكوين  ويتم إجمالي، أساس على  التقدير فيتم تالفة أو  الحركة بطيئة أنها إال ذاتها حد في  كبيرة ليست  التي  المخزون  مبالغ أما
 .التاريخي   االستعمال على  بناء   التلف أو  التقادم ودرجة المخزون  لنوع
 

 المالية لألدوات  العادلة القيمة قياس
 في   المتداولة  األسعار  أساس  على   المالي   المركز  قائمة  في  المسجلة  المالية  والمطلوبات   المالية  للموجودات   العادلة  القيم  قياس  إمكانية  عدم  عند

 إلى   المدخالت   أخذ  يتم.  المخصومة  النقدية  التدفقات   نموذج  ذلك  في   بما  التقييم  طرق  باستخدام  لها  العادلة  القيمة  قياس  يتم  فإنه  نشطة،  أسواق
 لتحديد  االجتهاد  من   درجة   إبداء   يتطلب   األمر   فإن   مجديا ،  ذلك   يكون   ال  وعندما  ممكنا،   ذلك   كان   حيثما  للمالحظة   القابلة  األسواق   من   النماذج  هذه

 أن  يمكن السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر تقلبات األسعار.  مخاطراألحكام على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل   تشتمل. العادلة القيمة
 .  عنها المصرح المالية لألدوات  العادلة القيمة  على  العوامل بهذه المتعلقة االفتراضات  في  التغيرات  تؤثر
 

 19- كوفيد  تأثير
( كجائحة وال يزال ينتشر في جميع أنحاء  19- كوفيد) المستجد كورونا فيروس تفشي  عن  العالمية الصحة منظمة  أعلنت م، 2020 مارس في 

م اتخذت الحكومة السعودية العديد من المبادرات 2021ديسمبر    31السنة المنتهية في    خاللالعالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية.  
  األعمال   من   العديد  إغالق   إلى   أدى   مماحظر التجول.    وفرض   والتجمعات ض قيود على السفر  الحتواء انتشار الفيروس، والتي تضمنت فر

إلى هذه العوامل، أجرت إدارة المجموعة تقييما  للتأثير على عمليات المجموعة   بالنظر.  آخر  إشعار  حتى   األنشطة  وقف  أو   للحد  األساسية  غير
لم يكن هناك تأثير سلبي جوهري على عمليات المجموعة   المالية،ككل وجوانب العمل وقد خلصت إلى أنه في تاريخ إصدار هذه القوائم  

  على األحكام واالفتراضات والتقديرات الرئيسية. ، وال يشترط القيام بتغييرات جوهرية 19-وأعمالها نتيجة ظهور كوفيد
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 )تتمة(  19- كوفيد  تأثير
المركز المالي القوي بما   يعملحتى تاريخه، إن وجدت، في هذه القوائم المالية الموحدة.    19  -  لكوفيدانعكست اآلثار التشغيلية والمالية    وقد

االنشطة واإلجراءات التي اتخذتها المجموعة حتى تاريخه واستمرارية األنشطة في التأكيد على أن لدى   وطبيعةفي ذلك الوصول إلى النقد  
 والتقديرات   االفتراضات   هذه  بشأن   التأكد  عدم  أن   إال. 19  كوفيدات التي سببتها آثار جائحة  المجموعة القدرة على االستمرار ومواجهة التحدي

 أن  وبما.  المستقبلية الفترات  في  ستتأثر التي  المطلوبات  أو  للموجودات  الدفترية القيمة على  جوهريا   تعديال   تتطلب  قد نتائج  إلى  يؤدي أن  يمكن 
 .المرتقبة التطورات  إلى  استنادا األثر تقييم ستواصل  اإلدارة فإن  المستقبلية، التيقن  عدم حاالت  مع بسرعة يتطور الوضع

 
 القطاعية  المعلومات -6
 

 معلومات   تقديم  الضروري  غير  من   فإنه  لذا، .  المستشفيات   خدمات   تقديم  وهو   رئيسي،  تشغيلي   قطاع   من   أساسي   بشكل   الشركة  عمليات   تتكون 
 .السعودية العربية المملكة في   الشركة عمليات  جميع وتتم. مختلفة قطاعية

 
 : التشغيلية  القطاعات

إلى وحدات تجارية حسب منتجاتها   بما المجموعة، ألغراض اإلدارة،  تنظيم  السعودية، يتم  العربية  المملكة  تتم في  المجموعة  أن عمليات 
 : للمجموعة التابعة بالقطاعات  المتعلقة المعلومات  يلي  فيماقطاعات تابعة.  ثالث وخدماتها، وتتألف بشكل أساسي من 

 
 م2021 ديسمبر 31 

  المرضى خدمات  
 المنومين 

  العيادات خدمات 
 المجموع  أخرى الصيدلية  مبيعات الخارجية 

 سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير 
      

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

 608,180,123 12,360,773 50,163,845 160,861,586 384,793,919 الربح  إجمالي
 (553,935,419)     تشغيل  مصروفات

     ─────── 
 54,244,704     التشغيلي  الربح

 11,972,897     أخرى  إيرادات 
 (46,985,115)     تمويل  أعباء
 (7,500,000)     الزكاة 

     ─────── 

 11,732,486     الربح  صافي

     ════════ 

 
 .  التابعة  القطاعات  على المجموعة  موجودات توزيع العملي ليس من إنه. المستشفيات خالل من الصحية  الرعاية خدمات المجموعة تقدم
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 )تتمة(  القطاعية المعلومات.6
 

 )تتمة( : التشغيلية القطاعات 
 
 ( 35  إيضاح -م )معدل 2020 ديسمبر 31 

  المرضى  خدمات 
 المنومين 

  العيادات  خدمات
 المجموع  أخرى الصيدلية  مبيعات الخارجية 

 سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير 

      

 1,750,584,603 12,065,303 283,963,945 390,877,666 1,063,677,689   إيرادات 

259,890,528) ( 693,829,951) اإليرادات  تكلفة
) 

(217,730,795 ) (759,184 ) (1,172,210,458 ) 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 578,374,145 11,306,119 66,233,150 130,987,138 369,847,738 الربح  إجمالي

 ( 470,963,341)     تشغيل  مصروفات
     ──────── 

 107,410,804     التشغيلي  الربح

 7,477,578     أخرى  إيرادات 

 ( 34,203,315)     تمويل  أعباء

 ( 5,500,000)     الزكاة 

     ──────── 

 75,185,067     الربح  صافي

     ════════ 
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 والمعدات  الممتلكات -7
 

   ومعدات  أثاث سيارات  طبية  معدات  المباني  األراضي  
  قابلة غير بنود

 لالستهالك 
  الرأسمالية األعمال 
 اإلجمالي  التنفيذ  تحت

 سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير 
         :  التكلفة

 2,977,443,324 741,338,333 2,717,952 227,405,213 12,319,434 749,242,180 1,060,476,092 183,944,120 م2020 يناير 1 في
 293,073,661 228,938,148 959,628 17,354,075 941,806 41,280,804 3,599,200 -   إضافات

 ( 60,614,548) ( 54,483) ( 535,626) ( 7,772,152) ( 592,340) ( 48,123,269) ( 3,536,678) -   استبعادات

 - ( 396,874,263) 4,513,214 146,704,024 - 91,535,609 154,121,416 -   تحويالت 

  غير موجودات إلى تحويالت 
 ( 1,816,740) ( 1,816,740) - - - - - - ملموسة

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

 3,208,085,697 571,530,995 7,655,168 383,691,160 12,668,900 833,935,324 1,214,660,030 183,944,120 م 2020 ديسمبر 31 في

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

         

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

 416,561,036 346,984,556 663,375 12,310,716 520,000 50,605,849 5,476,540 -   إضافات

 ( 43,119,330) - ( 820,857) ( 10,837,785) ( 445,151) ( 31,011,537) ( 4,000) -   استبعادات

 - ( 23,619,390) - 3,723,817 - 846,178 19,049,395 -   تحويالت 

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

(885,519 ) 

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

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

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
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 )تتمة(  والمعدات لممتلكاتا -7
 

   ومعدات أثاث سيارات  طبية  معدات المباني  األراضي  
  قابلة غير بنود

 لالستهالك 
  الرأسمالية األعمال
 اإلجمالي  التنفيذ  تحت

 سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير 
         : المتراكم  االستهالك

 1,068,076,506 - 1,905,287 141,869,592 7,485,393 485,920,032 430,896,202 - م2020 يناير 1 في

 121,006,068 - 4,554,346 25,345,764 843,046 57,822,916 32,439,996 - السنة  خالل محمل

 ( 54,635,299) - ( 517,229) ( 6,241,084) ( 551,362) ( 47,251,591) ( 74,033) - باالستبعادات  متعلق

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

 1,134,447,275 - 5,942,404 160,974,272 7,777,077 496,491,357 463,262,165 - م 2020 ديسمبر 31 في

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

         

 1,134,447,275 - 5,942,404 160,974,272 7,777,077 496,491,357 463,262,165 - م2021 يناير 1 في

 130,906,528 - 1,912,160 30,847,736 866,345 61,298,453 35,981,834 - السنة  خالل محمل

 ( 41,249,532) - ( 810,113) ( 9,663,435) ( 445,147) ( 30,330,711) ( 126) - باالستبعادات  متعلق

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

 1,224,104,271 - 7,044,451 182,158,573 8,198,275 527,459,099 499,243,873 - م2021 ديسمبر  31 في

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
   الدفترية القيمة  صافي

 2,356,537,613 894,010,642 453,235 206,729,335 4,545,474 326,916,715 739,938,092 183,944,120 م2021 ديسمبر 31 في  

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

   31 في الدفترية القيمة صافي
 2,073,638,422 571,530,995 1,712,764 222,716,888 4,891,823 337,443,967 751,397,865 183,944,120 م2020 ديسمبر

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(  والمعدات لممتلكاتا -7
 
مستشفى في   مكة، وتوسعةتشتمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل أساسي على دفعات مرحلية لبناء مستشفى جديد في    7-1

المستشفيات في مواقع مختلفة. العديد من مباني  الدمام وتجديدات  المتوقع االنتهاء من هذه     الرياض، وسكن موظفين في  من 
 9.4م  2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في    رسملتهاكاليف االقتراض التي تمت  ت  بلغت م المالية.  2022المشاريع في سنة  

  % 1.90مليون لاير سعودي(.  بلغ المعدل المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف االقتراض للرسملة    17,5:  2020مليون لاير سعودي )
 وهو سعر الربح الفعال إلقراض محدد.   % 3,50إلى 

 
 رهنها تم( سعودي لاير مليون  381.73م: 2020) سعودي لاير مليون  368,7 والمباني  لألرض  الدفترية القيمة صافي  يبلغ  7-2

    (.22)إيضاح  المالية وزارة من   قرض مقابل كضمان 
 
 : التالي  النحو  على  للسنة االستهالك مخصص توزيع تم 7-3
 م 2020 م 2021 
 سعودي لاير سعودي  لاير 
   

 97,341,932 100,257,502 اإليرادات  تكلفة
 23,664,136 30,649,026 وإدارية عمومية مصاريف

  ───────  ─────── 
 130,906,528 121,006,068 
 ═════════ ═════════ 

 
 الملموسة غير الموجودات -8
 

 :  الملموسة غير الموجودات  في   الحركة يلي  فيما. البرامج  من  الشركة  في   الملموسة غير الموجودات  تتكون 
 م 2020 م 2021 
 سعودي لاير سعودي  لاير 

   : التكلفة
 15,130,134 18,468,217  يناير 1 في 

 1,521,343 953,254 السنة  خالل إضافات 
 1,816,740 885,519 ( 7)إيضاح  التنفيذ تحت  رأسمالية أعمال من  تحويالت 
 - ( 22,279) السنة  خالل  مشطوب 

  ───────  ─────── 
 18,468,217 20,284,711  ديسمبر 31 في 
  ───────  ─────── 

   إطفاء 
 10,236,601 11,544,940 السنة بداية في 

 1,333,874 1,381,528 (27)إيضاح  للسنة المحمل 
 ( 25,535) ( 19,197) السنة  خالل  مشطوب 

  ───────  ─────── 
 11,544,940 12,907,271 السنة نهاية في 
  ───────  ─────── 

 6,923,277 7,377,440 الدفترية  القيمة صافي
 ════════ ════════ 

 
 تجارية  مدينة ذمم -9

 
 م 2021
 سعودي  لاير

 م 2020
 سعودي لاير

 
 

 اإليضاح - )معدل 
35 ) 

   
 1,331,469,057 1,329,492,240   آخر طرف عمالء
 24,934,283 17,705,619 ( 24)إيضاح  عالقة ذات  جهات 

  ────────  ──────── 
 1,347,197,859 1,356,403,340 

 ( 120,726,363) ( 64,890,065) المتوقعة  االئتمان  خسائر: ناقص
  ────────  ──────── 
 1,282,307,794 1,235,676,977 
 ═════════ ═════════ 
 
  الحصول   المجموعة  لدى  المتبعة  الممارسة  من   ليس.  يوما    90  من   لمدة  تكون   وعادة  فائدة  تحمل  وال  مضمونة  غير  التجارية  المدينة  الذمم  إن 
 .ضمان  دون  منها العظمى  الغالبية فإن  ولذا المدينة الذمم مقابل ضمانات  على 
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 )تتمة(  تجارية  مدينة ذمم -9
 
 مصفوفة باستخدام بالمجموعة الخاصة التجارية المدينة الذمم بشأن  االئتمان  لمخاطر  بالتعرض المتعلقة المعلومات  يلي  فيما

 : المخصصات 
 
 م2021  ديسمبر 31 في 

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

 عند التعرض مجموع
 التعثر

 

403,938,199 
 

373,428,364 
 

278,928,840 
 

269,120,743 
 

4,076,094 
 

1,329,492,240 

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

  المتوقعة  االئتمان خسائر

(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 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 
 (35  إيضاح  -م )معدل 2020 ديسمبر 31 في  

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

       
 عند التعرض مجموع
 التعثر

 
404,538,811 

 
373,893,614 

 
379,343,579 

 
167,042,878 

 
6,650,175 

 
1,331,469,05

7 
 % 9.1 % 11.1 % 15.1 % 13.1 % 6.5 % 5.2 المتوقعة   الخسارة معدل

 ( 120,726,363) (740,293) ( 25,268,805) ( 49,533,819) ( 24,184,533) ( 20,998,913) المتوقعة  االئتمان خسائر

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

 383,539,898 349,709,081 329,809,760 141,774,073 5,909,7082 1,210,742,69
4 

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

 

 خسائر االئتمان المتوقعة للسنة على النحو التالي:  في   الحركة
 
 م 2020 م 2021 
 سعودي لاير سعودي  لاير 
 (35 إيضاح - )معدل   
   
 118,103,831 120,726,363  يناير 1 في 

 7,336,164 3,312,773 السنة  خالل محمل 
 - ( 17,053,809) السنة  خالل قيد عكس

 ( 4,713,632) ( 42,095,262) السنة  خالل  مشطوب 
  ───────  ─────── 
 120,726,363 64,890,065  ديسمبر 31 في 
 ═════════ ═════════ 
 
 المخزون  -  10
 

 
 م 2021
 سعودي  لاير

 م 2020
 سعودي لاير

   
 96,237,994 60,162,684 صيدالنية  منتجات 
 1,372,515 840,027 مطبخ منتجات 
 74,610,988 112,359,225 استهالكية  وموادغيار  قطع
 ─────── ─────── 
 173,361,936 172,221,497 

 ( 16,378,305) ( 17,734,908) ومتقادم الحركة بطيء مخزون  مخصص: ناقص
 ─────── ─────── 

 155,843,192 155,627,028 اقل   أيهما ـ  تحققها الممكن  القيمة وصافي  بالتكلفة المخزون  كامل
 ══════════ ═════════ 
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 )تتمة(   المخزون    -10
 

 مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم خالل السنة:  في  الحركة يلي  فيما
 م 2020 م 2021 
 سعودي لاير سعودي  لاير 
   
 14,077,627 16,378,305  يناير 1 في 

 2,410,904 1,356,603 السنة  خالل محمل 
 ( 110,226)      - السنة  خالل  مشطوب 

  ───────  ─────── 
 16,378,305 17,734,908  ديسمبر 31 في 
 ═════════ ═════════ 
 
 االخرى  المتداولة  والموجودات مقدما   المدفوعة  المبالغ -  11

 
 م 2021
 سعودي  لاير

 م 2020
 سعودي لاير

   
 31,415,237 25,163,008 للموردين  مقدمة دفعات 
 23,554,789 42,569,884 مقدما   مدفوعة مبالغ
 2,580,956 1,043,894 موظفين  سلف
 1,336,218 1,336,218 ( أدناه يضاح )أ(انظر اإل) ودائع
 25,953,656 39,570,174 ( أدناه اإليضاح )ب(انظر  ) أخرى
  ───────  ─────── 
 109,683,178 84,840,856 
 ════════ ════════ 
 
  في   المذكورة  الشروط  بحسب   التنظيف  خدمات   مقابل  المسؤولة  للجهة   مدفوعة  نقدية  تأمينات   من   أساسي   بشكل  الودائع  تتكون  (أ

 . سنة كل تجديدها ويتم المقابل الطرف  مع المبرمة االتفاقية
 
ُ   ربطا    والجمارك  والضريبة  الزكاة   هيئة  أصدرت   السنة،   خالل .  المضافة  القيمة  ضريبة  على   الدفترية   القيمة  تشمل (ب    بخصوص   أوليا

  للسنتين   التوالي   على   سعودي  لاير  مليون   57,12  ومبلغ  سعودي  لاير  مليون   41,09  بمبلغ  وغرامات   المضافة  القيمة  ضريبة
  الهيئة   أصدرت .   والجمارك   والضريبة  الزكاة  هيئة  لدى  المذكور  الربط  على   باعتراض  المجموعة  تقدمت م.  2019و م  2018
  دفعت   المبلغ،  اجمالي   ومن .  سعودي  لاير  مليون   52.56  إلى   االجمالي   المبلغ  تخفيض  وتمم،  2021  يناير  في   المعدل  قرارها

 كان . سعودي لاير مليون  33,57 بمبلغ غرامات  عن  والتنازل اعفاء  على  للحصول سعودي لاير مليون 18,98 مبلغ المجموعة
.  اللجنة  مع   القضية  خسرت   الشركة   لكن   المنازعات   وفض  الضريبية  المخالفات   فض  لجنة  مع   استماع  جلسة  المجموعة  لدى

  كافية   أسس  لديها  الشركة   أن   اإلدارة   تعتقد.  المنازعات   وفض  الضريبية  المخالفات   فض   لجنة  لدى  باستئناف  المجموعة  ستتقدم
 .  الشركة لصالح  ستكون  لنتيجة وأنا لالعتراض

 
 اإليجار  عقود والتزامات االستخدام حق موجودات -12
 

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

 
 م 2021
 سعودي  لاير

 م 2020
 سعودي لاير

   االستخدام  حق موجودات
   : التكلفة
 35,096,652 35,096,652  يناير 1 في 

      - 16,965,129 السنة  خالل إضافات 
      - ( 1,098,242) السنة خالل إنهاؤه تم التي  اإليجار عقد
  ────────  ──────── 
 50,963,539 35,096,652 
  ────────  ──────── 

   :االستهالك
 4,642,409 9,519,680 المتراكم  االستهالك
 4,877,271 9,121,488 للسنة استهالك
  ( 274,560) إنهاؤه تم بعقد متعلق
  ────────  ──────── 

   9,519,680 18,366,608 المتراكم  االستهالك
  ────────  ──────── 

 25,576,972 32,596,931  ديسمبر 31 في   كما القيمة صافي 
 ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(  اإليجار عقود والتزامات االستخدام حق موجودات -12
 
 

 م 2021
 سعودي  لاير

 م 2020
 سعودي لاير

   اإليجار  عقود  التزامات

 31,313,426 27,132,548 السنة بداية في 

 1,722,241 2,043,928 للسنة  فائدة مصروف

      - 16,965,127 للسنة  إضافات 

      - ( 1,098,242) إنهاؤه تم بعقد متعلق

 ( 5,903,119) ( 10,236,451) السنة  خالل مدفوعات 

  ────────  ─────── 
 27,132,548 34,806,910 السنة نهاية في 
 ═════════ ═════════ 
 
 :يلي  كما االستخدام حق لموجودات  المحمل االستهالك تخصيص تم
 م 2020 م 2021 
 سعودي لاير سعودي  لاير 
   

 893,125 893,129 اإليرادات  تكلفة
 3,984,146 8,228,359 وإدارية عمومية مصاريف

  ───────  ─────── 
 9,121,488 4,877,271 

 ═════════ ═════════ 
 

 : الخسارة أو  الربح  قائمة  في  المدرجة القيم يلي  فيما

 
 م 2021
 سعودي  لاير

 م 2020
 سعودي لاير

   
 4,877,271 9,121,488 االستخدام حق موجودات   استهالك
 1,722,241 2,043,928 اإليجار اللتزامات  الفائدة مصروف
 9,115,276 8,313,576 (اإليرادات  تكلفة ضمن )مدرجة  األجل  قصيرة إيجار بعقود يتعلق مصروف
 168,485 168,485 (اإليرادات  تكلفة ضمن )مدرجة  القيمة منخفضة موجودات  إيجار بعقد يتعلق مصروف

  ───────  ─────── 
 19,647,477 15,883,273 
 ════════ ════════ 

 
 حكمه  في وما النقد -13

 
 م 2021
 سعودي  لاير

 م 2020
 سعودي لاير

   
 1,446,137 1,505,013 الصندوق  في  نقد
 15,463,809 26,624,394 جارية حسابات  - البنك لدى نقد
  ────────  ─────── 
 28,129,407 16,909,946 
 ═════════ ════════ 

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

 الواحد  للسهم  سعودي  لاير  10  بقيمة(  مليون   92.04م:  2021)  مليون   92.04  إلى   مقسما  (  سعودي  لاير  مليون   920.4م:2020)  سعودي
 (.  لواحدا للسهم سعودي لاير 10م: 2020)
 
 النظامي  االحتياطي   -15
 

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

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

 م 2021
 سعودي  لاير

 م 2020
 سعودي لاير

   
 153,933,136 145,991,892 متداولة غير موجودات 
 64,889,554 49,292,101 متداولة  موجودات 
 ( 63,591,986) (61,123,979) متداولة  غير مطلوبات 
 ( 73,978,905) (36,913,635) المتداولة المطلوبات 

 ────────  ──────── 
 81,251,799 97,246,379 الموجودات  صافي 

 ═════════ ═════════ 
   

 101,074,760 119,610,482 إيرادات 
 ═════════ ═════════ 

 ( 12,844,349) (10,317,974) للسنة الخسارة
 ( 1,402,757) 312,554          اآلخر  الشامل  الدخل

 ────────  ──────── 
 ( 14,247,106) (10,005,420) الشامل  الدخل  مجموع

 ═════════ ═════════ 
 

 مليون   11.5  بقيمة  الخسائر  حصة  في   زيادة  ذلك  عن   ونتج   % 47  إلى   % 32.3  من   الملكية  نسبة  األم  الشركة  زادت م،  2020  سنة  خالل
 26  قيمتها  األم  الشركة  دفعتها  سلفة  التابعة  الشركة  موجودات   لصافي   المحمل  المبلغ  يشمل.  الملكية  حقوق  في   تسجيلها  تم  سعودي  لاير
 . التابعة الشركة مال رأس لزيادة سعودي لاير مليون 

 
 والسلف  القروض  -17

 
 :  يلي  مما المجموعة وسلف قروض تتكون 

 
 م 2021
 سعودي  لاير

 م 2020
 سعودي لاير

   
 158,589,873 183,283,563 المالية  وزارة من  قرض
 ( 15,247,580) ( 13,602,238) (18)إيضاح  المعاملة تكلفة من  المطفأ غير الجزء: ناقص

  ────────  ──────── 
 143,342,293 169,681,325 (أ)إيضاح  صافي  المالية، وزارة من  قرض
 816,101,271 1,039,999,055 (ب )إيضاح  االجل طويلة قروض
 563,218,626 722,324,720 ( أ)إيضاح  االجل  قصيرة قروض

  ────────  ──────── 
 1,932,005,100 1,522,662,190 
 ═════════ ═════════ 
 

 
 م 2021
 سعودي  لاير

 م 2020
 سعودي لاير

   المتداول الجزء 
 107,142,856 174,475,468 األجل  طويلة قروض
 563,218,626 722,324,720 األجل  قصيرة  قروض
 4,900,343 7,008,378 المالية  وزارة من  قرض

 ───── ────  ──────── 
 903,808,566 675,261,825 
 ────── ───  ──────── 

   : المتداول غير  الجزء 
 708,958,415   865,523,588 األجل  طويلة قروض
 138,441,950 162,672,946 المالية  وزارة من  قرض

 ──── ─────  ──────── 
 1,028,196,534   847,400,365 
 ──── ─────  ──────── 
 1,932,005,100 1,522,662,190 
 ══════════ ═════════ 
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 )تتمة(  والسلف القروض  -17
 
  القائم   الرصيد  يتكون (.  7)إيضاح    للمجموعة  التابعة  والمباني   األراضي   بعض  برهن   المالية  وزارة  من   المقدمة  القروض  ضمان   تم (أ

 :  يلي  مما

 (.سعودي لاير مليون  3,06م: 2020م )2021 خالل  بالكامل سداده وتم المدينة، لمستشفى  فائدة بدون  قرض •

م. 2018 من  ابتداء   سنويا    قسطا   20 على  القرض  سداد يستحق. التابعة الشركة  بواسطة مستشفى  إنشاء لدعم فائدة بدون  قرض •
 مليون لاير سعودي(. 59.20م: 2020لاير سعودي ) مليون  55,73 هو  الدفع مستحق الصافي  المبلغ

 ديسمبر   في   جزئي   بشكل القرض  استالم  تم.  الدمام  مستشفى   إلنشاء  المالية  وزارة  من   مرابحة تسهيالت   على   المجموعة  حصلت  •
قسط نصف سنوي متساوي بدء  من   16تسديد القرض على  يتم. القائم الرصيد على % 2.5 فائدة  معدل القرض يحملم. 2020
 مليون لاير سعودي(. 98.02م: 2020لاير سعودي )  مليون  127,57 هو  الدفع مستحق الصافي  المبلغم.  2022فبراير 
 

 : يلي  مما القائم الرصيد ويتكون  محلية، تجارية بنوك من  األجل طويلة القروض على  الحصول تم (ب

  المكرمة   ومكة   الدمام  في   المستشفى   مشروع  إنشاء  تمويل  من   كجزء   تجارية  بنك  من   ألجل  المرابحة  تسهيالت   المجموعة  ضمنت  •
تسديد أول   تم م.  2017  ديسمبر  من   تبدأ  سنوات   ثالث   مدى على   للسحب   متاحا  القرض  سيكون .  سعودي  لاير  مليون   500  بمبلغ

  في   كما.  الشركة  من   ألمر  سند   بموجب   مضمون   القرض   هذا م.   2026م وتُسدد آخر دفعة في ديسمبر  2020دفعة في يونيو  
 (.سعودي لاير مليون  359.09م: 2020) سعودي لاير  مليون  399.33 هو  الدفع مستحق الصافي  المبلغ كان  ديسمبر، 31

 المبلغم.  2020  ديسمبر  31  في   المنتهية  السنة  خالل  سعودي  لاير   مليون   185  بمبلغ  األجل  طويل  قرض  على   الموافقة  تمت  •
 القرض   هذا(.  سعودي  لاير   مليون   8.7م:  2020)  سعودي  لاير  مليون   110,7  هو م  2021  ديسمبر  31  في   كما  الصافي 
 . الشركة من  ألمر سند بموجب  مضمون 

  جزء   لتمويل  سعودي  لاير  مليون   500  بمبلغ  تجاري  بنك  من   بأجل  مرابحة  تسهيل  على   الشركة  وقعت م،  2018  يوليو   26  في  •
. بالرياض  األلماني   السعودي  المستشفى   في   طبي   برج  ومشروع  توسعة   ومشروع  المكرمة   مكة   في   مستشفى   بناء  مشروع   من 

  وتُسددم  2021  سبتمبر  في   دفعة  أول  تسديد  تمم.  2018  يوليو   من   تبدأ  سنوات   ثالث   مدى  على   للسحب   متاحا  القرض  سيكون 
 480,7  هو   الدفع   مستحق  الصافي   المبلغ.  الشركة   من   ألمر  سند  بموجب   مضمون   القرض  هذام.  2028  مارس   في   دفعة  آخر
 مليون لاير سعودي(. 290.2م: 2020لاير سعودي ) مليون 

 قبل   من م  2019  ديسمبر  31  في   المنتهية  السنة  خالل  سعودي  لاير  مليون   100  بمبلغ  األجل  طويل  قرض  على   الموافقة  تمت  •
 مليون  22.3م: 2020) سعودي لاير مليون  49,3 هو م 2021 ديسمبر 31 في  كما  الدفع مستحق الصافي  المبلغ. تجاري بنك
 (.سعودي لاير

 
 سندات   بموجب   مضمونة  القروض   هذه:  مختلفة  بنوك  من   عليها  الحصول  تم  التي   األجل  قصيرة  القروض  مبالغ  تفاصيل  يلي   فيما (ج

 : الشركة من  ألمر

.  العامل   المال  رأس  إلدارةم  2020  ديسمبر  في   سعودي  لاير  مليون   120  بمبلغ  األجل  قصير  قرض  على   المجموعة  حصلت  •
 (.سعودي لاير مليون  89.5م: 2020) سعودي لاير مليون  118,6 هو م 2021 ديسمبر 31 في  كما الصافي  المبلغ

 لزيادة   تجاري بنك مع المبرمة االسالمي  التمويل اتفاقية على  اجراؤها تم تعديالت  على  المجموعة وقعت م، 2018 ديسمبر في  •
  الدفع   مستحق   الصافي   المبلغ.  سعودي  لاير  مليون   150  إلى   سعودي  لاير  مليون   35  من   المتجدد  العامل  المال  رأس   تسهيل  مبلغ
 (.  سعودي  لاير مليون  135.7م: 2020) سعودي لاير مليون  149,7 هو م 2021 ديسمبر 31 في  كما

  ديسمبر   31  في   كما  الصافي   المبلغ.  تجاري  بنك  من م  2018  اكتوبر  في   سعودي  لاير  مليون   250  بقيمة  قرض  تسهيل  استالم  تم •
 (.  سعودي لاير مليون 138.8م: 2020) سعودي  لاير مليون  172,0 هو م 2021

  قبل   من م  2020  ديسمبر  31  في   المنتهية  السنة  خالل   سعودي  لاير   مليون   100  بمبلغ  األجل  قصير  قرض  على   الموافقة  تمت  •
  36.52م:  2020)  سعودي  لاير  مليون   66,7 هو م  2021  ديسمبر  31  في   كما  الصافي   المبلغ.  العامل  المال  لرأس  تجاري  بنك

 (. سعودي لاير مليون 

هذا  سداد تمو . سعودي لاير  مليون  100  بقيمة تجاري بنك من" المتجدد تيسير" تسهيل المجموعة ضمنت م، 2017 مارس في  •
 (.سعودي لاير مليون  30,08م: 2020م )2021 خالل بالكامل  القرض

  المبلغ . تجاري بنك من م 2019 ديسمبر 31 في  المنتهية السنة خالل سعودي لاير مليون  150 بقيمة قرض على  الموافقة تمت  •
 (.سعودي لاير مليون  149.5م: 2020) سعودي لاير مليون  137,0 هو م 2021 ديسمبر 31 في  كما  الدفع  مستحق الصافي 

  المبلغ . تجاري بنك من م 2019 ديسمبر 31 في  المنتهية السنة خالل سعودي لاير مليون  150 بقيمة قرض على  الموافقة تمت  •
مليون لاير سعودي(.   118.8م: 2020مليون لاير سعودي ) 78,4م هو 2021ديسمبر  31الصافي كما في 
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 )تتمة(  والسلف القروض  -17
 

 .  عليه متفق ربح  هامش زائد"( سايبور)" السعودية البنوك بين  الفائدة بسعر التجارية البنوك من  القروض على  الحصول يتم (د
 

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

 
 المؤجلة  اإليرادات -18
 
 باستخدام اإليرادات  في  المبلغ إثبات  تم. المالية وزارة من  فائدة بدون  قرض على  المجموعة حصلت ،  17 اإليضاح في  موضح  هو  كما

 :الحكومية المنح  عن  بدال المؤجلة اإليرادات  في   الحركة يلي  فيما. الفعال العمولة سعر طريقة

 
 للموظفينمنافع نهاية الخدمة     -19
 

 فيما .  المطبقة  المحلية  للقوانين   وفقا    الدائمين   لموظفيها  ممولة  غير  خدمة  نهاية  منافع  برنامج /    خطة  بموجب   التابعة  وشركتها  الشركة  تعمل
 :المنتهية للسنة المحددة المنافع  في  الحركة يلي 
 م 2020 م 2021 
 سعودي لاير سعودي  لاير 
   

 212,632,946 235,391,073 السنة بداية في  الرصيد
   

   الخسارة   أو الربح قائمة في مدرج

 31,437,992 35,585,549 حالية  خدمة تكلفة
 5,986,120 7,864,359 ( الموظفين  تكلفة ضمن )مدرجة  الفائدة تكلفة

 43,449,908 37,424,112 
   اآلخر الشامل الدخل قائمة في مدرج
 23,152,754 ( 8,781,929) )مكسب(/ خسائر من إعادة قياس التزامات المنافع المحددة     
   

 ( 37,818,739) ( 39,450,156) مدفوعة منافع
 ────────── ──────── 

 235,391,073 230,608,896 السنة نهاية في  الرصيد
 ══════════ ════════ 
 

 االكتوارية  االفتراضات
الراتب النهائي ومخاطر الخصم / تذبذب سعر الفائدة  مخاطروأهمها  االكتوارية،برنامج المنافع المحددة معرض للعديد من المخاطر  إن 

 الرئيسية بتاريخ إعداد القوائم المالية: االكتواريةيلي االفتراضات  فيما مخاطر ومخاطر األقدمية ومخاطر التضخم. 

 م 2020 م 2021 
 سعودي لاير سعودي  لاير 
   

 16,751,933 15,144,276 السنة بداية في  الرصيد
 ( 1,607,657) ( 1,542,038) (29)ايضاح  الخسارة  أو  الربح  قائمة  إلى  محول

 ───────── ──────── 

 13,602,238 15,144,276 
 ( 1,542,038) ( 1,474,121) المتداول  الجزء 
 ───────── ──────── 

 13,602,238 12,128,117 المتداول غير الجزء 
 ═════════ ════════ 

 م 2020  م 2021 
   

 %2.49 % 2.90 الخصم معدل
 %3.00 % 3.00 الرواتب  لزيادة المتوقع المعدل /المستقبل في  الرواتب  زيادة
 %10 % 10 العمل  من  االنسحاب  معدالت /  الموظفين  حركة معدل
 60 60 التقاعد  سن 

 سنة  12.8 سنة  12.7 المحددة  المنافع التزام مدة متوسط
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 )تتمة(  للموظفينمنافع نهاية الخدمة     -19
 

 الحساسية  تحليل
  التقرير  فترة  نهاية  في   تقع  التي   المعنية  لالفتراضات   المعقولة  المحتملة  التغيرات   أساس  على   أدناه  المعروضة  الحساسية   تحاليل  تحديد  تم

 .االلتزام في  انخفاض سلبي  مبلغ يمثل بينما االلتزام في  زيادة إيجابي  مبلغ يمثل. ثابتة األخرى االفتراضات  بكافة  االحتفاظ مع  المالي،
 
 :الرئيسية لالفتراضات   الكمية الحساسية تحليل يلي  فيما
/    زيادة  للموظفين الخدمة نهاية  منافع  التزام  على   التأثير 

 )نقص( 
  في التغير  

 بمقدار  النقص بمقدار  الزيادة بـ  االفتراضات 
 سعودي  لاير سعودي  لاير  
    م2021  ديسمبر 31
 30,621,676 ( 27,159,905) %1 الخصم  معدل
 ( 33,907,037) 41,198,688 %1 الرواتب  لزيادة  المتوقع المعدل  / المستقبل في  الرواتب  زيادة
    
    م2020 ديسمبر 31

 30,139,473 (26,718,444) %1 الخصم  معدل
 (33,009,556) 40,127,703 %1 الرواتب  لزيادة  المتوقع المعدل  / المستقبل في  الرواتب  زيادة

 
 :المستقبلية السنوات  في  للموظفين  المتوقعة المساهمات  أو  المدفوعات  يلي  فيما

 م 2021 
 سعودي  لاير

 م 2020
 سعودي لاير

   
 21,684,241 23,152,749 (التالية السنوية المالي  التقرير)فترة  التالية شهرا   12 خالل 
 78,768,171 78,754,918 سنوات 5و  2بين  ما

 133,548,582 146,527,281 سنوات  5 من  أكثر
 
 التجارية  الدائنة  الذمم -20
 

 م 2020 م 2021 
    سعودي لاير سعودي  لاير

 205,843,629 166,980,068 آخر  طرف موردين 
 153,120,511 132,055,200 (24)إيضاح  عالقة ذات  لجهات  مستحق

  ────────  ──────── 

 299,035,268 358,964,140 
 ═════════ ═════════ 

 
 . يوما   90 خالل عادة تسويتها ويتم فائدة التجارية الدائنة الذمم على  يترتب  ال
 
 األخرى  المتداولةمستحقة الدفع والمطلوبات  المصروفات -21
 
 م 2020 م 2021 
 سعودي لاير سعودي  لاير 
   

 105,265,379 94,750,612 الدفع  مستحقة مصروفات 
 6,975,115 479,193 الدفع مستحقة  المضافة القيمة ضريبة

 22,375,422 44,372,254 اخرى مطلوبات 
  ────────  ──────── 

 139,602,059 134,615,916 
 ═════════ ═════════ 
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 الدفع   مستحقة زكاة -22
 

 : للسنوات  للمجموعة المستحقة الزكاة في  الحركة  يلي  فيما . فردي أساس  على  الزكاة إقرارات  بتقديم لها  التابعة والشركات  الشركة تقوم
 م 2020 م 2021 
 سعودي لاير سعودي  لاير 
   
 4,648,077 6,309,663 يناير  1 في 

 5,500,000 7,500,000 السنة  خالل  المكون  المخصص
 ( 3,838,414) ( 3,573,237) السنة  خالل تمت  مدفوعات 

  ────────  ──────── 
 6,309,663 10,236,426 ديسمبر  31 في 
 ═════════ ═════════ 
 

 الزكوية   الربوط وضع
 المجموعة:   ربوطيلي وضع  فيما

 
 : االم الشركة
 م.2008حتى سنة  الزكويالشركة الوضع  أنهت 

 
لم تصدر هيئة الزكاة  .م2013 ديسمبر 31 إلى  2009 ديسمبر 31 للسنوات المنتهية في قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية / الضريبية 

 .يعتبر وضع الشركة للسنوات المذكورة منتهيا   .والضريبة والجمارك الربط الزكوي / الضريبي النهائي للسنوات المذكورة حتى تاريخه
لاير سعودي لدى هيئة الزكاة والضريبة الجمارك في حسابها الزكوي كي   11,739,543 إضافة إلى ذلك، لدى الشركة رصيد بمبلغ

تعتقد اإلدارة أنه ما زال لديها فرصة قوية لكسب القضية  .يتم استخدامه لتسوية الفروقات الزكوية المبنية على الربوط الزكوية للهيئة
  .بخصوص بعض بنود الربط المذكور

 
 ونتجت .  الشركة  قبل   من   الدفع  مستحقة  سعودي  لاير  مليون   4.62  البالغة  الزكاة  فروقات   فيه  بينت م  2014  لسنة  ا  أولي  ربطا    الهيئة  أصدرت 

الفتوى المذكورة أن الزكاة يجب أن تحسب على    ونصت .  الهيئة  قبل  من   23408  رقم  الفتوى  تطبيق  رفض  عن   المذكورة  االختالفات 
 رفضت . التقييم هذا ضد المذكور الزكاة  فرق  مقابل بنكي ا ضمان ا الشركة قدمت حتى لو كانت أقل من صافي نتائج السنة.  الزكويالوعاء 
  تزال   ال  والتي   الضريبية،  اعات والنز  المخالفات   حل  لجنة   إلى   االعتراض  بتحويل  الشركة   قامت م.  2014  سنة   عن   الشركة  اعتراض  الهيئة
 .  المذكور  الربط بنود بعض بخصوص القضية لكسب  قوية  فرصة لديها  زال ما  أنه  اإلدارةتعتقد  .تاريخه حتى  اللجنة  قبل   من  الدراسة  قيد
 

  ربط   الهيئة  أصدرت م.  2018  ديسمبر  31  إلى   2015  ديسمبر  31  في   المنتهية  للسنوات   الضريبية/    الزكوية  إقراراتها  الشركة   قدمت 
 حتى   الهيئة  لدى  الدراسة  تحت   زال  ما  والذي  المذكور  الربط  على   الشركة  اعترضت .  المذكورة  للسنوات   االستقطاع  وضريبة  الزكاة
ت م وحصل2020ديسمبر    31م و   2019ديسمبر    31الشركة بتقديم اقراراتها الزكوية / الضريبية عن السنوات المنتهية في    قامت .  تاريخه

 / الضريبي للسنوات المذكورة حتى تاريخه.  الزكويتصدر الهيئة الربط  لم/ ضريبة للسنوات المذكورة.  زكاةعلى شهادة 
 

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

الزكوية   الربوطالشركة التابعة على    اعترضت  .التابعةلاير سعودي مستحقة الدفع من الشركة  مليون    4.6بينت فيه فروقات زكاة بقيمة  
  31الشركة التابعة اقراراتها الزكوية / الضريبية عن السنوات المنتهية في    قدمت لدى الهيئة والتي ما زالت تحت المراجعة لدى الهيئة.  

 / ضريبة للسنوات المذكورة.  زكاةة م وحصلت على شهاد2020ديسمبر  31م حتى 2014ديسمبر 
 
 األخرى   المالية المطلوبات 23

 
  أو   واحدة  سنة  خالل   دفعات   خالل   من   طبية  معدات   شراء   حساب   على   الدفع  مستحقة  المالية  المطلوبات   األخرى  المالية  المطلوبات   تمثل
 : المتداول غير والجزء  المتداول  الجزء تفصيل يلي  فيما. أكثر
 م 2020 م 2021 
 سعودي لاير سعودي  لاير 
   

 8,150,065 7,178,313 المتداول  الجزء 
 17,788,483 11,350,561 المتداول غير الجزء 

  ────────  ──────── 
 18,528,874 25,938,548 
 ═════════ ═════════ 
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  وأرصدتها العالقة ذات  الجهات  مع  المعامالت  - 24
 

  المعامالت  وشروط تسعير سياسة اعتماد يتم. جوهريا   نفوذا   سيطرة الجهات  هذه على  تمارس التي  والمنشآت  المجموعة إدارة موظفي   وكبار اإلدارة مجلس وأعضاء المساهمين  العالقة  ذات  الجهات  تمثل
 .المجموعة وأرصدة العالقة ذات  الجهات   بمعامالت  قائمة  يلي  فيما.  المجموعة  إدارة قبل من 
 
   ديسمبر  31  في  الرصيد  للسنة     المعامالت  المعامالت  طبيعة  
 

 اإلدارة  مجلس  أعضاء /   لمساهمين  مستحقة عالقة ذات   جهات
  

 م 2021
 سعودي  لاير

 م 2020
 ي سعود  لاير

 
 م 2021
 سعودي  لاير

 م 2020
 سعودي  لاير

         
        العالقة ذات  الجهات من  مستحقة  مبالغ  ( أ
         
 7,164,940 -  241,993 -  موظفين تدريب والتدريب   للتعليم البترجي بيت شركة  
 الصحية  والتنمية للرعاية  اإلماراتية الشركة  

 اإلدارة  أتعاب
 8,778,64

1 8,675,187 
 10,702,133 

10,557,883 
 الصحية  للرعاية مصر  شركة  

 اإلدارة  أتعاب
 4,114,72

0 1,048,699 
 787,004 

985,645 
 5,095,235 4,349,873  1,069,883 542,278  تدريب  أتعاب الطبية  البترجي  بيت كلية 
 3,203,073 -  - -  الطبية  الخدمات  العالمية  البيت شركة  
 895,675 895,675  - -  الطبية  الخدمات  صنعاء -  األلماني السعودي المستشفى 
 3,298,326 857,979  - -  الطبية  الخدمات  عجمان -  األلماني السعودي المستشفى 
 133,506 112,955  33,586 -  الطبية  الخدمات  للياقة  البترجي بيت شركة  
    - -  ────── ────── 
    - -  17,705,619 24,934,283 
    - -  ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(  وأرصدتها  العالقة  ذات الجهات مع  المعامالت 24
 
 ديسمبر         31  في  الرصيد    للسنة  المعامالت  المعامالت  طبيعة  
 

 إدارة  مجلس  عضو/   لمساهم مستحق  عالقة، ذات   جهة
 م 2021  

 سعودي  لاير
 م 2020
 سعودي  لاير

 م 2021 
 سعودي  لاير

 م 2020
 سعودي  لاير

         
        العالقة ذات  الجهات  إلى مستحقة  مبالغ  ( ج
         
 الدوائية للصناعات البترجي بيت شركة  

 الدوائية  المواد بعض توريدات
 14,416,747 16,124,72

7 
 2,528,390 

3,057,528 
 997,902 475,573  3,682,944 1,292,106  الطبية  األدوات  صيانة الطبية  األجهزة لصيانة بترجي خالد  الجليل  عبد شركة  
 الدولية  المستشفيات إنشاء شركة  

 والترميم البناء أعمال
 244,979,17

7 
85,746,24

3  
128,436,82

3 
149,575,23

5 
 2,534,871 3,199,452  6,300,895 6,300,895    استشارية  أتعاب   الطبية  البترجي بيت شركة  
 (  برو  - شباب الخليج لالستثمار والتطوير العقاري )جان  شركة  

   تنظيف خدمات
 19,789,628 11,769,74

4  
-      

-      
 12,503 ( 2,585,038)       - 9,292,272  مسندة  معلومات تقنية خدمات مقابل  مقدمة دفعة  لحلول تقنية المعلومات   ميجاميند شركة  
       ─────── ─────── 
  

 
 

  
 132,055,20

0 
153,120,51

1 
       ════════ ════════ 

 
 

  الشروط واألحكام الخاصة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة
ينشأ الرصيد القائم في نهاية السنة ضمن دورة   دائنة ألي جهة ذات عالقة.لم يتم تقديم أو استالم ضمانات مقابل أي ذمم مدينة او  األرصدة القائمة للسنة المنتهية غير مضمونة وال يترتب عليها فائدة وتتم تسويتها نقدا .

 . م، فإن المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة غير منخفضة القيمة 2020م و2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  األعمال العادية للشركة.

 
 لألرصدة   المخصصات   تقييم  في   الحالية  التقرير  فترة  خالل   قيمت   تمت   التي   الهامة   االفتراضات   أو   التقدير  طرق   على   تغيير  أي   يطرأ  ولم.  العالقة  ذات   الجهات   أرصدة  قيمة  تنخفض  لم  بأنه  اإلدارة  قدرت 

 .  عالقة ذات  جهات  من  المستحقة
 
 التوالي.  ى ، عل20و 9اإلفصاح عن المبلغ المستحق من / إلى الجهات ذات العالقة في اإليضاحين  تم
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 )تتمة(  وأرصدتها  العالقة  ذات الجهات مع  المعامالت 24
 
 :المجموعة إدارة  موظفي  كبار( تعويضات د
 

ومراقبة  تخطيط وتوجيهاألعضاء الرئيسيين في اإلدارة الذين لديهم الصالحية والمسؤولية عن  الشركةكبار موظفي اإلدارة في  يتكون 
 : اإلدارة موظفي  كبار تعويضات  يلي  فيما.  الشركة أنشطة 

 
 م 2021 

 سعودي  لاير
 م 2020
 سعودي لاير

   
 6,657,633 9,293,670 األجل  قصيرة موظفين  منافع

 183,254 526,800 للموظفين  المحددة المنافع التزامات 
  ───────  ─────── 
 9,820,470 6,840,887 
 ════════ ════════ 

 
 .اإلدارة موظفي  بكبار الصلة ذي السنة خالل كمصروف  مدرجة مبالغ هي  أعاله الجدول  في  عنها المفصح  المبالغ

 
 اإليرادات  تكلفة  -25
 

 
 م 2021
 سعودي  لاير

 م 2020
 سعودي لاير

   
 600,969,916 678,941,295   الموظفين  ومنافع رواتب 
 390,009,379 392,585,087   استبعاد ومعدات  أدوية

 97,341,932 100,257,502 (7)إيضاح  ومعدات  ممتلكات   استهالك
 25,549,084 31,198,235 نظافة  مصاريف

 22,360,495 20,809,191 عامة منافع
 11,151,333 15,137,988 صيانة 

 4,705,240 4,801,036 قرطاسية 
 893,125 893,129 (12)إيضاح  االستخدام حق موجودات   استهالك
 364,219 81,916 سفر  مصاريف
 18,865,735 19,735,288 أخرى  مصروفات 

 ───── ────  ──────── 
 1,264,440,667 1,172,210,458 
 ══════════ ══════════ 

 
 والتسويق البيع مصاريف -26
 

 
 م 2021
 سعودي  لاير

 م 2020
 سعودي لاير

   
 27,365,095 38,834,838 وتسويق  إعالن 

 3,778,162 7,130,272 الترويج نقاط مصروفات 
  ────────  ──────── 
 45,965,110 31,143,257 
 ═════════ ═════════ 
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 واإلدارية  العمومية  المصروفات 27

 
 م 2021
 سعودي  لاير

 م 2020
 سعودي لاير

   
 314,534,216 355,641,727 الموظفين ومنافع رواتب 
 23,358,294 41,548,263 مهنية خدمات 
 23,664,136 30,649,026 (7)إيضاح  استهالك
 16,596,989 13,035,638 وصيانة إصالح

 7,336,164 ( 13,741,036) المتوقعة االئتمان   خسائر مخصص)عكس( /  
 10,137,434 9,782,037 ضمان 

 3,984,146 8,228,359 (12)إيضاح  االستخدام حق موجودات   استهالك
 3,329,357 6,813,698 بنكية  رسوم
 5,134,943 6,433,165 وانترنت وهاتف بريد
 2,057,661 3,549,363   اإلدارة مجلس أعضاء  مكافأة

 2,017,800 1,632,174 سفر  مصاريف
 1,333,874 1,381,528 (8)إيضاح  ملموسة غير موجودات  إطفاء
 916,855 1,042,465 تأمين

 25,418,215 41,973,902 أخرى  مصروفات 
  ────────  ──────── 
 507,970,309 439,820,084 
 ═════════ ═════════ 

 
 صافي  األخرى، اإليرادات -28

 
 م 2021
 سعودي  لاير

 م 2020
 سعودي لاير

   
 3,118,636 3,032,408 اإليجار إيرادات 
 ( 1,667,013) ( 1,675,514) ومعدات  ممتلكات  بيع من  خسارة
 4,283,880 5,849,040   ندوات  وعقد تدريب 
 1,742,075 4,766,963 أخرى

  ────────  ─────── 
 11,972,897 7,477,578 
 ═════════ ═════════ 

 
 صافي  التمويل،  تكلفة  -29
 م 2020 م 2021 
 سعودي لاير سعودي  لاير 
   

 31,114,390 41,522,134 االقتراضات تمويل على  تكلفة
 ( 1,607,657) ( 1,542,038) (18)إيضاح  الحكومية المنح  من  تمويل إيرادات 
 4,696,582 7,005,019 أخرى

  ───────  ─────── 
 46,985,115 34,203,315 

 ═════════ ═════════ 

 
 السهم  ربحية -30
 
 لعدد  المرجح   المتوسط  على   العاديين   األسهم  أصحاب   على   العائدة  للسنة  اإليرادات   بقسمة  والمخفضة  األساسية  السهم  ربحية  احتساب   تم

 قابلة   مالية  أوراق  أي  تملك  ال  الشركة  ألن   األساسية  السهم  ربحية  نفس  هي   المخفضة  السهم  ربحية.  السنة   خالل   القائمة  العادية  االسهم
 . للتنفيذ مخففة أدوات  أو  للتحويل

 
 والمستخدمة   السنة  خالل  القائمة  العادية  األسهم  لعدد  المرجح   والمتوسط  العاديين   األسهم  لحاملي   العائدة  للسنة  اإليرادات   التالي   الجدول  يبين 
  . والمخفضة  األساسية  السهم ربحية حساب  في 
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 )تتمة(  السهم ربحية -30
 

 .اإليرادات  مجموع من  للسهم  والمخفضة  األساسية السهم ربحية
 م 2020 م 2021 
 سعودي لاير سعودي  لاير 
 )معدل(   

 81,992,572 17,201,012 للسنة  الدخل  مجموع
 92,040,000 92,040,000 العادية  األسهم لعدد  المرجح  المتوسط

 ──────── ──────── 

 0.89 0.19 والمخفضة  األساسية السهم ربحية
 ════════ ════════ 

 
 الطارئة  وااللتزامات االرتباطات -31
 
  والفصل  القانوني،  غير  الطرد  المطالبات   هذه  وتشمل .  المجموعة  ضد  مختلفة   مطالبات   قضائية  دعاوى  الموظفين   من   العديد  قدم (  أ

م: 2020  ديسمبر  31)  سعودي  لاير  مليون   6,1  المطالبات   إجمالي   بلغ.  التعاقدية  لالتفاقات   وفقا  أخرى  وتعويضات   إشعار  دون 
 صالح   في  ستكون  النتيجة  أن  من  واثقة اإلدارة إن . المختلفة العمل  محاكم في  النظر قيد القضايا معظم(. سعودي لاير مليون  5.5

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

 
 1,6  هو   للعوض  وفقا    اإلجمالي   المبلغ.  للوائح   امتثالها  عدم  دعاوى  بسبب   مختلفة  قضايا  أيضا  التابعة  وشركتها  الشركة  تخوض (ب 

  واثقة   اإلدارة  إن .  القضايا  لمعظم  االستماع  جلسات   حاليا  تتميون لاير سعودي(.  مل  1.7م.  2020ديسمبر    31لاير سعودي )   مليون 
 .  الغرض لهذا مخصص وجود إلى   حاجة هناك وليس المجموعة صالح  في  ستكون  النتيجة أن  من 

 
  297.9م:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )   304.1م، كان لدى المجموعة ارتباطات بمبلغ  2021ديسمبر    31كما في   ( ج

 مليون لاير سعودي( تتعلق بمصروفات رأسمالية. 
 
 31)  سعودي  لاير  مليون   2.42  بمبلغ  ضمان   خطابات   المجموعة  معها  تتعامل  التي   البنوك  أصدرت م،  2021  ديسمبر  31  في  ( د

 (.  شيء الم: 2020 ديسمبر
 
  للموجودات والمطلوبات  العادلة   القيمة -32
 
ــداده أو  ما أصــــل بيع عند اســــتالمه يتم الذي الســــعر هي  العادلة  القيمة إن   بين  تتم نظامية معاملة بموجب  ما مطلوبات  تحويل عند ســ

 :إما سيتم االلتزام تحويل أو  األصل بيع بأن  االفتراض إلى  العادلة القيمة قياس يستند. القياس بتاريخ  السوق في  متعاملين 
 

   أو  االلتزام، أو   لألصل  الرئيسية  السوق خالل  من  •

 . الرئيسية السوق غياب  ظل  في  االلتزام أو  لألصل منفعة األكثر  السوق خالل  من  •
 

 .  إليها للوصول الشركة  أمام متاحة منفعة األكثر أو  الرئيسية السوق تكون  أن  يجب 
 

  وأنهم  والمطلوبات  الموجودات  تسـعير  عند  سـيسـتفيدون   السـوق في  المتعاملين   أن  بافتراض المطلوبات  أو  للموجودات   العادلة القيمة تقاس
 في   المتعامل  الطرف  قدرة  االعتبار  بعين  يأخذ  مالي   غير  ما  ألصــل  العادلة القيمة  قياس إن .  لهم اقتصــادية منفعة  أفضــل لتحقيق يســعون 
ــتخدام  خالل  من  اقتصــادية منافع تحقيق على   الســوق   الســوق في   آخر  متعامل  إلى   بيعه  خالل أومن   األصــل  لذلك  واألفضــل  األمثل االس
 .المثلى  بالطريقة باستخدامه  سيقوم

 
ــنف ــها  يتم التي  والمطلوبات   الموجودات   كافة تصـ ــاح أو   العادلة  بالقيمة  قياسـ ــمن   المالية  القوائم في  عنها  االفصـ ــل ضـ ــلسـ   الهرمي  التسـ
 :ككل العادلة القيمة لقياس الهامة األدنى  المستوى مدخالت  أساس وعلى  أدناه المذكورة العادلة القيمة  لمستويات 

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

 
 للقيم   الهرمي   الهيكل  من   مختلفة  مستويات   ضمن   تقع  االلتزام  أو   لألصل  العادلة  القيمة  لقياس  المستخدمة  المدخالت   كانت   إذا  وفيما

  المستوى   حيث   من   العادلة  للقيم  الهرمي   الهيكل  في   المستوى  نفس  في   بكاملها   العادلة   القيمة  قياس  تصنيف  عندئذ    فيتم  العادلة، 
  . القياس لكامل بالنسبة الجوهرية للمدخالت  األدنى 
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 )تتمة( والمطلوبات للموجودات العادلة   القيمة 32
 

ــركة  تقوم ــجيل  الش ــتويات   بين  التنقالت  بتس ــنة نهاية  في  العادلة للقيم  الهرمي   الهيكل مس . التغيرات  هذه  فيها  تحدث  التي   المالي  التقرير س
 .المستويات  بين  حركات  هناك تكن  لمم 2021 ديسمبر 31 في  المنتهية السنة خالل
 
  باســـتثناء   الدفترية،  قيمها  لتقريب   للشـــركة  المالية لألدوات  العادلة القيم  تقدير تمم  2020  ديســـمبر  31و م  2021 ديســـمبر 31 في   كما

 .فائدة  بدون  القروض
 
 األدوات المالية   مخاطر إدارة  -33
 

السوق )بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر العملة،    مخاطر المجموعة تعرضها إلى العديد من المخاطر المالية والمتمثلة في    أنشطة
 العديد قبةمرا وكذلك السيولة إدارة دعم  على  الكلي  المجموعة إدارة برنامج  يركزومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. 

 الموجودات   تتضمن .  للمجموعة  المالي   األداء   على   المحتملة  العكسية  التأثيرات   لتقليل  المستمر  والسعي   الصلة   ذات   السوق  متغيرات   من 
.  بنكية   وأرصدة  ونقد  عالقة  ذات   الجهات   من   المستحقة  والمبالغ  األخرى  المدينة  والذمم  التجارية  المدينة  الذمم  للمجموعة  األساسية  المالية
  االيجار   والتزامات   األخرى  الدائنة  والذمم   التجارية  الدائنة  والذمم  ألجل  قروض  من   أساسية  بصفة  للمجموعة  المالية  المطلوبات   تتكون 
 لدعم  ضمانات   وتقديم  المجموعة  عمليات   تمويل  هو   هذه  المالية   للمطلوبات   الرئيسي   والغرض .  عالقة  ذات   لجهات   المستحقة   والمبالغ
 .عملياتها

 
 السوق   مخاطر
السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار   مخاطر  تمثل

 تشتمل أسعار العموالت ومخاطر العملة ومخاطر األسعار األخرى.    مخاطرأسعار السوق من ثالثة أنواع:    تتكون السائدة في السوق.  
 .  القرض على  السوق بمخاطر تتأثر التي  المالية األدوات 

 
 أسعار العمولة   مخاطر
للتغيرات في أسعار العمولة في   مخاطر المستقبلية ألداة مالية نظرا   النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  أسعار الفائدة هي مخاطر تذبذب 
 العمولة   أسعار  ذات   للمجموعة  البنكية  بالسلف  أوال    يتعلق  قد  السوق  في   العمولة  أسعار  في   التغيرات   لمخاطر  المجموعة  تعرض  إن السوق.  
 سعر العمولة عن طريق المراقبة المنتظمة ألسعار العمولة على أدواتها المالية التي تحمل عمولة.   مخاطرالمجموعة  تدير. المتغيرة

 
  السلف  تتعرض  وبالتالي،.  متغيرة  عمولة  بمعدالت   البنك مع ألجل  مرابحة  ودائع  أي   المجموعة  لدى  يكن   لم  المالي،   التقرير  تاريخ   في  كما

 .متغيرة عمولة لمعدالت  فقط البنكية
 

مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، فإن التأثير على حقوق الملكية والربح قبل   %1 مع وجود زيادة / نقص في السعر المتغير بنسبة
  .(مليون لاير سعودي 15,23 :م2020) مليون لاير سعودي 19.32 الزكاة وضريبة الدخل للسنة كان ليبلغ

 
 العمالت   مخاطر
العمالت هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار    مخاطر

أن سعر اللاير السعودي ثابت أمام الدوالر    بما.  األمريكي   والدوالر  السعودي  باللاير  أساسية  بصفة  الشركة  معامالت   تتمالصرف األجنبي.  
 عملة هامة.  مخاطر ريكي، فإن الشركة غير معرضة ألي األم
 

 االئتمان   مخاطر
االئتمان هي مخاطر عدم وفاء طرف بالتزام ما بموجب أداة مالية أو عقد مع عميل والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية.    مخاطر
االئتمان عندما ينخرط عدد من األطراف المقابلة في  مخاطر  تركزات  تنشأعلى مخاطر االئتمان.  هامة  تركزات لدى المجموعة أي  ليس

نشاط أو أنشطة تجارية واحدة في نفس المنطقة الجغرافية أو لديهم سمات اقتصادية واحدة قد تتسبب في فشلهم في الوفاء بالتزاماتهم 
 الحدود  تطبيق  يتم  بحيث   رسمية  اعتماد   عملية  بتطوير  المجموعة  قامت   فقط   االئتمان،  لمخاطر   التعرض  تقليص  أجل  ومن التعاقدية.  
 تعتبر  التي   األرصدة  مقابل  مخصص  بعمل  وتقوم  العمالء  تجاه  االئتمان   لمخاطر   مستمرة  بمراقبة  اإلدارة  تقوم  كما.  العمالء   على   االئتمانية
 أساس  على   موسع  تقييم  على   بناء  لعمالئها  ائتمان   حدود  لتحديد  نظام  المجموعة  لدى  المخاطر،  هذه  من   للتخفيف.  تحصيلها  في   مشكوك
 االئتمان   لمخاطر   معرضة  والشركة.  منتظمة  بصورة  للعميل  القائمة  المدينة   الذمم  مراقبة  يتم.  بالدفعات   االلتزام   في   وتاريخه  العميل  بيانات 
( األخرى  المتداولة  المالية  والموجودات   العالق  ذات   الجهات   أرصدة  فيها  بما   التجارية،  المدينة  الذمم  أساسية)بصفة    التشغيلية  أنشطتها  بسبب 
 .  البنوك لدى األرصدة ذلك في  بما التمويلية أنشطتها ومن 
 

 التجارية  المدينة  الذمم
االئتمان من قبل الشركة الخاضعة إلى سياسة الشركة الثابتة واإلجراءات والضوابط المحددة لتخفيف مخاطر االئتمان.  مخاطرإدارة  يتم

االئتمان عن    مخاطرالشركة    تدير.  وأخرى  التأمين   وشركات   لها  التابعة  ووزاراتها  الحكومة  من   أساسي   بشكل  للشركة  المدينة  الذمم  تتكون 
  ائتمان  سياسة  اإلدارة  أنشأت ات ائتمان من خالل مراقبة الذمم المدينة القائمة والتأكد من المتابعة عن كثب.  طريق وضع حدود ائتمان وفتر

 تتوقع  ال  حتى   للعمالء   االئتمان   فترات   تمديد  يتم.  تقديمها  يتم  التي   السداد  شروط قبل  جديد  عميل  لكل   االئتمانية  المالءة  تحليل  بموجبها  يتم
  . الدفع عن  عجز أي  الشركة
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 تجميع  يتم ذلك، إلى  وباإلضافة. الرئيسيين  للعمالء  فردي  أساس  على   مالية، قوائم كل  إعداد بتاريخ  القيمة في   لالنخفاض تحليل  إجراء  يتم
  المخرجات   الحساب   يعكس.  القيمة  انخفاض  لمعرفة  جماعية  بصورة  تقييمها  ويتم  متجانسة  مجموعات   إلى   الثانوية  المدينة  الذمم  من   كبير  عدد

 الماضية   األحداث   حيال  المالي   التقرير  تاريخ   في   المتوفرة  والداعمة  المعقولة  والمعلومات   للمال  الزمنية  والقيمة  المرجحة،  المحتملة
 .المستقبلية االقتصادية للظروف المستقبلية التوقعات   الحالية والظروف

 
 :  المالية القوائم إعداد بتاريخ  االئتمان  لمخاطر الشركة  لتعرض األقصى  الحد إجمالي  يلي  فيما
 

 
 البنوك  لدى والنقد  البنوك لدى األجل قصيرة الودائع

الشركة بإدارة   تقوماالئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسة المالية من قبل قسم خزينة الشركة طبقا  لسياسة الشركة.    مخاطرإدارة    يتم
 تركزات التقرير المالي، لم تحدد اإلدارة أي    بتاريخ االئتمان المتعلقة باألرصدة البنكية من خالل التعامل مع بنوك مرموقة فقط.    مخاطر
 ئتمان. في مخاطر اال هامة
 

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

ق مراقبة رأس السيولة عن طري  مخاطرالشركة    تديرتنتج عن عدم القدرة على تحقيق أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة.  
 المال العامل ومتطلبات التدفق النقدي على أساس منتظم.

 
 تقومالسيولة وفقا لمدى تحمل المخاطر ولضمان احتفاظ الشركة بالسيولة الكافية.    مخاطر اإلدارة سياسات وممارسات إلدارة    ووضعت 
 . مستمرة بصورة الشركة في  السيولة بتطورات  المتعلقة  المعلومات  بمراجعة العليا اإلدارة

 
 التجميع   طرق   تنظيم  ذلك  ويتطلب .  المتاحة  النقدية  للموارد  استخدام  أفضل  تكفل   بحيث   لديها   النقد  إلدارة  قوية  آلية  الشركة  أنشأت   كما

  مع   األجل  قصيرة  والودائع  ألجل  الودائع  خالل  من   حد  أقصى   إلى   المستخدمة  غير  األموال   استثمار  زيادة  إلى   تؤدي  بصورة  والصرف
 الخاصة   الخدمات   تقديم  شروط  تتطلب .  نفسه  الوقت   في   عملياتها  إلدارة  الالزمة  التسهيالت   توافر  وضمان   األموال  اقتراض  من   الحد

يوماَ من تاريخ   120إلى    90  خالل   التجاريةعادة سداد الذمم الدائنة    يتم.  الفاتورة  تقديم  تاريخ   من   يوما    90  خالل   المبالغ  سداد  بالشركة
 الشراء. 

 
 الفائدة  وأسعار  التعاقدية  المدفوعات  تواريخ   الى   استنادا    ديسمبر 31  في   للشركة  المالية  للمطلوبات   االستحقاق  تاريخ   التالي   الجدول  يلخص
 : السوق في  المتداولة

 
ا  12حتى  م2021ديسمبر  31كما في   المجموع  سنوات  5أكثر من  سنة إلى خمس سنوات  شهر 

 سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير 
     

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

 49,087,172 20,891,960 19,110,332 9,084,880 اإليجار  عقود التزامات
 19,526,771 - 12,208,910 7,317,861 أخرى   مالية التزامات
 139,122,866      -      - 139,122,866 اخرى  ومطلوبات مستحقات

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

 
  

 م 2020 م 2021 
 سعودي لاير سعودي  لاير 
   

   المالية  الموجودات
 1,210,760,563 1,264,602,175 تجارية  مدينة ذمم
 24,916,414 17,705,619 العالقة  ذات  الجهات  من  مستحقة مبالغ
 1,336,218 1,336,218 ودائع 
 16,909,946 28,019,749 النقدية  واألرصدة البنك
  ────────  ──────── 
 1,311,663,761 1,253,923,141 
  ════════  ════════ 
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ا  12حتى  م2020ديسمبر  31كما في   شهر 
سنة إلى خمس  

 المجموع  سنوات  5أكثر من  سنوات 
 سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير 
     

 2,389,235,683 825,733,076 867,785,723 695,716,884 والسلف  القروض
 358,964,140 - - 358,964,140 تجارية  دائنة ذمم

 34,328,680 22,418,880 6,006,680 5,903,120 اإليجار  عقود التزامات
 27,834,817 - 16,017,840 11,816,977 أخرى   مالية التزامات
 127,640,801 - - 127,640,801 اخرى  ومطلوبات مستحقات

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

 1,200,041,922 889,810,243 848,151,956 2,938,004,121 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 :التمويلية األنشطة عن  الناتجة المطلوبات  في  التغيرات  يلي  فيما
 

 
   المال رأس  إدارة  -34
 

. األسهم  لحملة  العائدة  األخرى  الملكية  حقوق  احتياطيات   وجميع  المصدر  المال  رأس   الشركة   رأسمال  يتضمن   المال،  رأس  إدارة  ألغراض
 دعم   اجل  من   صحيحة  رأسمالية  ومعدالت   قوية  ائتمان   معدالت   على   تحافظ  أنها  من   التأكد  هو   الشركة  رأسمال  إدارة  من   الرئيسي   الغرض
 .للمساهم العائدة القيمة وتعظيم اعمالها

 
 .االقتصادية الظروف في  التغيرات  ضوء على  عليه التعديالت  بعمل وتقوم المال مال رأس  هيكل بإدارة الشركة تقوم
 
م  2021  ديسمبر  31  في   المنتهيتين   السنتين   خالل  المال   رأس  بإدارة الخاصة  واالجراءات   والسياسات   األهداف   على   تغيرات   أي  تطرأ  لم
  الحقوق   احتياطات   وجميع  المصدر  المال   رأس   من   المال  رأس  يتكون   الشركة،   في   المال  رأس   إدارة  ولغرضم.  2020  ديسمبر  31و 

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

 
  

 
 يناير  1

 م 2021
 سعودي  لاير

 
 نقدية   تدفقات
 سعودي  لاير

 
 جديدة  إيجار عقود
 سعودي  لاير

 
 أخرى
 سعودي  لاير

 م2021 ديسمبر 31
 سعودي لاير

      
 1,932,005,100 - - 409,342,911 1,522,662,189 القروض والسلف 

 34,806,910 387,178 16,965,127 ( 9,677,943) 27,132,548 اإليجار  عقود التزامات
 ───────── ─────── ─────── ────── ──────── 

 1,966,812,010 387,178 16,965,127 399,664,968 1,549,794,737 التمويلية األنشطة من االلتزامات مجموع
 ═════════ ═══════ ═══════ ══════ ════════ 
      
      

 
 يناير  1

 م 2020
 سعودي  لاير

 
 نقدية   تدفقات
 سعودي  لاير

 
 جديدة  إيجار عقود
 سعودي  لاير

 
 أخرى
 سعودي  لاير

 م2020 ديسمبر 31
 سعودي  لاير

      
 1,522,662,189      -  522,503,854 1,000,158,340 والسلف  القروض
 27,132,548 1,722,239      - ( 5,903,119) 31,313,428 اإليجار  عقود التزامات

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

 1,549,794,742 1,722,239      - 516,600,735 1,031,471,768 التمويلية األنشطة من االلتزامات مجموع
 ═════════ ═══════ ═══════ ══════ ════════ 
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. الدين   صافي  زائدا   المال رأس إجمالي  على  مقسوما  " الدين "صافي   يمثل والذي الحركة معدل باستخدام المال رأس  بمراقبة الشركة تقوم
 . البنكية واألرصدة النقد ناقصا   األخرى، الدائنة والذمم التجارية الدائنة والذمم ألجل  القرض الدين، صافي  ضمن  الشركة تتضمن 

 
 م 2020 م 2021 
 سعودي لاير سعودي  لاير 
   

 1,522,662,190 1,932,005,100 والسلف  القروض
 27,132,548 34,806,910 اإليجار عقود التزامات 
 25,938,548 18,528,874 أخرى  مالية التزامات 

 493,580,058 438,637,327 أخرى دائنة وذمم تجارية دائنة ذمم
 ( 16,909,946) ( 28,129,407) حكمه  في  وما النقد: ناقص

 ────────── ───────── 

 2,395,848,804 2,052,403,398 
 ────────── ───────── 

 1,274,793,325 1,295,307,741   الملكية حقوق
 ────────── ────────── 

 3,327,196,723 3,691,156,545 الدين  وصافي المال  رأس
   
   

 %62 % 65 الحركة  معدل
 ══════════ ══════════ 

 
 السابقة  لفتراتا أخطاء  تعديل -35
 
 من   والمرضى،   العمالء   مع   التعاقدية  للشروط   وفقا   العالقة   ذات   والخدمات   الطبية  الخدمات   المجموعة  تقدم ،  1  اإليضاح   في   مبين   هو   كما

  طويلة،   فترة  منذ  القائمة   المبالغ  لبعض  مفصلة   مراجعة   المجموعة  إدارة   أجرت م،  2021  سنة  خالل .  التابعة  وشركتها   فروعها  خالل 
 والشروط  لألحكام  مطابقة  غير  إما  كانت م  2020  ديسمبر  31  حتى   السابقة  السنوات  في   تقديمها  تم  التي   الفواتير  بعض  أن   واكتشفت 
 في   األخطاء  هذه  لوجود  السبب   يعود.  العمالء  قبل  من   رفضها  تم  وبالتالي   الفواتير،  إصدار  قبل  مسبقا  عليها  الموافقة  تتم  لم  أنه  أو   التعاقدية
 عالجت   المقبلة،  والفترات   الحالية  السنة  في   األخطاء   هذه  تكرار  ولتفادي.  المنطبقة  الداخلية  الضوابط  في   الضعف   أوجه   إلى   األول  المقام
 . الضوابط بيئة تحسين  وستواصل الحالية السنة في  الضعف أوجه اإلدارة

 
  ديسمبر   31  حتى   العالقة  ذات   المدينة  والذمم  والخاطئة  المرفوضة  الفواتير   عن   الناشئة  اإليرادات   أن   اإلدارة  قدرت   ذلك،  على   وبناء  
  السابقة،   بالفترات   المتأثرة  الموحدة  المالية  القائمة  بنود  من   بند  كل  تعديل  طريق  عن   تصحيحها  وتم  الخطأ  طريق   عن   ُسجلت   قدم  2020
 :التالي  النحو  على 
 
   ديسمبر 31 

 م 2020
 سعودي لاير
 ( سابقا   مفصح عنه)

 
 التعديل  تأثير
 سعودي لاير

 م 2020 ديسمبر 31
 سعودي لاير

 )معدل( 

    الخسارة  أو  الربح قائمة على التأثير
 1,750,584,603 ( 21,625,013) 1,772,209,616 إيرادات 

  ════════  ═══════ ═════ ═══ 
 7,336,164 ( 2,634,304) 9,970,468 المتوقعة  االئتمان  خسائر مخصص

  ════════  ═══════ ═════ ═══ 
 81,992,572 ( 18,990,709) 100,983,281  للسنة ربح  صافي 

  ════════  ═══════ ═════ ═══ 
 0.89 ( 0.21) 1.10 السهم ربحية

  ════════  ═══════ ═════ ═══ 
 

  



  (سعودية  مساهمة )شركة  الصحية  للرعاية األوسط الشرق شركة

 )تتمة(  المالية القوائم   حول إيضاحات
 م2021ديسمبر  31
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 )تتمة( السابقة السنة  أخطاء  تعديل -35
 
   ديسمبر 31 

 م 2020
 سعودي لاير

 ( سابقا  )معدل 

 
 

 التعديل  تأثير
 سعودي لاير

 
 م 2020 ديسمبر 31
 سعودي لاير

 )معدل( 
    المالي  المركز قائمة على التأثير
 1,331,469,057 ( 407,710,385) 1,739,179,442 إجمالي  مدينة، ذمم

 ( 120,726,363) 49,666,247 ( 170,392,610) المتوقعة  االئتمان  خسائر مخصص
 ───────── ───────── ───────── 

 1,210,742,694 ( 358,044,138) 1,568,786,832  صافي  مدينة، ذمم
  ════════  ════════  ════════ 
    

 119,422,160 ( 358,044,138) 477,466,298 مبقاة أرباح
  ════════  ════════  ════════ 
 
 

   يناير 1
 م 2020
 سعودي لاير

 ( سابقا  )معدل 

 
 

 التعديل  تأثير
 سعودي لاير

 
   يناير 1

 م 2020
 سعودي لاير

 )معدل( 
    المالي  المركز قائمة على التأثير
 869,744,468 ( 386,085,371) 1,255,829,839   إجمالي  مدينة، ذمم

 ( 118,103,831) 47,031,942 ( 165,135,773) المتوقعة  االئتمان  خسائر مخصص
 ───────── ───────── ───────── 

 751,640,637 ( 339,053,429) 1,090,694,066  صافي  مدينة، ذمم
  ════════  ════════  ════════ 
    

 81,452,933 ( 17,961,658) 76,955,437 مبقاة أرباح
  ════════  ════════  ════════ 
 
 .للمجموعة والتمويلية واالستثمارية التشغيلية النقدية التدفقات  أو  للفترة اآلخر الشامل  الدخل على  تأثير للتغيرات  يكن  لم
 
 الالحقة  األحداث 36
 
م من شأنها أن يكون لها أثر جوهري على 2021  ديسمبر  31رأي اإلدارة، ال يوجد أحداث الحقة جوهرية منذ السنة المنتهية في    في 

 قائمة المركز المالي أو األداء المالي للشركة.  
 
 
 المقارنة  معلومات -37
 

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

 
 المالية  القوائم اعتماد    -38
 

 . (هـ1443شعبان  26  الموافق) م2022مارس  30 بتاريخ  اإلدارة مجلس  من  المالية القوائم هذه إصدار على  الموافقة تمت 


