
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 شركة المواساة للخدمات الطبية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م 2021سبتمبر   30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  
 مع 

 تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 شركة المواساة للخدمات الطبية  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م2021سبتمبر    30لفترني الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 

 

 

 الصفحة  الفهرس 

  

 - تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 

 1 قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة  

 

 3 – 2 المختصرة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 

 

 4 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة 

 

 6 – 5 قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة  

 

 17 – 7 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  
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تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية 
 الموحدة المختصرة 

 للسادة مساهمي شركة المواساة للخدمات الطبية 

   مقدمة 

في   كما  المختصرة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  فحصنا  المرفقة  2021سبتمبر    30لقد  الطبية  م  للخدمات  المواساة  لشركة 
 )"الشركة"( والشركة التابعة لها )"المجموعة"(، المكونة من:

 
 ، م2021سبتمبر  30قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  •
  30في    تينالثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهي   تية والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة عن فترقائمة الربح أو الخسار •

 ، م 2021سبتمبر 
 م، 2021سبتمبر  30قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة المختصرة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  •
 م، 2021سبتمبر  30ن فترة التسعة أشهر المنتهية في قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة ع • 
 اإليضاحات للقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.  •

 
(  34)رقم  إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  

العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية األولية الموحدة   المملكة  في "التقرير المالي األولي" المعتمد
 فحصنا.  إلى المختصرة استنادا  

 نطاق الفحص 

( الفحص  الدولي الرتباطات  للمعيار  وفقا   بالفحص  قمنا  مراجع  2410لقد  قبل  من  الُمنفذ  األولية  المالية  المعلومات  "فحص   )
الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص المعلومات المالية األولية من توجيه استفسارات 
 بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد

 العربية في المملكة المعتمدة وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة بها القيام يتم التي المراجعة  من نطاقه في كبير بشكل   أقل الفحص
السعودية، وبالتالي فإنه ال يمّكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها خالل عملية  

 وعليه، فلن نُبدي رأي مراجعة. مراجعة.
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تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية 
 الموحدة المختصرة 

 للسادة مساهمي شركة المواساة للخدمات الطبية )يتبع( 

 االستنتاج

م  2021سبتمبر    30األولية الموحدة المختصرة كما في   القوائم المالية بأن نعتقد يجعلنا شيء فحصنا، فلم ينم إلى علمنا إلى استنادأ  
الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي   النواحي جميع المرفقة لشركة المواساة للخدمات الطبية والشركة التابعة لها غير معدة، من

 السعودية.العربية  المملكة في ( "التقرير المالي األولي" المعتمد34رقم )

 
 عن/ كي بي إم جي لالستشارات المهنية 
 
 
 
 
___________________ 

 عبدالعزيز عبدهللا النعيم 
394ترخيص رقم    

 
   الخـبر

 هـ1443ربيع األول   25التاريخ:  
 م2021أكتوبر  31الموافـق: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 















 شركة المواساة للخدمات الطبية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة إيضاحات حول 

 م 2021سبتمبر  30لفترات التسعة أشهر المنتهية في 

 السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(  المبالغ الُمدرجة بالريال)
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية  .1

  12الصادر بتاريخ    2050032029للخدمات الطبية )"الشركة"( مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  شركة المواساة  

ذي    4الصادر بتاريخ    1880م(. تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية وفقاً للقرار الوزاري رقم  1997يناير    21هـ )الموافق  1417رمضان  

 م(.2006ينـاير  4وافق هـ )الم1426الحجة 

 

تجارة  يتمثل نشاط الشركة من خالل فروعها المتعددة في تملك وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية ومخازن األدوية والصيدليات و

 الجملة في المعدات الطبية واألدوية. 

 

 فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة للشركة:

 الملكية نسبة  النشاط  بلد التأسيس  االسم 

 %51 خدمات طبية  المملكة العربية السعودية  شركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة 

 

رقم   التجاري  السجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  المحدودة،  الطبية  للخدمات  الشرقية  شركة 

يتمثل نشاط هذه الشركة التابعة في اقامة وتشغيل المستشفيات    م(.1999ديسمبر    18هـ )الموافق  1420رمضان    10الصادر بتاريخ    2051023824

 والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة.

 

 تشمل القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة جميع المعلومات المالية لفروع الشركة والشركة التابعة المذكورة أعاله. 

 

 اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة أساس  .2

 

 المعايير المحاسبية المطبقة  2-1

العربية   المملكة في ( "التقرير المالي األولي" المعتمد34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

 

مع القوائم المالية ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب قراءتها  

م )"القوائم المالية السنوية األخيرة"(. ومع ذلك، فإن التغيرات في السياسات المحاسبية، إن  2020ديسمبر    31ة للمجموعة كما في  الموحدة السنوي 

خر قوائم  وجدت، واإليضاحات التفسيرية المحددة مدرجة لشرح األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ آ 

 ية سنوية.  مال

 

 أسس اإلعداد  2-2

ء التزام منافع الموظفين  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي، باستثنا

 الذي يقاس باستخدام القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة.  

 

 ظيفية عملة العرض والعملة الو  2-3

تقريب كل    تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بالريال السعودي والذي يمثل أيضاً عملة العرض والعملة الوظيفية للمجموعة. تم

 القيم إلى أقرب لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك . 

 

 استخدام األحكام والتقديرات   2-4

الموحدة المختصرة، قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية  عند إعداد هذه القوائم المالية األولية  

وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. وضعت اإلدارة في االعتبار التأثير  والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات.

على األحكام والتقديرات المحاسبية الجوهرية للمجموعة. ومع ذلك، ال يوجد تأثير جوهري. وعليه، إن األحكام الهامة التي   19-كوفيدالمحتمل لجائحة  

طبقة على  اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفس السياسات المحاسبية الم

 لقوائم المالية السنوية األخيرة. ا
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .2

 

 السياسات المحاسبية الهامة  2-5

للمجموعة  إن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية المختصرة هي نفس السياسات المحاسبية المطبقة في القوائم المالية الموحدة  

( أدناه،  6-2م. أصبح عدد من التعديالت على المعايير الحالية، على النحو المفصل في إيضاح )2020ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 

ابتداًء من   لمجموعة  م ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة. ولم تقم ا2021يناير    1مطبقاً 

 بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر أُْصِدَر ولم يصبح سارياً المفعول حتى اآلن. 

 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير القائمة   2-6

 

 معايير جديدة ومعدلة طبقتها المجموعة خالل السنة 

 

 قامت المجموعة بتطبيق المعايير والتعديالت التالية: 

 (( 16على المستأجرين )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 19- التخفيضات استجابة لتأثيرات كوڤيد -

( والمعيار الدولي  39( والمعيار الدولي للمحاسبة )9)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  2المرحلة    -إصالح معدَّل الفائدة المعياري   -

 ((16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4لمعيار الدولي للتقرير المالي )( وا7للتقرير المالي )

 

ا المحاسبية التعديالت المذكورة أعاله إما أنها غير هامة أو ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية للمجموعة. وعليه، لم تغير المجموعة سياساته

 نتيجةً لتطبيق هذه التعديالت. 

 

 ت على المعايير القائمة التي صدرت ولم تُطبّق  المعايير والتعديال

لمتوقع أن يكون  تم نشر بعض التعديالت على المعايير المحاسبية الجديدة وهي غير إلزامية لفترة التقرير المالي ولم تطبقها المجموعة مبكراً. من غير ا

 المجموعة في سنة تطبيقها:للتعديالت المذكورة أدناه على المعايير القائمة تأثير جوهري على 

 ((.37تكلفة إتمام العقد )التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة ) -العقود الُمحّملة بخسائر  •

 م2020- 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي لدورة سنة  •

 (.16الت على المعيار الدولي للمحاسبة )المتحصالت قبل االستخدام المقصود )تعدي  -الممتلكات واآلالت والمعدات  •

 (3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -مرجعيات اإلطار المفاهيمي  •

 (.1تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة )تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة  •

 تعريف التقديرات المحاسبية. و -التقديرات المحاسبية واألخطاء" ( "التغيرات في 8تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة ) •

 (. 2( وبيان الممارسة 1اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة )  •

 "عقود التأمين":  -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) •

 ضريبة الدخل(  - 12معاملة واحدة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي الضريبة المؤجلة المتعلقة باألصول والخصوم الناشئة عن   •

( والمعيار  10بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) •
 ((. 28الدولي للمحاسبة )
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 )شركة مساهمة سعودية(
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 ممتلكات ومعدات  .3

 فيما يلي الحركة في الممتلكات والمعدات: 3-1

 
 م  2020ديسمبر  31  م 2021سبتمبر  30 

 )مدققة(  )غير مدققة(   

 2,075,538,020  2,202,931,378  القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة 

 268,576,400  258,288,988  إضافات 

( 5,462,018)  استبعادات، بالصافي من االستهالك المتراكم    (375,589)  

( 111,196,132)  االستهالك خالل الفترة / السنة    (140,807,453)  

 2,202,931,378  2,344,562,216  القيمة الدفترية في نهاية الفترة/ السنة 

 

مليون لاير سعودي( كضمان مقابل    56.1م:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  56.1م، تم رهن قطع أراضي قيمتها  2021سبتمبر    30كما في  

 قروض طويلة األجل من وزارة المالية.

 

مليون لاير    8.63  م:2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  5.73م بمبلغ  2021سبتمبر    30تم رسملة تكاليف تمويلية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سعودي(. 

 

 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ  3-2

مثل تكاليف هو ي و .  مليون لاير سعودي(  408.77م:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  537.29( رصيد بمبلغ  1-3القيمة الدفترية في إيضاح )تشمل  

 .، وهي حالياً أعمال قيد التنفيذمتكبدة النشاء مستشفيات جديدة ولتوسعة مستشفيات قائمة

 
 ذمم مدينة  .4

 
 م 2020ديسمبر  31  م 2021سبتمبر  30 

 )مدققة(  )غير مدققة(   

 743,801,955  920,119,002  ذمم مدينة تجارية

 954,743  809,359  (10مستحق من طرف ذو عالقة )إيضاح  

 (55,176,841)  ( 60,299,230)  يخصم: مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

  860,629,131  689,579,857 

 

 االئتمانية المتوقعة: فيما يلي الحركة في مخصص الخسائر 

 
 م  2020ديسمبر  31  م 2021سبتمبر  30 

 )مدققة(  )غير مدققة(   

 29,213,550  55,176,841  الرصيد في بداية الفترة/ السنة

 32,960,556  5,488,648  مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها خالل الفترة/ السنة 

(6,997,265)  )366,259(   شطب   

 55,176,841  60,299,230  الفترة / السنةالرصيد في نهاية 

 
 رأس المال  .5

لاير   10مليون سهم( قيمة كل سهم    100م:  2020ديسمبر    31مليون سهم )  100رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للشركة مقسم إلى  

 سعودي. 

 
 االحتياطي النظامي  .6

إلى االحتياطي النظامي حتى  ربحها  من صافي    %10نسبة  وفقاً لنظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، قامت الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل  

صافي الربح في نهاية من رأس مال الشركة. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع كأرباح. يتم تجنيب االحتياطي النظامي في نهاية السنة بناًء على    %30يبلغ  

 السنة.



 شركة المواساة للخدمات الطبية 
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 قروض طويلة األجل  .7

 
 م  2020ديسمبر  31  م 2021سبتمبر  30 

 )مدققة(  )غير مدققة(   

     ة المتداول 

 162,610,570  217,822,559  قروض من بنوك تجارية 

 7,876,873  5,946,940  قروض من وزارة المالية 

  223,769,499  170,487,443 

       ةمتداولالغير 

 486,987,178  448,112,101  قروض من بنوك تجارية  

 88,074,850  82,127,909  قروض من وزارة المالية 

  530,240,010  575,062,028 

 

 قروض من بنوك تجارية 

وهذه القروض مكفولة بسندات ألمر وبالتنازل عن المتحصل من التأمين وإيرادات  حصلت المجموعة على تسهيالت قروض إسالمية من عدة بنوك تجارية. 

 عليه. العقود. تخضع هذه التسهيالت لمعدالت عموالت بناًء على معدل الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "السيبور" باإلضافة إلى هامش متفق

 

 قروض من وزارة المالية 

مليون لاير سعودي من وزارة المالية ألغراض التوسعة وبناء مستشفيات جديدة وشراء معدات طبية.   147.3قروض بقيمة  حصلت المجموعة على تسهيل 

 والقروض مكفولة برهن عن أراضي للمجموعة، ويستحق سدادها على أقساط سنوية متساوية. وال تحمل هذه القروض أي مصروفات تمويلية.

 

الشتراطات بموجب اتفاقيات تسهيالت القروض. تتم مراقبة االشتراطات شهرياً من قبل االدارة، وفي حال وجود اي  يجب على المجموعة االمتثال لبعض ا

فيما يلي إجمالي   م، كانت المجموعة ممتثلة لالشتراطات المالية.2021سبتمبر    30حالة عدم امتثال، تقوم االدارة باتخاذ اجراءات لضمان االمتثال. كما في  

 اق: آجال االستحق

 
 م  2020ديسمبر  31  م 2021سبتمبر  30 

 )مدققة(  )غير مدققة(   

 170,487,443  223,769,499  خالل سنة واحدة 

 457,498,622  438,272,055  أكثر من سنة وال تزيد عن خمس سنوات 

 117,563,406  91,967,955  أكثر من خمس سنوات 

  754,009,509  745,549,471 

 
 الزكاة  .8

 يلي الحركة في مخصص الزكاة: فيما 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021سبتمبر  30 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 33,325,254  30,738,896 الرصيد في بداية الفترة/ السنة

 15,241,952  14,775,031 محمل خالل الفترة / السنة

( 28,750,203) المدفوع خالل الفترة / السنة    (17,828,310)  

 30,738,896  16,763,724 نهاية الفترة / السنةالرصيد في 

 

 شركة المواساة للخدمات الطبية 

في   المنتهية  السنة  حتى  الزكوية  إقراراتها  الشركة  المطلوبة 2020ديسمبر    31قدمت  الشهادات  على  وحصلت  لإلقرارات  وفقاً  الزكاة  بتسديد  وقامت  م 

م  2018م و  2017مازالت الربوط لسنة    م.2018م وتسديدها في سنة  2016م حتى  2013النهائية عن السنوات من  واإليصاالت الرسمية. تم إصدار الربوط  

 م قيد المراجعة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(.2020م و2019و 

 شركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة 

ف  المنتهية  السنة  حتى  الزكوية  إقراراتها  الشركة  المطلوبة 2020ديسمبر    31ي  قدمت  الشهادات  على  وحصلت  لإلقرارات  وفقاً  الزكاة  بتسديد  وقامت  م 

 م على الترتيب.2021م وسنة  2018م وتسديدها في سنة  2018م وسنة  2016م حتى  2013واإليصاالت الرسمية. صدرت الربوط النهائية عن السنوات من  

 المراجعة لدى الهيئة. م قيد 2020م و2019م و 2017مازال الربط لسنة 

 

 



 شركة المواساة للخدمات الطبية 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م 2021سبتمبر  30لفترات التسعة أشهر المنتهية في 

 السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(   المبالغ الُمدرجة بالريال)
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 اإليرادات  .9

 تحقق المجموعة إيرادات بشكل رئيسي من: 

 خدمات تتعلق بـالمريض المنوم والمريض الخارجي. و   •

 مبيعات مواد صيدالنية •

 

 تقسيم اإليرادات 

االعتراف باإليرادات. تتحقق جميع اإليرادات داخل  يعرض الجدول التالي توزيع اإليرادات من العقود مع العمالء حسب خطوط الخدمة الرئيسية وتوقيت  

 المملكة العربية السعودية. 

 م 2020سبتمبر  30  م  2021سبتمبر  30 

 

 

 

 

 

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 

    اإليرادات حسب خطوط الخدمة 

 1,334,809,100  1,389,117,671 تقديم خدمات طبية

 176,626,848  202,691,349 مواد صيدالنية

 1,591,809,020  1,511,435,948 

    توقيت االعتراف باإليرادات 

  خدمات طبية ومبيعات مواد صيدالنية محولة في فترة معينة

879,755,527 

  

737,897,150 

 773,538,798  712,053,493 خدمات طبية محولة بمرور الوقت 

 1,591,809,020  1,511,435,948 

 

 الجدول التالي معلومات عن موجودات العقود والتزامات اإلرجاع من العقود المبرمة مع العمالء:يعرض 

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021سبتمبر  30 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

    
 31,000,754  64,464,495 ( 1-9التزامات إرجاع )إيضاح 

 3,360,156  5,352,383 ( 2-9موجودات عقود )إيضاح 

 

 التزامات إرجاع: 9-1

زيارات  بعض العقود التي تقدم عقود تتكون من خصوم كميات بأثر رجعي تُقدّم لشركات التأمين عند الحصول على بعض مستويات الدخول/ بعض مستويات  

ه. تستحق  تنشيء خصومات الكميات بأثر رجعي مقابالً متغيراً. يعترف بالمقابل المتغير كإيراد بالقدر الذي ال يكون من المحتمل بشكل كبير عدم رد  المرضى. 

رة المالية ليعكس الكميات  باستخدام طريقة المبلغ الوحيد المرجح. ويتم تعديله في نهاية الفت الُمقدّرة  الخصومات على مدى الفترة بناًء على مستويات األعمال  

 الفعلية. يتم تسجيل خصومات الكميات كتخفيض في اإليرادات ويتم تكوين مطلوبات بناًء على هذه التقديرات.  

 

 موجودات العقود: 9-2

ر فواتير لهم كما في تاريخ التقرير تتعلق موجودات العقود بالمرضى المنومين الذين تقدم لهم خدمات خالل فترة التقرير المالي ولكن لم يتم إخراجهم أو إصدا

 المالي. 
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 م 2021سبتمبر  30لفترات التسعة أشهر المنتهية في 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  .10

وأعضاء اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة والمنشآت التي تخضـع لسيطـرة كامـلة    مساهميهاتشمل األطراف ذات العالقة مساهمي الشركة والشركات الزميلة و

لك األطراف. تتم الموافقة على شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. خالل الفترة، قامت المجموعة  أو مشـتركة أو تأثير جوهري من قبل ت 

 بمعامالت مع األطراف ذات العالقة التالية: 

 طبيعة المعاملة  الطرف ذو العالقة 

 لفترات التسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر   30 

  2021 2020 
 شركة زميلة  -الطبية المتطورة المحدودة شركة المجمعات 

 
(1,795,359) )2,191,880(  إيرادات  -  

 4,986,957 5,112,609 شراء خدمات  -

(97,049) )63,897(  خدمات أخرى  -  

    

 شركة شقيقة  -شركة المواساة العالمية 

 

 14,741,724 15,919,765 مشتريات  -

 2,868,660 2,007,000 إيجار -

 163,001 745,131 خدمات أخرى  -

    

 18,782,472 19,831,729 خدمات إعالن  - شركة شقيقة   -النظرة االعالنية للتجارة 

    

( 1,408,780) إيرادات  - شركة شقيقة   -شركة مستشفيات ومراكز المغربي الطبية   (1,182,510)  

( 703,722) مصروفات  -   (436,310)  

 1,295,274 1,200,008 فوائد عن التزامات عقود إيجار  - 

 وفيما يلي تحليل بالمبالغ المستحقة إلى/ المستحقة من أطراف ذات عالقة: 

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة   (أ

 م 2020ديسمبر  31  م 2021سبتمبر  30    

 )مدققة(  )غير مدققة(     

       

 3,941,962  8,376,596    النظرة االعالنية للتجارة 

 680,785  4,143,263    المواساة العالمية شركة 

 1,015,552  3,872,383    شركة المجمعات الطبية المتطورة المحدودة 

    16,392,242  5,638,299 

 مستحق من طرف ذو عالقة   (ب

 م 2020ديسمبر  31  م 2021سبتمبر  30    

 )مدققة(  )غير مدققة(     

       

 954,743  809,359    المغربي الطبيةشركة مستشفيات ومراكز 

ذمم الدائنة ان المبالغ المستحقة إلى والمستحقة من أطراف ذات عالقة تتضمن بشكل رئيسي ارصدة متعلقة بالمعامالت المذكورة أعاله وهي مدرجة ضمن ال 

إن أسعار وشروط سداد    لمصروفات فوائد وليس لها تاريخ سداد محدد.والذمم المدينة على الترتيب في قائمة المركز المالي. إن االرصدة أعاله ال تخضع  

 المعامالت المذكورة أعاله يتم الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعة. 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المواساة للخدمات الطبية 
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 السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(   المبالغ الُمدرجة بالريال)
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة )يتبع(  .10

 ج( تعويضات إلى أعضاء اإلدارة العليا 

 اإلدارة العليا اآلخرين خالل الفترة: فيما يلي مكافأة المديرين وأعضاء 

 

    

فترة التسعة أشهر المنتهية  

  م 2021سبتمبر   30في 

فترة التسعة أشهر المنتهية  

 م 2020سبتمبر   30في 

 )غير مدققة(  )غير مدققة(     

 11,092,500  11,167,500    رواتب وبدالت 

 11,147,534  18,325,080    حوافز تشجيعية ومنافع أخرى 

    29,492,580  22,240,034 

ب مجلس اإلدارة بمبلغ  يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت مع مراعاة أداء األفراد واتجاه السوق. أدرجت اتعا

   مكافآت أعضاء اإلدارة العليا.مليون لاير سعودي( كجزء من  2.7م: 2020مليون لاير سعودي )سبتمبر  2.7

 

 ربحية السهم  .11

لفترة. ال يوجد  تحتسب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة صافي ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل ا

 لدى الشركة أي أسهم مخفضة محتملة، إن ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم األساسية.  

 

 
فترة التسعة أشهر المنتهية  

  م 2021سبتمبر   30 في

فترة التسعة أشهر المنتهية  

 م 2020سبتمبر   30في 

 

  )غير مدققة(  )غير مدققة(  

  384,857,238  431,192,942 ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة 

  100,000,000  100,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة  

  3.85  4.31 والمخفض من الربح العائد إلى مساهمي الشركة نصيب السهم األساسي 

 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  .12

ديسمبر   31م )2021سبتمبر    30مليون لاير سعودي كما في    2.92أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة ضمانات نيابة عن المجموعة بمبلغ   12-1

 بشكل رئيسي بضمانات أداء للعمالء. مليون لاير سعودي( تتعلق  1.91م: 2020

 

ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  92.41م بلغت حوالي  2021سبتمبر    30إن المصروفات الرأسمالية المتعاقد عليها من المجموعة والتي لم تتكبد بعد حتى   12-2

 مليون لاير سعودي( تتعلق ببعض المصروفات الرأسمالية 156.64م: 2020

 

بمبلغ  لدى المجموعة اعتمادات   12-3 قائمة  مليون لاير   132.88م:  2020ديسمبر    31م )2021سبتمبر    30مليون لاير سعودي كما في    74.81مستندية 

 سعودي(. 

 
 توزيعات أرباح  .13

سعودي  لاير    2.5م( توزيع أرباح نقدية بمبلغ  2021فبراير    25هـ )الموافق  1442رجب    13أوصى مجلس إدارة المجموعة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  

م وتم اعتماد هذه التوصية الحقاً من قبل المساهمين في اجتماع  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في    250للسهم الواحد بمجموع مبلغ  

 م(.2021إبريل   29هـ )الموافق 1442رمضان  17الجمعية العامة الذي عقد بتاريخ 

 

لاير سعودي للسهم الواحد    2م( توزيع أرباح نقدية بمبلغ  2020مارس    16هـ )الموافق  1441رجب    21اريخ  أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بت 

م وتم اعتماد هذه التوصية الحقاً من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية  2019ديسمبر    31مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في    200بمجموع مبلغ  

 م(. 2020إبريل  22هـ )الموافق 1441ان شعب  29الذي عقد بتاريخ 
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ويتم تقييم األداء القطاعي    يراقب مجلس اإلدارة النتائج التشغيلية لوحدات العمل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.

 قياسه على أساس ثابت في القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة. على أساس ثابت في القوائم المالية األولية الموحدة، ويتم  

 

 تتكون عمليات المجموعة بشكل رئيسي من قطاع الخدمات الطبية والمنتجات الصيدالنية. 

 

 القطاعات التشغيلية:

 التالي: وألغراض اإلدارة، فإن المجموعة مقسمة إلى وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بها وفي قطاعين يمكن االفصاح عنهما على النحو 

 أتعاب خدمات المرضى المنومين وخدمات العيادات الخارجية.  قطاع الخدمات الطبية •

 قطاع المواد الصيدالنية.  •

 

 المجموع   المواد الصيدالنية   الخدمات الطبية  

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 م )غير مدققة( 2021سبتمبر  30 

     

      
 1,591,809,020  202,691,349  1,389,117,671 إيرادات 

      
 745,159,958  54,461,131  690,698,827 إجمالي الربح 

      إيرادات/ )مصروفات( غير موزعة 

( 79,205,202)     مصروفات بيع وتوزيع   

 مصروفات عمومية وإدارية 

  

 

 

 

(202,584,629 )  

 8,151,458     الحصة في أرباح شركة زميلة

 3,731,300     إيرادات اخرى 

( 6,714,169)     تكلفة تمويلية  

 468,538,716     الربح قبل الزكاة 
      

( 14,775,031)     مصروف الزكاة للفترة   

  ربح الفترة 
 

 
 

453,763,685 
      
      

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

  م )غير مدققة(2020سبتمبر  30

 

 

 

 
 

 1,334,809,100 إيرادات 

 

176,626,848 

 

1,511,435,948 
      

 711,083,702  47,208,391  663,875,311 إجمالي الربح 

      )مصروفات( غير موزعة إيرادات/ 

(92,520,913)     مصروفات بيع وتوزيع   

(191,077,125)     مصروفات عمومية وإدارية   

 2,783,304     الحصة في أرباح شركة زميلة

 7,143,218     إيرادات اخرى 

(11,167,925)     تكلفة تمويلية  

  الربح قبل الزكاة 
 

 
 

426,244,261 
      

(11,349,641)     مصروف الزكاة للفترة   

  ربح الفترة
 

 
 

414,894,620 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م 2021سبتمبر  30لفترات التسعة أشهر المنتهية في 

 السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(  المبالغ الُمدرجة بالريال)

 

15 

 معلومات القطاعات )يتبع(  .14

 

 
 المجموع   المواد الصيدالنية   الخدمات الطبية 

      م )غير مدققة( 2021سبتمبر  30كما في 

 3,928,123,488  196,406,174  3,731,717,314 مجموع الموجودات 

 1,379,017,474  131,006,660  1,248,010,814 مجموع المطلوبات 

      

      ( مدققةم )2020ديسمبر   31كما في 

 3,648,779,178  182,437,445  3,466,341,733 مجموع الموجودات 

 1,269,136,849  120,565,125  1,148,571,724 مجموع المطلوبات 

 

 الجغرافية:القطاعات 

 تـقع جميع الموجودات التشغيلية للمجموعة والسوق الرئيسي ألنشطتها في المملكة العربية السعودية. 

 

وزيع  إن السياسات المحاسبية للقطاعات المفصح عنها هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة. يمثل ربح القطاع الربح المكتسب من كل قطاع دون ت 

الشركات الزميلة وتكاليف اإلدارة المركزية بما في ذلك رواتب المديرين والربح من الودائع ألجل واألرباح والخسائر غير التشغيلية الحصة في أرباح  

 اعات. الخاصة باألدوات المالية والتكاليف التمويلية. هذا هو اإلجراء الذي يتم إبالغه لمجلس اإلدارة بغرض توزيع الموارد وتقييم أداء القط
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اتها. تتكون تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة النقد وما في حكمه والذمم المدينة وبعض الذمم المدينة األخرى التي تنشأ مباشرة من عملي 

إلى أطراف ذات عالقة وذمم دائنة أخرى. إن الغرض الرئيسي    المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من قروض طويلة األجل وذمم دائنة ومستحق

 من هذه المطلوبات المالية هو تمويل أعمال المجموعة. 

 

 تسلسل القيمة العادلة 

لهامة  ى واوتصنف جميع األدوات المالية، التي يعترف بقيمتها العادلة أو يفصح عنها، ضمن تسلسل القيمة العادلة، بناًء على مدخالت المستوى األدن 

 لقياس القيمة العادلة ككل، كما يلي: 

 : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة.1المستوى 

 مباشرة. : أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة قابل للمالحظة بصورة مباشرة أو غير  2المستوى 

 : أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة. 3المستوى 

التدرج عن  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثُبتة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تمت تحويالت بين المستويات في هيكل  

 يم فئات التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير مالي. طريق إعادة تقي 

 

 . لم تكن هناك تغيرات في إجراءات التقييم للمجموعة وأساليب التقييم وأنواع المدخالت المستخدمة في قياسات القيمة العادلة خالل الفترة

 

 ي والقيمة العادلة التصنيف المحاسب 

المطلوبات المالية يعرض الجدول أدناه القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية. وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية و

 التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة. 

 



 شركة المواساة للخدمات الطبية 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م 2021سبتمبر  30لفترات التسعة أشهر المنتهية في 

 السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(  المبالغ الُمدرجة بالريال)
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 م 2020ديسمبر  31 م 2021سبتمبر  30 

 التفاصيل 
 القيمة الدفترية  

 )التكلفة المطفأة(

 القيمة الدفترية 

 )التكلفة المطفأة(

 )مدققة( )غير مدققة(  

   العادلة موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة 

 689,579,857 860,629,131 ذمم مدينة

 160,153,411 78,711,425 في حكمه   نقد وما

 7,403,846 12,577,216 موجودات متداولة أخرى 

 83,000,000 - وديعة ألجل 

 940,137,114 951,917,772 المجموع 

 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021سبتمبر  30 

 التفاصيل 

القيمة الدفترية  

 )التكلفة المطفأة(

 القيمة الدفترية 

 )التكلفة المطفأة(

 )مدققة( )غير مدققة(  

   مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة 

 745,549,471   754,009,509  قروض طويلة األجل 

 37,826,595   34,278,232  التزامات عقود إيجار 

 198,019,425   266,495,642  ذمم دائنة

 31,000,754   64,464,495  التزامات إرجاع 

 84,731,664   78,916,074  مطلوبات متداولة أخرى 

 1,097,127,909 1,198,163,952 المجموع 

 

والمطلوبات المالية للمجموعة  كما في تاريخ التقرير المالي، تُقاس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة. إن القيمة الدفترية للموجودات  

 تقارب قيمتها العادلة. 

 

 أنشطة إدارة المخاطر 

المنتهية في  تتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في آخر قوائم مالية سنوية موحدة كما في وللسنة 

 م. 2020ديسمبر  31
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م وتفشى في جميع أنحاء العالم منها المملكة العربية السعودية، مما تسبب في اضطرابات  2020( في أوائل سنة  19  -رونا )كوفيد  تأّكد وجود فيروس كو 

 في األعمال التجارية واألنشطة االقتصادية.

 

بدقة في هذا الوقت، مثل معدل انتقال الفيروس التاجي  زال مدى ومدة هذه اآلثار غير مؤكد ويعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها    ما

لعدم التأكد االقتصادي المستمر ، ال يمكن عمل تقدير موثوق للتأثير في تاريخ اعتماد   هذه القوائم  ومدى وفعالية إجراءات االحتواء المتخذة. نظراً 

 المالية األولية الموحدة المختصرة. 

 

متوقع أن يكون لهذه التطورات تأثير جوهري على النتائج المالية المستقبلية للمجموعة، والتدفقات النقدية والوضع  ومع ذلك، ترى اإلدارة أنه من غير ال

 المالي للمجموعة. 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المواساة للخدمات الطبية 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م 2021سبتمبر  30لفترات التسعة أشهر المنتهية في 

 السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(   المبالغ الُمدرجة بالريال)
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 وعة. م والتي قد يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي واألداء المالي للمجم2021سبتمبر  30لم تقع أحداث جوهرية بعد تاريخ 
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 م. 2021أكتوبر  31هـ الموافق 1443ربيع األول  25تم إعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 

 

 


