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 معلومات عامة  1
 

للرعاية الطبية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل  الشركة الوطنية  
م(. يقع المقر الرئيسي للشركة في حي الريان،  2004فبراير    29هـ )الموافق  1425محرم    9الصادر بتاريخ    1010194785التجاري رقم  

 العربية السعودية.  ، المملكة11457الرياض  29393ص ب 
 
 :تمارس الشركة نشاطها عبر فروعها التالية 
 

 التاريخ  رقم السجل التجاري االسم 

   

 م(2004مارس  14هـ )الموافق 1425محرم  22 1010195325 مستشفى رعاية الرياض 

 م(2004مارس  14هـ )الموافق 1425محرم  22 1010195327 المستشفى الوطني 

 م( 2011يناير   19هـ )الموافق 1432صفـر 14 1010301247 لتوزيع األدوية والمستلزمات الطبية شركة رعاية 

 م( 2013ديسمبر  2هـ )الموافق 1435محرم  29 1010397064 مركز رعاية لطب العائلة 
 

الصحية وإدارتها وصيانتها وتشغيلها وتقديم  المستشفيات والمراكز والوحدات إدارة و صيانة و تشغيل    يتمثل نشاط الشركة في تأسيس وتملك و 
 .خدمات الرعاية الصحية المنزلية

 
 أسس اإلعداد  2

 
 االلتزام بيان  2-1
 

( الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقا  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إعداد  السعودية  34تم  العربية  المملكة  في  المعتمد  األولي"  المالي  "التقرير   )
 .والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )"الهيئة"(

 
ديسمبر    31المالية السنوية المراجعة للشركة كما في وللسنة المنتهية في    القوائممع    باالقترانيجب قراءة هذه القوائم المالية األولية الموجزة  

المملكة   للتقرير المالي من القوائم المالية بموجب المعايير الدولية   جموعة كاملةلملمطلوبة  وال تتضمن جميع المعلومات ا  م2021 في  المعتمدة 
التفسيرية المختارة لشرح األحداث والمعامالت التي تعتبر مهمة لفهم التغيرات في المركز   اإليضاحاتالعربية السعودية ومع ذلك، يتم تضمين  

 المالي للشركة وأدائها منذ آخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 
 

 .المراجعةغير األولية الموجزة المالية   القوائمالموسمية أو التقلبات الدورية على العمليات جوهريًا على   ات تأثيرالعتبر  تال 
 

 السنوية للشركة.   تائجالنعلى  مؤشراً األولية  النتائجقد ال تكون 
 
 أسس القياس  2-2
 

ظفين ومزايا  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي. بالنسبة لمزايا المو
 القيمة الحالية االكتوارية.  يقة طرما بعد إنتهاء الخدمة األخرى، يتم استخدام 

 
 عملة العرض والعملة الوظيفية  2-3
 

 . وائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي، وهو العملة الوظيفية للشركةتم عرض الق
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  2-4
 

يرادات  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإل
 .واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة   والمطلوبات والموجوداتوالمصاريف 

 
  ان األحكام المحاسبية الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق الحساب ومصادر التقديرات الرئيسية

 .  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في كانت مماثلة للقوائم المالية السنوية  
 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  3
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في  السياسات المحاسبية وطرق الحساب المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة متماثلة مع تلك السياسات المحاسبية المتبعة  إن  
 . م2021ديسمبر 31إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

 

 
 بعد.  يتم تطبيقها الصادرة لم  والتفسيرات عديالت على المعاييروالتالجديدة   المعايير

 
م وتم توضيحها في القوائم  2022يناير    1ال توجد معايير جديدة صادرة، ومع ذلك، هناك عدد من التعديالت على المعايير السارية اعتباًرا من  

 وية للشركة، ولكن ليس لها تأثير جوهري على هذه القوائم المالية األولية الموجزة. المالية السن
 

 الممتلكات والمعدات  4
 

 م2021ديسمبر  31 م 2022 سبتمبر 30  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  
    :التكلفة

 1,243,364,547 1,257,767,185  كما في بداية الفترة/ السنة 

 35,688,875 202,966,599  الفترة/ السنة إضافات خالل  

 (21,286,237) (5,322,976)  استبعادات خالل الفترة/ السنة 

 1,257,767,185 1,455,410,808  كما في نهاية الفترة/ السنة 

    
    :االستهالك

 ( 748,834,738) (774,604,658)  كما في بداية الفترة/ السنة 

 ( 47,005,683) ( 31,542,646)  االستهالك المحمل خالل الفترة/ السنة 

 21,235,763 5,315,523   استبعادات خالل الفترة/ السنة 

 (774,604,658) (800,831,781)  كما في نهاية الفترة/ السنة 

    
    :صافي القيمة الدفترية

 483,162,527 654,579,027  في نهاية الفترة/ السنة 

 
مليون لاير سعودي    180.1قامت الشركة بشراء قطعة أرض في الرياض مقابل    ، م2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةخالل فترة  

 لبناء مرفق رعاية صحية جديد. 
 

 .(10إيضاح أنظر ايضاً  ) تم رهنها لوزارة المالية مقابل قرض ممنوح للشركة هناك أرض ومباني
 

 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 5
 

 م2021ديسمبر  31 م 2022 سبتمبر 30  

 )مراجعة( )غير مراجعة( إيضاح  

    
 687,787,134 872,338,938 9 أطراف ذات عالقة من  ذمم مدينة تجارية و

 (81,260,957) (88,733,888)  الخسارة االئتمانية المتوقعة مخصص 

  783,605,050 606,526,177 

 27,121,670 650,927  هامش خطابات الضمان 

 4,244,414 3,910,737  دفعات مقدمة للموردين

 ً  4,963,598 5,823,842  مصاريف مدفوعة مقدما

 5,102,442 6,268,926  أخرى

  800,259,482 647,958,301 
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 يعادله نقد وما  6
 

 م2021ديسمبر  31 م 2022 سبتمبر 30  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    
 443,425 1,719,171  النقد في الصندوق 

 374,516,230 129,532,325   البنوكالنقد لدى 

  131,251,496 374,959,655 

 
 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 7

 

 م2021ديسمبر  31 م 2022 سبتمبر 30  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    
 46,845,201 39,539,925  ذمم دائنة تجارية 

 69,254,124 74,466,173  مصاريف مستحقة 

 45,216,675 42,428,696  مستحقات موظفين 

 9,766,751 10,930,907  ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع 

 4,064,449 4,558,592  أخرى

  171,924,293 175,147,200 

 
 توزيعات أرباح  8

 
  44.9غير العادية على توزيع أرباح نقدية بقيمة    العامة ( وافق المساهمون في اجتماع الجمعية  م2022مايو    17هـ )1443شوال    16في  

 30أشهرالمنتهية في    التسعةوالتي تم دفعها خالل فترة    م2021ديسمبر    31لاير سعودي للسهم( للسنة المنتهية في    1.00مليون لاير سعودي )
 (. ةومدفوع ةمليون لاير سعودي معتمد  44.9: م2021) م2022 سبتمبر

 
 أطراف ذات عالقة  9

 
وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في الشركة. تتم الموافقة على الشروط    الرئيسين   المساهمينتمثل األطراف ذات العالقة في  

 الخاصة بتلك المعامالت من قبل إدارة الشركة. فيما يلي قائمة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة المتعلقة بها: 
 
 ألطراف ذات العالقة  معامالت ا (أ)
 

 والعالقة  االسم
طبيعة  

 المعامالت 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 سبتمبر  30 في
 المنتهية  أشهر التسعةلفترة 

 سبتمبر  30في 

 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022  

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

      

للتأمينات  المؤسسة العامة 
الطرف المسيطر  االجتماعية )

 ( النهائي

إيرادات من 
 317,213,209 236,545,544 68,754,845 87,691,825 خدمة طبية 

شركة دراجر العربية المحدودة  
وعضو   هممسا)مملوكة من قبل 

 (مجلس إدارة
 1,071,945 65,225 64,947 11,475 مشتريات 
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 )تتمة( أطراف ذات عالقة  9
 )تتمة( معامالت األطراف ذات العالقة  (أ)
 

 قة ال األرصدة مع األطراف ذات الع
 

 م2021ديسمبر  31 م 2022 سبتمبر 30  العالقة   االسم

 )مراجعة( )غير مراجعة(   

     عالقة  طرف ذي مطلوب من 

 464,542,297 909,335,533  النهائي الطرف المسيطر  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

     
     عالقة  طرف ذيمطلوب إلى 

 شركة دراجر العربية المحدودة 
   مملوكة من قبل مساهم

 19,464 -  وعضو مجلس إدارة    

 
 تعويضات موظفي اإلدارة العليا 

 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30
 المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

 سبتمبر 30

 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

     

 10,715,243 10,812,933 3,419,549 1,781,226 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين 

 2,819,000 2,377,000 171,000 150,000 بدل حضور ومكافآت اللجان 

 229,915 254,392 75,756 74,217 التزامات منافع الموظفين 

 2,005,443 3,666,305 13,444,325 13,764,158 

 
 المتعلقة بكبار موظفي اإلدارة. المبالغ المفصح عنها في الجدول أعاله هي المبالغ المثبتة كمصروفات خالل الفترة 

 
 شروط وأحكام المعامالت مع أطراف ذات العالقة 

 
م وكما 2022 سبتمبر 30األرصدة القائمة للفترة المنتهية في إن . بشكل متبادليتم التعامل مع األطراف ذات العالقة وفقاً لشروط متفق عليها  

فائدة وتتم تسويتها نقداً. لم يتم تقديم أو استالم ضمانات مقابل ذمم مدينة أو دائنة ألي طرف    تحملم غير مضمونة وال  2021ديسمبر    31في  
 . عالقة فيما يتعلق بالفترة الحالية والسنة السابقة  ذو

  



   الشركة الوطنية للرعاية الطبية
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 طويلة األجل  قروض 10
 

 م2021ديسمبر  31 م 2022 سبتمبر 30  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    
 5,942,174 5,942,174  متداول  –خالل سنة واحدة 

 23,768,696 23,768,696  سنة إلى خمس سنوات 

 59,421,744 53,479,570  أكثر من خمس سنوات 

  83,190,440 89,132,614 

 
 :طويلة األجل كما يلي  القروضيتم عرض 

 

 م2021ديسمبر  31 م 2022 سبتمبر 30  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    
 5,942,174 5,942,174  االستحقاق المتداول ضمن المطلوبات المتداولة 

 83,190,440 77,248,266  الجزء غير المتداول 

  83,190,440 89,132,614 

 

لاير سعودي. تمكنت    مليون  154,1م، وقعت الشركة اتفاقية قرض مع وزارة المالية لتمويل األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ بمبلغ  2012  خالل
 .م2015و  م2013لاير سعودي خالل عامي  مليون 118,8الشركة من استخدام مبلغ 

 
سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في    .م2017قسًطا سنويًا متساويًا مع إستحقاق القسط األول في    20على    الدفعالقرض  يستحق  
مليون لاير    5.9:  م2021مليون لاير سعودي وفقًا لشروط السداد الواردة في االتفاقية )  5.9، قامت الشركة بسداد قروض بقيمة    م2022

   (.4ومضمون باألراضي والمباني المرهونة الخاصة بالشركة )إيضاح إن القرض بدون عمولة  .سعودي(
 

 الزكاة  11
 

 حركة مخصص الزكاة خالل الفترة / السنة على النحو التالي:  كانت 
 

 م2021ديسمبر  31 م 2022 سبتمبر 30  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    
 57,216,626 73,337,935  كما في بداية الفترة/ السنة 

 28,044,998 22,817,779  الفترة/ السنة  محمل خالل

 ( 11,923,689) (11,335,483)  الفترة/ السنة مدفوع خالل  

  84,820,231 73,337,935 

 
مليون لاير    29.0بمبلغ    م2018إلى    م2015للسنوات من    ةإضافي  ةزكوي  اً وطم، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رب2021خالل  

سعودي. قدمت الشركة اعتراضات ضد هذه الربوط لدى لجنة االعتراض االبتدائية ولكن تم رفض االعتراض. تقدمت الشركة باعتراض ضد  
 بعد قرار لجنة االعتراض العليا. تتلقهذا القرار الصادر من لجنة االعتراض االبتدائية أمام لجنة االعتراض العليا. ولم 

 
مليون    25.0تبلغ    م2020و   م2019زكوية إضافية لسنتي    ط، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربوم2021خالل الجزء األخير من  

 ة. لاير سعودي. قّدمت الشركة اعتراضات لدى لجنة االعتراض االبتدائية، وبانتظار القرار من لجنة االعتراض االبتدائي
 

 . تحتفظ الشركة بالمخصصات الكافية ضد مثل هذه الربوط اإلضافية 
 

ديسمبر   31، قدمت الشركة اإلقرار الزكوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك واستلمت شهادة الزكاة حتى م2022شهر ابريل من سنة خالل 
 .م2021

  



   الشركة الوطنية للرعاية الطبية
 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير 
  م2022 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 السهم األساسية والمخفّضة  ربحية 12
 

المتوسط المرجح لعدد األسهم   العائد للمساهمين العاديين في الشركة على  يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة ربح الفترة 
أية  . يتم احتساب ربحية السهم المخفضة مثل احتساب ربحية السهم العادية أو األساسية حيث أنه ال يوجد للشركة الفترةالعادية المصدرة خالل 

 سندات قابلة للتحويل أو أدوات مخفضة لممارستها. 
 

ات  الجدول التالي دخل الفترة المتعلق بالمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة المستخدم في عملي يعكس
 احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة: 

 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 سبتمبر  30في 
 المنتهية   لفترة الستة أشهر

 سبتمبر  30 في

 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

     

 506,642,99 114,629,790 33,173,186 42,624,541 ربح الفترة 

 44,850,000 44,850,000 44,850,000 44,850,000 األسهم العادية المتوسط المرجح لعدد  

 22.2 2.56 0.74 0.95 ربحية السهم األساسية والمخفضة 

 
 معلومات القطاعات  13

 
عالوة على  لذلك، ال يعتبر تقديم معلومات قطاعية مختلفة ضروريًا. وفقاً . فقط خدمات المستشفيات عمليات الشركة بشكل أساسي قطاع تتكون

 ذلك، تتم عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية فقط. 
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  14
 

حيث أن األدوات المالية    م2021ديسمبر    31و  م2022  سبتمبر  30القيمة العادلة لألدوات المالية الشركة تقارب قيمتها الدفترية كما في    تقييم 
العادلة    ة القيم  إنالموجزة.    األولية  شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي  12ويتوقع تحقيقها بقيمتها الدفترية الحالية خالل    بطبيعتها قصيرة األجل

 . 10قم للمطلوبات المالية غير المتداولة تقارب قيمتها الدفترية باستثناء القرض بدون فائدة المقدم من وزارة المالية، انظر أيضاً اإليضاح ر
 

 محتملة وارتباطات  التزامات 15
 
مليون لاير    45.7بمبلغ    م2022  سبتمبر  30كما في    في سياق األعمال العادية  صادرةلضمانات بنكية  محتملة    التزاماتلدى الشركة   ( 1)

 مليون لاير سعودي(.   16.3: م2021ديسمبر  31سعودي )
 

بعمل  إدارة الشركة    قامت.  ةخارجيالمرفوعة ضد الشركة من قبل موظفين سابقين وأطراف    القائمةهناك العديد من القضايا القانونية   ( 2)
المالية   القوائمعلى   يجوهردون أي تأثير  القضاياوتعتقد أنه سيتم حل هذه  القضايابناًء على النتائج المتوقعة لمثل هذه  مخصص مناسب

 للشركة. 
 

ً   مليون لاير سعودي  39.5  م2022  سبتمبر  30بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها مع الشركة كما في   ( 3) : 2021ديسمبر    31)  تقريبا
 مليون لاير سعودي(.  9.9

 
 أحداث الحقة  16

 

المراجع المستقل، والتي قد يكون لها تأثير    فحص   وقبل تاريخ التوقيع على تقرير  م2022  سبتمبر  30أحداث أخرى، بعد تاريخ    ة لم تنشأ أي

 .م2022 سبتمبر  30على القوائم المالية األولية الموجزة كما في  جوهري
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